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Туган җирем – изге җирем!
Монда туган атам-анам.
Гасырлардан гасырларга
Яшәгәннәр әби-бабам.

Кушымта:
Әй татарым, үз җиребез!
Горур атлыйк туган җирдә!
Бездән соң да бәхет табар
Оныклар да шушы илдә.

Туган телне – татар телен –
Әби-бабам бүләк иткән.
Тарихыңны яхшы бел дип,
Бакыйлыкка алар күчкән.

Кушымта.

Гореф-гадәт, кыйблабыз
Кечкенәдән күңелемдә.
Бездән соң да оныклар да
Сөйләшерләр туган телдә.

Кушымта.

Үз җиремдә – үз телем
Фәнир Галимов 

сүзләре һәм музыкасы
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Һәр татар авылы – үзе бер организм, үзе бер дәүләт, үзе бер галәм. 
Һәрберсенең үз тарихы, үз геройлары, гореф-гадәтләре, дөньяви кануннардан 
тыш, язылмаган үз кануннары бар. Кемдер туган авылының иң матур, иң 
үзенчәлекле, иң гаҗәеп, иң бай тарихлы төбәк икәнлеге турында уйламый-
ча да тыныч кына яшәп ята: ул шушы туфракка береккән, шушы җир-су 
аңа яшәргә көч, дәрт бирә, һәм бу бик табигый кабул ителә. Ә кемдер, 
шагыйрь әйтмешли, «еракка китеп караган» кеше, туган авылының иң матур 
җир икәнлеген аңлап, сагынып яши, шул сагыну аны туган төбәгенә дәшеп 
кайтара. Алай гына да түгел, башкаларны да аның иң матур авыл икәнлегенә 
ышандырырга омтыла, авыл исемен тарихка уеп калдыру турында уйлана 
башлый. Шул рәвешчә, китап язу идеясе туа...

Башкортстанның Туймазы районы Төмәнәк авылында туган, бүгенге 
көндә шул районның Собханкул бистәсендә яшәүче Фәнир Галимовка андый 
идея 2009 елда килә. Нәтиҗәдә эзтабар-язучы, шагыйрь, мәрхүм Шаһинур 
Мостафин җитәкчелегендә «Синеке бит без, Төмәнәккәем!» исемле китабы 
дөнья күрә. Тагын өч елдан икенчесе – «Кемнәр соң без, Төмәнәк бабай?!» 
китабы журналист, мәрхүм Илфак Шиһапов тарафыннан языла. Күп 
авылларның бер китабы да булмаганда, Төмәнәкнең ике китабы басылуы  
канәгатьләнү хисе тудырырлык кебек. Әмма Фәнир әфәнде андыйлардан 
түгел: туган авылының бүгенгесе, киләчәк буынга багышланганы, бигрәк тә 
төмәнәклеләрнең оныкларына әйтер сүзләрен, әманәтләрен үз куллары белән 
язып, ташка баскандай китапта туплап калдыруы изге бер хыял була. 

Фәнир Галимов китап язу тәкъдиме белән миңа мөрәҗәгать иткәч, 
Төмәнәк авылына сагаебрак килеп кердем. Үзләре турында китап язарга 
алынган чит ханымны кабул итәрләрме? Йорт капкаларын гына түгел, күңел 
капкаларын да ачарлармы? Мин аларның бай хатирәләре, рухи хәзинәләре 
яшерелгән йөрәк түрләренә ачкыч ярата алырмынмы? Аңлаша алырбызмы 
төмәнәклеләр белән? 

Аллага шөкер, шөбһәләнүләрем урынсыз булып чыкты. Беренче 
аяк баскан җәйнең бер көнендә үк үз иттем, яраттым мин ул авылны. 
Гүзәл табигатенә гашыйк булдым. Халкының кунакчыллыгы, ачыклыгы, 
эчкерсезлеге үзенә җәлеп итте. Шулай итеп, иҗат йомгагым шул көннән 
бүгенгәчә тәгәрәде дә тәгәрәде. Алмагач, каен, шомырт чәчәкләре исләренә 
чумган язларын да, печән исләренә, каз-үрдәк бәбкәләре тавышына күмелгән, 
умарта күчләре аерган җәйләрен дә, көлгә күмеп пешергән бәрәңге, бәрәңге 
саплары яндырылган төтен исләре сарган көзге, ап-ак карлары шыгырдап 
торган кышкы Төмәнәкне дә күрергә туры килде миңа шушы еллар эчендә. 
Ел фасыллары алышына барган саен якынрак, кадерлерәк була барды авыл.

Халкы да гаҗәеп киң күңелле, ягымлы, уңган, тырыш булып чыкты 
Төмәнәкнең. Берсен берсе уздырып, матур, мул, бай яшәргә омтылалар. 
Йортларны бер-берсенә сыендырып түгел, иркен итеп салалар, зур ихаталар 
коралар, ишегалды тутырып мал-туар, кош-корт асрыйлар. Аякларында 
нык басып, иркен сулап яшәргә ярата биредә кешеләр. Авылда яшьләрнең 
төпләнеп калуы (район үзәгенә якын булуыннан да ихтимал), әби-бабай, 
әти-әниләренең туган нигезләрен ташламаулары төмәнәклеләргә карата 
миндә бер хөрмәт, соклану хисе тудырды. 

Яратканбыздыр бер-беребезне – күңелләргә ачкыч та яратылды кебек: 
хатирәләр яшеренгән йөрәк түрләрендәге «сандык»лар ачылды – күңел 
хәзинәләре, нәсел тарихлары әкренләп барысы да ак кәгазьгә күчә барды. 

Рәхмәт сезгә, төмәнәклеләр! 

«Оныкларыбызга» дип аталган китабыбызның максаты – киләчәк 
буыннарга безнең кемлегебезне, ничек яшәгәнлегебезне, авылыбызның 
бүгенге көндә нинди булуын җиткерү, каләмебез очларыннан тамган кара 
белән аларга теләкләребезне, әманәтләрне ирештерү иде. Килеп чыкты кебек! 

«Оныкларыбызга» – авылыбыз тарихына багышланган «Кемнәр соң 
без, Төмәнәк бабай?» дигән китабыбызның дәвамы. Беренче китапта Уфа, 
Оренбург, Казан, Мәскәү архивларында сакланган документлардан алынган 
мәгълүматлар белән дәлилләнеп, авылыбызның 320 еллык тарихы язылган 
иде. Ә биредә архивларда яткан тарихи язмалар түгел, авылдашларның 
җан җылысы иңгән язмалар – Төмәнәк бабайның нәсел дәвамчыларының 
бүгенге көне, XXI гасыр башындагы татар авылының яшәеше.

Төмәнәгебезгә нигез салган ерак бабаларыбыз – Татарстанның Минзәлә 
районыннан килеп утырган алты-җиде гаилә. Минем шәҗәрәм дә шушы 
гаиләләрнең берсе булган Ишмәт бабага барып тоташа. Ишмәт бабамнан 
таралган мин белгән алтмышлап гаилә яши авылда. Менә алар – югары 
оч урамында гына күршеләр булып яшәгәнбез: Вәлишиннар, Яруллиннар, 
Сафиуллиннар, Шәриповлар, Гыймазетдиновлар, Хәкимовлар, Фәнил Гали-
мов, Илдус Галимов, Динир Галимов, Ганиевлар... Авылның һәр кешесе үз 
нәселен шул китаптан таба ала.

Ишмәт баба һәм аның белән шушы гүзәл җиргә килеп үз дөньясын 
корган башка татарларның дәвамчылары бүген ничек яши? Алар биредә 
үз асылын югалтмаганмы? Ата-бабадан мирас булып калган телебезне, 
динебезне саклыймы? Рухлары баймы? Алар горурмы? Дөньялары иминме? 
Алар киләчәккә бердәм булып һәм татар булып атлыймы? «Оныкларыбызга» 
дип аталган китапта без шушы сорауларга җавап эзләдек. Таптык та кебек. 

Кадерле авылдашларым, туганнарым, якыннарым, сезнең дә җаны-
гызны милләтебез белән горурлык хисе җылыта икән, димәк, без бергә. 
Оныкларыбызга да рухыбызның байлыгын, күңел хәзинәләребезне биреп 
калдырасы иде. Әманәтләребез шул булсын иде! Оныкларыбыз да безнең 
кебек татар булулары белән горурланырлар, туган телләрендә аралашырлар 
дип уйлыйм. Һәм үз чиратларында алар да киләчәк өчен кадерле тарих 
булачак шушы язмаларны яңартып, дәвам итеп, үз оныкларына тапшырырлар 
дип тә өметләник.

Оныкларыбыз!
Бәхетле, тыныч тормыш телим сезгә!

Сезгә ышанып, өметләнеп,  
Фәнир бабагыз. 2021 ел

Хөрмәтле авылдашларым!
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Тарих эзләреннән:
«1 нче Май» колхозчылары. 
XX гасыр азагы

Китап язылу барышында минем белән сөйләшеп, хатирәләрен калдырып 
өлгерсәләр дә, Төмәнәкнең кайбер ак әбиләре, аксакал бабайлары, китап 
чыкканны көтмичә, бер-бер артлы фани дөньядан бакыйлыкка күчә торды. 
Әйе, табигать шулай корылган: кемдер туа, кемдер үлә... Шунысы сөендерә:  
алар йөрәгендә сакланган тарих югалмады, китабыбызны күрә алмасалар да, 
аларның үзләрен күреп, үз авызларыннан алган мәгълүматларны кәгазьгә 
төшереп өлгердем. Ул язмалар аларның рухларына дога булып барып иреш-
сен иде. 

Авыл халкы күңелемдә матур тәэсир калдырды. Аларның кайсын гына 
телгә алсам да, бу юлларга гына сыеп бетмәс кебек. Әмма китапны эшләгәндә, 
һәртөрле ярдәм кулы сузарга тырышкан һәм дә булышкан төмәнәклеләрнең 
исемнәрен атамыйча булдыра алмыйм. Килгән саен туган сеңелләредәй 
каршы алган кунакчыл Зөлфирә һәм Абдулла Хәкимовларга, авылдашлары 
белән һәрчак элемтәдә торган, вакытын кызганмаган ярдәмчем Гөлчәчәк 
Әхмәдиевага, кар дими, яңгыр дими машинасы белән йөртеп торган Равил 
абый Арслановка чиксез рәхмәтлемен.

Әлбәттә, иң олы рәхмәтләрем – татар милләтен, туган телне саклау өчен 
җан атып йөрүче, туган ягы белән горурланып яшәүче, туган авылына һәрдаим 
ярдәм итүче төмәнәкле, Россиянең мактаулы энергетигы, Башкортстанның 
атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның атказанган артисты, «Бөтен-
россия татар авыллары» иҗтимагый оешмасы рәисе, Туймазы районының 
мактаулы гражданины, «Бабай утары» этномузее хуҗасы, эшмәкәр Фәнир 
Галимовка. Ышаныч белдереп, китап язуны миңа тапшыруы эчке бер 
горурлык хисе, хөрмәт хисе уята. 

Ышанычны акларга кирәк. Ихластан тырышып, йорттан йортка кереп, 
нәселдән нәселгә, гаиләдән гаиләгә бөртекләп язмышларны барладым. 
Ул язмышларда авыл тарихы лабаса. Чорына күрә язмышлар да төрле: 
аянычлысы бар, гыйбрәтлесе... Ни генә булмасын, һәркайсын йөрәгем 
аша уздырып, күзаллап язарга, тасвирларга тырыштым. Хәлемә кереп, 
күңелләренә керткән, вакытларын кызганмый сөйләшеп утырырга җай тап-
кан төмәнәклеләргә рәхмәт. Ә инде ниндидер сәбәпләр аркасында сөйләшергә 
теләмәгәннәр (андыйлар да булды!) авылдашларының язмышына битараф 
булмаслар, гаепләмичә укып булса да чыгарлар дип өметләнәсе килә. 

Һәрвакыттагыча, китап басылып чыккан саен, мине моңсу бер хис биләп 
ала. Еллар буе йөри торгач, туган җирем кебек якынайган авыллардан, 
аралашып йөри торгач, дусларым, туганнарым сыман булып киткән авыл 
халкыннан аерылу хисе ул. Сездән аерылсам да, үзем белән миңа ят, әмма 
төмәнәклеләргә хас «кортка, әтеки, инәки, бианай, биатай, аяк савыты, 
үзаллы, ихата, касаба» кебек сүзләрне, «атаказ, кәҗә, песи, үрдәк, җәбрәй, 
бет, ыргак, хәйлә, терәнтәй, дага, гөллә, тыңкыш» кебек кушаматларны үзем 
белән алып китәм. Сагынганда искә төшереп, елмаерлык булсын!

Рәхмәт сезгә, төмәнәклеләр! Һәркайсыгызга иминлек-саулык, гаиләләре-
гезгә муллык, байлык, һәммәгезгә бәрәкәтле хәерле гомерләр телим!

Рәзинә ИСМӘГЫЙЛЕВА, 
журналист, туган якны өйрәнүче, 

Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре
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Тарих эзләреннән:
белем учагы. XX гасыр азагы
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Тарих эзләреннән:
бәхетле балачак. XX гасыр азагы
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Тарих эзләреннән:
яшьлек. XX гасыр азагы
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Тарих эзләреннән:
авылдашлар. XX гасыр азагы
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Фәнир ГАЛИМОВ

Оныкларым – минем дәвамчылар!

Оныкларым – минем дәвамчылар,
Алтын Баганасы халкымның!
Аларга мин: «Өлкән буын кадерен
Белегез!» – дип, яшьтән «талкыдым».

Әткәй-Әнкәй – үзе Ватандыр ул,
Ватанны бит сайлап алмыйлар!
Әткәм-әнкәм тапкан үз Ватанын – 
Сандугачлар шунда сайрыйлар!

Сандугачлар тәү кат шунда сайрый – 
Инәки һәм Әтеки янында!
Ватаным да шунда башланадыр – 
Башкортстан-Илем ягында!

Татарстаным ла – рухи канат,
Җилкендереп тора хисләрем!
Таптым анда Шигъриятне сөйгән,
Җыр-Моңга чын гашыйк ишләрем!

Дусларым күп анда... Башкорт-татар – 
Рухи туган элек-электән!
Аралардан салкын җил исмәскә
Безне моңнар бергә «эреткән»!

Шул моңнарны тыңлаганда, дуслар,
Онытыла дөньям...
Ә күңел,
Канатланып, еракларга оча – 
Чикләр аңа һич тә иш түгел!

Башкортстан белән Татарстан – 
Көч-дәрт бирер ике канатым!
Икесен дә җанга тәңгәл итеп,
Игезәкләр итеп яраттым!

...Ике якта биш оныгым үсә,
Дәвамчылар – минем варислар!
Улым-Кызым, Киленем-Киявем барда
Арта торыр җирдә пар ишләр!

Оныкларым – нәселемнең минем
Килер буыннарда балкышы!..
Алар өчен килә ошбу җиргә
Язы, Җәе, Көзе һәм Кышы!

Кышлардан соң кабат язлар килә – 
Яшәешкә җырлап мәдхия!
...«Җирдә Чын Дуслыкка ни җитә?!» – дип,
Рухи туганнар да баш ия...
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Исәнмесез, авылдашлар! 2012 ел

Туймазы районының Төмәнәк авылына 1692 елда нигез салына. Бу ту-
рыда архив чыганакларыннан алынган, авылның тарихына багышланган 
«Кемнәр соң без, Төмәнәк бабай?!» дип аталган китаптагы тарихи документ-
лар да исбатлый.

Туймазы районы үзәгеннән 11 километр гына ераклыкта урнашкан 329 
еллык тарихы булган Төмәнәк авылы бүгенге көндә дә гөрләп яши. Биредә 
авыл халкы өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Авылда авыл Советы, урта 
мәктәп, балалар бакчасы, фельдшер-акушерлык пункты, Мәдәният йорты, 
мәчет, элемтә бүлеге, кибетләр, «Йолдыз» кафесы эшләп тора. «Йолдыз», 
«Галимов» крестьян-фермер хуҗалыклары, «РиаПласт» кебек шәхси оеш-
малар һәм мал үрчетү, кош-корт тоту, яшелчә үстерү буенча үз эшләрен 
алып баручы шәхси хуҗалыклар да бар. Төмәнәк авылы янәшәсендә, таби-
гатьнең бер гүзәл почмагында «Бабай утары» этномузее эшләп килә. 

Бүгенге көндә Төмәнәктә 468 хуҗалыкта 1200 ләп кеше яши.
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Төмәнәк авыл Советы

1925 елда Төмәнәк авыл Советы Атнагул волостена карый. 
1953 елның июлендә авыл Советлары берләштерелә. Төмәнәк авыл Со-

веты составына Покровка авыл Советы һәм Төмәнәк, Райман, Әгертамак, 
Покровка, Дарвино, Петровка, Сосновая Поляна, Ташкичү авыллары керә.

1959 елда Покровка, Дарвино, Петровка, Сосновая Поляна, Ташкичү 
авыллары Кәкребаш авыл Советына күчерелә. 1998 елда алар киредән Төмәнәк 
авыл Советына кайтарыла. 

Бүгенге көндә Төмәнәк авыл Советына 6 авыл – Төмәнәк, Райман, 
Әгертамак, Покровка, Дарвино, Ташкичү авыллары карый. Авыл Советын 
Фәрит Миргасыйм улы Шаһиев җитәкли. 

Төмәнәк фельдшер-акушерлык пунктының яңа бинасы 1989 елда төзелә.

Халыкка хезмәт күрсәтү 
оешмалары. XXI гасыр башы

«Йолдыз» кафесы
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«Йолдыз» крестьян-фермер 
хуҗалыгы. XXI гасыр башы

«Йолдыз» исемендәге җаваплылыгы чикләнгән крестьян-фермер хуҗа-
лыгы 2007 елның 24 гыйнварында бөлгенлеккә төшкән Төмәнәк авыл хуҗа-
лыгы кооперативы базасында оеша. 

Бүгенге көндә бер меңгә якын авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җире 
бар. Бу җирләрдә бөртекле культуралар – бодай, солы, арпа үстерелә һәм 
күпьеллык үләннәр чәчелә. 

Рус авыр йөк токымлы 200 баш ат нәселгә үрчетелә. Бия кымызы җи-
тештерелә. Даими рәвештә хуҗалыкта 10 кеше эшли. «Йолдыз» исемендә-
ге җаваплылыгы чикләнгән крестьян-фермер хуҗалыгын Фәнир Галимов 
җитәкли.
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«Бабай утары» этномузее.
XXI гасыр башы 

2017 елда Төмәнәк авылы янәшәсендә тарихи урын булдырыла – XVII 
гасырдан алып, татар авылының тормышын күрсәткән «Бабай утары» этно-
график комплексы ачыла. «Без монда үзебезнең бабаларның ничек итеп тор-
мыш итә башлаганын, ничек итеп яшәгәнен тасвирларга тырыштык», – ди 
«Бабай утары» этномузеен тормышка ашыручы, «Бөтенроссия татар авылла-
ры» ассоциациясе һәм «Ильфа» җәмгыяте җитәкчесе Фәнир Галимов.

«Бабай утары» этномузеена килгән кунаклар өчен биредә кафе һәм ку-
накханә эшләп тора. Шулай ук монда «умартачы йорты», «тимерче йорты», 
«абзар», «йорт», «кара мунча» кебек мәдәни үзенчәлекләр урын тапкан. 
Комплексның төп экспонаты – гасыр ярым тарихы булган җил тегермәне. 
Аны Чувашия Республикасыннан махсус кайтартканнар.

Соңгы елларда «Бабай утары»нда тюбинг шугалагы булдырылган, Туй-
мазы районы һәм тирә-як авыл балалары өчен «Сәләт-Тулпар» һәм «Алга» 
лагерьлары эшли башлаган.

«Бабай утары» әйләнәсендә килгән кунаклар өчен мини-зоопарк та 
эшли. Монда йорт хайваннарыннан алып, аккошлар, кыр үрдәкләре, кай-
тартылган павлиннар, фазаннар, понилар, ишәкләр дә бар. 
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«Бабай утары»нда — Әбиләр чуагы «Бабай утары»нда — Корбан бәйрәме 
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1 – Мәктәп (Школьная) урамы 
2 – Мәктәп тыкрыгы (Школьный переулок) урамы 
3 – Тау (Горная) урамы 
4 – Төньяк (Северная) урамы 
5 – Көньяк (Южная) урамы
6 – Клуб (Клубная) урамы

10

10

11

 8

1

1

4
7

6
9

5

9

Төмәнәк авылы. 2021 ел

7 – Җиңүнең 40 еллыгы (40 лет Победы) урамы
8 – Урман (Лесная) урамы
9 – Яшьләр (Молодежная) урамы
10 – Көнчыгыш (Восточная) урамы
11 – Яңа урамнар: 75 лет Победы, Земляничная, Вишневая, Западная, 
Береговая, Цветочная, Янтарная, Озерная, им. Фарита Шайхутдинова, 
Луговая, Полевая, Степная

10

1

3

2

11
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1
Мәктәп
урамы

Төмәнәк халкы телендә авылдагы 
әлеге озын урам «Дүрмән очы»дип
йөртелә. Чөнки 5–6 километр 
ераклыкта гына урнашкан Шаран 
районының Дүрмән авылына юл 
шушы урам аша үтә. 

2 йорт – Илүзә һәм Рөстәм 
Мостафиннар

3 йорт – Фәридә Габдрәфыйкова
4 йорт – Илгизәр Гыймазидинов
4/1 йорт – Роза Кыяметдинова һәм 

Олег Әюпов
5 йорт – Эльза һәм Айдар 

Гыйльмановлар 
5/1 йорт – Анфиса Насыйрова
6 йорт – Нэля Муллакаева
7 йорт – Кифая һәм Гыйлемнур 

Исхаковлар
7/1 йорт – Зәния һәм Фәһим 

Хәбибуллиннар
7/2 йорт – Гөлназ һәм Фоат Мосаваровлар
8 йорт – Зөлфия һәм Фәрит 

Фәйзуллиннар
9 йорт – Әнүзә һәм Рифкать

Гыйззәтуллиннар
10 йорт – Рәмзия һәм Рәвис 

Маннановлар
12 йорт – Ильмира Шәйхетдинова
15 йорт – Зарима Бахтизина
17 йорт – Алида һәм Насыйх Гомәровлар
20 йорт – Галия Исхакова
20/1 йорт – Маһигөл Исхакова
22 йорт – Тәнзилә һәм Нәзир 

Идиятуллиннар
23 йорт – Мәсгүдә Вахитова
24 йорт – Ксения һәм Илгиз 

Әхмәдуллиннар

1

25 йорт – Миңсылу һәм Фаяз 
Гыйззәтуллиннар

26 йорт – Мөэминәт Гаетгалиева
27 йорт – Гөлшат Хәбибуллина
28 йорт – Ильмира һәм Айрат 

Биктимировлар
29 йорт – Гөлшат һәм Ришат 

Биктимеровлар
30 йорт – Гөлнара һәм Филүс 

Әхмәтвәлиевләр
32 йорт – Люция Гәрәева
33/1 йорт – Гөлнара Шәмсетдинова
35 йорт – Эльвира һәм Руслан 

Заһировлар
36 йорт – Гөлнара һәм Вагыйз 

Хәкимовлар
37 йорт – Ринат Газизуллин
38 йорт – Гөлсинә Хәкимова
39 йорт – Эльмира һәм Фәрит 

Арслановлар
41 йорт – Люция Туюшева 
43 йорт – Флюр Муллагалиев
44 йорт – Светлана һәм Мәгариф 

Галиевләр
45 йорт – Илиза һәм Руслан 

Гыйльметдиновлар
46 йорт – Зәйтүнә һәм Фаиз 

Галләмовлар
47 йорт – Миләүшә һәм Динар 

Хөснетдиновлар
49 йорт – Әминә Хәсәнова

50 йорт – Мәкъбүлә һәм Сәхабетдин
Хисмәтуллиннар

52 йорт – Галия һәм Илшат Закировлар
53 йорт – Ольга һәм Илдус Закировлар
54 йорт – Әлфия һәм Насыйх 

Идиятуллиннар
56 йорт – Люзия һәм Мөнәвир 

Хәсәновлар
57 йорт – Зөлфия һәм Илшат 

Шаһиевлар
59 йорт – Альмина Шәйхвәлиева
60 йорт – Айгөл һәм Радик 

Хәмидуллиннар
62 йорт – Эдуард Лазарев 
67 йорт – Сергей Попов
69 йорт – Рәсимә Гафарова
73 йорт – Фәһимә һәм Фәрит 

Шәйдуллиннар
75 йорт – Фәнзилә һәм Фәнис 

Галиевләр
77 йорт – Нәргизә һәм Рәмзил 

Заһировлар
79 йорт – Сәлимә Кәримова
81 йорт – Зөлфирә һәм Абдулла 

Хәкимовлар
83 йорт – Ләйсән һәм Мөнир 

Гыйззәтуллиннар
85 йорт – Хашия Хәлиуллина
87 йорт – Венера һәм Айрат Рәкыйповлар

1
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Мәктәп урамы



Мәктәп урамы Мәктәп урамы

52 53

йорт йорт
2

Фәридә Җәмил кызы (1958–2013) белән 
Билсур Фатыйх улы (1948–1998) Гәрәев-
ләр икесе дә Төмәнәк авылында туып үсә. 
Билсурның әтисе – сугыш ветераны Фа-
тыйх бабай авылның мулласы була, әнисе 
Нурлыхөдә белән алар гомер буе колхозда 
эшлиләр. Ә Билсур үзе яшьли тракторга 
утыра, Фәридә исә бик оста пешекче була. 
Ул пешергән чәкчәкләрне, яратып, Мәскәүгә 
кадәр алып китәләр.

Фәридә белән Билсурның кызлары 
Илүзә (1985) 2013 елда авылдашы Рөстәм 
Равил улы Мостафин (1980) белән гаилә 
кора. Илүзә белән Рөстәм гаиләсендә ике 
малай туып үсә. Бүгенге көндә гаилә Илүзә-
нең туып үскән нигезендә, 1984 елда әти- 
әниләре салган йортта гомер итәләр. 

Рөстәм – төзүче-эшкуар. Илүзә Туймазы 
хастаханәсенең терапия бүлегендә шәфкать 
туташы булып эшли. 

«Бәхетле балачак үткәрдем. Әти-әнием- 
нәр тигезлектә безне матур тәрбияләделәр. 
Гомерләре генә кыска булды. Балаларыбыз-
ны, аларның үскәннәрен күрә алмадылар», –  
дип офтана Илүзә ханым. 

«Оныкларын күрә алмадылар...»

Фәридә һәм 
Билсур 
Гәрәевләр

Илүзә һәм Рөстәм Мостафиннар

5/1

Анфиса Гомәр кызы Алтдинова (1972) 
белән Рөстәм Мөнәвир улы Насыйров 
(1969–2015) Төмәнәк мәктәбен тәмамлый-
лар. Уку елларында спорт ярышларында 
катнашалар, ә Рөстәм мәктәпнең комсомол 
оешмасы секретаре була. 

1989–1992 елларда Анфиса Октябрьск 
нефть көллиятендә белем ала, Рөстәм исә шо-
фер һөнәрен үзләштерә. Армия сафларына 
алынгач, ул 1987–1989 елларда Әфганстан- 
Таҗикстан чигендә хезмәт итә. Аннан әйлә-
неп кайткач, туган колхозында шофер, меха-
ник булып эшли. Ярдәмчел, гадел, итагатьле 
Рөстәм авылның җәмәгать тормышында да 
актив катнаша, колхозның комсомол секре-
таре була. 

1992 елда Анфиса белән Рөстәм гаилә кора-
лар, Төмәнәктә яңа йорт төзеп керәләр. Руслан 
(1993) белән Рузана (2008) исемле ике бала 

тәрбияләп үстерәләр. Руслан Башкорт дәүләт 
аграр университетының авыл хуҗалыгын ме-
ханикалаштыру факультетын тәмамлый, аспи-
рантура бетерә. Бүгенге көндә Уфа шәһәрендә 
гаиләсе белән яши, Башкортстанның машина- 
трактор станциясендә эшли. Рузана әлегә мәк-
тәптә укый.

Рөстәмнең әти-әнисе – Төмәнәк кеше- 
ләре. Әтисе Мөнәвир Баян улы Насыйров 
(1940–2018) гомер буе тракторда эшли, 
әнисе Рәмзия Халик кызы Насыйрова 
(1945–1990) киномеханик була. 

Анфисаның әтисе Гомәр Марби улы Алт- 
динов (1940–1985) белән әнисе Зәйнәб 
Шәкүр кызы (1933–2020) да төмәнәклеләр. 
Зәйнәб апа гомер буе колхоз фермасында 
эшли, олыгайган көнендә кызы Анфиса 
тәрбиясендә була, соңгы юлга да аны кызы 
озата.

Авылдашлар нәселе

Анфиса һәм 
Рөстәм 
Насыйровлар 
гаиләсе
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Нэля Шәфыйк кызы Муллакаева (1947) 
Курган өлкәсе Әлмән районының Әлмән 
авылында туып үсә. Курган педагогия ин-
ститутына укырга кереп, химия укытучы-
сы белгечлеге алып чыга. Вакыты җиткәч, 
Үзбәкстанның Ташкент өлкәсе Тойтепа шә- 
һәрендә яшәүче Фәнил Идият улы Муллака-
евка (1941–1993) кияүгә чыга. Биредә алар 
32 ел гомер итәләр. Гаиләдә 3 бала – Артур 
(1969), Лилия (1973), Розалия (1984) тәр-
бияләнеп үсә. 1998 елда Артур уллары Той-
тепада туган Севара Әбделвәли кызы (1980) 
белән гаилә кора. 

2001 елда Нэля Шәфыйк кызы килене 
Севараның әнисе – кодагыеның туган ягы- 
на – Төмәнәккә кайтып урнаша, авыл мәк-
тәбендә укыта башлый. Кайтып төшкәч, 
башта фатирга кереп яши, аннары озакла-
мый үзенә иске генә булса да йорт бирәләр. 

Авыл халкы аны ярата, хөрмәт итә. Үзе дә 
бу якларга, аның халкына тиз ияләшә. Нэля 
ханым, 1 нче категорияле химия укытучысы 
булып, Төмәнәк мәктәбендә 64 яшенә кадәр 
эшли. Барлыгы 42 ел эш стажы белән лаек- 
лы ялга чыга. Бүген аңа дөньяның төрле 
почмакларында яшәүче укучыларыннан рәх-
мәт хатлары килеп тора. 

Нэля ханым Төмәнәктә Артур улының 
гаиләсе белән яши. Артур кул остасы – агач 
эшләре белән шөгыльләнә. Хатыны Севара 
Туймазыдагы кибеттә хисапчы булып эшли. 
Гаиләләрендә өч бала – Демир (1998), Са-
мира (2005), Таһир (2010) үсә.

Нэля ханым бүгенге көндә сәламәт яшәү 
рәвеше алып бара. Бакчасында җиләк-җи-
меш, яшелчә, чәчәкләр үстерә. Оныкларын 
бик ярата, аларга укуларында ярдәм итәргә 
дә вакыт таба – имтиханнарга әзерләшә.

Еллар һәм юллар

Нэля 
Муллакаева. 
2009 ел

7

Төмәнәк егете Гыйлемнур Мөгамбәр улы 
Исхаков (1956) 1980 елда Шаран районы 
Шаранбаш-Кенәз авылында туып үскән кыз-
ны – Кифая Мукамил кызын (1957) килен 
итеп алып кайта. Кифая бу вакытта, Туйма-
зы медицина училищесын тәмамлап, кулына 
диплом алган була. 

1987 елда яшь гаилә, җир алып, үз 
көчләре белән матур гына йорт җиткереп 
керә. Гаиләдә, тәгәрәшеп, 4 малай – Илнур, 
Динар, Айнур, Линар үсә. Ни кызганыч, 
Линарның гомере юл һәлакәтендә вакытсыз 
өзелә.

Бүгенге көндә Исхаковларның ике улы 
Төмәнәк авылында, берсе Шаранда яши. 

Гыйлемнур абый гомере буе колхозда көч 
куя, ә Кифая апа 40 ел авылда фельдшер 
булып эшли.

«Эшем бик тынгысыз булды: көзге пыч-
рак, кышкы буран, төн дими, авырулар 
янына бара торган идем. Яратып эшләгән-
гәдерме, авырлыгына зарланганым булма- 
ды», – дип искә ала Кифая апа ул еллар-
ны. Тырыш хезмәте өчен ул Мактау кә-
газьләренә, «Сәламәтлек саклау отличнигы» 
медаленә лаек була.

Әлеге көндә Гыйлемнур абый белән Ки-
фая апа балаларына 7 оныкларын тәрбия- 
ләргә булышалар, аларның уңышларына 
сөенеп яшиләр.

«Авырлыгына зарланганым булмады...»

Кифая һәм 
Гыйлемнур 
Исхаковлар 
уллары Илнур 
белән
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Фәһим Каләмдәр улы Хәбибуллин  
(1955) – Шаранбаш-Кенәз (Шаран районы) 
авылы егете. Булачак хатыны – Төмәнәк 
кызы Зәния Миргарифан кызы Сәетгалиева 
(1959) белән авылларына эшкә килгәч таны-
ша. Бригадир булып эшләүче Фәһим Зәния- 
не бер күрүдә ошата. 1980 елда гаилә кора 
алар. Әлеге матур гаиләдә 3 бала – Гөлназ 
(1981), Илнур (1982), Гөлшат (1987) үсә. 
Бүгенге көндә өчесе дә, югары белем алып, 
матур, тулы тормыш белән яши. 

2002 елда Хәбибуллиннар Зәния ханым-
ның туган авылына – Төмәнәккә кайтып төп- 
ләнәләр: җир алып, ике катлы матур йорт 

җиткерәләр. Хәзер шул төзек, матур йортта 
9 оныкның шат авазлары ишетелеп тора. 

Зәния Сәетгалиева – Галия Әхмәтҗан 
кызы (1929–2006) белән Миргарифан Сә- 
етгали улы Сәетгалиев (1924–2018) гаи- 
ләсендә туган өч баланың берсе. «Әтиебез 
һәрвакыт шат күңелле булды. Безгә, балалар-
га, бәйрәмнәр оештыра иде. Ә әниебез – бар 
яклап та булган, уңган хуҗабикә, тегә-чигә, 
кул эшләренә оста булды. Икесе дә мәктәптә 
укыттылар. Әнием – математикадан, әтием 
биология фәненнән белем бирде. Төнлә уя-
нып китеп карасаң, әниебез дәфтәр тикше-
реп утырыр иде. Бик матур дөнья көттеләр. 
Умарта асрый иделәр. Аларны күбрәк әнием 
карады. Безгә яхшы тәрбия бирделәр. Һәр-
нәрсәне җиренә җиткереп башкарырга, җа-
ваплы булырга өйрәттеләр», – дип искә ала 
Зәния апа кадерлеләрен. Әби-бабайларының 
язмышы белән дә кызыксына ул. Мәсәлән, 
әтисе ягыннан бабасы Сәетгали Корбангали 
улы Корбангалиев (1886–1964) колхозга 
1937 елда гына керә. Аңа кадәр ул үз хуҗа-
лыгы белән яшәгән хәлле, тырыш кеше була. 

Зәния апа гомере буена халыкны социаль  
яклау оешмасында эшләгән, аның 38 ел эш 
стажы бар. Фәһим абый механик булган. 
Эштәге уңышлары өчен алар Мактау грамо-
талары белән бүләкләнгән. 

Матур йортта – шат авазлар

Зәния һәм Фәһим Хәбибуллиннар

7/2

Төмәнәк егете Фоат Альфат улы Моса-
варов (1979) белән Туймазыда туып үскән 
Гөлназ Рамил кызы Абзалова (1982) авыл 
клубында кичке уенда танышалар. Гөлназ 
Төмәнәккә әбиләренә кунакка кайтып йөри 
торган була. Яшьләр 2003 елда гаилә кора-
лар. Озак та үтми, зур йорт төзеп керәләр, 
матур тормыш көтәләр. Мәхәббәт җи- 
мешләре булып, гаиләдә 3 бала – Алинә 
(2004), Аслан (2016), Альбина (2007) туып 
үсә.

Бүгенге көндә Гөлназ – хуҗабикә, Фоат 
колхозда шофер-механизатор булып эшли. 
Аның кулыннан килмәгән нәрсә юк – бар-
лык төзү, тимер, эретеп ябыштыру эшләрен 
үзе башкара. Яңа ел бәйрәмнәрендә Мосава-
ровларның йорты, төрле төстәге утлар белән 
балкып, авылны ямьләндереп тора. «Бар 
нәрсә дә җитеш, тик менә әти-әниләр генә 

иртә китте», – дип, сагынып искә ала алар 
газизләрен. 

Фоатның әнисе Рәсимә Ягүдә кызы 
(1961–1998) һәм әтисе Альфат Мөхәммәт-
солтан улы Мосаваровлар (1954–2012) –  
Төмәнәк кешеләре. Гаиләләрендә 4 бала тәр-
бияләп үстергәннәр. Бүгенге көндә Фоат, 
Рәмзил (1981), Фәйрүз (1985), Гөлназ 
(1987) – барысы да гаиләле, матур итеп  
дөнья көтәләр. 

Гөлназның әнисе Гүзәлия Әнвәр кызы 
(1961–2012) белән Рамил Акмалет-
дин улы Абзаловлар (1957–1997) да – 
төмәнәклеләр. Гөлназ гаиләдә бердәнбер 
бала булып үсә. 

Бүгенге көндә Гөлназ һәм Фоат Мосава-
ровлар күпләп мал асрап, теплицаларында 
кыяр, помидор үстереп, авыл яшьләре өчен 
үрнәк гаилә булып яшиләр. 

«Бар да җитеш, әмма...»

Гөлназ һәм Фоат Мосаваровлар гаиләсе
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Туймазы районы Нечкәбүләк авылында 
туган Зөлфия Зәкәрия кызы (1966) белән 
Иске Туймазы авылында туып үскән Фәрит 
Гакифулла улы Фәйзуллин (1965) Туймазы 
шәһәрендә танышалар. Озак та үтми, 1987 
елда өйләнешеп тә куялар. Башта (1987–
2002 елларда) Туймазы каласында яшиләр, 
2002 елда исә гаилә Төмәнәккә килеп урнаша. 
Башта иске генә йорт сатып алалар, аннары 
үз көчләре белән яңа өй җиткезеп керәләр. 

Бүгенге көндә Зөлфия Туймазы элемтә 
бүлегендә склад мөдире вазифаларын баш-

кара. Ә Фәрит Туймазының техник углерод 
заводында шофер булып эшли. 

Зөлфия белән Фәрит Фәйзуллиннар 
гаиләсендә ике бала тәрбияләнеп үсә. Бү-
генге көндә Венера (1991) Нижневартов-
скида тора. Венер (1993) Чаллы шәһәрендә 
гаиләсе белән яши. 

«Төмәнәкнең табигате матур, кешеләре 
әйбәт, безгә беренче килүдә ошады. Бакча 
тотабыз, кош-корт, кәҗә асрыйбыз», – дип, 
тормышларыннан канәгать булып яши Фәй-
зуллиннар. 

Зөлфия һәм Фәрит Фәйзуллиннар гаиләсе

«Беренче күрүдә ошады»
9

Рифкать Рәхмәтулла улы Гыйззәтуллин 
(1949) гомере буена «Водоканал» оешма-
сында слесарь булып эшли, ә тормыш иптә-
ше Әнүзә Закир кызы (1954) фермада сыер 
сава. Фидакяр, тырыш хезмәтләре өчен бик 
күп Мактау грамоталары белән бүләкләнгән 
кешеләр алар. Әлеге матур, тату гаиләдә  
3 кыз туып үсә: Эльвира кызлары туган 
авылларында калган, ә Рита белән Ирина 
Туймазы шәһәрендә яшиләр. Бүгенге көндә 
Әнүзә апа белән Рифкать абый икесе дә ла-
еклы ялда, 5 оныкка дәү әни-дәү әти булып, 
булганына шөкер итеп гомер кичерәләр.

Рифкать абыйның әтисе Рәхмәтулла Гыйз- 
зәтулла улы Гыйззәтуллин (1904–1994) 
гаиләдә бишенче бала була. Бөек Ватан су-
гышында катнаша, аннан инвалид булып 

кайта. Сугыштан соңгы елларда авыл Сове-
ты рәисе булып эшли. Ә әнисе Зифа Хәниф 
кызы (1916–1995) укытучылык хезмәтен 
башкара. Алар 8 балага гомер бүләк итәләр.

Әнүзә апаның әтисе Закир Шәрип улы 
Әхмәдиев тә (1914–2002) – сугыш һәм 
хезмәт ветераны. Гомере буена колхозда 
тракторчы, мал караучы булып, 72 яшенә 
кадәр эшли. Хатыны Мәптуха Гыйззәтул-
ла кызы (1921–1999) белән алар гаиләдә  
7 бала тәрбияләп үстерәләр. 

«Әткәй-әнкәйләр бәләкәйдән үк безне 
хезмәт белән тәрбияләде. Амбарда эшләп, 
җиләк җыеп сатып, мәктәпкә уку әсбапла-
ры, киемнәр алыр өчен акчаны үзебез эшли 
торган идек», – дип искә ала бала чагын 
Әнүзә апа.

«Акчаны үзебез эшләдек»

Әнүзә һәм Рифкать Гыйззәтуллиннар кодагыйлары Рәзинә Гомәрова белән оныкларының туенда
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Төмәнәктә туып үскән Гыйльметдин Гал-
метдин улы Шәйхетдинов (1919–2007) – 
Бөек Ватан сугышы ветераны. 1939 елда 
армиягә киткән җиреннән сугышка керә, Ке-
нигсбергка кадәр барып җитә. Туган якларын 
кабат 1946 елда гына күрергә насыйп була 
аңа. Сугышта контузия алып, инвалид булып 
кайта. Кайткач, Туймазы районы Райман 

авылында туып үскән мулла кызы Мөсапби-
ха Якуп кызына (1923–2003) өйләнә. Алар 
башта гаиләләре белән Үзбәкстанга китәләр, 
анда икесе дә Сәмәрканд өлкәсендәге Кат-
такурган педагогия училищесын тәмамлый-
лар. Каттакурганда Гыйльметдин Шәйхет-
диновны мәктәп директоры итеп куялар, ә 
Мөсапбиха башлангыч сыйныфларда укыта. 

Төмәнәк «Баганае» да – шул нәселдән

Ильмира 
Шәйхетдинова 
улы Рушан 
Әхмәдуллин 
белән

Мөсапбиха һәм Гыйльметдин Шәйхетдиновлар кызлары Ильмира һәм уллары Рамил белән Фәрит Шәйхетдинов – Баганай

Үзбәкстандагы эсселекне Мөсапбиха авыр 
кичерә, шуңа күрә 1949 елда Шәйхетдинов-
лар Кыска Елга авылына кайтып төпләнәләр. 
Үзләре Әгертамак мәктәбендә башлангыч 
сыйныфларда белем бирәләр. 1953 елда гаилә 
Гыйльметдиннең туган авылы Төмәнәккә кай-
тып яши башлый, икесе дә авыл мәктәбендә 
башлангыч сыйныфларда укыта. Җыр-моңга 
гашыйк Мөсапбиха өлкәнрәк сыйныфларда 
җыр дәресләрен дә алып бара. Гыйльметдин 
исә, Уфада курслар бетереп кайтып, ана те-
леннән укыта башлый.

Шәйхетдиновлар гаиләсендә 5 бала үсә. 
Земфира (1949) бүгенге көндә Уфада гомер 

итә. Альфира (1950) Туймазы районы Ники-
тинка авылында яши. Фәрит Шәйхетдинов 
(1953–2002) Башкорт дәүләт университе-
тын тәмамлап, Башкорт дәүләт филармония- 
сендә эшли, нәфис сүз остасы була. 1974–
2002 елларда күпләргә мәгълүм «Кәтүк 
белән Баганай» программасында Баганай 
ролен башкара (буе 1 метр 92 сантиметр!) 
һәм «Башкортстанның атказанган артисты» 
исеменә лаек була. Рамил Шәйхетдиновның 
(1959–1993) гомере кыска була – фаҗига-
ле рәвештә үлеп китә. 

Ильмира Шәйхетдинова (1957) бүген-
ге көндә Төмәнәктә – төп йортта яши. 
Башкорт дәүләт педагогия институтын тә- 
мам  лап, гомер буе физика-математика фән-
нәрен укыта. 1987 елда ул Дүртөйле районы 
Әсән авы лында туып үскән Валерий Әнвәр 
улы Әхмәдуллинга (1955–1990) кияүгә 
чыга. Уллары Рушан, бүгенге көндә Уфа 
юридик институтын тәмамлап, Туймазы по-
лициясендә эшли. 

«Алар укытучылар белән төрле авылларда 
концерт-спектакльләр куеп йөрделәр. Әнием 
ап-ак тешле, бөдрә чәчле, чибәр хатын иде. 
Шулай берсендә спектакль белән Дүрмәнгә 
(Шаран районы) баргач, аңа авыл мулласы 
гашыйк булып, икенче көнне үк кулын со-
рарга килә – әниемнең кияүдә икәнен белми. 
Әтием, мулланы шаяртып: «Бүген үк биреп 
җибәрәм, күлмәк итәгенә 5 баласын төяп 
китсәң», – ди икән. Әтием, лаеклы ялга чы-
гып, мәктәптән киткәч, мелиоратор – колхоз 
басуларында су сиптерүче булып та эшләп 
йөрде, авылда халык суды рәисе иде...» – 
дип, Ильмира ханым әти-әнисе турындагы 
истәлекләрне еш яңарта.
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Зарима Исхак кызы (1953) белән Марат 
Шәйбәк улы Бахтизиннар (1947–2019) озак 
кына Туймазы шәһәрендә яшиләр. 1994 елда 
алар Төмәнәккә – Зарима апаның төп ниге-
зенә кайтып, яңа йорт салып керәләр. Бәхет-
ле гаиләдә 2 бала үсә, әлеге көндә алар икесе 
дә үз гаиләләре белән Туймазы шәһәрендә 
яши.

Зарима апаның әти-әниләре Майсрур 
Миневәли кызы (1909–1994) белән Исхак 
Шакир улы Шакировлар (1905–1981) 4 ба- 
ла тәрбияләп үстерәләр. Сугышның ачы 
җилләре бу гаиләне дә читләтеп үтми. Исхак 
абзый сугышка киткәндә, Майсрур апа бер-
сеннән-берсе кечкенә 2 бала белән ялгызы 
кала. Әсирлек газаплары кичеп, 1948 елда 

гына туган авылына кайту бәхетенә ирешә 
гаилә башлыгы.

Исхак абзый да, Майсрур апа да гомер-
ләре буе колхозда көч куя. Исхак абзый буш 
вакытларында итек баса. «Үзебезнең ишег- 
алдында махсус сарай бар иде, әти шунда 
итек баса, үзе кебек фронтовиклар, җые-
лып, кич утыралар, сугышны сөйлиләр, ә 
без, бала-чага, йотлыгып тыңлый идек, – 
дип искә ала Зарима апа бала чагын. – Әти- 
әниләребезгә рәхмәтлебез, безгә матур тәр-
бия бирделәр. Эш сөяргә, туган җанлы бу-
лырга өйрәттеләр».

Зарима апа бүгенге көндә Маратын са-
гынып, кадерле нәнәй булып, 3 оныгына 
ярдәмләшеп, алар өчен куанып яши.

Әсирлек газаплары кичсә дә...

Алидә Мирсәгыйть кызы (1946) һәм 
Насыйх Салих улы Гомәровларның (1939) 
ишегалдына килеп кергәч, беравык мон-
дагы гүзәллеккә, күз явын алырлык роза 
гөлләренә сокланып карап торасың. Хуҗа-
ларның уңганлыгы, тырышлыгы ишегал-
дыннан ук күренә шул. 

Насыйх абый Татарстан Республикасы-
ның Баулы районы Кызылъяр авылыннан 
булса, Алидә апа – Төмәнәк авылы кызы. 
Алар, 1965 елда гаилә корып, Октябрьск 
шәһәрендә яши башлыйлар, ә 1982 елда Кыр- 
гызстан якларына күчеп китәләр. 20 ел го-
мерләре Бишкек шәһәрендә уза. 

2002 елда Гомәровлар, туган якларына –  
Төмәнәккә кайтып, Алидә апаның туган 
нигезендә төпләнәләр. Тату гаиләдә 2 бала 
туып үсә. Бүгенге көндә кызлары Анже-
лика Кыргызстанда тора, уллары Руслан 
Саратов шәһәрендә яши, эшкуарлык белән 
шөгыльләнә. Балаларның тормышлары җи-
теш, һәрберсенең үз гаиләсе бар.

Алидә апа гомере буе укытучы булып 
эшли: балаларга химия фәне серләрен ача. 
Ә Насыйх абый – һөнәре буенча энергетик.

Алидә апаның әтисе Мирсәгыйть Исхак 
улы Саттаров (1911–1995), 1940–1945 ел- 
ларда Бөек Ватан сугышында катнаша. Су- 
гыштан соң озак еллар (1945–1971) Төмәнәк 
мәктәбен җитәкли.

Мирсәгыйть абый хатыны Зәлифә Шәм-
сетдин кызы Саттарова (1921–1994) белән 
берсеннән-берсе акыллы, тырыш биш кыз 
тәрбияләп үстерәләр. Шуларның 2 се – укы-
тучы, 2 се – нефтьче, 1се экономист һөнәрен 
үзләштерә һәм һәммәсе дә Мактаулы исемнәр-
гә лаек була.

Алидә апаның сеңлесе Фәйрүзә Җамалет-
динова исә Серафимовка авылының беренче 
мәктәбендә эшли. Ул – Туймазы районында 
югары бәягә – грантка ия булган беренче 
укытучы. 

Мирсәгыйть абый белән Зәлифә апа 
Төмәнәк авылының хөрмәтле кешеләре бул-

Чәчкәләргә күмелгән йорт 

ган. «Егетләр, солдат хезмәтенә киткәндә 
саубуллашырга, яисә туган авылларына кай-
тып төшү белән, иң башта алар белән исән-
ләшергә керәләр иде», – дип искә ала Али-
дә апа. Шулай ук авылдашлары да киңәш 
сорап еш кына Мирсәгыйть абый белән Зә-
лифә апа янына килә торган булалар. 

Алидә апа үзе берсеннән-берсе матур ро-
залар үстерә. Әлеге көндә аның бакчасында 
50 дән артык сорттагы роза гөле бар, бак-
часында бик күптөрле башка чәчәкләр һәм 
җимеш куаклары да үсә.

Әлеге көндә балаларының, 8 оныклары-
ның уңышларына сөенеп яши алар.

Алидә һәм Насыйх Гомәровлар сеңелләре һәм оныклары белән
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Маһигөл Шәймансур кызы (1960) белән 
Роберт Гамбәр улы (1959–2010) Исха-
ковлар икесе дә Төмәнәк авылында туып 
үскәннәр. Алар гаиләләрен 1982 елда ко-
рып җибәрәләр. 1985 елда Себергә китеп, 
шактый еллар Уренгой шәһәрендә яшиләр. 
1976–1980 елларда Бәләбәй педагогия 
училищесын, 1983–1988 елларда, читтән 
торып, Башкорт дәүләт педагогия институ-
тын тәмамлаган Маһигөл биредә, балалар 
бакчасында, тәрбияче булып эшли, Роберт 
«Газпром»да хезмәт куя. 

2000 елда Исхаковлар туган авылларына 
кайтып төпләнәләр. Төп нигезләренең күр-
шесендә генә йорт тергезәләр. Роберт шофер 
булып эшли, Маһигөл Төмәнәк мәктәбендә 
башлангыч сыйныфларда укыта.

«Бала чагыбыз, яшьлек елларыбыз бик 
бәхетле, күңелле үтте. Кышларын рәхәтлә-
неп тимер чанада шуа идек. Өшеп-туңып 
өйгә кайтып керәсең, ә анда җылы мич яна... 
Җәйләрен Айбулат тавына, Миңкә кулына, 
Түгәрәк урманнарына йөри идек. Дөрес, 
хәзер дә ул истәлекле урыннарга чыгарга 
яратабыз... Беренче укытучым Мөсапбиха 

апа бик акыллы, бик чибәр кеше иде. Аңа 
охшарга тырышып, аның кебек буласым ки-
леп, укытучы һөнәрен сайладым. Моңа бер 
дә үкенмим», – дип сөйли Маһигөл апа.

Әлеге көндә ул – бик яхшы нәнәй, 5 
оныкка терәк, тәрбияче. Кызлары Гөлназ 
(1984) тормыш иптәше Рөстәм белән өч бала 
(Нелли, Рания, Даниэль) тәрбиялиләр. Кече 
кызлары Гүзәл (1990) ире Илшат белән Риа-
на һәм Рамина исемле кызлар үстерәләр. 

«Бала чагыбыз бик бәхетле үтте...»

Маһигөл һәм Роберт Исхаковлар гаиләсе Маһигөл Исхакова оныклары арасында
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Нәзир Гыйльметдин улы Идиятуллин 
(1957) урта мәктәпне Дүртөйле (Шаран рай-
оны) авылында тәмамлый. Бер ел колхозда 
эшләп алганнан соң, 1975–1978 елларда Се-
вероморск базасында моряк булып хезмәт 
итә. Армиядән соң Туймазының «Химмаш» 
заводында штамповкачы булып эшләп ала. 

1980 елда Нәзир Идиятуллин Благо-
вар районы Яңа Абзан авылы кызы Тән-
зилә Әгъләм кызы Фәйзуллинага (1957) 
өйләнә. Яшьләр Октябрьскига китеп төп-
ләнәләр. Гаилә хуҗасы 1981–1995 ел-
ларда эре панельле йортлар төзүче ком- 
бинатта балта остасы та, бетончы да, тимер-
че дә булып эшли. Аннары Октябрьскидагы 
«Электронефтегаз» оешмасында тимерче- 
ябыштыручы, Октябрьск нефть промышлен-
носте җиһазлары заводында штамповкачы 
була. Тәнзилә балалар бакчасына пешекче 
булып урнаша, Октябрьск эксперименталь 
заводта – җыючы, Октябрьск түбән вольт-
лы заводта мастер булып эшли. 

Тәнзилә һәм Нәзир Идиятуллиннар, 
шәһәрдә яшәсәләр дә, туган якларын, туган 
нигезләрен онытмыйлар. Атна саен Төмәнәк-
кә кайтып, әти-әниләренә булышып йөриләр. 
Гаиләдә туган ике бала – Гөлнур (1981) 
белән Зилә (1985) дә Төмәнәккә кайтырга, 
каникулларын әбекәе белән бабакае янында 
уздырырга яраталар. 

2010 елда Тәнзилә белән Нәзир Идиятул-
линнар авылга кайтып төпләнәләр. Әтиләре 
нигезендә зур, шәһәрчә итеп йорт җиткереп 
керәләр. 

«Әти-әни гомер буена колхозда эшлә-
де, терлек-туар, кош-корт асрап яшәделәр. 
Авылга күчеп кайтканда, биатай мәрхүм 
иде инде. Бианай Әсхәдия белән 8 ел бергә 

торып калдык. Бик әйбәт, аз сүзле, сабыр, 
дөреслек яратучы карчык иде. Турысын әйт-
сә әйтте, әмма арттан сүз йөртмәде», – дип 
искә ала якыннарын Тәнзилә ханым. 

Бүгенге көндә Тәнзилә һәм Нәзир Идия- 
туллиннар мал-туар асрап яшәмәсәләр дә,  
үзләренә бер юаныч булсын дип, кәҗә ас- 
рыйлар, кош-корт тоталар. Октябрьскидан 
кунакка кайтып йөрүче балаларына, онык- 
ларына сөенеп, тыныч, матур тормышта 
яшәп яталар.

Туган нигез һәрчак күңелдә 

Әсхәдия һәм Гыйльметдин, Тәнзилә һәм Нәзир 
Идиятуллиннар
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Гаилә тарихы – гомерлек истәлек

Мәсгүдә һәм Әхнәф Вахитовлар уллары Альфат һәм 
киленнәре Рузалия, оныклары Рузил белән
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Миңсылу Шакирҗан кызы Салихо-
ва (1950) Туймазы районының Туктагул 
авылында 11 нче бала булып дөньяга килә. 
(Шул 11 баладан нибары өчесе генә исән-
сау үсә.) Миңсылу 1972 елда авыл мәктә-
бен тәмамлап, Кырмыскалы район үзәген-
дәге 1 еллык бухгалтерлар курсында укып 
чыга. Шул елны ук «1 нче Май» колхозына 
(Төмәнәк авылы) эшкә килә. Шул чорларда 
читтән торып, Ульян өлкәсендәге Мәләкәс 
авыл хуҗалыгы техникумын да тәмамлый. 
Башта ул колхоз идарәсендә хисапчы була, 
аннары – баш хисапчы урынбасары, соңрак 
баш хисапчы булып эшли, барлыгы 37 ел эш 
стажы белән лаеклы ялга чыга. 

1972 елда Миңсылу Төмәнәк егете, трак-
торчы Фаяз Төхвәтулла улы Гыйззәтуллин 

(1947) белән кавыша. «Бианаем Фатыйма 
(1901–1979) инәки белән бу нигездә 7 ел 
торып калдык. Төхвәтулла биатай (1896–
1959) Монголиядәге сугышта, 1942–1945 
елларда Бөек Ватан сугышында катнашкан, 
Ленинград блокадасында контузия алган. 
Гаиләләрендә 4 бала – Мөгаллим (1929), 
Гайния (1932–2017), Галия (1934), Фаяз 
туып үскән», – дип искә ала бүген якынна-
рын Миңсылу апа.

Миңсылу һәм Фаяз Гыйззәтуллиннар 
гаиләсендә 7 елдан соң гына уллары Фәй-
рүз (1979) дөньяга килә. Бүгенге көндә ул 
авылда яши, Туймазы шәһәрендәге «Ниж- 
геокомплект» оешмасында эшли. Кызлары 
Айсылу (1994–2013) фаҗигале рәвештә 
үлеп китә.

Хисапчы белән тракторчы

Фатыйма әбекәем Миңсылу һәм Фаяз Гыйззәтуллиннар. 2011 ел

Бөек Ватан сугышы ветераны, төмәнәкле 
Зәкиян Тимерҗан улы Тимерҗанов (1911–
1971) 1945 елда авылдашы Маһирә Муллаян 
кызы Әхмәдиевага (1927) өйләнә. Үзе кол-
хозда бригадир булып эшли. Гаиләләрендәге 
6 баладан Мәсгүдә (1946) белән Раилләре 
(1958) авылда төпләнеп кала, Нәсимә (1948) 
белән Әлсирә (1962) Азнакай районының 
Метрәй авылында яши, Әсгать (1951) – 
Туймазыда, Асия (1953) Шаран районының 
Зирекле авылында тора. 

Иң өлкән бала буларак, Мәсгүдә гаи- 
ләләренең тарихы белән гел кызыксынып 
яши, кайбер вакыйгаларны ул бүген дә хәте-
рендә саклый: «Тимерҗан бабай урта хәлле 
булган, шуңа күрә утызынчы елларда аны 
раскулачивать итеп, сөргенгә сөргәннәр. Ба-
быкай шул китүеннән кайтмаган. Карчыгы 
Мәсрүрә әбекәй 6 бала белән калган. «Ал-
тыннарын басуга, коега күмделәр», – дип 
сөйли иде әтеки. Мәсрүрә әбекәй урамга да 
чыга алмаган, өстенә «кулак калдыгы» дип 
акыра торган булганнар. Ул 1955 елларда, 
мин укырга кергәч вафат булды. Әнинең 
әтисе Муллаян (?–1966) бабыкай исә Граж-
даннар сугышы инвалиды иде. Аякларын 
окопта туңдырып, тезе белән йөри, тезенә 
чабата белән галош бәйләп куя иде, әмма 
барыбер эшләмичә тормады – балта остасы 
да булды, оста итеп читән дә үрә иде, печән 
дә әзерләде, тегү текте, утынга йөри торган 
иде».

Мәсгүдә үзе Төмәнәк мәктәбендә 8 нче 
сыйныфны тәмамлагач, сыер савучы булып 
эшли башлый. Аннары ягулык җибәрүче, 

склад мөдире була. 1964 елда авылдашы –  
фермада терлек караучы булып эшләүче 
Әхнәф Габдрахман улы Вахитовка (1940–
2007) кияүгә чыгып, 4 бала тәрбияләп 
үстерәләр. Альберт (1966–2016) белән 
Альфат (1965–2020) уллары бүгенге көндә 
инде мәрхүм, Флорид (1970), Илдар (1977) 
Туймазыда яшиләр.
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Төмәнәк кешеләре Мөэминәт Миңне-
бай кызы (1931) һәм Исламгали Зәки улы 
(1929–2004) Гаетгалиевләр гаиләсендә 5 ма-
лай туып үсә. Бүгенге көндә шуларның өче- 
се – игезәкләрнең берсе Флорид (1956), Са-
бит (1959) һәм Мөбарәкләре (1962) Туйма-
зы каласында яшәсә, игезәкләрнең икенчесе 
Фәрит (1956) белән Ришат (1965) авылда, 
әниләре янында торалар. 

«Инәки гомер буе колхозда эшләде. Әте-
ки малчылык белән шөгыльләнде. Инәкинең 
әти-әнисен – Һаҗәр әбекәй (1911–1999) 
белән Миңнебай бабыкайны (1906–1976) да 
хәтерлим. Аларда үстем дисәм дә була. Бала-
лар бакчасына бармас өчен, өйләре кырын-
дагы тупылны кочаклап елый идем. Әтеки-
нең әти-әнисе Мәлүфә әбекәй (1884–1968) 
белән Зәки бабыкай (1881–
1966) да колхозчылар бул- 
ды», – дип, балачак хатирәлә- 
рен яңарта Ришат. 

Ришат Гаетгалиев Төмәнәк 
урта мәктәбен тәмамлагач, Стәр-
летамак культура-агарту учили-
щесына укырга керә. Әмма аны 
бетерергә өлгерми, армиягә ала-
лар, һәм ул 1984–1986 елларда 
Удмуртиянең Глазов шәһәрендә 
хезмәт итә.

Армиядән кайткач, Ришат укуын дәвам 
итә. Җыр-моңга сәләте аның бала чагында 
ук ачыла. 5 нче сыйныфта укыганда, үзенә 
гармун алып бирәләр, соңрак баян алалар. 
«Сәләтем инәкидән һәм Зәки бабыкайдан 
килә, икесе дә матур җырлыйлар иде», – 
ди ул. 

Ришат 1992–2002 елларда төзүчелектә 
эшли. 2002–2005 елларда клубта сәнгать 
җитәкчесе була. Гомере буе сәхнәдә ул. 
Халык җырларын бигрәк тә яратып баш-
кара. Шуның өстенә кулы да алтын: эретеп 
ябыштыру белән дә шөгыльләнә, балта оста-
сы да ул, таш-кирпеч эшләрен дә булдыра. 
Бүгенге көндә төп нигездә әнисен, авыру 
абыйсын карый. Гомер буе мал-туар, кош-
корт асрап яши алар.

«Моңнарым – инәки белән бабыкайдан»

Мөэминәт Гаетгалиева Ришат Гаетгалиев
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Гөлшат Хөснулла кызы Хәбибуллина 
(1947) тумышы белән Стәрлебаш районы 
Яшерган авылыннан. Гаиләдә 6 бала арасын-
да иң олысы ул. 

Булачак ире – Төмәнәк егете Салават 
Мәсәлим улы Хәбибуллин (1947–1999) 
белән Аксен авыл хуҗалыгы техникумында 
таныша, укып бетергәнче үк, 1971 елда ки-
яүгә дә чыга. 

«Мин килен булып төшкәндә, тормыш- 
лары әйбәт иде. 21 ел бианай Гөләмзә Фаз-
летдин кызы, 5 ел биатай Мәсәлим Хәбибул-
ла улы белән яшәдек. Кызыбыз Айгөл (1972) 
бүгенге көндә Түбән Сартым поселогында 
(Сургут районы) яши. Туймазыда медицина 
училищесы тәмамлаган иде, фельдшер бу-
лып эшли. 2 оныгыбыз, бер оныкчыгыбыз 
бар», – ди Гөлшат апа. 

Салават абый зоотехник, ферма мөди-
ре булып эшли. Гөлшат апа башта 5 еллап 

фермада учетчица була. 1977–1980 елларда 
читтән торып Уфа педагогия училищесын тә-
мамлый. 1978 елда Төмәнәк балалар бакча-
сына тәрбияче булып керә һәм 26 ел бакчада 
мөдир булып эшли. 

Бүгенге көндә Гөлшат апа биатайла-
ры нигезендә яши. Ялгызы булуына ка-
рамастан, боегып утырырга вакыты юк 
аның. Үзе кебек лаеклы ялга чыккан апа-
лар-әбиләр белән «Ахирәтләр» ансамбленә 
йөри, фольклор бәйгеләрдә, бәйрәмнәрдә, 
Төмәнәк авылы янындагы «Бабай утары» 
этнографик музей комплексында узган ча-
раларда катнаша. Җәйләрен тавык-чебеш 
асрый. Кул эшләренә дә оста: бәйли-чигә. 
«Саулык булсын, калганын үзебез булды-
рабыз», – ди Гөлшат апа, елмаеп. Ә без: 
«Күңелегездәге моң чишмәсе дә саекма-
сын!» – дип телибез. 

Моң чишмәсе саекмасын

Гөлшат һәм Салават Хәбибуллиннар 
кызлары Айгөл тугач. 1972 ел

Гөлшат Хәбибуллина (уртада) кызы Айгөл, кода-кодагыйлары һәм туганна-
ры арасында
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Хезмәттә үткән гомер

Айрат әнисе Гыйльмениса Биктимирова белән

Ильмира һәм 
Айрат 
Биктимировлар 
гаиләсе

29
«Шәҗәрәмне өйрәндем...»

Гөлшат һәм Ришат Биктимеровлар

«Балаларым, газизләрем!»

Тумышы белән Шаран районы Сар-
саз авылыннан булган Гыйльмениса Хаҗи 
кызы (1930–1994) һәм Галәветдин Шәм-
сетдин улы (1939–1978) Биктимировлар 
гаилә корып, Галәветдиннең туган ягын- 
да – Төмәнәктә гомер итәләр, 6 бала – Га-
лия (1961), Зилара һәм Зилә (1962), Рәм-
зия (1967), Фиразия (1969) һәм Айратны 
(1972) тәрбияләп үстерәләр. Галәветдин 
колхозда ат караучы булып эшли, Гыйльме-
ниса гомере буе фермада сыерлар сава. Ире 
яшьли вафат булгач, балаларның барысын 
да берүзенә аякка бастырырга туры килә 
аңа.

Төпчек уллары Айрат Биктимиров Туй-
мазы кызы Ильмира (1971) белән тор-
мыш кора, аларның гаиләсе бүгенге көндә 
Төмәнәктә – төп нигездә яши. Айрат кол-
хозда шофер булып эшли, урманчылыкта 
урман кисә, «Туймазыторг» акционерлык 
җәмгыятендә каравылда тора. Ильмира 
башта балалар бакчасында няня булып эшли, 

хәзер исә «Туймазыфрут» оешмасында төреп 
бәйләүче булып хезмәт куя.

Ильмира һәм Айрат Биктимировлар 
гаиләсендә 2 бала үсә: Ралина (1995) бүген-
ге көндә гаиләсе белән Туймазыда яши. Ил-
дар (2002) Октябрьск төзелеш көллиятендә 
укый.

Шаран районы Сарсаз авылында туып 
үскән Тәгъзимә Солтангәрәй кызы (1931–
1998) белән төмәнәкле Әгъзаметдин Шәмсет-
дин улы Биктимеровлар (1931–1978) гаилә 
корып, гомерләре буе колхозда эшлиләр,  
5 бала тәрбияләп үстерәләр. Кызганыч, әле-
ге көндә аларның өчесе генә исән-сау. Шу-
ларның төпчеге Ришат (1967) бүгенге көн-
дә гаиләсе белән Төмәнәктә – төп нигездә 
яши. 1989 елда ул авылдашы Гөлшат Рәсүл 
кызына (1969) өйләнә. Яшь гаилә үзләренә 
яңа йорт төзеп керәләр. Биктимеровлар 
гаиләсендә 3 бала – Айгөл, Алина, Айдар 
тәрбияләнеп үсә. Айдар уллары бүгенге көн-
дә әти-әниләре белән яши. 

Ришат Туймазыдагы СУ-3 оешмасын-
да эшләгән вакытта фаҗигагә очрый, әлеге 
вакытта социаль пенсиядә. Шулай да тик 
ятарга яратмый, гел хәрәкәттә. Гөлшат исә 
клубта эшли. 

«Туганнарыбыз белән аралашып яшибез. 
Мин 16 буынга кадәр булган шәҗәрәмне 
төзедем. Моның өчен бик күп туганнар, 

кешеләр белән очрашып сөйләшергә туры 
килде. Бабам укымышлы булган, Коръән 
сүрәләрен яттан белгән», – дип горурланып 
сөйли Гөлшат якыннары турында. 
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Фәнирә һәм Мәхәсим Әхмәтвәлиевләр

Алдан байрак күтәреп йөрдем...
32

Шаран районы Чалмалы авылыннан 
Мәрзия Гыйльметдин кызы Камалетдинова 
(1926–2015) ятим үсә – әнисе үлгәндә аңа 
нибары 10 яшь була. Үсә төшкәч, аны Сверд-
ловск якларына торф чыгарырга җибәрәләр. 
Бервакыт берничә кыз белән Төмәнәк аша 
туган авылына ялга кайтып барганда, Мәр-
зиянең бер ихатага күзе төшә: анда яңа өел-
гән бура тора икән. «Их, шул бурадан өй 
салып керсәң иде», – дип, хыялланып куя 
кыз. 

Төмәнәк егете Фазулла Хәмидулла улы 
Гарифуллин (1919–1979) да – әнисеннән  
2 яшьтә ятим калган бала. Аны күрше авыл-
дан килгән үги инәсе Мәликә имезеп үстерә. 
Соңрак Мәликә үзе дә Банат исемле кыз 
бала таба.

Фазулла 1939 елда Ленинградка эшкә 
китә, шуннан аны армия сафларына ала-
лар. Ул Монголиядә – Хәсән күлендә шо-
фер булып хезмәт итә, аннан фронтка керә. 
Сугыштагы батырлыклары аның югары 
бәяләнә: медаль-орденнар белән бүләкләнә. 
Фазулла – сугышта контузия алып, 1943 
елда туган авылына әйләнеп кайта. 

Фазулла белән Мәрзия 1949 елда өйлә-
нешәләр. Мәрзиянең кыз чактагы хыялы 

тормышка аша – нәкъ шундый бурадан алар 
үзләренә йорт җиткезеп керәләр. Мәрзия – 
колхозда, Фазулла алма бакчасы, көнбагыш 
кыры, басу складлары мөдире булып эшли, 
кырчылыкта хезмәт куя. Гарифуллиннар 
гаиләсендә 9 бала туа. Ни кызганыч, алар-
ның дүртесе (Фәйзулла, Роберт, Әгъләм, 
Фоат) балачакларында ук гүр иясе була.

Гүзәлия Фазулла кызы (1950) укытучы 
һөнәрен үзләштерә, Чалмалы, Камышлы мәк- 
тәпләрендә укыта. Бүгенге көндә ире Мәгъ-

Авырлыклар аша – якты көнгә

Мәрзия һәм Фазулла Гарифуллиннар

40 елга якын гомерен укытучылыкка багышлаган Гүзәлия һәм Мәгьдәнур Гафуровлар гаиләсе

Фәнирә Яхүдә кызы Вәлишина (1949–
2020), Төмәнәктә 8 нче сыйныфны бетерүгә, 
фермада сыер савучы бу  лып эшли башлый. 
Берен че мәртәбә булачак ире Мәхәсим Әүхә-
ди улы Әхмәтвәлиевне (1940–2001) авыл 
клубында очрата. Яшьләрнең җырлап-биеп, 
күңел ачып, чаңгы ярышларында катнашып 
йөргән чаклары. 1966 елда кавыша алар. 
Мәхәсим ул елларда Туймазы пыяла заво-
дында фрезерчы булып эшли. Соңрак фер-
мага эшкә керә. Фәнирә һәм Мәхәсим Әх-
мәтвәлиевләр гаиләсендә өч  бала – Илфир 
(1969–1986) белән Илнур (1979–2002), 
Филүс (1973) үсә. 

«Бианай-биатайлар – Миниямал һәм 
Әүхәди Әхмәтвәлиевләр белән озак яшәмә-
дек, башка чыктык. Чөнки өйдә болай да 
кеше күп иде. Сугыш елларында килгән бер 
рус бабае да тора иде аларда», – дип искә 
төшергән иде якыннарын Фәнирә апа. Үз 
кадерлеләрен – әти-әниләрен дә бер җылы-
лык, сагыну хисләре белән искә алды ул. 
«Әтеки – Яхүдә Вәлишин фермада эшлә-
де, инәки Галия колхозда төрле эштә йөр-
де. Инәки тумышы белән Ярәмкә (Шаран 
районы) авылыннан, Төмәнәккә килен бу-
лып килгән. Башта ул әтекинең бертуган 
абыйсы Гаделшәдә кияүдә булган. Ире су-
гышта һәлак булгач, 3 баласы – Фәнис, 
Нурфаяз, Баязит белән тол калган. Әмма 
балалары да сугыш елларында балалар бак-
часына йөргән килеш авырып үлгән. Әте-
ки дә сугышта катнашкан. «Алдан байрак 
күтәреп йөрдем», – дип сөйли торган иде 
ул. Сугыштан кайткач, абыйсының тол кал-
ган хатынын әтекигә димлиләр. Гаиләдә ту-
ган 4 баладан өчебез авылда калдык. Фә-
нис энем әтекиләр йортында – төп йортта 
яши. Балачакта эш белән үстек, инәкигә 
гел булышып яшәдек: каз саклау дисеңме, 
чөгендер, бәрәңге утау, сыер саву – болар 
барысы безнең өстә иде», – дип сөйләгән 
иде мәрхүмә Фәнирә Әхмәтвәлиева. 

Бүгенге көндә төп йортта Фәнирә апа-
ның улы Филүс, килене Гөлнара, оныкла-
ры яши. 
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дәнур Гафуров белән Кушнаренко районы 
Илморза авылында яши, 40 елга якын гоме-
рен физика-математика фәннәреннән белем 
бирүгә багышлый. 

Альберт Фазулла улы (1952–2012) 
авылда яшәп вафат була. 

Мияссәр Фазулла улы (1962) авылда го-
мер итә.

Люция Фазулла кызы (1964) да Төмәнәк-
тә, Люзия Фазулла кызы (1968) Бакалы 
районы Иске Балыклы авылында яши. 

Сигезенче бала булып туган Люция, 1982 

елда мәктәпне тәмамлагач, Туймазыдагы 
фарфор заводына эшкә урнаша, формовщи-
ца булып хезмәт куя. 1986 елда геофизик 
җиһазлар һәм аппаратуралар заводына эшкә 
күчә. Шул елны ул Туймазы егете Салават 
Гәрәевкә (1960–2015) кияүгә чыга. Гаиләдә 
2 бала тәрбияләнеп үсә: Радмил Гәрәев 
(1988) Туймазыда тора, Динар (1989) гаи- 
ләсе белән Октябрскида яши. 

Люция үзе бүгенге көндә лаеклы ялда, 
шулай да тик утырмый: ялгыз әбиләрне тәр-
бияли, авылдагы картларга ярдәм итә. 

Бертуган Гарифуллиннар – Альберт, Мияссәр, Люция, Люзия

33/1

Туймазы шәһәрендә туган Гөлнара 
Мәкәрим кызы Ямаева (1973) 1996 елда 
Рамил Рәис улы Шәмсетдиновка (1973–
2008) кияүгә чыга. Рамил, Туймазы райо-
нының Райман авылында яшәсә дә, тумышы 
белән Төмәнәк авылыннан була. 1975 елда 
Рамилнең әти-әнисен – Гөлшат Сәррах 
кызы (1950) белән Рәис Талбутдин улы 
Шәмсетдиновларны (1947) – Төмәнәк бе-
лән бер колхозга кергән Райман авылына 
эшкә җибәргән булалар. Гөлшат фельдшер-
акушерлык пунктында фельдшер булып 
эшләсә, Рәисне агроном-орлыкчылык бел-
гече итеп куялар, аннары ул – бригадир, 
соңрак колхоз председателе була. 

Гөлнара белән Рамил Шәмсетдиновлар,  
2 ел әти-әниләре белән Райманда яшәгәннән 
соң, Рамилнең әтисе ягыннан әби-бабайлары  
Һаҗәр Сөнгатулла кызы (1913–1986) һәм 

Талбутдин Фәррах улы Шәмсетдиновлар 
(1907–1968) нигезендә Төмәнәктә яңа өй  
салып чыгалар. 1998 ел була бу. Бер ишег- 
алдында әби-бабайларыннан калган иске  
йортта әтиләренең бертуган абыйсы Та-
җетдин Шәмсетдинов (1943–2008) та гомер 
итә. 

Рамил Шәмсетдинов Туймазыда тимер-
бетон эшләнмәләр заводында төзелеш буенча 
инженер булып эшли. Гөлнара, Туймазы 
медицина училищесын тәмамлап, 1992 елдан 
шәфкать туташы хезмәтендә була. Читтән то-
рып, Туймазы педагогия училищесын, Бирск 
педагогия институтын тәмамлый, аннары 
Төмәнәк балалар бакчасында тәрбияче, ә 
2007–2017 елларда мөдир булып эшли. 
Бүгенге көндә ул «РиаПласт» оешмасында 
сыйфат контролеры булып хезмәт куя. 

Гөлнара һәм Рамил Шәмсетдиновлар 

«Дөнья көтәбез дип төзегән иде...»

Гөлшат һәм Рәис Шәмсетдиновлар киленнәре Гөлнара,оныклары Рузана һәм Диана белән
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гаиләсендә 2 бала – Диана (1998) белән 
Рузана (1997) туып үсә. Бүгенге көндә алар 
гаиләләре белән Туймазыда яшиләр. 

«Ирем бик тырыш, уңган кеше иде. 
Өебезне дә дөнья көтәбез дип, бөтен 

мөмкинлекләрен тудырып төзегән иде. 
Маллар тотып яшәдек, 40 сотый бакчабызда 
яшелчәсен дә, җиләк-җимешен, чәчәкләрен 
дә үстерә идек», – дип искә ала мәрхүм 
ирен Гөлнара.

Гөлнара һәм Рамил Шәмсетдиновлар гаиләсе

35

Туймазыда туып үскән Эльвира Сәетнур 
кызы (1986) белән Төмәнәк егете Руслан 
Фәрит улы Заһировлар (1984) 2006 елда өй-
ләнешәләр. 2013 елда алар Русланның әнисе 
Гөлфия ягыннан әби-бабасы – хөрмәткә ла-
еклы гаилә – Фатыйма (1908–2000) белән 
Кәшфулла (1910–1993) нигезендә яңа йорт 
салып керәләр. Кәшфулла рус-фин, рус- 
япон, Бөек Ватан сугышларында катнашкан 
сугыш ветераны була. 

Нигез саклаучылар

Эльвира һәм Руслан Заһировлар гаиләсе

Эльвира һәм Руслан Заһировлар гаилә- 
сендә 3 бала – Румиль, Риваль, Эмилия 
үсә. Руслан Шаран ЛПУсында сак хезмә-
тендә, Эльвира «Лукойл» автоягулык салу 
станциясендә оператор булып эшли.

«Бианай белән бик дус яшәдек, әниле- 
кызлы кебек булдык. Миңа гел ярдәм итә 
иде, мин дә аңа «әнием» дип кенә тордым, ба- 
лаларым «нәнәйка» дип эндәшә иде», – дип, 
куанып уртаклаша истәлекләрен Эльвира.
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«Балаларны янда тоту мөмкин түгел...» 

Көтүче Тимерхан Хәкимов. 1973 ел Мөнирә Хәкимова әнисе Мәсүрә Галимова белән

Гөлнара һәм Вагыйз Хәкимовлар уллары Рөстәм белән

37
Нәсел дәвам итә

Ринат Газизуллин

Төмәнәк егете Тимерхан Әлмөхәммәт улы 
Хәкимов (1923–2005) белән Шаран районы 
Зирекле авылында туып үскән Мөнирә Бә-
дертдин кызы (1925–2003) 1953 елда өйлә-
нешәләр. Икесе дә гомер буена колхозда эшли, 
Тимерханга яшь чагында авыл көтүен көтәргә 
дә туры килә.

Хәкимовлар гаиләсендә ике бала тәрбиялә-
неп үсә. Кече уллары Мөнәвир (1958–2011) 
Төмәнәктә төп йортта яши, әти-әнисен тәрбия-
ли. Алар кебек үк, ул да гомере буе колхозда 
хезмәт куя. Өлкән уллары Вагыйз (1955) башта 
колхозда тракторчы булып эшли. Аннары Туй-
мазыда юл төзелеш-ремонтлау идарәсендә юл 
хезмәткәре була. 1983 елда Гөлнара Фәһим 
кызы Кәлимуллина (1965) белән гаилә кора. 
Ике еллап әти-әниләре белән яшәгәннән соң, 
үзләре, йорт сатып алып, башка чыгалар. Гөл-
нара да колхозда хезмәт куя – 25 ел буе фер-
мада сыер сава. Бүгенге көндә алар икесе дә 
лаеклы ялда.

Гөлнара белән Вагыйз Хәкимовлар гаилә- 
сендә 3 бала тәрбияләнеп үсә.

Рөстәм (1984) Туймазы районының Әгерта-
мак авылында яши, Шаран ЛПУсында кара-
вылчы булып эшли. Ул инде үзе дә гаиләле, 
хатыны белән ике бала тәрбиялиләр. Регина 
(1988) тормышын Себер якларында корган, 
бүгенге көндә ул Нефтеюганск өлкәсенең Пой-
ковск поселогында яши, аларның гаиләсендә 
дә ике бала үсеп килә. Хәкимовларның кече 
кызлары Ирина (1991) Туймазы районы Гафу-
рово авылында шулай ук үз гаиләсе белән яши. 

Төмәнәктә туып үскән Шакир Газизулла 
улы Газизуллин (1897–1979) заманына күрә 
укымышлы кеше була: 7 еллык мәдрәсәне 
берничә ел эчендә тәмамлый. 1910–1911 ел-
ларда патша армиясендә хезмәт итә. Совет 
власте елларында колхозда ревизия комис-
сиясе рәисе булып эшли. Язуы матур һәм 
грамоталы булгач, ул авылның бик кирәкле 
кешесе булып исәпләнә. Бөек Ватан сугышы 
башлангач, Шакир беренчеләрдән булып 
фронтка китә. Шакирның хатыны Гөлзи-
фа Абдулла кызы (1899–1981) Райман 
авылында туып үсә, Төмәнәккә килен булып 
төшкәч, колхозда хезмәт куя.

Шакир белән Гөлзифа гаиләсендә 6 
бала туып үсә: Мөхәссәнә (1923), Разыйфа 
(1930), Мансур (1925), Химия (1931), Рим 
(1939), Ринат (1942). Бүгенге көндә алар-
ның нигезендә төпчек уллары Ринат абый 
яши, соңгы елларында әти-әниләренең төп 
терәге була, соңгы юлга да аларны ул карап 
озата.

Ринат Газизуллин 7 нче сыйныфны Тө- 
мәнәктә бетерә, аннары 1958 елда Бакалы-
да училище тәмамлый, тракторчы-шофер 
һөнәре алып чыга. Армия сафларына алын-
гач, Казахстанда 3,5 ел хезмәт итә. Аннан 
кайткач, Туймазыда төрле оешмаларда шо-
фер булып эшли. Лаеклы ялга чыкканчы, 
янгын сүндерү хезмәтендә 15 ел хезмәт куя. 

1973 елда Ринат тумышы белән Әлшәй 
районы Сараево авылыннан булган Лилия 
Гыйззетдин кызына (1943–2018) өйләнә. 

Лилия эшкә бик уңган булып чыга: кол-
хоз ашханәсендә пешекче булып та эшли, 
аннары авыл кибетендә сатучы була. Кол-
хозда бозаулар карау эшен дә башкара. Тату 
гаиләдә ике бала тәрбияләнеп үсә. Бүгенге 
көндә кызлары Ильмира (1978) кызы Эли-
на (2009) белән Төмәнәктә әтисе янында 
яшиләр, уллары Илшат (1975) Шаран рай- 
онында көн күрә.
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Бүздәк районы Урта Күл совхозы кызы 
17 яшьлек Гөлсинә Гыйззәметдин кызы Ус-
манова (1952) булачак ире – 28 яшьлек 
Төмәнәк егете Миңнехан Габдрәүф улы 
Хәкимов (1942–2000) белән Туймазыда ту-
лай торакта яшәгәндә таныша. 

Төмәнәккә ул 1969 елда килен булып төшә. 
«Мин иремнең йортына алтынчы җан булып 
килдем. Габдрәүф (1890–1974) биатай белән 
Миңнегөл (1895–1983) бианай ул вакытта  
6 почмаклы йортта яшиләр иде. Алар янында 
тагын иремнең Миргасыйм (1935–1971) аб-
зыйсы, телсез апасы Минсрур (1939–2000) 
да бар иде, – дип искә алды иренең туган-
нарын Гөлсинә апа. – Биатай үлгәндә, олы 
улым 3–4 яшьләрендә иде, үләр алдыннан 
әтеки кысып-кысып кочаклады үзен. Улым 
да аны бик ярата иде, пеләш булгангамы, 
«Ленин бабай» дип йөртә иде. Үлгәч тә: «Ле-
нин бабай үлде», – дип елады». 

1973 елда Гөлсинә һәм Миңнехан Хәки-
мовлар башка чыга. Көнчыгыш урамында 
урнашкан салам түбәле йортны 350 сумга 

«Урам саен бер малай таптым...»

Миңнегөл Хәкимова улы Миңнехан, кызы Миннеруй, 
оныгы Рәзимә белән. 1952 ел

Гөлсинә һәм Миңнехан Хәкимовлар Минсрур апалары белән. 1970 ел

Гөлсинә Хәкимова уллары белән. 1983 ел

сатып ала алар. «Аннары 3000 сумга икенче 
йорт сатып алып, Мәктәп урамына күчтек, 
аңа пристрой ясадык. Хәзер тирә-күршене 
урам саен бер малай таптым, дип көлде- 
рәм», – ди Гөлсинә апа. 

Сабантуйларында, бәйрәм көннәрендә 
авыл клубы сәхнәләрендә мәтәлчек ата-ата 
биегән Миңнехан Хәкимов тракторчы булып 
эшли, Гөлсинә апа 37 ел сыер сава, 2 мәртәбә 
авыл Советына депутат итеп сайлана. 

Хәкимовлар гаиләсендә өч бала үсә: Раил 
(1970) Туймазыда яши, бүгенге көндә уңган 
хуҗа, кул остасы булган Рим (1974) авылда 
төпләнеп кала, Рузилнең (1981–2005) генә 
гомере иртә өзелә. 

«Миңнехан белән 31 ел бергә матур, дус 
яшәдек. Үлеме бик аянычлы булды. 2008 
елда бәхетемне икенче тапкыр сынап карар-
га уйладым. Хәзер авылда ирем Рамил белән 
яшибез. Икебез дә лаеклы ялда, кош-корт, 
мал-туар асрап, балалар, оныклар килгән-
гә шатланып гомер итәбез», – ди Гөлсинә 
Хәкимова. 
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Биатай-бианайлар да хәтердә...

Ике кодагый – сулдан – Мөкәрәмә Арсланова һәм  
Мәрьям Насыйрова оныкчыклары белән

Мөслимә һәм Миңнегазыйм Арслановлар

Эльмира һәм Фәрит Арслановлар гаиләсе

41

Люция Гали кызы Усманова (1939) Туй-
мазы районының Аблай авылында 4 балалы 
(апасы – Рәйханә (1929), абыйлары – Фа-
из (1932) һәм Фазыйл (1935), төпчек кыз – 
Люция) тату гаиләдә туып үсә. Мәктәпне тә-
мамлагач, колхозга сыер савучы булып эшкә 
керә. Җырга-моңга мәхәббәте балачактан ук 
башлана аның. Бик матур җырлый, спек-
такльләрдә катнаша. Шулай бервакыт алар 
коллективлары белән Төмәнәк авылы клу-
бына «Язылмаган законнар» спектаклен ку-
ярга киләләр. Шунда Төмәнәк егете Фәнил 

Шакир улы Туюшев (1939–1976) Люцияне 
ошатып кала. Берничә көннән дус егетләрен 
алып, машина белән Аблай авылына килә. 
«Кызлар белән сыер савып, кереп яткан 
гына идек – кардада куна калган чагыбыз –  
мине шуннан урлап алып чыктылар, – дип 
сөйли Люция апа. – Йөргән егетем дә бар 
иде югыйсә. Кычкырам, елыйм, аңа да ка-
рамыйча, Төмәнәккә алып кайтып киттеләр. 
Авылда булачак бианай белән биатай кар-
шы алды. «Әткәй, сиңа килен алып кайт- 
тым», – ди Фәнил. Биатай: «Әстәгъфирул-

«Мине урлап алып кайттылар...»

Сулдан – 
Люция һәм 
Фәнил 
Туюшевлар

Зөлфия 
Фәттахова 
әнисе Люция 
Туюшева белән. 
2010 ел

Миңнегазыйм Дәүләт улы Арслановның 
(1934–2017) озын хезмәт юлы нигездә янгын 
сүндерү оешмасы белән бәйле – озак еллар 
ул Газ эшкәртү заводында янгын сүндерүче 
булып хезмәт куя. Соңгы елларда элеваторга 
каравылчы булып эшкә күчә. Хатыны Мөслимә 
Баян кызы (1938–2013) Төмәнәктә колхоз ам-
барында эшли, җәйләрен чөгендер басуында 
хезмәт куя. Бүгенге көндә алар корган нигездә 
гаиләсе белән улы Фәрит (1962) яши.

Фәрит Миңнегазыйм улы Туймазы учили-
щесында шофер һөнәрен үзләштерә. Армия 
сафларына алынгач, Тоцкида хезмәт итә. Аннан 
кайткач, райпода шофер булып эшли. Соңрак 
Шаран ЛПУсында слесарь булып хезмәт куя. 

1988 елда ул Туймазыда туып үскән, Туй-
мазы райпосында товар белгече булып эшләүче 
Эльмира Рифгат кызы Гайсина (1967) белән 
тормыш кора. Эльмира Төмәнәккә килгәч 20 
ел сатучы булып эшли. Алар гаиләсендә ике 
бала тәрбияләнеп үсә. Бүгенге көндә кызлары 
Ләйсән (1989) авылда яши, аның гаиләсендә 
Рамина исемле кыз үсеп килә. Уллары Илдар 
(1994) Туймазыда яши, МЧСта янгын сүндерү 
хезмәтендә эшли.

«Бианайлар бик ярдәмчел иделәр, балалар-
ны да караштылар. Мин килен булып килгәндә, 
ике яктан әбиләре дә исән иде әле. Биатайның 
инәсе Мөкәрәмә әби Арсланова (1908–2002) 
төп йортта килене белән 43 ел яшәде. Бианай-
ның инәсе Мәрьям әбекәй Насыйрова (1905–
1992) безгә гел килеп йөри иде, ике кодагый 
бик дус-тату яшәделәр», – дип искә ала якын-
нарын Эльмира ханым.
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ла...» – дип аптырап утыра. Җәйге төн иде, 
бианай: «Бер нишләр хәл юк, мулла алып 
киләбез дә никах укытабыз!» – дип йөри 
башлады. Үземнең инәкине дә алырга кит-
теләр. Әмма инәки: «Мин риза түгел, ба-
ламны кире китерегез», – дип, Төмәнәккә 
килмәде. Күршеләр керде, авыл мулласы 
Нурсафа бабай никах укыды. 1963 ел иде 
бу. Шулай торып калдым. Шакир биатай әй-
бәт кеше иде. Беренче хатыны Миңлекамал 
5 бала тапкач үлгән. Икенче хатыны Миң-
ниса Шаран районының Тархан авылыннан 
иде. Ул 2 бала тапкан – Фәнилнең апасы 

Сабирә (1935) Октябрьскида яшәде. Биа-
тайлар урта хәлле кешеләр булган, 2 катлы 
өйләре бар иде, асты таштан төзелгән. Анда 
ипи пешергәннәр. Бик чиста торганнар. Биа-
най колхозда эшләгән», – дип, килен булып 
төшкән елларын искә төшерә Люция апа.

Ире Фәнил тракторчы булып эшли, үзе 
шат күңелле, тапкыр сүзле кеше була. Ни 
кызганыч, гомере генә бик кыска була аның. 
Фаҗигале үлем 36 яшендә алып китә Фә-
нилне – тракторы белән әйләнеп каплана 
ул... 2 бала белән торып кала Люция. Юа-
нычы сәхнә була аның ул елларда: җырлап 
күңелен юата. 2008 елда Туймазыда җыр 
бәйгесендә катнашып, хәтта Гран-прига да 
лаек була. Фәридә Кудашеваның җырларын 
бигрәк тә яратып башкара. Үзе гомер буе 
колхозда сыер сава, сарык бәрәннәре карый. 
Җәйләрен чөгендердә эшли. 

Люция белән Фәнил Туюшевларның ул-
лары Марат (1964) бүгенге көндә – Уфа-
да, кызлары Зөлфия (1966) авылда, әнисе 
белән яши. Зөлфия Октябрьскидагы 30 нчы 
училищеда поварлыкка укып чыккан була, 
шуннан аны Кандрага эшкә җибәрәләр. 
Анда повар булып эшли, кыр шартларында 
бораулаучыларны ашата. Ире Илдус Фәтта-
хов (1958–1999) белән дә шунда таныша. 
2009 елда Төмәнәккә әйләнеп кайта. «Сава» 
ит комбинатында азык чималын хәзерләү-
че булып эшли. Бүгенге көндә Люция апа 
белән кызы Зөлфия бер-берсенә иптәш бу-
лып, тыныч кына яшәп яталар, ишегалды 
тутырып, кош-корт асрыйлар, бакчаларында 
яшелчә-җимеш үстерәләр.

Сәхнәдә – Люция Туюшева, баянда – Ришат 
Гаетгалиев
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Төмәнәктә туып үскән Фәймә (1932–
1999) белән Миңнехәмәт (1929–1985) Мул- 
лагалиевләр 1956 елда өйләнешеп, матур 
итеп тормыш коралар. «Яшьлек, җиңел 
тормышта үтмәсә дә, иң матур чак. Без аны 
клубларда, тау итәкләрендәге кичке уеннар-
да күңелле итеп үткәрдек. Биегәндә ныграк 
шакылдасын дип, кыш көннәрендә дә клуб-
ка резина итекләр киеп төшә торган идек, – 
дип сөйли соңыннан Фәймә. – Миңнехәмәт 
белән дә шунда таныштык».

Муллагалиевләр икесе дә гомерләре буе 
колхозда эшли. Тавык фермасында да, ур-
манчылыкта да, колхоздагы башка төрле 
эшләрдә дә аларның хезмәте күп керә. Тату 
гаиләләрендә 4 балага гомер бирәләр: Ра- 
фаэль (1957), Флюр (1959), Флюра (1961), 
Рузил (1964). Аларның барысын да укытып, 
зур тормыш юлына чыгаралар.

Әлеге көндә Рафаэль гаиләсе белән Туй-
мазы районының Райман авылында тора, 
яңа матур йортлар салып биреп, 4 оныгына 
үрнәк әбекәй һәм бабыкай булып яшиләр. 

Флюра ире Рафаэль Нуретдинов белән  
2 кыз үстереп, хәзер инде 5 оныкларын сөеп 
гомер итәләр. Флюра ханым озак еллар Туй-
мазы шәһәрендәге «Чәкчәк» кафесында мө-
дир булып эшли. Эшендәге уңышлары өчен 
ул «Башкортстанның атказанган пешекчесе» 
исеменә лаек була. Бүгенге көндә Төмәнәк-
тәге «Йолдыз» һәм «Бабай утары» кафела-
рында мөдирлек вазифасын алып бара. 

Флюр бүгенге көндә әти-әниләренең төп 
нигезендә яши. Ул, Туймазыдагы «Химмаш»  
заводында эшләп, лаеклы ялга чыккан. 
«Әти-әниебез бик тырыш, уңган кешеләр 
иде. Безне дә үзләре үрнәгендә тәрбиялә-
деләр. Әнкәй таләпчән булса да, әткәй са-
быр, шаярышканда да ачулануны белмәс 
кеше иде. Аның иң усал, «Хәмәт әйтте – 
бетте!» сүзе, бүгенге көндә дә авылдашлар 
арасында канатлы сүз булып йөри. Туган 
төбәгебезне сагынып, еш кайтабыз. Әти- 
әниебезнең нигезе төзек, ишеге һәрчак ачык, 
шуңа күрә Флюрга зур рәхмәтле без», – 
диләр туганнары. 

«Нигезе – төзек, ишеге – ачык...»

Фәймә һәм 
Миңнехәмәт 
Муллагалиевләр
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Төмәнәкле Әсхәт Шәгадәт улы (1933–
1983) Әхмәтов балачактан оста куллы булып  
үсә – 9 яшеннән тимерче ярдәмчесе булып 
эшли. Колхоздагы башка эшләрдә дә аның 
өлеше зур. Әмма ни кызганыч, 49 яшендә 
колхоз саламын эскертләгәндә, фаҗигале 
рәвештә үлеп китә. 

Фәния Әхияр кызы (1934–2003) ту-
мышы белән Бакалы районы Иске Корыч 
авылыннан, ул да гомер буе колхозда эшли, 
оста тегүче була. Төмәнәк Кардонына урман-
чылыкка эшкә килгәч, ул булачак ире Әсхәт 
Әхмәтов белән таныша. Озакламый алар ма-
тур итеп тормыш корып җибәрәләр. 

«Әтеки – тимер остасы, инәки бик әй-
бәт тегүче иде. Бүгенге көндә дә һәрбер 
өйдә әтеки ясаган бер тимер, инәки теккән 
бер алъяпкыч булса да бар. Инәки безгә иң 
матур киемнәр тегеп кидереп чыгара иде 
урамга, авыл халкы күреп, кызыгып: «Кы-
зыңдагы кебек күлмәк тегеп бир әле», –  
дип киләләр иде аңа. Үзе дә тиз генә тү-
гәрәк, очлы якалы күлмәкләр тегеп кия дә 
башта урамга чыгып, күрсәтеп кайта. Йо-
мышы булмаса да, кибеткә барып килә, 
шуннан авыл халкы күрә дә, бурычка бул-
са да ситсы алып, тектерергә киләләр. Ка-
захстанда әтекинең апалары яшәде, шулар 
безгә посылка итеп ситсылар сала иде. Инә-
кинең тегү машинасы әле дә исән, – дип 

искә төшерә аларны кызлары Зәйтүнә. –  
Тегү осталыгы инәкидән миңа да күчкән. 
Чалбар балагы бөгәргә, пәрдә кыскартырга 
дип, безнең урам халкы миңа килә. Кызла-
рым кечкенә чакта аларга да бөтен киемне 
бәйләп, тегеп үзем кидерә идем. 

Инәки белән әтеки, авылга дан булып, 
бик матур тордылар. Һәрвакыт эштә иделәр, 
шуңа күрә утын кисү, маллар карау, себерке 
бәйләү кебек эшләр безнең өстә булды», –  
дип, Зәйтүнә үзләренең балачакларын да 
яратып искә ала. 

Фәния белән Әсхәт Әхмәтовлар гаиләсендә 
4 бала туып үсә. Бүгенге көндә Наил (1954) –  
Туймазыда, Наилә (1957) – Ютазы районы-
ның Дим-Тамак авылында, Әсхәдия (1961) –  
Ютазы районының Әпсәләм авылында, Зәй-
түнә (1959) туган авылы Төмәнәктә яши. 

Зәйтүнә Әхмәтова Төмәнәктә мәктәпне 
бетергәч, 1978–1979 елларда Октябрьски-
дагы 30 нчы нефть училищесын тәмамлый. 
Октябрьскидагы тармаклы насос станция-
сендә эшләгәндә булачак ире – Ютазы рай-
онының Дим-Тамак авылында туып үскән 
Фаиз Риф улы Галләмов (1958) белән та-
ныша. 1980 елда яшьләр өйләнешәләр. 
Бер-бер артлы кызлары туа. Зәйтүнә кир-
печ заводы котельныена эшкә кергән була, 
өченче баласын алып кайткач, гаиләгә шул 
заводтан фатир бирәләр. Әмма яңа фа-

Нәсел җепләре – тирәндә

Гыйльмиҗиһан һәм Шәгадәт ӘхмәтовларӘсхәт Әхмәтов

тирда шатланып озак яши алмыйлар –  
Зәйтүнә авырып китә, һәм алар 1990–1997 
елларда иренең әти-әниләре янына кайтып то- 
рырга мәҗбүр булалар. 1997 елда исә 
Төмәнәккә күченәләр.

Галләмовлар гаиләсендә 3 кыз туып үсә. 
Луиза (1980) Октябрьскида медицина учи-
лищесын тәмамлый, бүгенге көндә Әгерта-
мак авылында яши. Регина (1982) Туймазы 
шәһәрендә тора, эшмәкәр, кибет тота. Ләйлә 
(1987) – туган авылы кибетендә сатучы. 

Зәйтүнә Галләмова Төмәнәккә күчеп кайт-
кач, 6 ел авыл котельныенда – кочегар, 13 ел  
Туймазы Үзәк хастаханәсенең травматоло-
гия бүлегендә буфетчы булып эшли. Фаиз 

гомер буе Себердә бораулаучы хезмәтендә 
була, бүгенге көндә ул тимер юл бүлекчәсен-
дә каравылда тора. 

Зәйтүнә үзенең нәсел җепләре белән 
дә кызыксына: «Шәгадәт бабыкай белән 
Гыйльмиҗиһан әбекәй «1 нче Май» колхо-
зын беренче оештыручылар булган. 7 ба-
ла – Мөсәвирә, Җәүдәт, Әсхәт, Әминә, 
Рифкат, Гамилә, тагын әбекәйгә ияреп кил-
гән Мисбахны үстергәннәр. Бабыкайның 
умарталыгы булган, аның чишмәсе әле дә 
исән, аны «Бабыкай чишмәсе» дип атап 
йөртәбез», – дип, күңелендәге хатирәләрне 
барлый ул.

Зәйтүнә һәм Фаиз Галләмовлар гаиләсеФәния Әхмәтова
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Шаран районы Чалмалы авылында туып 
үскән Миләүшә Райнас кызы (1984) һәм 
Төмәнәк егете Динар Альберт улы (1981) 
Хөснетдиновлар Төмәнәктә үз көчләре белән 
салган матур, төзек йортта гомер кичерәләр.

Динар, Октябрьскидагы төзелеш техни-
кумы тәмамлап, бүгенге көндә Туймазыдагы 
«Метлом» ҖЧҖтә хезмәт куя. Миләүшә 
башта Туймазыда юридик көллияттә укып 
чыга, соңрак Башкорт дәүләт университетын 
тәмамлый. Аннары Муниципаль хезмәтләр 
күрсәтү буенча күпфункцияле республи-
ка дәүләт автоном учреждениесендә бүлек 
башлыгы булып эшли. 

Хөснетдиновларның бакчалары, ишегал-
лары шау чәчәккә күмелгән. Килен бианай 

туфрагыннан диюләре хактыр – Динарның 
әнисе Рина ханым да чәчәкләр үстерергә 
ярата. 

Динар белән Миләүшә икесе дә һәркемгә 
ярдәмчел. Авылда хәвеф-хәтәр була калса, 
алар иң беренче булып ярдәм итәргә тыры-
ша. 

Хөснетдиновлар гаиләсендә 2 бала – 
Аделина (2005) һәм Радаль (2011) үсеп 
килә. 

«Балачакта әти белән әни гел эштә бул-
гач, без Хәтимә әби тәрбиясендә үстек. 
Әнкәйләргә рәхмәт, хезмәт белән тәрбиялә-
деләр. Тыштагы эшләр минеке булса, өйдә-
гесен Руслан башкара иде», – дип, балачак 
хатирәләре белән дә уртаклашты Динар.

«Хезмәт белән тәрбияләделәр»

Миләүшә һәм 
Динар 
Хөснетдиновлар 
гаиләсе
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Төмәнәк егете Әхтәм Гайнанов сугыш-
ка киткәндә, аның хатыны – 21 яшьлек 
Маһурия Әхмәтгали кызы 3 баласы – Лиза 
(1936–2006), Әминә (1938), Рәис (1941) 
белән ялгызы торып кала. 

«Әтекинең абзыйсы Рәхмәтулла Гыйз-
зәтуллин колхоз рәисе булып торган. Әтеки-

не шоферлыкка ул укыткан, сугышка кадәр 
үк әтеки шофер булып эшләгән. Башка ту-
ганнары Гыйззәтуллиннар фамилиясен йөрт-
кәндә, бер әтеки генә ни өчендер Гайнанов 
йөрде», – дип, истәлекләре белән уртакла-
ша Әминә Әхтәм кызы Хәсәнова.

Сугыш чорында Маһурияне дә Кыдаш, 

«75 яшемә кадәр эшләдем...»

Фәхирә Хәсәнова (уңда) килене Әминә һәм оныклары белән. 1967 ел

Әминә һәм 
Фәһим 
Хәсәновлар
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Фрунзе, Түбән Троицк, Туймазы районы 
якларына урман кисәргә, аннары Ленин-
градка торф чыгарырга җибәрәләр. Балала-
рын Әхтәмнең әнисе – Миңлебану әби ка-
рый. Алай гына да түгел, үз балалары һәм 
башка оныклары да – барысы 21 бала әби 
белән бабай тәрбиясендә була. 

«Әткәйнең зәңгәр костюм, галифе чалбар, 
яловый күн итек киеп сугыштан кайтканын 
хәтерлим, – дип сөйли Әминә апа. – Олы 
такта чемодан белән алма тутырып кайткан 
иде. 7 яшь кенә иде миңа ул вакытта, бөтен 
авыл халкы әтекине күрергә килде. Әбекәй 
мунча ягып җибәрде... Ул чакта өебез салам 
түбәле иде. Әти колхозда шофер булып эшли 
башлады. ЗИС-150 2893 номерлы машина-
сын «мишка» дип йөртә иде. Аннары кол-
хозда завхоз да булды, аның Мәрдәш исемле 
күк айгыр атына мин дә атланып йөрдем әле. 
Конюшныйда сбруйлар да ясады әти. Инәки 
колхозда чөгендердә эшләде». 

Сугыштан соң Маһурия һәм Әхтәм Гай-
нановларның тагын 6 балалары туа: Әлфия 
(1947), Әнисә (1950), Ринат (1952–1962), 

Рим (1955–1987), Альмира (1957–1957), 
Лилия (1960). 

1963 елда Әминә Әхтәм кызы Фәһим Ну-
рулла улы Хәсәновка кияүгә чыга. «Мин ки-
лен булып килгәндә, алар 3 тәрәзәле салам 
түбәле йортта яши иде. Миңа 25 яшь. Би- 
анай Фәхирә исән иде әле, ә биатай Нурул-
ла сугышка кадәр үк вафат булган. Аларның 
гаиләсендә 4 бала – Фәһим (1937–1981), 
Нурфаяз (1939), Роза (1930), Мөнир (?) 
туып үсә», – дип, истәлекләрен барлый 
Әминә апа.

Ул үзе 24 ел буе колхозда сыер сава, 12 
ел өй борынча йөреп, ат белән сөт җыя, бо-
заулар карый. Ире Фәһим исә гомер буе шо-
фер булып эшли. Әминә апа бүген дә хезмәт 
белән яши. Сыер асрый, ишегалды тутырып, 
кош-корт тота. «75 яшемә кадәр эшләдем, 
соңгы елларда үз өемдә колхозчыларны, ме-
ханизаторларны ашаттым», – дип горурла-
нып сөйли ул. 

Әминә һәм Фәһим Хәсәновлар 3 бала – 
Фаил (1964), Раил (1966–2018), Илдарны 
(1970–2008) тәрбияләп үстерәләр.

50

Төмәнәклеләр Гыйльмениса (1901–1976) 
һәм Гыйбадулла Хисмәтуллиннар (1896–су-
гышта югалган) гаиләсендә туган 7 бала –  
Рамазан (1923), Миңсылу (1927), Рәмзия 
(1930), Рәшидә (1932), Миргали (1933), 
Минегали (1936) арасында Сәхабетдин 
(1939) төпчеге була.

«Әниебез Туймазы районы Татар Олкан 
авылыннан килгән. Бик уңган кеше иде. Су-
гыштан соңгы авыр елларда чабата үреп сатып 
көн күрдек. Абыйлар юкәне урманнан ташып 
торалар, әнием үрә, мин базарга алып барам, 
апам сата иде. Суны үткәрмәсен дип, чабата 
табанына киндер тегәләр. Әнием тула оек та 
баса, шуны кигәч, аяк өшеми иде. 1955–1960 
елларда сатуга аяк киемнәре чыга башлады, 
әмма чабата киючеләр дә бар иде әле. Икмәкне 
туйганчы 1955 елларда гына ашый башладык. 
1 хезмәт көненә 200 грамм икмәк бирәләр иде. 
Бәрәңге коткарды инде, ипине дә шуннан сал-
дык. Әмма нинди генә авыр елларда да ку-
накка йөрешү бетмәде, баргач, 1—2 шәр көн 
кунып кайта идек», – дип хәтерендә яңарта 
Сәхабетдин абзый балачак елларын.

1959–1962 елларда Сәхабетдин, Хисмә- 
туллин армиягә алынып, башта Ерак Көнчы-
гышта, Хабаровск краенда хезмәт итә, анна-
ры аны Киров шәһәрендәге төзелеш батальо-
нына кайтаралар. Хезмәт срогын тәмамлап, 
авылга кайткач, Бакалы училищесында 
тракторчы һөнәрен үзләштереп чыгып, кол-
хозда тракторда эшли. Лаеклы ялга ул тер-
лекчелектә осеменатор, мал караучы булып 
эшләп чыга. 

1963 елда Сәхабетдин төзелештә маляр бу-
лып эшләүче, Татарстанның Баулы районы 
Эстәрле поселогында туып үскән Мәкъбүлә 
(1939) белән танышып, озакламый гаилә ко-
рып җибәрәләр. Төмәнәккә кайткач, Мәкъ-
бүлә колхозда эшли. Гаиләдә 4 бала туа: Рима 
(1964), Винир (1966), Зиннур (1970– 1977), 
Ирина (1978). «Бу – әти нигезе, сугышка 
китәр алдыннан, 1939 елда ул салып калдыр-
ган йорт искергәч, яңаны үзебез салып кердек. 
Әни исән иде әле ул вакытта. Бүгенге көндә  
5 оныгыбыз, 4 оныкчыгыбыз бар, шуларга ку-
анып, тыныч картлыкта яшәп ятабыз», – дип 
шөкер итә Сәхабетдин абзый.

«Әти нигезе»

Сәхабетдин Хисмәтуллин Мәкъбүлә Хисмәтуллина кызы Рима белән
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Әлфия Хәбибуллина (1957) Благовещен-
скида (Уфа районы) бухгалтерлар курсын 
тәмамлап, туган авылына хисапчы булып 
эшкә кайта. 1978 елда авылдашы Насыйх 
Идиятуллинга (1952) кияүгә чыга. «Ул елда 
Яңа елны классташлар белән бергә, булачак 
иремнең туганы Фәрит Шәйхвәлиевләрдә 
каршы алдык. Бәйрәмгә Бөгелмәдә эшләп 
йөрүче, моряк булып армиядә хезмәт итеп 
кайткан Насыйх та килеп керде. Шул төндә 
үк озата да кайтты, шул килүендә үк «өй-
ләнәм» дә диде», – дип, ире белән танышу 
тарихын сөйли Әлфия апа. 

4 айлап кына йөри алар, өйләнешкәч, 
Туймазыда урнашалар. Әмма Насыйхның 
авылда яшисе килә. Озак уйлап тормыйлар, 
Төмәнәккә кайтып урнаша яшьләр. Гаиләдә 
ике кыз бала – Гүзәл (1979) белән Әлфинә 
(1984) туа. Бүгенге көндә икесе дә Туймазы-
да яши. «Колхоз иске генә бер өй бирде үзе-
безгә. Мин тракторчы булып эшли башла-

дым. 1990 елларда яңа өй салып чыктык. 
Аннары Туймазыда электрик булдым, Ок-
тябрьскида хуҗалык исәбендәге участокта 
техника белән сату итү хезмәтендә эшләдем. 
Лаеклы ялга «Туймазыфрут» оешмасында 
эшләп чыктым. Әлфия 25 ел урманчылыкта 
бухгалтер булып эшләде», – дип сөйли На-
сыйх Идиятуллин. 

Бүгенге көндә Әлфия апаның да, Насыйх 
абыйның да әти-әниләре мәрхүмнәр инде. 
Шуңа карамастан икесе дә кадерлеләрен бер 
җылылык хисләре белән еш искә алалар. 
«Инәки – Әфүзә Исхак кызы Хәбибуллина 
(1932–2000) тумышы белән Түбән Манчар 
авылыннан (Дүртөйле районы). Ул сатучы 
булып эшләде. Әтеки – Фәһим Мәсәлим 
улы Хәбибуллин (1935–2005) да сатучы 
иде, «БАССРның атказанган сәүдә хезмәт-
кәре» дигән мактаулы исемгә лаек булды. 
4 бала – Әлфия, Хәмит (1960), Зөлфия 
(1965), Миләүшә (1970) үстек. Без үскән-

«Беренче көнне үк өйләнәм, диде...»

Әлфия һәм Насыйх Идиятуллиннар гаиләсе. 1998 ел

дә сугыш ветераны – Мәсәлим бабыкай да 
исән иде. 1975 елда вафат булды. Бабыкай 
бик әйбәт, кешеләр арасында бик дәрәҗәле 
кеше иде», – дип искә ала әти-әнисен, баба-
сын Әлфия ханым. 

Насыйх абыйның әтисе Гыйльметдин 
Минһаҗ улы Идиятуллин (1929–2003) 
гомер буена фермада терлекчелектә эшли. 
Әнисе Әсхәдия Сабирҗан кызы (1930–
2017) колхозда төрле эш башкара. Гаиләдә 
5 бала – Гөлсинә, Насыйх, Нәзир, Клара 
белән Зилара үсә.

Әтекинең әтисе Минһаҗ бабыкай су-
гыштан бронь белән калган, чөнки колхозга 
рәис итеп куйганнар. 1944 елда вафат бул-
ган. Аның карчыгы – Шәмсебану әбекәй 
озын гомерле булды, мин армиядә вакытта, 
1971 елда үлде. 1959 елны ялгыш ут чы-
гарып, өйне яндырганы да истә. Инәки ул 
вакытта зернотокта эштә булган. Әтеки – 
печәндә. Әбекәй керогазга май куйган да 

ишегалдына чыгып киткән. Керсә, майга ут 
капкан... Әбекәй: «Әй Аллам», – дип янган 
май өстенә су сипкән. Теге май чәчрәп, бө-
тен әйбергә ут капкан. Шул чагында әтеки 
кайтканчы, өебез янып беткән иде. Кечкенә 
энем өйдә була, аны алып чыгып коткара-
лар, әбекәй үзе дә йөгереп чыгып өлгерә. 
Шул елны кеше мунчасында кышладык. 
Икенче елны 4 почмаклы йорт җиткереп 
кердек. Инәкинең әтисе Сабирҗан бабыкай 
сугышта хәбәрсез югалган. Хатыны да яшь-
ли үлгән. Әни ятим үскән. Сугышка кадәр 
Сабирҗан бабыкай күрше авылдан өйләнгән 
булган үзе. Аларның Фәния исемле кызла-
ры да туган. Әмма бабыкай сугышка китүгә, 
хатыны кызын алган да үзенең туган авылы- 
на – Кәкребашка (Туймазы районы) кай-
тып киткән. Әни шулай ике энесе белән 
ялгызы калган...» – дип, күңел түрендә 
сакланган хатирәләре белән уртаклаша На-
сыйх абый. 
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Мөнәзирә һәм Мөнир Хәсәновлар гаилә-
сендә 5 бала туып үсә. Мөнәвир (1966) –  
шуларның өченчесе. Төмәнәк мәктәбен тә-
мамлагач, ул Октябрьскидагы 30 нчы учили-
щены бетерә. 25 ел Туймазы элемтә үзәгендә 
электромонтер булып эшли. 

1990 елда Мөнәвир авылдашы Люзия 
белән гаилә корып җибәрә: яшьләр гөрләтеп 
туй ясыйлар. Люзиянең 1985–1988 елларда 
Октябрьск медицина училищесын тәмамлап, 
шундагы хастаханәдә шәфкать туташы бу-
лып эшләп йөргән чаклары була. Туй акча-
сына иске генә өе булган җир сатып алалар. 
2004 елда инде үзләре яңа өй салып керәләр. 

Хәсәновлар гаиләсендә 2 бала тәрбияләнеп 
үсә. Эльвина (1995) Туймазыда яши, әнисе 
кебек шәфкать туташы һөнәрен үзләштереп, 
теш поликлиникасында эшли. Артур (2004) 
Туймазы юридик көллиятендә белем ала. 

Бүгенге көндә Хәсәновлар, ишегалды ту-
тырып, кош-корт асрыйлар, 2 сыер, 2 тана,  
5 баш умарта тоталар (аларның 20—30 ар 
башка җиткән чаклары да була). 

«Ике яктан да әбиләрне хәтерлим, безне 
инәкинең инәсе Мәрҗәм әби үстерде», – 

дип, бала чагын искә төшерә Мөнәвир. Лю-
зия дә үткәннәре белән бик теләп уртаклаша: 
«Әтеки Фәнил Сибгатулла улы Заһидуллин 
(1938–2014) ярты гасыр буе колхозда агро-
ном булып эшләде. Инәки Әнисә Гәлметдин 
кызы (1937–2010) клуб мөдире булды, 
соңрак – авыл Советында секретарь, анна-
ры пенсиягә чыкканчы, почта бүлеге башлы-
гы булып торды, 1971 елда «Почет Билгесе» 
ордены белән бүләкләнде. Икесе дә хезмәт 
ветераны иде. Без 3 бала – Лилия (1968), 
Люзия (1970), Риф (1972) үстек. Әтеки 
бездә спортка мәхәббәт тәрбияләде, шахмат 
уйнарга өйрәтте. Инәки музыкага мәхәббәт 
уятты, аннан күреп, Лилия белән икебез дә 
мандолинада уйнарга өйрәндек. Әни үзе гар-
мунда да уйный иде.

Әтеки белән инәки икесе дә эштә булды-
лар, без, балалар, үзебез дөнья көттек. Риф 
энебезне инәкинең инәсе Минафа әбекәй 
карады. Авылда торганга, соңгы елларда: 
«Әле дә, кызым, син бар», – дип куана иде 
инәки. Шәфкать туташы булгач, ярдәм итә 
алуыма үзем дә сөенә идем».

Әнисе дәвамчысы

Әнисә һәм Фәнил Заһидуллиннар Люзия һәм Мөнәвир Хәсәновлар гаиләсе
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Төмәнәк авылында туып үскән Разетдин 
Харис улы Шаһиев (1925–1994) 1943–1948 
еллар дәвамында Бөек Ватан сугышында 
була. Берлинны алуда катнаша, Көнбатыш 
Украинада хезмәт итә. «Батырлык өчен», 
«Берлинны алган өчен» медальләре белән 
бүләкләнә. Бертуган абыйсы Шәрәфетдин 
дә офицер булып хезмәт итә, әмма ни кызга-
ныч, ул сугышта хәбәрсез югала. 

1950 елда Разетдин Шаран районы Чал-
малы авылында туып үскән Мөкатдәсәгә 
(1928–2017) өйләнә. Мөкатдәсә Төмәнәк 
мәктәбендә эш башкаручы, техник хезмәт-
кәр, тәрбияче, хуҗалык мөдире булып 
эшли. Разетдин үзе колхоз умартачылыгын-
да, кышын колхозда хезмәт куя. 

Шаһиевлар гаиләсендә 5 бала тәрбиялә-
неп үсә. Бүгенге көндә Әнүзә (1951) авылда 

яши, Рамил (1953–1980) дә авылда яшәп 
вафат була, тракторда эшли. Дамир (1955) 
Чаллы каласында тора. Алия (1956) Уфада 
көн күрә. Илшат Төмәнәктә – төп йортта 
яши. 1985 елда ул Туймазы районы Атнагул 
авылында туып үскән Зөлфия Сәйфетдин 
кызы (1965) белән өйләнешә.

Илшатның 38 еллык машина йөртү стажы 
бар: ул «Башкиравтодор»да, «Агропром- 
энерго»да шофер булып эшли. Зөлфия озак 
еллар Төмәнәк кибетендә сатучы хезмәтендә 
була. Аларның уллары Илмир (1986) хаты-
ны Альбина (1986) белән Туймазыда яши,  
2 бала үстерәләр. 

«Инәки җырчы иде, сәхнәләрдә җырлый 
иде, әти-әнине авыл халкы бик хөрмәт итте», –  
дип искә ала якыннарын Илшат Шаһиев. 

«Авыл халкы хөрмәт итеп яшәде»

Мөкатдәсә 
Шаһиева 
балалары – 
сулдан Дамир, 
Алия, 
Илшат, Әнүзә 
белән. 
2003 ел
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Төмәнәктә яшәгән Саҗидә белән Нигъ-
мәтулла Яруллиннар гаиләсендә туган 6 бала 
арасында Альмина (1949) иң төпчеге була. «Ән- 
кәй йомшак телле, дини кеше иде, намазларын 
калдырмады, Коръән укып йөрде, кешелекле 
булды. Башка туганнарым читкә китеп бет-
те, авылда мин берүзем калдым. «Ярый әле, 
авылда син бар, кызым», – дия торган иде 
әнкәй», – дип, әнисен искә ала Альмина апа.

Авылда – 8 нчене, Туймазыда 9—10 
нчы сыйныфларны тәмамлап, Уфа коопера-
тив техникумында укып кайткач, ул хезмәт 
юлын «1 нче Май» колхозында счетовод 
булып эшләүдән башлый. Аннары сельпода 
товаровед булып хезмәт куя. Соңгы елларда 
кибеттә сатучы булып эшли, лаеклы ялга да 
шуннан чыга.

Бәхетен ерактан эзләми Альмина – үзе-
нең туган авылында таба. 1970 елда Төмәнәк 
егете Фәрит Тимергали улы Шәйхвәлиевкә 
(1947–2006) кияүгә чыга. Мәрзия һәм Ти-
мергали Шәйхвәлиевләр гаиләсендә туган 5 

баланың иң өлкәне була Фәрит. Гомер буена 
шофер булып эшли.

«Мин килгәндә, бианайлар исән иде, 4 ел  
бергә бик дус, матур яшәдек. Бианай – 
Мәрзия Минаҗ кызы гомере буена колхозда 
эшләгән. Биатай Тимергали Корбангали улы 
ферма мөдире дә, бригадир да булган. Бик 
әйбәт кешеләр иде. Ирем дә тырыш, акыллы 
кеше булды. Бик күп мал-туар асрап, таза 
тормыш белән яшәдек», – дип, күз яшьләре 
аша сагынуларын яшермичә искә ала Альми-
на апа якыннарын. 

Альмина һәм Фәрит Шәйхвәлиевләр 3 ба- 
ла тәрбияләп үстерәләр. Хәзер аларның ба-
рысы да үз гаиләләрен булдырып, матур 
итеп дөнья көтәләр. Рөстәм (1972) Туймазы-
да яши, «Ильфа» оешмасында кранчы-шо-
фер булып эшли. Бүгенге көндә Төмәнәктә 
йорт җиткезеп, кайтып-килеп йөри. Раушан 
(1975) Төмәнәктә тора. Раушания (1981) 
Туймазыда яши, эшмәкәрлек белән шө-
гыльләнә, үзенең кибетләре бар. 

Бәхете янәшәдә яши

Бертуган Яруллиналар – Роза, Нурия, Альмина (уңда)Альмина һәм Фәрит Шәйхвәлиевләр гаиләсе
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Бүздәк районы Иске Актау авылында ту-
ган Айгөл Миңлерәсим кызы (1979) булачак 
ире Радик Ринат улы Хәмидуллин (1975) 
белән 4 ел дуслашып йөргәннән соң, 2001 
елда Төмәнәккә килен булып килә.

«Бик дус, ачык күңелле, ярдәмчел гаилә-
гә эләктем. Бианайлар белән 5 ел бергә яшә-
дек. 2006 да үзебезгә йорт салып кердек, йорт 
җиткергәндә ике яктан да ярдәм иттеләр», – 
дип яратып сөйли Айгөл бианайларын.

Урта мәктәптән соң ул башта Туймазы пе-
дагогия көллиятен тәмамлый, аннары Баш-
корт дәүләт университетында белем ала. Тө- 
мәнәккә килгәч, башлангыч сыйныфлар 

укытучысы була. Бүген Айгөл Миңлерәсим 
кызы – 1 нче категорияле укытучы, ул Туй-
мазы шәһәренең 2 нче мәктәбендә башлан-
гыч сыйныфларга белем бирә.

Радик исә Башкорт икътисад-юридик 
көл лиятен тәмамлап, бүгенге көндә Туйма-
зыдагы «Сава» ит комбинатының куркы-
нычсызлык системасындагы сак хезмәтендә 
эшли.

Хәмидуллиннар гаиләсендә 2 бала – Азат 
(2002) белән Руслан (2010) туып үсә. Бу 
дус, тату гаилә хуҗалыкларында кош-корт 
асрап, бакчаларында яшелчә, җиләк-җимеш 
үстереп яши. 

«Әйбәт гаиләгә эләктем...»

Айгөл һәм 
Радик 
Хәмидуллиннар 
гаиләсе
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Бакалы районы Нәгәйбәк авылында туып 
үскән Эдуард Лазарев (1965) гаиләләрендәге 
өч баланың (Земфира (1967) исемле сеңлесе 
һәм Роберт (1975) исемле энесе) иң өлкәне 
була.

Мәктәпне тәмамлагач, Эдуард Октябрьски-
ның 30 нчы нефть училищесында белем ала. 
Аннары Ноябрьск шәһәрендә нефть бораулау-
да эшли. 1983–1985 елларда армия сафлары-
на алынып, Латвия чигендә хезмәт итеп кайта. 
Аннан кайткач, Стәрлетамакта мәдәният тех-
никумын тәмамлый. Анда фортепиано, труба, 
гармунда уйнарга өйрәнә. Шул елларда Эду-
ард берничә дусты белән Төмәнәктә «Дәрья» 
дип аталган инструменталь ансамбль оештыра, 
анда ул бас гитарада уйный. Гитарага бала ча-
гында ук өйрәнгән була. «6—7 нче сыйныфлар-
да укыганда, безне моңа укытучыбыз Альберт 
Хөснетдинов өйрәтте», – ди ул. 

Шулай да Эдуардның хезмәт юлында иң 
зур урынны электриклык эше алып тора. 
Туймазы шәһәре «Водоканал»ында 9 ел ав-
тоэлектрик булып эшли ул. Аннары Вор-

кута, Уренгой «Мостострой-12» оешмасын-
да да электрик булып хезмәт куя. Бүгенге 
көндә Туймазы картон-кәгазь комбинатында 
шул ук эшне башкара. 

Эдуардның хатыны Рамилә Фәрит кызы 
Зәйдуллина (1965) Башкорт дәүләт инсти-
тутының география факультетында белем 
алгач, Туймазы районының Бишенде мәк-
тәбендә пионервожатый булып хезмәт куя. 
Бүгенге көндә Туймазының 2 нче мәктәбендә 
география фәненнән белем бирә, ул – юга-
ры категорияле укытучы. 

Рамилә һәм Эдуард Лазаревлар гаиләсен-
дә 2 бала туып үсә. Бүгенге көндә кызла-
ры Алина (1988) гаиләсе белән Когалым 
шәһәрендә яши. Уллары Айнар (1995), 
КФУны тәмамлап, Казанда эшли. 

Эдуардның төп яшәү урыны Туймазыда 
булса да, күп вакытын Төмәнәктә үзе салып 
кергән йортта уздыра ул. «Мин шәһәр фати-
рын өнәп бетермим, авылны яратам. Төмәнәк-
нең табигате миңа яшәргә көч бирә, энергияне 
авылдан алам», – ди Эдуард.

«Мин авылдан көч алам...»

Сулдан – 
Эдуард 
Лазарев 
бертуганнары 
Земфира, 
Роберт һәм 
әтисе Герман 
белән
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Рәсимә Хөсәен кызы Гафарова (1957) 
Башкортстанның Әбҗәлил районы Яңа Ба-
лапан авылында туып үскән. Белорецкида 
педагогия училищесын тәмамлагач, 1976 
елда аны юллама белән Төмәнәккә эшкә 
җибәрәләр. Әлбәттә инде, балалар бакча-
сына тәрбияче булып килгән яшь, чибәр 
кызны Төмәнәкнең уңган, перспективалы 
егете – агроном, шуңа өстәп, профсоюз ко-
митетында эшләүче Нурфаяз Разетдин улы 
Гафаров (1955–2008) күреп ала. Яшьләр 
дуслашып китә һәм 1977 елда гөрләтеп туй 
ясыйлар. Алар 15 ел буе Нурфаязның әти- 
әнисе Миңсылу Гыйбадулла кызы (1928–
1992) һәм Разетдин Тимербай улы (1914–

1984) белән бергә яшиләр. Гаиләләрендә  
2 бала туып үсә. Бүгенге көндә Эльза (1978) 
Әгертамакта тора, Төмәнәк китапханәсендә 
хезмәт куя. Нургиз (1980) туган авылында 
яши, Шаран ЛПУсында эшли.

«Бианай белән бик матур яшәдек, 2 ба-
ламны да үстереште, бик сабыр хатын иде. 
Биатай гомере буена колхоз бакчасында 
эшләде, помидор үсентеләренә кадәр үзе 
үстерә иде. Алар өч балага – Нурислам, 
Нурия, Нурфаязга гомер биргәннәр», – дип 
сөйли Рәсимә апа. 

Рәсимә апа – сәнгатькә гашыйк кеше, 
бүген дә баянда, мандолинада уйный.

«Уңган егет, чибәр кыз...»

Бианаем – Миңсылу Гафарова. 
1977 ел

Рәсимә һәм Нурфаяз Гафаровлар гаиләсе. 1989 ел
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Төмәнәктә туган Харисәне язмыш төр-
лечә сыный: башта Туймазы районының 
Татар Олкан авылына кияүгә чыга. Әмма 
тормышы барып чыкмый, иреннән аерылып, 
улы Зәйнулла белән Төмәнәккә кайтып китә. 
Туган нигезенә – бертуган Сәет абыйсының 
гаиләсе янына кайтып урнаша. Бик ярлы, 
авыр яшәсәләр дә, Сәет бертуган сеңлесен 
кире какмый, баласы белән үзләренә сыенды-
ра. Озакламый нигезне бөтенләй аларга кал-
дырып, үзе гаиләсе белән Серафимга күченә. 

Моның белән генә бетми әле язмыш 
сынаулары, Харисә, улын алып, Читага ки-
теп бара. Зәйнулла Читада 7 нче сыйныфны 
бетерә, бераз акча эшләп, әнисе белән туган 
якларына әйләнеп кайта. Бик башлы, русча 
да яхшы белә торган Зәйнулланы сугышка 
алмыйлар, бронь бирәләр. Әмма 1942 елда 
ул фронтка үзе теләп китә. Анда пулемет 

расчеты командиры, кече сержант булып 
хезмәт итә, «Батырлык өчен» медаленә лаек 
була. 1943 елда сугыштан яраланып кайта. 

Зәйнулла Әхмәдулла улы Шәйдуллин 
1946 елларда авылдашы Габидә Габидулла 
кызына өйләнә. Гаиләләрендә алар 4 бала 
тәрбияләп үстерәләр.

Фәрит Зәйнулла улы Шәйдуллин (1952) 
шул 4 баланың өченчесе булып дөньяга 
килә. Мәктәпне тәмамлагач, ул 1971–1973 
елларда Читада армия хезмәтендә була. Ар-
миядән кайткач, Туймазыдагы «Химмаш» 
заводында хезмәт куя. «Автобетоновоз» 
заводында токарь, мастер булып эшли, 23 
ел Туймазы ГРСында (газ бүлү станциясе) 
оператор булып эшли. Пенсиягә дә шуннан 
чыга. Бүгенге көндә аның 14 гектар җире 
бар, анда печән үстерә, күпләп, мал асрый. 
Хатыны Фәһимә Ильяс кызы (1957) исә 
йортта хуҗалык эшләре белән шөгыльләнә. 

Фәһимә һәм Фәрит Шәйдуллиннар 
гаиләсендә 2 бала туып үсә. Фәнил (1989) 
бүгенге көндә Туймазы драмтеатрында сәхнә 
хезмәткәре булып эшли. Айрат (1991) «Риа- 
Пласт» җәмгыятендә – оператор, гаиләсе 
белән Туймазыда яши. 

«1947 елдан башлап, әтеки гомерен умар-
тачылыкка багышлаган. «Башлап жибәргән-
дә, бер күчне бер пот арышка алыштырган 
идем», – дип сөйләгәне истә. Без үскәндә, 
10—15 әр баш умарта тотты. Аннары аның 
шөгыле миңа да күчте, 40–50 шәр баш умар-
та тоттым, хәзер инде менә өлкән улым да 
шуның белән шөгыльләнә, аның да 50 баш 
умартасы бар», – дип сөйли Фәрит әфәнде.

Умартачылар нәселе

Фәһимә һәм Фәрит Шәйдуллиннар гаиләсе

75

Фәттахетдин Галиев гаиләсе 30 нчы ел-
ларда хәлле яшәгән. Аларның алты почмак-
лы йортлары булган. Каен тузын кайнатып, 
арба майлар өчен дегет ясаган. Шул кәсебе 
белән хәйран төзек тормыш алып барган. 
Шуның өчен Фәттахетдинне, «кулак» дип, 
Себергә сөргәннәр. Ул шуннан кайтмаган. 
Ә авылдагы өйләренең яртысына ветстанция 
ясап куйганнар. Яртысында Фәттахетдиннең 
гаиләсе торып калган. Әмма аларны да төр-
лечә кыерсытканнар, кысканнар. Аптырагач, 
балалары да Үзбәкстанга чыгып киткәннәр.

Сугыш алдыннан Мөдәрис Фәттах улы 
Галиев (1911–1996) авылга кире әйләнеп 
кайта. Сугыш башлангач, фронтка китә, аңа 
анда сугышның башыннан ахырына кадәр 
булырга туры килә. 

«Без гаиләдә 4 бала – Мөҗәһит (1942), 
Мәгариф (1950), Вәсилә (1946–2018) һәм 
мин үстек, – дип сөйли Мөдәриснең кече 
улы Фәнис Галиев (1957). – Өчебез туган 
авылыбызда калдык. Әтеки дә, инәки Суфия 
Сәлимҗан кызы (1914–2001) да гомерләре 
буе колхозда эшләделәр. Безнең балаларны 
да бик караштылар», – дип искә төшерә ул 
якыннарын. 

Фәнис 43 ел дәвамында колхозда шо-
фер булып эшли, аннары Туймазы юл төзү 
идарәсендә КамАЗ йөртә. Хатыны Зилара 
Зәкәрия кызы (1961–2003) гына яшьли гүр 
иясе була. Алар гаиләсендә туган 3 бала да 
(Илүзә (1981–2020), Зилә (1984), Гүзәл 
(1990)) үз тормышлары белән Туймазыда 
яши.

Фәнис Галиев 2006 елда бәхетен тагын 
бер кат сынап карый – Фәнзилә (1961) 
белән гаилә кора. Фәнзиләнең үзенең Рөстәм 
(1982), Радик (1986) исемле уллары бар.

Галиевләр йортында дуслык, туганлык, 
татулык хөкем сөрә. Балалар тавышы да 
тынып тормый: атна саен икесенең дә онык- 

лары (ә алар Галиевләрнең икесенә – 11) 
һәм балалары кайтып тора. Кайвакыт 23 әр 
кеше җыела. Барысы да кунак булып, мунча 
кереп китәләр.

Нәсел җебе – еракта

Сулда Мөдәрис Галиев кызы Вәсилә һәм кияве Талип, 
оныгы Илүзә белән

Фәнзилә һәм Фәнис Галиевләр
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«Шушы нигезне ташлама...»

Сәйфулла Хәбиров туганнан туганы Зәйнулла Шәйдуллин белән

Рәис Хәбиров. 1980 ел

Сәлимә Кәримова

Бөек Ватан сугышы ветераны Сәйфулла 
Сабир улы Хәбиров (1919–2007) сугыштан 
кайткач, 1946 елда, Миңкамал Миндияр 
кызы (1926–1972) белән кавыша. Әнисе 
турында: «1920 елларда, миңа яшь ярым-
нар булганда, инәкине үтергәннәр. «Аклар 
яклымы, кызыллар яклымы?» – дип сора-
ганнар да, дөрес җавап бирә алмаган», – 
дип сөйли торган була ул. Әтисе Сабир аб-
зый икенчегә хатын ала. 

16 яшьлек Сәйфулла Хәбиров Мурман-
скига чыгып китә. Аннан Владивостокка 
эләгә, сугышка да шуннан китә. «Әтеки Бер-
линга кадәр барып җиткән, аннан калаклар 
алып кайткан», – дип сөйли хәзер балала-
ры. 

Миңкамал һәм Сәйфулла Хәбировлар 
гаиләсендә дүрт бала үсә. Бүгенге көндә 
Рәисләреннән (1949–1993) башка, Рәзинә, 
Сәлимә, Рәйсәләре авылда гомер итә. 

«Инәки колхозда чөгендердә, бәрәңгедә 
эшләде, урманчылыкта – агач утырту эшен-
дә йөрде. Туймазыда тегүчелеккә укыган 
оста тегүче иде. Авыл халкына да чалбар 
дисеңме, күлмәк, кофта, итәк – бар нәрсәне 
тегеп бирә иде. Бүгенге көндә әнинең тегү 

машинасы Рәзинә апада. Инәкинең гомере 
генә кыска булды, Туймазыдан Райман аша 
Төмәнәккә кайтканда адашып, салкын ти-
дерә ул, 46 яшендә үлеп китте. 

Әтеки, сугыштан кайткач, тимерчелектә 
эшләгән, соңрак малчылыкта хезмәт куйды. 
Лаеклы ялга чыккач, умарталыкта эшләде. 
Үзебездә дә 25 баш умарта оясы бар иде. 86 
яшенә кадәр шуларны әтеки карады. Олы-
гайганчы бакчада эшләде, бозау карады, 
сыер тотты. Икесе дә бик тырыш булдылар, 
без – балаларны да эшкә батыр итеп тәр- 
бияләделәр.

Инәки үлгәч, әтеки Минзада (1914–
1991) апага өйләнде, 15 еллап яшәделәр. 
Минзада апа сыер савучы булып эшләде. 
Балалары юк иде, безнең өчен бик әйбәт апа 
булды. Үзенә гел «инәки» дия идек. 

Рәис абый гомере буена төп йортта, әте-
ки-инәкиләр янында яшәде. Шикәр чирен-
нән интексә дә, тракторчы булып эшләде. 
Аның утырткан агачлары бүген дә Әгер тау 
битләрендә шаулап үсә», – дип, якыннарын 
җылы итеп искә ала Сәлимә апа. 

Сәлимә Хәбирова (1953), читтән торып, 
Уфа совет сәүдәсе техникумын тәмамлый. 1976 
елда Туймазы егете Мисхәт Кәримовка (1950) 
кияүгә чыгып, Ноябрьскига китә. Уллары Ра-
дик (1977) та шунда туа. Сәлимә ханым анда 
пешекче булып эшли, аннары сату-алу буен-
ча эшмәкәрлек башлап җибәрә. 20 елдан соң, 
тормыш сынауларына түзмичә, гаилә таркала. 

Шул елны ук Сәлимә Кәримова туган яклары-
на – Туймазыга кайтып китә. 

«Шушы нигезне ташлама, тормышлар үз-
гәрер, җирләр кирәк булыр», – дип, әтеки 
гел әйтеп килде. Аның сүзен тыңлап, икенче 
иптәшем Таһир белән Төмәнәккә кайтып яши 
башладык», – ди Сәлимә ханым. Улы Ра-
дик эшмәкәр, хатыны Альбина (1981) белән 
өч кыз – Эльвина (2000), Камилла (2005), 
Амелияне (2014) үстерәләр.
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91 яшенә кадәр яшәп вафат булган, 10 
балага җан биреп, 8 ен үстергән, 2 нче һәм 
3 нче дәрәҗә Ана даны ордены, 2 нче һәм 
3 нче дәрәҗә Аналар медаленә лаек булган 
Шәмсениса Габдрәкыйп кызы Кәлимулли-
на (1910–2001), картлыгында муллыкта, 
бәхеттә генә яшәсә дә, яшьлегендә шактый 
кыенлыклар күрә. Кияүгә 1929 елда чыга 
ул. Ире Даян Кәлимулла улы Кәлимуллин 
(1909–1979) «Йолдыз» колхозында брига-
дир да, колхоз рәисе дә була. Бөек Ватан 
сугышына киткәндә, Шәмсениса 4 баласы – 
Мөбәшир (1930–2016), Шәмсәйрә (1932–
2019), Фәүзил (1938–1967), Мөсәвирә 

(1941) белән ялгызы кала. «Складлар сакла-
дык», – дип сөйли Даян соңыннан. Бөек Ва-
тан сугышы орденына, юбилей медальләренә 
лаек булган сугыш ветераны, 1 нче группа 
инвалид Даян Кәлимуллин сугышта 3 тап-
кыр яралана. 1943 елда хатыны Шәмсениса, 
товар поездына утырып, ире янына Уфага 
госпитальгә дә барып кайта. 

«Әтеки яраланса да, сугыштан исән-сау 
кайта. Аннан соңгы елларда бригадир булып, 
аннары амбарда үлчәүче булып та эшли. Инәки 
колхозда хезмәт куя. Сугыштан соңгы елларда 
Рәшит (1944–1992), Айрат (1950–1994), Ра-
вил (1953–1976) һәм мин туганбыз. Әти-әни 

Матур гаилә кыйссасы

Миңкамал Мөхәммәди кызы кодагые Шәмсениса, 
улы Абдулла (уңнан), кызы Зөлфия, кияве Константин, 
килене Зөлфирә һәм оныклары белән. 1989 ел 

Зөлфирә һәм 
Абдулла 
Хәкимовлар 

Мөфәриха Вахитова кызы Шәмсениса, кияве Даян, 
оныклары – Мөбәшир, Айрат, Равил, Зөлфирә белән. 
1968 ел

безне тәртипле итеп үстерде, кеше итте, эшкә 
өйрәтте. Инәки гомеренең соңгы елларында 
абыстай булып, вафат булган хатын-кыз-
ларны юып, соңгы юлга озатып йөрде», –  
дип сөйли кадерлеләре турында Зөлфирә 
Хәкимова (1955). 

8 баладан бер Зөлфирә Кәлимуллина гына 
Төмәнәктә төпләнеп кала. Төмәнәктә – 8 ел-
лык, Туймазының 1 нче мәктәбендә урта белем 
алып, авыл клубына мөдир булып эшкә ур-
наша. Җыр-моңга мәхәббәте балачактан килә 
аның. Укуын да шул юнәлештә дәвам итә: 
1982–1985 елларда читтән торып Стәрлета-
макта культура-агарту училищесын бетерә. 
1994–1996 елларда Туймазы районы мәдәни-
ят бүлеге мөдире булып эшли. Аннары тагын 
туган авылына кайта. Шул еллар эчендә сәх-
нәдән төшми: җырлый, спектакльләрдә кат-
наша, «Ахирәтләр» ансамблен оештыра. 2017 
елдан бүгенгәчә «Бабай утары» музей-ком-
плексында музей җитәкчесе булып эшли. 
2010 елда аңа «Башкортстанның атказанган 
мәдәният хезмәткәре» исеме бирелә. 

Зөлфирә апа авылдашы Абдулла Ти-
мерҗан улы Хәкимов (1953) белән гаилә 
кора. Гаиләдә 3 бала – Гөлчәчәк, Айгөл, 
Гөлназны тәрбияләп үстерәләр. 

«Биатай Тимерҗан Якуп улы Хәкимов 
(1924–1966) та – Бөек Ватан сугышы ин-
валиды, сугышта сапер булып хезмәт иткән, 
«Берлинны алган өчен» медале бар иде. 
Умартачы булып эшләде. Бианай Миңкамал 
Мөхәммәди кызы (1925–2002) башта кол-
хозда эшләгән, аннары хат ташучы булды. 
Аның да «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», 3 нче 
дәрәҗә Ана даны, 2 нче дәрәҗә Аналар ме-
дальләре бар иде. Инәки әйбәт кеше булды, 
бервакыт гайбәт сөйләмәс, мине дә беркемнән 
кыерсыттырмас иде. 41 яшендә тол калып, 
балалары белән 1974 елда өй салып кергән  
ул», – дип сөйли Зөлфирә апа.

Миңкамал һәм Тимерҗан Хәкимовлар 
гаиләсендә туган 8 баладан 7 се үсә. Фәния 
(1949–2019) – Ташкентта, Фәнүзә (1950–
1996) Туймазы районының Татар Олкан 
авылында яши, Абдулла белән Әхмәдулла 
(1955–1982) Төмәнәктә төпләнеп калалар, 
Венера (1958) – Оренбург өлкәсенең Поно-
марев районында, Рима (1960) белән Зөлфия 
(1962) Саратовта тора. 

Абдулла абый Аксен авыл хуҗалыгы 
техникумында укый, авылда агроном булып 
эшли, 1969–2002 елларда мал азыгы буенча 
колхоз рәисе урынбасары булып хезмәт куя. 

«Интернатта торып укыдык, күп балалы 
булгач, киендерү, ашату бушка иде. Инәки 
юлга 20 тиен бирә, ә Фәнүзә апа кәнфит яра-
та, шул акчага кәнфит сатып ала да, без җәяү 
барабыз. Мал асрап яшәдек, 4 нче сыйныфта 
укыганда, печән чабарга йөри идек инде», – 
дип, бала чагын искә ала Абдулла абый. 

Бүгенге көндә Зөлфирә һәм Абдулла 
Хәкимовлар кунакка килеп йөрүче 8 онык- 
ларына сөенеп, кош-корт асрап, яшелчә, 
җиләк-җимеш үстереп, бер-берсенә олы те-
рәк булып яшиләр. Зөлфирә апа әлегәчә –  
сәхнә түрендә, әледән-әле матур чаралар 
оештыра, юбилейлар, туйлар алып бара, 
йөрәк түрен әлегәчә җыр-моң били.
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Күңеле тулы җыр-моң аның

Тәгъзимә һәм Мөгаллим Гыйззәтуллиннар

Тәгъзимә Гыйззәтуллина балалары, оныклары арасында. 
Сулдан беренче – Ләйсән һәм Мөнир Гыйззәтуллиннар гаиләсе

«Әтеки Мөгаллим Төхвәтулла улы Гыйз- 
зәтуллин (1929–1966) бик тырыш, уң-
ган кеше булган. Урманчы булып эшләгән. 
Төмәнәкнең тирә-ягындагы урманнарны ул 
утырткан. Бик кызганыч, яшьли киткән ул, 
35 яшьтә генә булган. Кызу йөри торган аты 
булган аның, эштән кайтканда шул дулап 
китеп, әтеки Өсән елгасына батып үлгән. 
5 бала – Мөгамир (1955–1971), Мөнәвир 
(1957), Тәнзилә (1960), Мөсәвир ( 1963), 
Мөнир (1965) белән инәки берүзе калган. 
Әтекинең гәүдәсен 1 ел таба алмаганнар, 
качкан дип уйлаганнар, шуңа күрә инәкигә 
пенсиясен дә бирмәгәннәр. Өлкән абыебыз 
Мөгамир, инәкигә булышам дип, 15 яшен-
нән эшкә чыккан. Ул да кыска гомерле бул-
ды, Беларусь тракторында капланып үлде. 
Көчле, гәүдәле кеше иде югыйсә», – дип 
сөйли якыннары турында Мөнир Мөгаллим 
улы Гыйззәтуллин. 

Бүгенге көндә ул әтисенең нигезендә, ул 
салган йортны бераз төзекләндереп, зурай-
тып яши. Мөнирнең үзенә дә язмыш сынау-
ларны күп бирә.

Ул мәктәпне Төмәнәктә тәмамлый. Укы-
тучысы Альберт Хөснетдиновтан гитарада 

уйнарга өйрәнә. Аннары Төмәнәк яшьләре 
җыелышып, «Дәрья» инструменталь ансам-
бле оештыралар, Мөнир иҗат иткән җыр-
лардан авыл саен концертлар куеп йөриләр.

1983–1985 елларда Мөнир армиядә 
хезмәт итә. Башта Оренбург өлкәсенең Яс-
ный шәһәрендә була, аннары аны Казахстан-
га җибәрәләр, шунда ул бик көчле радиация- 
гә эләгә. «Шуннан соң барыбер үләм, дип 
яшәдем. Шул вакытта елый-елый «Җан ава-
зы» дигән җырымны яздым. Госпитальләр 

буйлап күп йөрдем, өстәвенә тән тиресе чире 
башланды. Хатыным Ләйсәнгә рәхмәт, мин-
нән ул кеше ясады, үләннәр белән дәвала-
ды. Кече улыбыз Азаматка (2001) да мин-
нән радиация күчте, ул 6 айдан ДЦП белән 
туды. Азалия (2004) кызыбыз бүгенге көндә 
Октябрьск музыка көллиятендә белем ала, 
җырчы булырга хыяллана», – дип, күңе-
лендәгесе белән уртаклашты ул. 

Бүгенге көндә Мөнир Гыйззәтуллин –  
шагыйрь-композитор, 100 ләгән җыр ав-
торы. Хәния Фәрхи («Кода-кодагыйлар 
вальсы»), Зәйнәп Фәрхетдинова («Яшьлек 
еллары»), Фән Вәлиәхмәтов («Башкорт- 
станым – туган җирем»), Нурия Ярмө- 
хәммәтова («Әнкәем сүзләре»), Руслан Зөл-
кәрнәев («Җан авазы») башкарган җыр- 
лар – аныкы. Шул җырлар белән баш-
кортстанлыларга гына түгел, Татарстан 
тамашачыларына да таныш ул. 1995 елда 
сольный концерт та оештыра Мөнир. Әмма 
соңгы елларда тамашачылары алдына үзе 
чыкмый. «Мин җырларымны чын профес-
сионаллар башкаруында ишеттем. Һәм на-
чар җырчы булганчы, яхшы композитор 
булып калуың яхшырак дигән фикергә кил- 
дем», – ди. Шулай да 2018 елда Төмәнәк 
клубында аның җырлары белән «Яңа су-
лыш» дип аталган концерт оештырыла. 2020 
елда ул «Башкортстан Республикасының 
атказанган мәдәният хезмәткәре» дигән мак- 
таулы исемгә лаек була.

Мөнирнең хатыны – Шаран районы Зи-
рекле авылы кызы Ләйсән (1974) – тормыш 
юлдашы, ышанычлы ярдәмчесе, «шәхси сек- 
ретаре» да аның. 2000 елда кавыша алар. 

«Ул вакытта мин Зирекледә участок боль-
ницасында шәфкать туташы булып эшли 
идем. Килен булып төшкәндә, Мөнир инәки 
белән яши иде. Әткәйдән калган ихаталары 
әйбәт, мунчалары, абзарлары подваллары 
таштан ясалган иде. Бианай урманчылыкта 
эшләгән, аннары балалар бакчасында идән 
дә юды, повар ярдәмчесе дә булып эшләде. 
Бик җор телле иде. 15 ел бергә яшәдек», – 
дип сөйли Ләйсән. 

Бүген дә Гыйззәтуллиннар җыр-моң 
белән яши, ишегалды тутырып кош-корт 
асрыйлар, уллары Азаматның сәламәтлеге 
өчен көрәшеп яшиләр.
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Ямадыда туып үскән Хашия Шәйхет-
дин кызы (1931) Туймазы районы Саз-
баш авылында яшәүче Әкрәм Хәлиуллинга 
(1931–1965) кияүгә чыга. Әмма ни кызга-
ныч, Кыдаш урманына агач кисәргә баргач, 
Әкрәм башына бүрәнә төшеп үлә. Нибары 
34 яшь кенә була аңа. Ире белән 12 ел гына 
яшәгән Хашия 4 бала белән тол кала. 

1976 елда кечкенә Сазбаш авылы бет-
кәч, Хашия Хәлиуллина балалары белән 
Төмәнәккә күченеп килә. Анда иске генә 
йорты булган җир сатып ала.

«Ике йорт аша гына яшәгән Мөдәрис ба-
бай Фәттаховка рәхмәт, ул булышты, бура 
бурап бирде, тулаем бирергә акчам юк иде, 
бурычка эшләде. Төмәнәккә төшкәч, җәен 
бригадада, амбарда орлык хәзерләүдә эшлә-
дем, колхозда төрле эшләрдә йөрдем», – 
дип сөйли узган гомерен Хашия апа.

Бүгенге көндә ул улы Салават (1964) 
белән кызы Люция (1958) тәрбиясендә. Ти-

мерҗан (1962) улы белән Рима (1956) кызы 
Туймазыда гомер итәләр. Хашия апаның бү-
генге көндә 3 оныгы, 5 оныкчыгы бар, ул 
шулар белән юанып яши. 

Язмыштан шулай язган

Хашия Хәлиуллина кызы Люция белән

Салават һәм 
Тимерҗан 
Хәлиуллиннар
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Бөек Ватан сугышы башлангач, Сәхабет-
дин Тәхаутдин улы Гыймаев (1921–2000) 
та авылдашлары белән бергә фронтка китә. 
Аннан исән-сау әйләнеп кайткач, авылдашы 
Мөзәкирә (1923) белән Төмәнәктә гаилә ко-
рып җибәрә. Мөзәкирә Гыймаева гомер буе 
колхозда эшли.

Венера Сәхабетдин кызы Рәкыйпова 
(1951) – алар гаиләсендә туган өч бала-
ның иң өлкәне. Урта мәктәпне тәмамлагач, 
Венера Туймазыда училище бетереп, гомер 
буе сатучы булып эшли. Булачак ире –  
классташы Айрат Мөсәвар улы Рәкыйпов 
(1950) белән 8 нче сыйныфта укыганда ук 
дуслаша. Егет армия сафларында хезмәт 
итеп кайткач, 1971 елда, Венера белән өйлә-
нешәләр. Айрат колхозда тракторда, аннары 
шофер булып эшли. 

Венера килен булып килгәндә, бианае Рә-
химә Габделҗәмил кызы (1915–2006) исән 
була әле. Ул сарыклар фермасында да, кол-
хозда да эшләп ялга чыккан була. «Әйбәт 
иде бианай, нык әби иде. 91 яшенә кадәр 
тәрбияләп, соңгы юлга үзем озаттым», – 
дип сөйли Венера апа. 

Венера һәм Айрат Рәкыйповлар гаиләсен-
дә 3 бала туып үсә – Гөлнара (1973) белән 
Айдар (1986) бүгенге көндә Иске Туйма-
зы авылында яшиләр. Финат (1978–1999) 
авыру бала булып туа. 

Венера апага язмыш сынауларны күп 
бирә: 21 ел буе гарип бала тәрбияли, 35 ел 
бианай белән яши, бүгенге көндә Төмәнәк-
нең иң өлкән кешеләренең берсе – үзенең 
98 яшьлек әнисен карый.

Язмыш сынаулары

Венера һәм Айрат Рәкыйповлар гаиләсе
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Төмәнәк мәктәбе. 2021 ел 
Октябрь социалистик революциясенә кадәр Төмәнәктә 450 ләп хуҗалык 

булса да, авылда клуб та, мәктәп тә булмый. 1930–1931 елларда гомуми 
башлангыч мәҗбүри белем бирү кергәч, Төмәнәктә дә берничә өйдә һәм Түбә 
мәчетендә укулар алып барыла башлый.

1934–1935 елларда Төмәнәктә башлангыч мәктәп җидееллыкка әйлән-
дерелә. Әмма укулар һаман да өйдә, мәчеттә бара.

Әгер елгасы буенда урнашкан җидееллык мәктәпнең беренче агач бина-
сы 1936 елның 7 ноябрендә ачыла.

1946 елда ул хәзерге мәктәп янына күчерелә һәм капиталь ремонт ясала.
1968 елда «1 нче Май» колхозы 360 балага исәпләнгән яңа кирпеч мәк-

тәп төзи.
2010 елда әлеге мәктәпкә капиталь ремонт ясала.

Бүгенге көндә мәктәптә укучы 134 балага 13 укытучы белем бирә. Мәктәпне 
Илдар Дамир улы Хаматов җитәкли.



112 113



114 115

Балалар Сабан туе. 2021 ел
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Төмәнәк балалар бакчасы. 2021 ел

Төмәнәк балалар бакчасы 1971 елда ачыла. Ул бер катлы кирпеч бинада 
урнашкан. Бүгенге көндә 2 төркемдә 56 бала тәрбияләнә. 

Балалар бакчасында 11 кеше эшли, шуларның 4 се – тәрбияче. Биредә 
тәрбияләнүчеләр район, республика күләмендә оештырылган төрле чаралар-
да, смотрларда катнашалар.

Бүгенге көндә Төмәнәк балалар бакчасы – Туймазы шәһәрендәге 6 нчы 
балалар бакчасы филиалы. Һәм аны Гөлшат Әсхәт кызы Хаҗиева җитәкли. 
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2 
Мәктәп 
тыкрыгы 
урамы

Әлеге тыкрыкта нибары 5 өй 
 урнашкан. Алар – Сазбаш, Урал 
 авылларыннан төшеп утырган 
хуҗалыклар.

1 йорт – Татьяна һәм Радик 
Фәйзуллиннар

1 а йорт – Зилә һәм Владимир 
Гаспадариклар

3 йорт – Зәйтүнә Шаһиева
4 йорт – Резеда Мөхәммәтова
5 йорт – Людмила һәм Айдар Хәсәновлар

2

3

Фатыйма Абзал кызы (1923–1998) 
һәм Нигъмәтулла Сабир улы Хәбировлар 
(1924–1960) гаиләсендә 5 бала туып үсә. 
Фатыйма 10 ел кибеттә сатучы булып эшли, 
аннары колхозда хезмәт куя. Нигъмәтулла, 

Бөек Ватан сугышыннан инвалид булып 
кайтса да, эшкә яраклы була – ул да озак 
еллар сатучы булып эшли. 

«Инәкинең инәсе Шәмсия әбекәй дөм 
сукыр, шуңа карамастан бөтен эшне баш-

Сөенеп яшәр иде...

Алия һәм Фәрит Шаһиевлар гаиләсе

Зәйтүнә һәм 
Миргасим 
Шаһиевлар
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кара иде. Авылда беренче телевизор алар-
да булды. Урам халкы җыелышып керә дә, 
идәнгә тезелешеп утырып, кино карыйлар 
иде», – дип, истәлекләре белән уртаклаша 
Хәбировлар гаиләсендә туган 5 баланың бер-
се – Зәйтүнә Шаһиева (1947). 

Зәйтүнә Хәбирова 1963 елда 7 нчене бе-
тергәч, сыйныфлары белән (12 кыз) колхоз 
фермасында эшкә калалар – аны «комсо-
мол фермасы» дип атыйлар. 

1965 елда Зәйтүнә авылдашы Миргасим 
Инсаф улы Шаһиевка (1940–1984) кияүгә 
чыга. «Бәләкәй генә, вакытлыча дип салынган 
өйләре бар иде. Бер җәйдә шул бәләкәй өйдә 
12 җан тордык: Өммегөлсем (1905–1993) 
бианай, Инсаф (1902–1969) биатай, 2 каен- 
сеңел һәм үзебез. Аннары каенсеңелләребез 
кияүгә чыгып китте. Бианайлар белән 19 ел 
яшәдек. Әйбәт тордык. Балаларны карашты-
лар, Аллага шөкер. Аннары 1985 елда бианай 
Туймазыга Әлфира кызына китте, аннан да 
кайткалап йөрде», – дип сөйли Зәйтүнә апа. 

Миргасим Шаһиев колхозда – шофер, 
Зәйтүнә 35 ел сыер савучы булып эшли, ал-
дынгы доярка булып исәпләнә. 

Шаһиевлар гаиләсендә 6 бала туып үсә. 
Фәнзир (1967) – Туймазыда, Фәнүр (1969) 
белән Фәйрүз (1971–2014) Нефтеюгански-
да яши, Регина (1976) – Дүрмән авылында, 
Маргарита (1980) – Шаран районы Ярәм-
кә авылында, Фәрит (1984) гаиләсе белән 
Төмәнәктә, әнисе белән бер өйдә тора. 

Фәрит бүгенге көндә Инсаф бабасы сы-
ман (ул заманына күрә белемле булып, авыл 
Советы рәисе булып торган) Төмәнәк авыл 
Советы рәисе булып эшли. Туймазы рай- 
оны Дуслык авылында туган хатыны Алия 
(1987) – ветеринар.

«Бүгенге көнемә шөкер итеп яшим, бар 
нәрсәм җитеш. Миргасимым гына арабыздан 
иртә китте, төпчегебезне күрми дә калды. 
Фәрит әтисе үлгәч туды, бүген исән-сау бул-
са, ул да сөенеп яшәр иде», – дип юксына 
тормыш иптәшен Зәйтүнә апа. 

4

Төмәнәктә яшәүче Әскадия Инсаф кызы 
(1930–2010) белән Рәхимҗан Сәлихҗан улы 
Шәяхмәтовлар (1928–1971) гаиләсендә 4 ба-
ла дөньяга килә. Резеда (1963) шул балалар 
арасында төпчеге була һәм бүгенге көндә төп 
нигездә яши. Калган бертуганнары кайсы 
кая таралышкан: Гөлнәзирә (1955) Кемеро-
во өлкәсенең Юрга шәһәрендә яши. Ягъфәр 
(1957) – Туймазыда, Рәсүл (1958) Әгертамак 
авылында гомер кичерә. 

«Әти гомер буе ат караучы булды. Әни 
фермада эшләде. Сыер сауды, алдынгы бул-
ды, бүләкләре, медальләре, Мактау грамота-
лары күп иде», – дип яратып сөйли Резеда 
якыннары турында. 

Резеда Шәяхмәтова башта Октябрьск 
профтехучилищесында поварлыкка укый. 
Аннары төзүчелеккә укып чыгып, Туймазы-
ның тимербетон заводында штукатур-маляр 
булып эшли. 1982 елда авылдашы, колхозда 

шофер булып эшләүче Мөнәвир Галиәхмәт 
улы Мөхәммәтовка (1962–1996) кияүгә чы-
гып, Төмәнәктә яшиләр. 

Резеда һәм Мөнәвир Мөхәммәтовлар 
гаиләсендә 2 бала туып үсә. Ралина – 
(1986) Туймазы районы Тимер авылында, 
Рузана (1988) Туймазыда яши. Һәркайсы-
ның үз гаиләсе бар. Резеда бүген 4 оныгына 
сөенеп яши. 

«Әтеки фаҗигале үлем белән яшьли кит-
те, 43 кенә яшь иде. Инәки бик тырыш бул-
ды, 4 баланы берүзе аякка бастырды, лаек- 
лы балалар үстерде. Инәки белән яшәгәндә, 
мал-туар, кош-корт асрап тордык. Мин дә, 
ирем үлгәч, инәки янына торырга кайттым. 
Йорт аша гына инәкинең инәләре Өммегөл-
сем әбекәй белән Инсаф бабыкай яшәде. 
Бүгенге көндәге юанычларым – балаларым 
һәм оныкларым», – ди Резеда апа.

«Оныкларым – юанычларым»

Резеда Мөхәммәтова балалары һәм бертуган абыйсы Рәсүл һәм 
җиңгәсе Рузалия янында

Әскадия Шәяхмәтова
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Шаран районының Дүртөйле авылында 
туып үскән Людмила Вячеслав кызы (1992) 
Төмәнәккә 2012 елда килен булып килә. 
2014–2018 елларда балалар бакчасында 
хуҗалык мөдире булып эшли, 2018 елдан 
«РиаПласт» оешмасына төреп бәйләүче бу-
лып керә. Чуваш кызы булса да, татарча бик 
әйбәт сөйләшә ул. Людмиланың ире Айдар 
Раил улы Хәсәнов (1990) «РиаПласт»та басу 

станогында оператор булып эшли. Аларның 
гаиләсендә Камилла (2012) һәм Амина (2015) 
исемле 2 кыз үсә. 

Айдарның әтисе Раил Фәгыйм улы 
(1966–2018) һәм әнисе Лилия Мөнәвир 
кызы (1971–2017) Хәсәновлар икесе дә ин-
валид була, ни кызганыч, икесе дә бакый- 
лыкка иртә күчә.

«Бу – биатайлар нигезе, 5—6 ел алар 

Алар салган нигез

Людмила һәм 
Айдар 
Хәсәновлар

Лилия һәм Раил Хәсәновлар

белән бергә тордык, бик әйбәт кешеләр иде. 
Әтеки каравылда эшләде. Инәки Октябрь-
скидагы сәүдә-кулинария училищесында 
поварлыкка укыган булган, колхоз аш-

ханәсендә хезмәт куйды. Әтеки, яшь чагын-
да Бәләбәйдә училище тәмамлап, «Спутник» 
кинотеатрында киномеханик булып та эшлә-
гән», – дип сөйли Людмила.
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– Саймә Газафаровлар
– Альфира һәм Мияссәр 

Гарифуллиннар
– Зинфира һәм Дамир 

Гыйльмановлар
– Зилина һәм Рабис 

Миңнуллиннар
– Мөслимә Имамова
– Рәмзия һәм Гаяз 

Фаридоновлар

Авыл халкы телендә бу урам 
 «Комык урамы» дип йөртелә. 
Чөнки өйләр комык юлы кебек 
кечкенә генә тыкрыкта «качып» 
 утыралар. Бүгенге көндә әлеге 
бәләкәй генә матур урамда нибары 
5–6 йорт бар. 

3
Тау 
урамы

3

1

Тәлгат Газафаров. 1969 ел

Туймазы районының Сазбаш авылында 
яшәүче Саймә Әхмәт кызы (1916–2004) 
белән Минһаҗетдин Харрас улы Газафаров-
лар (1919–1988) 4 балага – Зәлия (1948–
2004), Тәлгат (1951–2019), Зөләйрә (1954), 
Зөләйхага (1957–2018) гомер бирәләр. Кеч-
кенә авылларны бетергәч, гаилә 1965 елдан 
Төмәнәккә күченеп килә. 

Тәлгат (1951–2019) Газафаровлар гаи- 
ләсендә икенче бала булып дөньяга килә. 
Төмәнәк сигезьеллык мәктәбен тәмамлагач, 
Бакалыда тракторчылар курсын бетереп, 
колхозда эшли. 1970 елда армиягә китә. Ар-
миядә хезмәт срогын тутыргач, 1 ел Тольят-
ти шәһәрендә эшли, 1973 елда исә Воркута 
шәһәренә китә. Анда шахтада хезмәт куя. 
Шулай бер ялга кайтканында авылда бу-
лачак хатынын – Ютазы кызы Тамараны 
очрата. Кыз Төмәнәккә кунакка килгән була. 
Тәлгат аны бер күрүдә ошата, 1974 елда өй-
ләнешеп, Тамараны Воркута шәһәренә алып 
китә. Анда 2 уллары – Руслан (1975–2005) 
белән Рөстәм (1981) туа. 

Әтиләре Минһаҗетдин мәрхүм булгач, 
Тәлгат белән Тамара Газафаровлар 1991 
елда туган нигезләренә кайтып төпләнәләр. 
Тәлгат – урман хуҗалыгында, Тамара авыл 
китапханәсендә эшли. Кешегә ачык йөзле, 

Урау юллар үтеп...

ярдәмчел, ихлас кеше була Тамара. Авыл 
мәчетен салуда да күп ярдәм күрсәтә. «Тәл-
гат «Бабай утары» музеен төзүгә зур өлеш 
кертте», – дип искә ала аны бертуган сеңле-
се Зөләйрә. 

Бүгенге көндә Тәлгат Газафаров нигезен-
дә аның икенче хатыны Клара Газафарова 
яши.

Саймә Газафарова Минһаҗетдин Газафаров
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Шаран районы Ярәмкә авылында туган 
Альфира Мияссәр кызы Абдуллина (1966) 
белән Мияссәр Фазулла улы Гарифуллин-
нар (1962) 1985 елда гаилә коралар. Гаиләдә 
өч бала тәрбиләп үстерәләр. Альмир (1986) 
Туймазыдагы «Газпром» оешмасында эшли, 
гаиләсе белән Төмәнәктә яши. Хатыны Диана 
Әнвәр кызы (1989) белән ике бала – Таһир 
(2015) һәм Далерны (2019) үстерәләр. Али-
на (1988) да Туймазыдагы шәхси клиника-
да шәфкать туташы булып эшли. Альбина 
(1997) Башкорт дәүләт университетының 
икътисад, финанс һәм бизнес институтында 
магистратурада укый һәм Сбербанкта хезмәт 
куя. 

«Мин килен булып төшкәндә, биатай ва-
фат иде инде. Бианай Мәрзия Гарифуллина 
әйбәт кеше иде, матур яшәдек. Уңган, ты-
рыш карчык иде», – дип, бүген искә ала 
якыннарын Альфира ханым. 

Мияссәр Фазулла улы (1962) Туймазы-
дагы «Газпром» оешмасында 36 ел шофер, 
Альфира 35 ел Төмәнәк балалар бакчасында 
тәрбияче булып эшли. 

Альфира һәм Мияссәр Гарифуллиннар  
бүгенге көндә Төмәнәктә гомер итәләр. Ху- 
җалыкларында мал-туар, кош-корт асрап 
яшиләр.

1а

Альфира 
һәм Мияссәр 
Гарифуллиннар 
гаиләсе

«Матур яшәдек»
4

Әнвәрия Фәттәхетдин кызы (1921–2014)  
һәм Сәлахетдин Садретдин улы Котлыев-
лар (1917–2002) гаиләсендә җиде бала 
туа. Шуларның өчесе – Мөслимә (1948), 
Гыйззетдин (1950–2006), Дамир (1955) – 
авылда төпләнеп кала. Рәсимә (1952–1990), 
Гөлфирә (1957), Лилия (1960) һәм Зиләләре 
(1962) Туймазыда яши. 

«Инәки белән әтеки икесе дә колхозда 
эшләде, әти башта осеменатор, аннары са-
рыклар фермасында мөдир булды. Бабы-
кайларымнан әтекинең әтисе Садретдинне 
хәтерлим. Төмәнәк белән Туймазы арасында 
арба тартып базарга йөри торган карт була 
бабыкай. Карчыгы Миңнебүләк белән озын 
гомерле булдылар: икесе дә 90 га җитеп 
үлделәр. Ә менә инәкинең әтисе Фәттәхет-

динне белмим, чөнки аны хәлле яшәгән-
гә раскулачивать иткәннәр. Әбекәй дә яшь  
көе – 1934 елда ук вафат булган», – дип 
искә ала якыннарын Мөслимә апа Имамова. 

Мөслимә Сәлахетдин кызы Миргасыйм 
Әбзәет улы Имамовка (1943–2008) 1967 
елда кияүгә чыга. Фатыйма бианае сугыштан 
яраланып кайткан биатае Әбзәетнең өченче 
хатыны була. Өч хатыннан туган алты бала-
ны үстерә алар. 

Мөслимә апа, тормышка чыккач, гомере 
буена фермада эшли: сыер сава, бозаулар 
карый. Ире Миргасыйм Имамов колхозда 
эшли. Ике бала тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге 
көндә уллары Азат (1971) Шаран ЛПУсында 
эшли, кызлары Гөлшат (1972) авылда яши, 
Туймазы педагогия училищесында укыта. 

Тормышлары колхоз белән бәйле

Сәлахетдин Садретдин улы 
Котлыев

Мөслимә һәм Миргасыйм Имамовлар оныклары белән
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1936 ел. Төмәнәк егете Нуретдин Ти-
мерҗан улы Мөхәммәтшин (1911–1981) 
Владивостокка урман кисәргә киткән җирен-
нән өйләнеп кайта. Хатынына – тумышы 
белән Туймазы районының Түбән Сәрдек 
авылы кызы булса да, әти-әнисе белән сөр-
гендә яшәгән Мөсәвәрә Фәткулла кызына 
(1920–1959) ул вакытта нибары 16 яшь була.  
19 яшендә ул беренче баласын таба. Җиден-
чесен тапканда вафат була Мөсәвәрә. Әни-
сеннән 9 яшендә калган Рәмзия Нуретдин 
кызы (1949) ул кайгылы көннәрне болай 
искә ала: 

«Әнинең тулгагы иртән башланды. 10 нчы  
ай китте инде, дия иде ул. Төмәнәктән 5 км 
ераклыктагы Урал авылында яшибез. Әтеки 
мал карап керде дә сәкегә ятты. Озын сәке-
нең икенче очында, мәш килеп, без – бала-
лар уйныйбыз. Инәки әтекинең аяк очында 
бәйләм бәйләп утыра. Шулай тыныч кына 
утырганда, инәки: «Тор әле, тор, миннән  
нишләптер кан китте, бар, мунча як», – дип, 
әтекине төрткәләп уятты. Әтеки бер казан су 
тутырып, учакны кабызып җибәрде дә мунча 

ягарга чыгып китте. Безгә дус кызларыбызга 
барып торырга куштылар. Аннан кич белән 
генә кайттык. Инәки әле һаман бәбәйләмәгән 
иде. Каны агып беткән, күрәсең (түгәрәк таз 
тулды, дия иде әтеки), иртән инәки саташа 
ук башлады. Әтеки Төмәнәк фельдшерына 
йөгерде. Сылу апа, инәкине карагач: «Каны 
күп аккан, тизрәк хастаханәгә алып барырга 
кирәк», – диде. Машиналар юк заман, инә-
кине атка салып алып киттеләр... Әтекинең 
сөйләгәннәре исемдә калган: Төмәнәккә ки-
леп җиткәндә инде ат арыган, аны алышты-
рып, 12 км ераклыктагы район хастаханәсенә 
алып киткәннәр. Килүгә ярдәм күрсәткәннәр 
үзе – кан салганнар, әмма үзенең каны кал-
магач, чит кан кергән дә төйнәлгән, кергән 
дә төйнәлгән...» 

Инәки үлгәннән соң, әтеки 6 баланы 
берүзе үстерде. 1964 елда йорт сатып алып, 
Төмәнәккә күчтек. Берничә тапкыр өйләнеп 
тә карады, әмма тора алмады. Инәки үл-
гәндә, Рифкат (1939–2007) абыкай армия 
хезмәтендә калды. Ишеткәч, авыр кичерер 
дип, әтеки абыкайга хәбәр итмәде, чөнки 
аның 2 айлап башы авырта торган гадәте бар 
иде. Аннары гына язды, абыйны 10 көнгә 
ялга җибәрделәр. Кайткач, ул көн дә зират-
ка барып, 1–2 сәгать елап кайта торган иде. 
Кеше белән сөйләшмәс булды. Шул китүен-
нән бүтән авылга да кайтмады, гел чит- 
тә – Новосибирскида яшәде», – ди Рәмзия  
апа. 

6 баладан бер Рәмзия генә Төмәнәктә 
кала. Рузилә (1942) – Туймазы районының 
Татар Олкан, Мәдинә (1946) – Карат-Та-
мак, Мәрзия (1952) Шаран районының 
Янгаул авылында гомер итә, Рабис (1956) 
Нижневартовск шәһәрендә яши. 

Рәмзия Мөхәммәтшина, Төмәнәк мәктә-
бендә 8 нче сыйныфны бетергәч, 3 ел кол-
хозда эшли, аннары Әлшәй районындагы 
Аксен авыл хуҗалыгы техникумына укырга 
керә. Шул елларда мәхәббәтен – булачак 
ирен – Бишбүләк районының Елбулак-Та-
мак авылы егете Гаяз Нуретдин улы Фари-
доновны (1954) очрата. 

– Гаяз белән бергә укыдык, шунда өй-
ләнештек тә. Техникумны тәмамлагач, алар 
авылына яшәргә кайттык. Авылда 4 ел тор-

Урау юллар аша – туган авылга

Нуретдин Тимерҗан улы Мөхәммәтшин Рәмзия һәм Гаяз Фаридоновлар

дык, 2 балабыз да шунда туды. Балалар 
бакчасы, эш булмагач, ирем белән Кәкребаш 
(Туймазы районы) авылына күчтек. Анда 
1000 баш мөгезле эре терлеккә комплекс тө-
зегәннәр иде. Гаяз белән икәү зоотехник бу-
лып эшләдек. Балаларга бакчада урын бир-
деләр, – дип искә төшерә гаилә корып яши 
башлаган елларын Рәмзия апа. 

Фаридоновлар Рәмзия апаның туган 

ягына – Төмәнәк авылына 1981 елда кай-
тып урнаша. Биредә дә зоотехник булып 
эшлиләр, Рәмзия апа ферма мөдире дә, ки-
бетче дә була. 

Бүгенге көндә алар җиде оныкның исән-
сау үскәненә, балаларының – Зилия (1972), 
Марс (1973), Сөмбел (1981) – кайтканы-
на-килгәненә сөенеп, әбекәй һәм бабыкай 
булып, тыныч картлыкта гомер кичерәләр. 
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«Инәкиләр чишмәсе». 2014 ел

Фәнир Галимов тарафыннан 2006 елда төзекләндерелгән «Инәкиләр 
чишмәсе»нең тарихы гасырларга барып тоташа. Гомер-гомергә Төмәнәк 
кешеләрен генә түгел, тирә-як авыл халкын да үзенең шифалы, саф суы белән 
туендыра. Тирә-ягына утыртылган чыршылар барлык аналарга багышлана.
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Инәкиләр чишмәсе юлы
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                  Инәки чишмәсе
Рамил Чурагулов сүзләре,

Фәнир Галимов көе

              (Җыр)
 
Кендек каны бәйли икән
Иң якын туганнарны...
«Туганым!»  – дип өзелеп торган,
Җан атып торганнарны!

Кушымта:
Туган якта – Төмәнәктә –
«Инәки чишмәсе»  бар!
Изге чишмә суын эчеп,
Шат яшәек, туганнар!

Чишмәләр бергә кушылса,
Диңгезләр, күлләр була.
Туган «Туган!»  дип яшәсә –
Һәр көнең гөлләр була!

Кушымта.

Туган кадерен туган белсен –
Гомерләр кунак кына!
Яшәү чишмә булып җырлар –
Гел бергә булсак кына!

Кушымта.

Югары оч чишмәсе

Югары оч чишмәсе «Әткиләр бакчасы»  дип йөртелә. Анда да әтекиләргә 
исемләп утыртылган агачлар үсә. Чишмә 2016 елда төзекләндерелә.

Инәкиләр чишмәсе
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Гүзәл чишмәм
                

Фәнир ГАЛИМОВ 
сүзләре һәм көе

               (Җыр)

Гүзәл чишмәм, суың эчәр өчен,
Яшьлек сукмагыннан киләм мин.
Элеккечә җиңел атлап булмый,
Үткәч матур яшьлек елларым!

Бу тормышның борма юлларында
Утта янган чакта йөрәгем,
Хыялымда сиңа киләм, чишмәм,
Син – моңдашым минем, терәгем!

Назлы җилләр ак чәчемнән сыйпый,
Тыңлап туймыйм сихри җырыңны...
Яшьлегемә кабат кайтам кебек –
Ятып эчкәч татлы суыңны!..

Яшьләр
чишмәсе

Баязит 
чишмәсе
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4
Төньяк
урамы

Авыл халкы телендә ул «Югары 
оч урамы» дип йөртелә. Авылның 
читеннән, тау битләреннән 
караганда, әлеге урам югарыга 
үрләгәндәй, тауга менгәндәй 
күренә. Исемен дә шуңа карап 
биргәннәрдер, мөгаен.

1 йорт – Флүзә Нәгыймова 
2 йорт – Зөлфия һәм Рузил 

Муллагалиевләр 
2 а йорт – Гөлнур һәм Динар Ибатуллиннар 
4 йорт – Вәсилә Хәмидуллина 
5 йорт – Минзилә һәм Шамил Гыймаевлар 
6 йорт – Айгөл һәм Рамил Шәраповлар 
8 йорт – Әлфия һәм Рамил Арслановлар 
9 йорт – Әмбия Бәширова 
10 йорт – Альмира Габбасова  
11 йорт – Рәмзия һәм Айрат Галиуллиннар 
13 йорт – Роза Кәбирова 
14 а йорт – Ләйлә һәм Динар 

Җәмгытдиновлар 
15 йорт – Гөлфия һәм Фәрит Заһировлар 
16 йорт – Җәүһәрия һәм Миңненазыйф

Ганиевлар 
17 йорт – Хәнифә Гайнанова
18 йорт – Салават Гайнанов
18 а йорт – Риф Гайнанов
19 йорт – Зилә Кильдиярова 
20 йорт – Мөздәгарәфә Тимербаева 
22 йорт – Глафира Абзалетдинова

4

23 йорт – Фиразия һәм Рим 
Җәмгытдиновлар 

24 йорт – Гөлфирә Ганиева
25 йорт – Зинфира һәм Таһир Хәбировлар
26 йорт – Сәхия Хәкимова 
27 йорт – Резеда Муллагулова
28 йорт – Фәния һәм Фәнил Галимовлар 
30 йорт – Әлфия Солтанова 
31 йорт – Анастасия Закирова
32 йорт – Зәлия Заһирова 
33 йорт – Илина һәм Ринат Рәҗәповлар
34 йорт – Наилә Сәетова 
35 йорт – Тәүсия һәм Мөдәрис

Җәмгытдиновлар 
36 йорт – Илдус Галимов 
37 йорт – Гөлсара һәм Фәһим Галләмовлар 
37 а йорт – Физалия һәм Раил

Мөхәммәтгалиевләр 
38 йорт – Мәүлиха Шәйдуллина 
39 йорт – Вәсимә һәм Фәнис Вәлишиннар 
40 йорт – Илгиз Яппаров
41 йорт – Шәмсинур Шәйдуллина 
42 йорт – Әлфия Гыймаева 

43 йорт – Роза һәм Мөҗәһит Галиевләр 
44 йорт – Рина һәм Альберт

Хөснетдиновлар 
45 йорт – Фәния Сафина 
46 йорт – Мәдинә Заһирова 
47 йорт – Эльвира һәм Рим Хәкимовлар 
48 йорт – Рәмзә Гыймазетдинова
49 йорт – Наилә һәм Хәмит

Хөснетдиновлар 
50 йорт – Рәхилә Карипова 
51 йорт – Зөһрә һәм Динир Галимовлар 
52 йорт – Светлана һәм Илдар

Сафиуллиннар 
54 йорт – Фәридә Габбасова
56 йорт – Дәлифә һәм Фәнил Хәсәновлар
57 йорт – Эльмира һәм Венер Галиевләр 
58 йорт – Нурфаяз Хәсәнов
59 йорт – Шәүкәт Мостафин
60 йорт – Рәзилә һәм Әсгать Гайнановлар
61 йорт – Мәүлия һәм Айрат

Кәлимуллиннар

4
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Төньяк урамы
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йорт йорт
1

Үз эшеңә гашыйк булсаң гына...

Флүзә Нәгыймова балалары арасында

2

Зөлфия Әсхәт кызы Шакирова (1966) 
булачак ире Рузил Миңнемөхәммәт улы 
Муллагалиев (1964) белән Төмәнәк авылына 
иптәш кызларына кунакка килгәч таныша. 
1986 елда гаилә кора алар. 

Зөлфия ханым Октябрьскида 56 нчы 
һөнәр училищесын тәмамлап, Кандрада 2 ел 
пешекче булып эшли. Төмәнәккә килгәч, кол-
хоз, мәктәп ашханәләрендә пешекче була, сөт 
сата. Рузил әлеге көндә Туймазыдагы «Рыб-
кин дом» оешмасында сак хезмәтендә эшли. 

Муллагалиевләр гаиләсендә 2 бала тәр-
бияләнеп үсә. Динара (1987) Октябрьскида 
үз гаиләсе белән яши, 2 бала үстерә. Туйма-
зы медицина училищесын тәмамлап, 25 нче  

микрорайон хастаханәсендә – шәфкать ту-
ташы, Динар (1993), Туймазы индустриаль 
техникумын тәмамлап, «Галимов» шәхси 
оешмасында шофер булып эшли. 2019 елда 
ул Шаран районы Дүрмән авылы кызы Ру-
залина Рафаэль кызы Гарифуллина (1997) 
белән гаилә кора. Бүгенге көндә Рузалина 
Төмәнәк балалар бакчасында тәрбияче бу-
лып эшли. 

«Төмәнәктә яшәргә бөтен мөмкинлекләр 
дә бар. 2001 елда яңа өй салып кергән 
идек, йорт-курабыз җитеш. Ишегалды тулы 
мал-туар, кош-корт асрыйбыз. Шуларның 
рәхәтен, бәрәкәтен күреп яшәргә генә ки-
рәк», – ди Зөлфия Муллагалиева. 

Тормыш рәхәтен күреп яшәргә

Зөлфия һәм Рузил Муллагалиевләр оныклары Карина белән

32 ел укытучылык кылган, «Башкорт-
стан Республикасы Мәгариф отличнигы» 
күкрәк билгесенә, район мәгариф бүлеге-
нең Мактау кәгазьләренә ия булган Флүзә 
Динис кызы Нәгыймова (1969) Төмәнәктә 
туып үсә. Урта мәктәпне дә туган авылын-
да тәмамлый. Аннары Бәләбәй педагогия 
училищесына укырга керә. 1988 елда Соб-
ханкул урта мәктәбендә башлангыч сый-
ныфларда эшли башлый. 

1989 елда Флүзә Гыймаева авылдашы 
Раушан Рәис улы Нәгыймовка (1967–2014) 
кияүгә чыга. Нәгыймовлар гаиләсендә 2 ба-
ла – Динара (1990) белән Айнур (1994) 
туып үсә. Динара бүгенге көндә Төмәнәк 
балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. 
Айнур – Туймазыдагы «Батыр» тагылма-
лар ясау заводында җыючы. Хатыны Гөл-
наз Илгизәр кызы белән уллары Шамилне 
(2019) үстерәләр.

1990 елда Флүзә Төмәнәк урта мәктәбен-
дә башлангыч сыйныфларда эшли башлый. 
1998–2004 елларда читтән торып Башкорт 
дәүләт университетының филология факуль-
тетында татар теле һәм әдәбияты бүлеген тә-
мамлый. 2003 елдан рус теле һәм әдәбияты 
укытучысы булып китә. Шул ук елдан аңа 
уку-укыту һәм тәрбия эшләре буенча ди-
ректор урынбасары вазифасы да йөкләнә. 
Флүзә ханым «Югары категорияле укы-
тучы» исеменә лаек була. Тормыш иптәше 
Раушан «1 нче Май» колхозында электрик 
булып эшли. 

«Элегрәк Төмәнәк мәктәбендә 200 ләп 
бала булса, бүгенге көндә 135 кенә бала бе-
лем ала. Балалар күрше – Дарвин, Покров-
ка, Тирән Елга, Казнаковка авылларыннан 
киләләр», – дип сөйли үз эшенең остасы 
Флүзә Динис кызы.

Хәер, балалар яратмасаң, үз эшеңә га-
шыйк булмасаң, чирек гасырдан артык мәк-
тәптә эшләп тә булмыйдыр... Авыр, әмма 
бик җаваплы хезмәтендә уңышлар һәм тү-
землек телик Флүзә ханымга.
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йорт йорт
2 а

Төмәнәк кызы Гөлнур Рәшит кызы (1991) 
белән Туймазы районының Тимер авылы еге-
те Динар Илдар улы Ибатуллиннар (1991), 
5 еллап дуслашып йөргәннән соң, 2013 елда 
гаилә коралар.

Гөлнур, Туймазы юридик һәм Туймазы 
педагогия көллиятләрен тәмамлап, БР Пре-
зиденты каршындагы Башкорт дәүләт хезмә-
те һәм идарәсе академиясендә профессиональ 
белемен арттырып, бүгенге көндә авыл Сове-
тында эшли. Динар һөнәре буенча – эретеп 
ябыштыручы, «Россэн» оешмасында эшли. 

Матур, тату гаиләдә ике бала – Ясминә 
(2014) белән Ильяс (2016) үсеп килә. Иба-
туллиннар балаларында кечкенәдән спортка 
мәхәббәт тәрбиялиләр. Әтиләре белән алар 
«Ак өмет» мәчетенә йөриләр. Әйе, Динар 
Ибатуллин – мөселман динендә, мәчеттә 
авылдашларын намазга чакырып, азан әйтә. 
Үзе дә биш вакыт намазын калдырмый, ура-
за тота. «Балаларыбыз тәүфыйклы булып 
үссеннәр, туган авылларын яратсыннар, ту-
ган телләрен ихтирам итсеннәр иде», – дип 
телиләр Гөлнур белән Динар. 

«Туган телләрен ихтирам итсеннәр...»

Гөлнур һәм Динар Ибатуллиннар

4
«Шунда яшәсәк иде!..»

Вәсилә һәм Ринат Хәмидуллиннар

Чакмагыш районы Яңа Бирде авы-
лында туып үскән Вәсилә Ханнан кызы Яку-
пова (1948), 10 нчы сыйныфтан соң Бла-
говещенскида (Башкортстан) берьеллык бух-
галтерлар курсын тәмамлап, «Волга» колхо-
зына эшкә кайта – Яңа Бирде идарәсендә 
бригада хисапчысы булып эшли.

1969 елда ул Чакмагыш районының Урта 
Каръяуды авылы егете Ринат Насыйбул-
ла улы Хәмидуллинга (1944–2017) кияүгә 
чыга. Яшьләр «Волга» колхозында гөрләтеп 
комсомол туе ясыйлар. 

Вәсилә һәм Ринат Хәмидуллиннар 
гаиләсендә 3 бала – Радик (1975), Рифат 
(1970), Рида (1972) туа. 10 ел Каръяудыда 
яшәгәч, гаиләне Вәсилә апаның бертуган Ан-
саф абыйсы Ташкентка чакыртып ала. 8 ел 
яши алар анда. Вәсилә апа шунда Ташкент 
авыл хуҗалыгы техникумын тәмамлый. Фән-
ни-тикшеренү институтында баш хисапчы 
урынбасары вазифасын башкара. Ринат абый 
үзәк ремонт мастерское мөдире булып эшли. 

«1988 елда, олы улым 10 нчы сыйныфны 
тәмамлагач, Ринат та: «Балалар чит җир-
ләрдә калмасын», – дип теләгәч, Төмәнәккә 
кайтып урнаштык. Колхоз идарәсендә секре-
тарь-машинистка булып эшкә кердем. Ирем 
механизатор булып эшләде. 1996–2003 ел-
ларда колхоз амбарында склад мөдире дә 
булдым. Каръяудыга кайтканда, юлыбыз 
гел Төмәнәк аша үтә иде. Мин: «Эх, шун-
да яшәсәк иде!» – дия идем. Амин! Туры 
килде. Ризыкларыбыз йөрткәндер. Халкы 

әйбәт, күршеләрем әйбәт, барысы белән дә 
уртак тел таптык. Иптәшем бик тырыш иде, 
эштә мактаулы булды. Ул исән чагында мал 
да асрадык, хәзер инде кош-корт кына тота-
быз», – ди Вәсилә апа.
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Татар Олкан (Туймазы районы) авылын-
нан килен булып төшкән Наҗия Нуриәхмәт 
кызы (1928–1984), дүрт баласын (Әскадия, 
Заһит, Минзилә, Ризилә) ятим итеп вафат 
булгач, Рифкать Әхмәтгали улы (1928–2006) 
икенче хатынга өйләнә. Һаҗәр Галим кызы да 
(1928–2002) Татар Олкан авылыннан була. 
«Әти гомере буена механизатор булып эшлә-
де. Лаеклы ялга чыккач, умарталыкка күчте. 
Һаҗәр әни колхозда эшләде», – дип искә ала 
якыннарын Минзилә апа. 

Минзилә Рифкать кызы (1958) мәктәп-
не бетергәч, Серафим поселогында училище 
тәмамлап, ташчы һөнәренә ия була. Юлла-
ма белән китеп, Дүртөйле шәһәрендә 10 ел 
ташчы булып эшли. 

1983 елда ул, 9 ел очрашып йөргәннән 
соң, авылдашы Шамил Хәләфетдин улы-
на кияүгә чыга. «Шамилләр авылда үрнәк 
гаилә иде. Биатай Хәләфетдин Гыймазетдин 
улы Гимаев (1906–1995) – сугыш ветера-
ны. Сугыштан соң Бакалыда мал табибына 
укып кайтып, лаеклы ялга чыкканчы, кол-
хозда мал врачы булып эшләде. Бианам Дыр- 
дана (1914–1987) да колхозда хезмәт куй-
ды – сыер да сауды, бозаулар да карады, 
колхозчыларга аш та пешерде. Гаиләләрен-
дә алты бала – Фәния (1933), Фәрдетдин 
(1935–2009), Әнисә (1938–?), Мәгариф 
(1946–1987), Нурфаяз (1950), Шамил 
(1955) туып үскән. Әниләре Шамилне тап-
канда, Фәрдетдин армиядә булган. Кайткач: 
«Минем апаем бар икән, нигә әйтмәдегез?» –  
дип шаккаткан. Барысы да җыр-моңга 
гашыйк кешеләр иде алар. Әтеки (ул авыл 
клубында куела торган спектакльләрдә кат-
наша иде) белән Фәрдетдин абый матур җыр- 
лыйлар, Мәгариф абый гармунда уйный 

Һаҗәр һәм Рифкать Шәйдуллиннар

Минзилә 
Гыймаеваның 
әбекәе – 
Мәрьям 
Шәйдуллина 
(1904–1981) 
балалары белән

Җырлы-моңлы гаилә килене

иде, рәссам булып эшләде», – дип сөйли 
Минзилә апа. 

Ул үзе гомере буена фермада эшли – сы-
ерлар сава, атлар фермасында кымыз ясый. 
Бүгенге көндә лаеклы ялда. Ире Шамил 
абый исә, Бакалыдагы 2 нче СПТУны тәмам-
лап, гомере буена колхозда тракторчы булып 
эшләгән. 

Минзилә һәм Шамил Гыймаевлар гаи- 
ләсендә туып үскән 3 баладан Айназ (1984) 
гына авылда яши. Айдар (1987) Туймазы 
шәһәрендә «Уралтехнострой» оешмасында 
эретеп ябыштыручы булып, Илдар (1989) 
Туймазыдагы картон фабрикасында эшли. 

Минзилә һәм 
Шамил 
Гыймаевлар 
балалары Айназ 
һәм Айдар 
белән. 2005 ел

Дырдана һәм 
Хәләфетдин 
Гыймаевлар. 
1987 ел
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Төмәнәк – яратмаслык авыл түгел. 
Яшәргә бөтен мөмкинчелекләре дә бар, үзе 
олы юл өстендә урнашкан, район үзәгенә дә 
якын. «Нәкъ мин теләгәнчә, – ди Туймазы 
районының Ярмунча авылында туып үскән 
Рамил Раил улы Шәрапов (1974). – Үзе-
безнең авыл юлдан читтәрәк урнашкан иде, 
шуңа күрә балачактан олы юл өстендәге 
авылларга кызыктым. Эшем дә мин хыял-
ланганча килеп чыкты: шәһәрдә эшлим, 
авылда яшим».

Шулай да Рамил Төмәнәккә очраклы 
гына килеп урнашмаган. Ул Төмәнәкнең иң 
акыллы, иң уңган кызына – Айгөл Абдул-
ла кызы Хәкимовага өйләнгән. Танышу та-
рихлары белән кызыксынгач: «Таныштыр-
дылар», – дип, елмаеп җавап бирде Рамил. 
Ата-бабасын, нәселен белеп ярәшү – ныклы 
гаилә нигезе инде ул.

Башкорт дәүләт педагогия институтының 
физика-математика факультетын тәмамлап, 
Кандракүл урта мәктәбендә 5 ел эшләп кил-
гән Рамилнең Туймазыга, 2 нче мәктәпкә фи-
зика укытучысы булып күченеп йөргән чак- 
лары. Ә Айгөл ул вакытта, Туймазы юридик 
көллиятен тәмамлап, районның «Сельский 
строитель» төзелеш оешмасында кадрлар бү-
легендә эшләп йөри. Таныштыралар яшьләр-
не, кавыштыралар... Алар өйләнешкән 2009 
елдан соң инде хәйран вакыт узган, хезмәт 
урыннарында тәҗрибәләре дә арткан. Рамил 
әлегәчә шул мәктәптә белем бирә, югары 
категорияле укытучы дәрәҗәсенә ирешкән. 
Айгөл Төмәнәк авыл Советында эшләр белән 
идарә итүче булып хезмәт куя. Ул шушы 
еллар эчендә читтән торып Самара дәүләт 
педагогия университетының психология 
факультетын, БР Президенты каршындагы 

Күңел җылысын кушып салынган йорт

Айгөл һәм Рамил Шәраповлар уллары Нурислам, кызлары Динә һәм Диләрә белән. 2020 ел

6

Башкорт дәүләт хезмәте һәм идарәсе акаде-
миясен тәмамлаган. 

Бүгенге көндә Шәраповлар гаиләсе Ай-
гөлнең әби-бабасы Шәмсениса Габдрәкыйп 
кызы (1910–2001) белән Даян Хәбибулла 
улы (1909–1979) Кәлимуллиннар нигезендә 
яши. «Әй уңган да иде әбекәй. Соңгы көненә 
кадәр кош-корт, сарыклар асрады. Бакчасы 
тулы җимеш, кура җиләкләре күп, бер чүп 
үстермәс иде. Авылның абыстае булды. Мәк-
тәптән кайтканда, без дә булышырга кереп  
кунарга да кала идек. Иртән торуыбызга, 
коймакларын кабартып, мичтә пешереп куя 
торган иде әбекәй. Аның бәлешләре, койган 
какларының тәмнәре әле дә авызда. Биш 
вакыт намазын, уразасын калдырмады, без-

гә дә догалар өйрәтте. Истәлек булып тор-
сын дип, әбекәй торган өйнең бер бүлмәсен 
сүтмичә калдырдык», – дип җылы, сагыну-
лы хисләр белән искә ала Айгөл әбисен. 

Айгөл һәм Рамил Шәраповлар гаиләсен-
дә 3 бала – Нурислам (2010), Динә (2012) 
һәм Диләрә (2020) туа. Бүгенге көндә Ну- 
рислам белән Динә Төмәнәк мәктәбендә бе-
лем алалар. 

«Күршеләребез бик әйбәт. Бер-беребезгә 
булышып яшибез. Айгөлнең әти-әниләре – 
әби белән бабай да – мировойлар. Ярдәмлә-
шергә генә торалар», – ди Рамил әфәнде. 

Күңел җылысы кушып салынган Шәра-
повлар өендә бүген тынычлык, татулык, 
мәхәббәт хөкем сөрә. 
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Туган як тартып кайтарды

Сәвия һәм Шәрифҗан Арслановлар олы уллары Равил белән. 1953 ел

Әлфия һәм Рамил Арслановлар

Арслан бабайның нәсел дәвамчысы Ра-
мил Арсланов (1957), гаиләдә төпчек бала 
буларак, бүгенге көндә Төмәнәктә әтисе 
Шәрифҗан аганың төп нигезендә яши. 

Төмәнәк сигезьеллык мәктәбен тәмамла-
гач, Рамил Каран (Бүздәк районы) авылын-
дагы һөнәрчелек училищесына укырга керә. 
Анда тракторчы таныклыгы алып, туган 
авылы Төмәнәктә эшли башлый. 1975–1977 
елларда армия сафларында хезмәт итеп кай-
та. 1978 елда шофер һөнәрен үзләштереп, 
«1нче Май» колхозында эшли, аннары 1993 
елдан Шаран ЛПУсына шофер булып эшкә 
урнаша. Бүгенге көндә Рамил Арсланов – 
лаеклы ялда. 

Рамил әфәнденең хатыны Әлфия Ильяс 
кызы Хөснетдинова (1958) да – Төмәнәк 
кызы. Әлфия ханым гомер буена (41 ел!) 
Төмәнәк авыл Советы Башкарма комитетын-
да белгеч булып эшләгән. Ире белән алар 
ике бала – Айгөл (1981) белән Айдарны 
(1985) тәрбияләп үстергәннәр. Айгөл бүген-
ге көндә Туймазы мәгариф бүлекчәсендә хи-
сапчы булып эшли, ире Рамил белән өч ул 
тәрбиялиләр. Айдар «Апогей» мебель фаб- 
рикасында хезмәт куя. Гаиләсендә ике ул 
үсеп килә. 

– Әтием Шәрифҗан Арслан улы (1930–
1983) төрле тармакларда – колхозда, элемтә 
бүлегендә эшләде. Әнием Сәвия Усман кызы 
(1934–2020) – Иске Туймазы авылыннан. 
Төмәнәккә 1952 елда килен булып төшә. 
Колхозда, котельныйда эшли. 1953 елда 
абыем Равил туа. Бүгенге көндә әнием белән 
бергә яшибез, әтиебез мәрхүм инде, – дип, 
кадерлеләрен искә ала Рамил әфәнде. Аңа 
әнисе Сәвия апа да кушыла: 

– Шәрифҗан белән өйләнешкәч, Үз-
бәкстанның Джизак шәһәренә яшәргә киткән 

идек. Сугыштан соңгы авыр елларда үтте 
безнең яшьлек, балакаем, тамак туйганчы 
ашаган да булмады. Беренче тапкыр Джи-
закта туйганчы ипи ашадым. Хәтта бераздан: 
«Нигә акны алдың, карасы юк идемени?» –  
дип сайлана башладым. Ике елга якын яшә-
гәч, 1955 елда киредән туган якларга әйлә-
неп кайттык. Төмәнәкне бик ошаттым, ярат-
тым, шуңа күрә монда төпләнеп тә калдык. 
Бианаем Гыйльмисафа да бик әйбәт кеше 
иде, дус-тату гомер иттек, – ди ул.

Ни кызганыч, Сәвия апа да, китабыбыз-
ны күрмичә, 2020 елның көзендә вафат бул-
ды.
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Утыз тугыз ел – бианай белән

Кодагыйлар: сулдан – Ракия Галимова һәм 
Өммегөлсем Бәширова

10

Мортаза Габбасовның беренче хатыны, 
баласын ятим итеп, үлеп китә. Икенче ха-
тыны Мәбрүрә иренә алты бала табып бирә. 
Шулай итеп, гаиләдә җиде бала үсә. Җиде 
баладан (Зиннур, Флүзә, Рим, Тәлгать, Әль-
фира, Флюр, Фәзимә) Төмәнәктә Рим белән 
Тәлгать кенә төпләнеп кала. Тәлгатьләре 
төп йортта әти-әниләре белән яши. Римнары 
(1947–2015) 1970 елда, авылдашы Альми-
ра Сәләхетдин кызы Ямгутдиновага (1948) 
өйләнеп, бер бүлмәле кечкенә генә өйгә баш-
ка чыга. Гаиләдә ике бала – Элфир (1972) 
белән Илүзә (1974) туып үсә. Бүгенге көндә 
Илүзә Шаран районының Дүрмән авылында 
яши, мәктәптә завхоз булып эшли. Инде үзе 
дә ике бала үстерә. Элфир, әти-әнисе кебек, 
авылда төпләнеп кала, Шаран районы Дүр-
мән авылы кызы Резиләгә өйләнеп, ике бала 
(Илназ белән Руфинә) тәрбияләп үстерә. 
Элфир Туймазыдагы «Сава» ит комбина-
тында хезмәт куя, Резилә мәктәп ашханәсен-
дә пешекче булып эшли.

Шулай итеп, 1982 елда җиткерелгән ма-
тур, зур, төзек йортта бүгенге көндә өч буын 
гаилә гомер итә. 

– Улым-киленем белән бүгенгемә шөкер 
итеп яшим. Күп итеп мал-туар асрыйбыз. 
Римым гына арабыздан иртә китте. Гомер 
буе фермада терлекче булып эшләде. Үзем 
фермада 15 ел сыер саудым, аннары балалар 
бакчасында завхоз булып эшләдем, клубта 
техничка булып эшләргә дә туры килде, – 
ди Альмира апа. 

24 ел бергә яшәгән киленен дә мактап ту-
ялмый ул. «Дус-тату яшибез, Аллага шөкер, 
күршеләрем дә әйбәт», – дип, куанып сөйли.

Бер йортта – өч буын гаилә

Мәбрүрә һәм Мортаза Габбасовлар балалары 
Тәлгать һәм Әльфира белән. 1958 ел

Альмира һәм Рим Габбасовлар уллары Элфир, 
киленнәре Резилә, оныклары Илназ белән

Әмбия апа Бәширова (1943) хезмәт 
юлын 14 яшендә дуңгызлар фермасындагы 
ашханәдә эшләүдән башлый. Аннары 20 ел 
сыер сава, 7 ел колхоз ашханәсендә эшли, 7 
ел ат җигеп, халыктан сөт җыя... 

1963 елда Төмәнәк егете Фоат Мөсә-
гыйть улы Бәшировка (1936–2016) ки-
яүгә чыга. Фоат абый комбайнда да, 
тракторда да эшли, шофер да була. Хез-
мәтенә күрә хөрмәтен дә күрә: «Хезмәт вете-
раны» исеменә лаек була, РФнең «Фидакяр 
хезмәт өчен» медале белән бүләкләнә. 

Әмбия һәм Фоат Бәшировлар гаиләсендә 
өч бала – Айрат (1964), Раушания (1967), 
Рәсим (1970) туып үсә. Айрат Пенза урман 
хуҗалыгы техникумын тәмамлый. Бүгенге 
көндә гаиләсе белән Октябрьск шәһәрендә 
яши, җиһазлар ясау буенча шәхси эш алып 
бара. Раушания Стәрлетамак мәдәният тех-
никумын тәмамлап, Төмәнәк Мәдәният йор-
ты директоры булып эшли. Гаиләсе белән 
Әгертамак авылында яши. Рәсим Стәрлета-
мак физик культура техникумын, Башкорт 
дәүләт педагогия институтын, Казан дәүләт 
энергетика университетын тәмамлый. Бүген-
ге көндә «Транснефть Урал» оешмасында 
эшли. Берничә ел рәттән «Һөнәре буенча иң 
алдынгы» исеменә лаек була. Рәсим – чаң-
гы буенча спорт мастерлыгына кандидат. 

«Бианай Өммегөлсем (1909–2002) инә-
ки белән 39 ел бергә яшәдек, балаларым-
ны карашты, рәхмәт аңа. Биатай сугышта 
һәлак булгач, ул 4 бала белән (Мөҗәһит 
(1930–2003), Мөдәрис (1934–2010), Фоат, 
Әхнәф) тол кала. 3 баланы берүзе аякка бас-
тыра, Әхнәфләре генә 4 яшендә авырып, 
үлеп китә. Үземнең әнием Ракия Галимова 
(1916–1986) сугыш елларында тракторчы 
булып эшләгән. Мәскәүгә ВДНХга кадәр 
барган», – дип искә ала кадерлеләрен ул. 

Әмбия Бәширова бүгенге көндә Төмәнәк-
тә – әби-бабасының нигезендә гомер итә.
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2003 ел. Рәмзия белән Айрат Галиуллин-
нар гаиләсенә борчу көтмәгәндә килә. Юл тө-
зелеше идарәсендә шофер булып эшләүче Ай-
рат Татра машинасыннан егылып төшә. Ярый 
инде, аягы сынса да, шөкер, үзе исән-сау кала. 

Төмәнәктә туып үскән Рәмзия Әмирхан 
кызы (1962) белән Баулыда туган Айрат 
Габдулла улы (1960) Мегион шәһәрендә 
(Ханты-Манси автономияле округы) таны-
шалар. Бер еллап йөргәч, 1983 елда яшь 
парлар өйләнешә. 

1981 елда Төмәнәк урта мәктәбен бетер-
гәннән соң, Рәмзия Октябрьск сәүдә-кулина-
рия училищесын тәмамлап, Мегионга эшкә 
җибәрелгән була. 12 ел яши алар биредә. 
Кунакка кайткан саен, Рәмзияне әниләре 
авылга күченеп кайтырга үгетли, янәсе, син 
төпчек бала, ә төпчек бала әти-әнисен олы-
гайган көннәрендә карарга тиеш. Шуннан 
соң ире Айрат белән киңәшләшәләр дә 1992 
елда Рәмзиянең туган авылына – Төмәнәккә 
кайтып урнашалар. 

Әти-әниләре белән кечкенә генә өйдә тора 
башлый алар ул чакта. Өстәп сала-сала зу-
райтылган, бөтен мөмкинлекләре булган за-
манча йорт калкып тора бүген Галиуллиннар 

ишегалдында. Туган авылы булмаса да, Ай-
рат та Төмәнәкне, авыл халкын бик ярата. 
Үзен дә авыл халкы хөрмәт итә. 

Рәмзиянең әтисе Әмирхан Гыйлемша улы 
(1927–2010) гомере буена терлекчелектә 
хезмәт куя, әниләре Миңнеракия Миңнехан 
кызы (1924–2015) ындыр табагы мөдире 
булып эшли. 

– Минем инәки тумышы белән Баулы 
районы Чүте авылыннан. Әниләр ягында 
урман бөтенләй булмаган. Шуңа күрә авыл 
халкы урманлы якка – Туймазы районын-
дагы Фрунзе авылына күчәргә уйлаган. Шу-
лай итеп, Фрунзе авылын алар аякка бастыр- 
ган. Кайберләре, әлбәттә, үз авылларында 
калган. Әтеки егет чагында ат караучы бу-
лып эшләгән. Фрунзе ягына эш белән барган 
булган, шунда инәки белән танышканнар, – 
дип сөйли Рәмзия әтисе белән әнисенең та-
нышу тарихы турында. 

Миңнеракия белән Әмирхан Ганиевлар 
гаиләсендә дүрт кыз бала – Дамирә (1951–
2004), Клара (1954), Зөлфия (1957) һәм 
Рәмзия туа. 

– Әтеки бик йомшак, нечкә күңелле, ә 
инәки, киресенчә, кырыс, таләпчән иде. Хә-

Тормыш дәвам итә... 

Рәмзия һәм Айрат Галиуллиннар гаиләсе Уңнан беренче – Миңнеракия һәм Әмирхан Ганиевлар балалары, оныклары арасында

зер икесен дә сагынып яшибез. 24 ел бергә 
гомер иттек бит, – ди Рәмзия Галиуллина.

Шул 24 елның 12 елында Галиуллиннар 
гаиләсендә тормыш гадәттәгечә дәвам итә. 
Айратның сынган аягы да үзен сиздерми. 
Гел шулай дәвам итәсе иде дә бит... Юк 
шул, 2015 ел аларга көтмәгәндә тагын олы 
борчу алып килә: Айратның бот төбеннән үк 
бер аягын кисәләр. Тормыш иптәшенә, ба-
лаларына рәхмәт, хастаханәдән хастаханәгә 
Айратны алар йөртә, операция ясаганда да 
янәшәсендә алар тора...

Галиуллиннарның дус-тату гаиләсендә 
берсеннән-берсе чибәр, уңган өч кыз үсә. 

Бүгенге көндә аларның өчесе дә – Айгөл 
(1984), Ләйсән (1985), Гөлназ (1990) Туй-
мазы шәһәрендә яши.

Ә әтиләре Айрат, таякка таянып булса да, 
тормышны элеккечә алып барырга тырыша. 
Ишегалдындагы мал-туарны, кош-кортны 
карый, кышын кар чистарту, машина белән 
аны түгү, хатынын районга алып барып кай-
ту – берни түгел аңа. 

– Барысы да элеккечә, Аллага шөкер. 
Бөтен эшне башкара, һәр эшемдә булыша. 
Исән-сау гына була күрсен, – дип шөкер 
итә Рәмзия ханым бүгенге тормышына. 
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Тибай карт гаиләсендә туып үскән Ярул-
ла (авыл халкы аны Җарулла дип йөртә) 
хәлле яшәгән: атлары, маллары күп булган. 
Шактый зур җирләрендә гаиләсе белән бо-
дай, бәрәңге үстергән. Кечкенә генә кибет тә 
тотканнар. Утызынчы елларда бай гаиләләр-
не сөргенгә сөрү башлангач, 1933 елда Ярул-
лаларга да «кулак» тамгасы тагалар. Бик 
олы яштә булгангамы, үзен һәм корткасы 
Миңзифа Мостафа кызын авылда калдыра-
лар, ә шул гаиләдә яшәүче улы Нигъмәтул-
ланы (1901–1986), аның хатыны Саҗидәне 
(1907–1985) (тумышы белән Туймазы рай-
оны Аблай авылыннан) күкрәк балалары – 
1933 елда туган Рифкать белән бергә Себер 
якларына озаталар. Ярулла картның кызы 
Шәмсекамал ул вакытта кияүгә чыгып кит-
кән була инде.  

Себердә яшь бала белән бик интегеп яши 
алар, әмма озакламый Нигъмәтулла, хаты-
ны белән улын алып, Белорецк урманнары 
аша туган ягына таба кача. Моны белгәч, 
артларыннан куа чыгалар. Яшеренеп торган 
җирләрендә бала елый башлый. «Елатма әле 
шуны, ишетәләр бит», – ди аптыраган ир 
хатынына. Шыпырт кына утырырга кирәк-
леген каян белсен инде ул бичара сабый!

Шулай да кайтып җитәләр авылга, анда 

тагын Глафира (1937) белән Фаиз исемле 
(1940–2013) балалары туа. Тынычлап яши 
генә башлыйбыз дигәндә, сугыш башлана.  
Нигъмәтулла балаларын үстерешә дә алмый, 
аны да авылдагы башка ирләр белән бер-
рәттән сугышка алалар. Саҗидә өч баласы 
һәм каенанасы-каенатасы белән авылда то-
рып кала. 1943 елда Нигъмәтулла, контузия 
алып, авылга кайта. 1944 елда гаиләләрендә 
игезәк кызлар – Роза белән Нурия – дөнья- 
га килә. Аннары Нигъмәтулла кабат сугыш-
ка китә һәм илдә тынычлык урнашып беткәч 
кенә авылга кайта. 1949 елда аларның тагын 
Альмина исемле кызлары туа. Шулай итеп, 
гаиләдә 6 бала үсә. 

– Ярулла бабыкай белән Миңзифа 
әбекәйне мин хәтерлим әле. Бабыкай мин 
мәктәптә укыганда мәрхүм булды. Әбекәй 
аннан калып бераз яшәде, училищеда укый 
идем ул вафат булганда. Әтеки белән инәки 
1967 елда яңа өй җиткереп керделәр, әмма 
безнең балачак иске өйдә үтте. Ул вакытта 
әбекәй белән бабыкай юк иде инде. Ярулла 
бабыкайның өен, кулак дип үзеннән тартып 
алгач, сүтеп, мәктәпкә өстәп салганнар. Инә-
кинең: «Үз өемне сылап кайттым әле», – 
дип сөйләгәне хәтердә калган. Әтеки белән 
алар икесе дә колхозда эшләделәр. Әтеки 

Ярулла карт оныклары 
13

Саҗидә Яруллина Фаиз Яруллин

атлар фермасында ат караучы иде, – дип 
искә төшерә якын кешеләрен Нигъмәтулла-
ның кызы Роза Кәбирова. 

Ярулла карт нигезендә бүгенге көндә 
аның оныгы – нәкъ менә Роза апа яши. 
7 нче сыйныфтан соң, Октябрьскидагы тө-
зелеш училищесын тәмамлап, 1961–1999 
елларда Учалы районында төзелештә эшли 
ул. Шунда булачак ире – Учалы районы 
Рысай авылы егете Солтан Мортаза улы Кә-
биров (1942–1978) белән танышып, 1965 
елда аңа кияүгә чыга, ире белән ике кыз 
бала – Гөлнара (1966) белән Гөлфирәне 
(1973) үстерәләр. Гөлнара бүгенге көндә – 
Себердә, Гөлфирәсе Учалыда яши. 

– Инәки белән әтеки янында Фаиз абый 

яшәде. Гомер буена шофер булып эшләде. 
Себергә китеп тә яшәп караган иде, лаек- 
лы ялга чыккач, тагын монда кайтты. Әте-
киләргә нык терәк булды. Биш ел элек абый 
мәрхүм булды. Авылда яшәүче Альмина 
сеңлебез дә инәкиләрне бик карады. 2000 
елда мин дә инәкиләр нигезенә кайтып яши 
башладым. Шуннан бирле Төмәнәктә торам. 
Җәйләрен биредә яшәп, кыш чыгарга Уча-
лыга китә идем. Соңгы ике елда монда гына 
кышлый башладым, Нурия туганым На- 
ратасты (Шаран районы) авылында яшәп, 
гомер буе дуңгызлар фермасында эшләп, 
«Башкортстанның атказанган авыл хуҗалы-
гы хезмәткәре» исеменә лаек булды, – ди 
Роза апа.

Роза Кәбирова 
оныгы Артем 
белән
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Динар балачактан Мөдәрис бабасы белән 
Тәүсия әбисе яшәгән авылга – Төмәнәккә 
кайтып йөри. Ярата шул авылны, нишләсен. 
Йорт җиткереп, шунда яшәр дә иде әле. Әнә 
мәхәббәтен дә монда тапты бит ул. Ләйлә! 
Исеме генә дә ни тора! Тик менә авылда 
үскән Ләйләнең, киресенчә, шәһәрдә яшисе 
килә. Өйләнешергә сүз куешкач та, беренче 
теләге шул була: 

– Аннары шәһәргә китәбез!
Сөйгәнен үпкәләтәсе килми Динарның:
– Ярар, – ди. 
Ә үзе күптән хәл итеп куйган була: авылда 

калырга. Соңыннан Ләйләсенә җайлап кына:
– Без авылда яшәрбез. Ләкин шәһәр-

чә... – дип әйтеп куя... 
Динар Рамил улы Җәмгытдинов (1986), 

чыннан да, сүзендә тора: Төмәнәктә кирпеч-
тән үз куллары белән бөтен мөмкинлекләре 
булган йорт җиткерә. 

– Ирем белән горурланам! Балачактан 
бер-беребезне белешеп, бергә уйнап үстек. 
Ул – үз сүзендә тора торган чын ир-егет. 
Октябрьск шәһәрендә төзелеш техникумын 

бетерде. Бүгенге көндә Туймазының «Хим-
маш» заводында эшли. 2007 елда өйләнеш-
кәч, башта аның әбиләрендә тордык. 2008 
елда йорт сала башладык. 2015 тә аны өлгер-
теп чыктык. Авылда калганыма хәзер бер дә 
үкенмим. Каенатам белән каенанам – Наилә 
һәм Рамил Җәмгытдиновлар – якында гына 
яши, үз әти-әнием Гөлфия һәм Хәмит Хәби-
буллиннар да авылда, – ди Ләйлә. 

Ләйлә Хәмит кызы (1986) үзе бүген-
ге көндә Төмәнәк урта мәктәбендә башкорт 
теле, әдәбияты һәм башлангыч сыйныфлар 
укытучысы булып эшли. Туймазы педагогия 
колледжын бетергәч, Башкорт дәүләт педа-
гогика университетын тәмамлаган. 

Бабасы – Башкортстанның атказанган 
сәүдә хезмәткәре Фәһим Мәсәлим улы Хәби-
буллин белән дә горурлана Ләйлә. «Бабыкай 
гомер буена кибет директоры булып эшләде, 
Әфүзә әбекәй дә сатучы иде», – ди ул. 

Заманча төзелгән зур, матур йортта яши 
бүген Ләйлә белән Динар Җәмгытдиновлар. 
Гаиләгә ямь, дуслык, татулык өстәп, ике 
бала – Эдуард белән Алия дә үсеп килә. 

«Авылда калганыма үкенмим»

Ләйлә һәм Динар 
Җәмгытдиновлар 
гаиләсе

15

Гөлфия Хәсәнова (1951) 1975 елда авыл-
дашы Фәрит Сәлахетдин улы Заһировка 
(1949) кияүгә чыга. Яшь парлар авылда төп- 
ләнеп кала. 

– Мин үскәндә, әтеки Кәшбулла Хәсән 
улының (1910–1993) әти-әниләре исән бул-
маса да, бертуганнары Нурулла абый белән 
Мәрьям апалар Төмәнәктә тора иде. Сеңел-
ләре Мәрфуга апа гына читтә яшәде. Ә менә 
инәкинең – Фатыйма Гыйззәт кызының 
(1915–2001) әтисе – бабыкай исән иде. 
Әбекәй үлгәч, ул яңа кортка алды. Инәки-
нең бертуганы Тайфә апа да авылда яшәде. 
Әтеки колхозда эшләде. Ындыр табагы мө-
дире булды, аннары ферма мөдире булып 
эшләп, лаеклы ялга чыкты. Инәки дә кол-
хозда эшләде, чөгендергә йөргәне хәтерем- 
дә, – дип, кадерлеләрен искә ала Гөлфия 
Заһирова. 

Гаиләдә алты баладан өчесе генә исән үсә. 
Калганнары балачакта ук төрле авырудан 
вафат була. Бүгенге көндә Асия (1939) апа-
сы авылда яши, Зөфәр (1947–2014) абыйсы 
мәрхүм инде. 

Бабайлар нигезе саклана

Фатыйма һәм Кәшбулла Хәсәновлар  
кызлары Асия белән. 1947 ел

Миңҗиһан сеңлесе Миңсрур һәм балалары белән
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Гөлфия һәм Фәрит Заһировлар гаиләсе

Иң зур бәхет әнә шул була...

Миңнебәдәр Ганиева улы Миңненазыйф, 
килене Җәүһәрия белән. 1980 ел

Җәүһәрия һәм Миңненазыйф Ганиевлар гаиләсе

16

– Фәриткә кияүгә чыкканда биатаем 
Сәлахетдин Ямгетдин улы (1921–1967) да 
мәрхүм иде. Ул гомер буена ат караучы бу-
лып эшләгән. Беренче хатыны Сәвия (1926–
1957) (Әгертамак авылыннан Туймазы рай-
оны) вафат булгач, 1958 елда ике бала өстенә 
Минҗиһан килә. Һәм тагын ике бала – 

бер ул, бер кыз таба. Мин килен булып кил-
гәндә бианаем Минҗиһан Гаптерәүф кызы 
(1926–1985) 49 яшьтә генә иде. Бик әйбәт, 
тыныч хатын иде, гомерле генә булмады. 
10 ел гына яшәп калдык: сугыш елларында 
авыр эшләрдә эшләп салкын тидергән бул-
ган, 59 яшендә астма чиреннән үлеп китте, – 
дип сөйли Гөлфия апа якыннары турында. 

...Минҗиһан белән Сәлахетдин Заһи-
ровлар гаиләсендә дүрт бала – Фәрит, Ро-
берт (1952), Фәнис (1959–2008), Минзилә 
(1961–1993) үсә. 

Бүгенге көндә Сәлахетдин карт нигезендә 
улы Фәрит белән килене Гөлфия яши. Алар 
өч бала – Ирина (1976–2008), Рөстәм 
(1980), Русланны (1984) үстергәннәр, хәзер 
инде биш оныклары үсеп килә. Ирина белән 
Рөстәм Себердә – Түбән Сортым бистәсендә 
(Сургут районы) төпләнгән, төпчекләре – 
Русланнары Кәшбулла бабыкайлары ниге-
зендә – Төмәнәктә тора.

Гөлфия – тәҗрибәле хисапчы, колхоз 
идарәсендә гомер буена бухгалтер булып 
эшләгән. Фәрит әфәнде баштан колхозда 
хезмәт куйган, аннары мәктәптә рәсем, 
хезмәт, сызым, физкультура дәресләрен 
укыткан, соңрак аны яңадан колхозга авто-
механик итеп алганнар, профсоюз рәисе дә, 
парторг та булып торган. Ике арада йөри 
торгач, лаеклы ялга барыбер мәктәптән чык-
кан ул. 

Беренче хатыны Гайникамал вафат бул-
гач, Гыйлемша карт икенче хатынлыкка 
Миңнебәдәрне (1905–1981) ала. Дүрт ятим 
бала өстенә, Миңнебәдәр тагын дүрт бала – 
Наил (1936), Миңненазыйф (1941–2020), 
Миңсылу (1946), Әнвәрияне (1949) таба. 
Миңненазыйфтан кала, бүгенге көндә кал-
ганнары мәрхүм инде. Төмәнәктә Гыйлемша 
нигезендә төпләнеп калучысы да (беренче 
хатыннан туган Әмирхан белән Гыйльмет-
динне санамаганда) ул була. 

Җидееллык белемне Миңненазыйф Гани-
ев авыл мәктәбендә ала. Аннары колхозда 
эшли. 1960 елда Октябрьск шәһәрендә шо-
ферлыкка укып чыга. 1960–1963 елларда 
диңгез авиациясендә матрос булып хезмәт 
итә. 1967 елда Туймазы районының Сәрән 
авылы кызы, 5 балалы гаиләдә үскән Җәү-
һәрия белән гаилә корып җибәрә. 

– Мин килгәндә биатаем Гыйлемша карт 
исән иде әле. 3 ел бергә тордык. Бианаем 
белән 15 ел бергә яшәдек. Килен булып 
төшкәндә, йортлары салам түбәле, 2 бүл-
мәле, 2 тәрәзәле иде. Бианаем корырак бул-
са да, каенатам йомшак кеше иде. Икесе дә 
балаларны карашты. Миңненазыйф белән 
танышканда, мин Әгер авылында киноме-
ханик булып эшли идем. Аннары бер-бер 
артлы балалар ишәя башлагач, икенче авыл-
га йөреп булмады, Төмәнәктәге заправкага 
күчеп, склад мөдире булдым. Лаеклы ялга 
чыкканчы, урман хуҗалыгында эшләдем. 
Миңненазыйф гомер буена шофер булып 
эшләде, аннары котельныйда хезмәт куйды, – 
ди Җәүһәрия апа. 

Җәүһәрия белән Миңненазыйф Ганиев-
лар гаиләсендә 3 бала – Радик (1968), Рә-

зилә (1973), Регина (1983) үсә. Бүгенге көн-
дә аларның һәрберсенең үз гаиләсе, үз йорты 
бар. Һәркайсы балалар үстерә. 5 оныкка дәү 
әни булып яшәүче Җәүһәрия апа алар өчен 
сөенеп гомер итә. Әби-бабай өчен шуннан да 
зуррак бәхет була аламы?
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Хәнифә Исламгәрәй кызы Гайнанова 
(1949) бүгенге көндә улы Филүс (1978) 
белән каенанасы Маһирә (1914–1998) ни-
гезендә яши. 

– Бианаем Маһирә Фәррахетдин кы-
зы колхозда эшләгән. Сугыш елларын-

да ат белән керосин ташулары, азапланып 
яшәүләре турында елап-елап сөйли иде. 1967 
елда Мәсгуткә кияүгә чыкканда, биатаем 
Миңнебай (1912–1977) исән иде әле. Ул су-
гыш инвалиды, сыңар аяк белән ат абзарын-
да сбруйлар төзәтүче булып эшләгән. Әтеки 

Күңеле моң булып түгелә

Уртада – Маһирә Гайнанова

17

Мәсгут Гайнанов Хәнифә Гайнанова улы Рамил белән

Фәгыйлә Шәяпова ишегалды: бер төркем укытучылар – 
Альбина, Фәүзия, Гөлнур, сулда – Хәнифә Шәяпова

Җырлый – Хәнифә Гайнанова, баянчы – Ришат 
Гаетгалиев

ишле гаиләдән була, шуңа Маһирә инәкигә 
йортка керә, бу нигез Фәррахетдин картны-
кы, – ди Хәнифә апа.  

Маһирә һәм Миңнебай Гайнановлар 
гаиләсендә бер ул – Мәсгут (1945–1982) 
туып үсә. Колхозда мал караучы булып 
эшли ул. Хәнифә апа 41 ел фермада сыер 
сава. Матур, тыныч яшәп ятканда, ире үлеп 
китә. Хәнифә апа өч баласын кочаклап тол 
кала. Ире үлгәннән соң да 15 ел каенанасы 
белән яши әле ул. 

– Әйбәт иде инәки, бервакытта да сүзгә 
килешмәдек, – дип, җылы сүз белән телгә 
ала Хәнифә апа каенанасын.

Гайнановлар гаиләсендә өч бала туып 
үсә. Рамил (1968) вакытлыча авылда яши, 
Илзия (1973) Туймазыда тора, Филүс Тө- 
мәнәктә гомер көтә, тракторда эшли. Бүген-

ге көндә Хәнифә апаның дүрт оныгы, бер  
оныкчыгы бар. 

Хәнифә апа – үзе дә Төмәнәк кызы. 
Фәгыйлә (1894–1985) белән Исламгәрәй 
(?–1961) Шәяповлар гаиләсендә туган 13 
баланың дүртесе генә (Гафифә (1924), Хә-
ния (1933), Зәлифә (1943), Хәнифә) олы-
гайганчы яши. Калганнары балачакта яисә 
яшьли вафат була.

– Авылда яшәгән Гафифә апам да гомер 
буена фермада сыер сауды. Ире Камалетдин 
Мөхәммәтшин механизатор булды, – дип, 
якыннарын да искә ала Хәнифә апа. 

Хәнифә апаның күңеле тулы моң. Ялгыз 
калган чакларда җыр сузып җибәрә. Хәер, 
өйдә генә түгел, аның тавышы сәхнәләрдә дә 
еш яңгырый, чөнки ул – «Ахирәтләр» ан-
самбле әгъзасы.
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Шаран районы Кәрәкәшле авылыннан 
Төмәнәккә килен булып килгән Мөздәгарәфә 
Мөдәрис кызы Галләмова (1930), 11 яшен-
нән олы кызларга ияреп, Кәрәкәшле авылы-
на симәнә ашлыгы чыгаруларын, уракка 
йөргәннәрен, үгез җигеп, тырмага чыккан-
нарын, көлтә ташып, кибәнгә салганнарын, 
ашлык сукканнарын бүген күз яшьләре аша 
искә ала... 

...1950 ел. 20 яшьлек Мөздәгарәфә 
Свердловск өлкәсенә торф чыгарырга китә.

– Төрле яклардан җыелган 700 кыз ба-
ракларда яшибез. Ашарга пешерү өчен ба-
рыбызга бер плитә. Шул чакта җаен тап-
тык, чиратлашып торф ягып, ашны урамда 
пешерә башладык. Карта системасы белән 
көненә ярты буханка ипи бирәләр. Перлов-
ка (сечка) ярмасы өстенә кайнаган су салып 
күпертеп чыгарабыз да ботка итәбез. Аңа 
балык мае салып ашыйбыз. Аннан да тәмле 
ризык булмый иде шул чакларда. 

Ә эшебез шуннан гыйбарәт: бер бригада 

сазлык эчендә машинага торф төйи. Икен-
челәре киптерергә тарата, өченчеләре кип-
кәнне кәрҗиннәргә тутырып ташый һәм 
эскертләргә өя. Яз китәбез, кара көздә, кар 
ява башлагач кына кайтабыз, – дип, ха-
тирәләрен яңарта Мөздәгарәфә әби. 

Аннан кайтып, 2 ай гына тора да 1951 
елда Коми АССРга – Ухта шәһәренә китә 
ул. 60 градус суыкта эшли алар анда, 50 
кеше бер палаткада яши. «Салкын иде, әмма 
палатка зур булгач, малае-кызы, яше-кар-
ты, барысы бергә яшәдек, 2 буржуйка белән 
җылыттык. Без күрмәгән калмады инде, ба-
лам», – ди. 

Булачак ире – Төмәнәк егете Җәмил Га-
зизулла улы Тимербаев (1929–1967) белән 
дә шунда таныша Мөздәгарәфә Тимербае-
ва. Армиядән кайткан 60 егет арасында иң 
акыллысы, иң уңганы булып чыга ул. Тро-
ицко-Печорск поселогында язылышканнан 
соң, үзләренә аерым бер палатка бирәләр. 

Бер елдан соң, 1952 елның августында, 

Сикәлтәле тормыш «сәяхәте»

Мөздәгарәфә Тимербаева (сулдан икенче) кызы Фәйрүзә һәм туганнары арасында. 2019 ел

20

Тимербаевлар гаиләсе Төмәнәккә әйләнеп 
кайта, икесе дә Туймазыдагы газолин за-
водына эшкә керә. Әмма аларның тормыш 
«сәяхәте» моның белән генә чикләнми: Ти-
мербаевлар Байкал аръягы, Пермь якларын-
да тимер юл салышуда да үзләреннән өлеш 
кертә. Өлкән уллары Фәрит (1954–2014) 
тә, кызлары Фәридә (1958–2013) дә шунда 
туа. Шул ук елны алар кабат туган яклары-
на әйләнеп кайта. Җәмил абый фермада мал 
караучы булып эшли, тегермән тарттыра, 
Мөздәгарәфә апа кибеттә каравылда тора, 
чөгендер эшкәртүдә эшли. Аннары урман 
хуҗалыгында 15 ел хуҗалык мөдире була. 
Хезмәт ветераны булып, лаеклы ялга чыга. 

Авылда Мөздәгарәфә апаны язмыш сына-
улары көтә: ире вакытсыз үлеп, 4 бала –  
Фәрит, Фәридә, Фәйрүзә, Флюр белән тол 
кала. «Биатай Газизулла ат караучы булып 

эшләгән, сукыраеп үлде, бианай Рабига 
(?–1972) колхозда эшләгән. Биш бала –  
Нигъмәтулла (1926), Җәмил, Саймә (1932), 
Әлфия (1946), Исмәгыйльне (1923) үстер-
гәннәр. Минем балаларны да бианай ка-
рашты», – дип искә ала иренең әти- 
әниләрен ул. 

Бүгенге көндә Мөздәгарәфә әби янә- 
шәсендә кызы Фәйрүзә (1961) яши. Себер- 
дә – Ноябрск шәһәрендә 26 ел яшәгән, пе-
шекче булып эшләгән Фәйрүзә, лаеклы ялга 
чыккач, Туймазыга кайтып урнаша. Шуңа 
да хәзер ул Төмәнәктә – әнисе кырында 
еш булырга тырыша. Мөздәгарәфә әбинең 
бүгенге көндә 8 оныгы, 6 оныкчыгы бар. 
Өлкән яшьтә булуына карамастан, бик изге 
хезмәттә: авылда мәетләр юып, кендек әбисе 
булып йөри. 
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Солтан Закиров (1905–1942) белемле 
кеше була, язу-сызу эшендә хезмәт куя. 
Авылдашы Миңсылуга (1908–1984) өйлә-
неп, гаилә кора. Яшь гаиләдә бер-бер арт-
лы өч бала – Глафира, Миргасыйм, Әнвәр 
туа. Бәхет эзләпме, әллә язмыш йөртәме, 
алар Уфа каласына күченә. Тормышларын 
җайлап, матур гына яши башлаганда, бер-
бер артлы дизентерия эләктереп, балалары 
үлеп китә. «Икесен бер кабергә куйдык», – 
дип сөйли торган була Миңсылу соңыннан. 
Кайгы өстенә кайгы килә: сугыш башлана. 
Солтан сугышка киткәндә, Миңсылу дүр-
тенче баласына авырлы булып кала. Сол-
таннан бер генә хат килә, озак та үтми, ул 
сугышта хәбәрсез югала. Ире сугышка кит-
кәч туган кызы Глафирасын (1942) алып, 
Миңсылу Уфадан туган авылына кайтып 
китә. 

Миңсылу Төмәнәккә әнисе Хөсембану 
нигезенә кайтып төшә. Шул нигездә үк бер-
туган абзыйсы Абзалетдин Хөснетдинов та 
яши. Берничә елдан Абзалетдин, йорт са-
лып, сеңлесен башка чыгара. 

Миңсылу Закирова колхозда эшли: гел 
мактаулылар рәтендә була, беренчелекне 
бирми. Колхоз бригадиры аның турында: 

«Кайтышыма шигырьләр язып куя иде...»

Миңсылу Хөснетдинова кызы Глафира һәм оныгы Рамил белән. 1964 ел

Мәлфә һәм Абзалетдин Хөснетдиновлар 
уллары Тимерхан белән
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«30 хатынны бирәм, әмма Миңсылуны бир-
мим», – дип әйтә торган була. 

– Гаиләдә мин үзем генә үстем. 
Төмәнәктә 7 нче сыйныфны бетердем дә 
урта белем алырга Туймазыга киттем. 1961 
елда авылдашым – тракторчы Мирзаһитка 
(1939–2011) кияүгә чыктым. Мине алгач, 
ирем бер ел армиядә хезмәт итеп кайтты. 
Акыллы кеше иде, матур җырлый, хаста-
ханәгә китсәм, мин кайтышка шигырьләр 
язып куя иде. Ирем белән 50 ел бергә яшә-
дек. 30 ел ул тракторда эшләде, мин фер-
мада сыер саудым, учетчица-лаборант бу-
лып, лаеклы ялга чыктым, – ди Глафира 
апа Абзалетдинова. 

Глафира һәм Мирзаһит Абзалетдиновлар 
4 бала – Рамил (1962–1995), Ринат (1964), 
Лилия (1968), Рәнисне (1973) үстерәләр. 
Бүгенге көндә аларның 7 оныклары, 2 онык- 
чыклары бар. 

Ире үлгәннән соң, Глафира апа авылда 
берүзе яши. 

– Ирем гаиләдә бердәнбер бала иде. 
Әтисе Мофаздал сугышта хәбәрсез югалган. 
Әнисе Миңнебәдәр (1911–1961) мин кияү-
гә чыккан елда – 50 яшендә вафат булды. 
Бианаемның бианае Бибикә (1875–1975) 
миңа калды. 14 ел аның белән яшәдек. Бала-
ларымны карашты, рәхмәт аңа, – дип искә 
ала иренең туганнарын Глафира апа. 

Глафира һәм Мирзаһит Абзалетдиновлар уллары Ринат белән. 2009 ел
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«Җәмгытдин бабай мин туганда исән 
булса да, үземне белә башлаганда вафат иде 
инде. Безнең әтеки Сәлахетдин Җәмгытдин 
улы (1907–1993) бик акыллы кеше булды. 
Тырышып гомер итте. Колхоз рәисе, аннары 
озак еллар авыл Советы рәисе булды. Таран-

таслы атына утырып, бер авылдан икенчесенә 
йөреп чыгар иде. Ул вакытта бер авыл Со-
ветына берничә – Сазбаш, Урал, Төмәнәк, 
Җәйләүбаш авыллары керә иде. Халык бик 
яратты үзен, ярдәмчел, кешелекле иде, авы-
рый башлагач, урын өстендә ятканда да төр-
ле җирләрдән, Урта Азиядән хәтле ярдәм со-
рап хатлар килде: кемгә пенсия арттырырга 
кирәк, кемгә паспорт ясатырга... Әле дә искә 
алалар әтекине, мин коммунист дисә дә, ура-
засын тота иде. Ә без, балалар, күбрәк инәки 
кулында тәрбияләндек. Чөнки әтеки иртә чы-
гып китә, кич кайта иде», – дип сүз башла-
ды Рим Җәмгытдинов (1950). 

Сәлахетдин 1967 елга кадәр, лаеклы ялга 
чыкканчы эшли: ферма мөдире, аннары 
склад мөдире була. 

Рим Җәмгытдинов армия хезмәтен Че-
хославакиядә үтә. Кайткач, Бәләбәй авыл 
хуҗалыгы техникумына укырга керсә дә 
тәмамламый. Туймазыда «Автобетоновоз» 
заводына эшкә керә. 1973 елда ул булачак 
хатынын – мәхәббәтен очрата. Озакламый 
Фиразия Тимергали кызы (1951) белән өй-
ләнешеп, Туймазыга китәләр. 5 ел яшәгән-
нән соң, 1977 елда, Төмәнәккә – төп йортка 
кайтып урнашалар. 

Җәмгытдин оныгы 

Мәрзия һәм Тимергали Шәйхвәлиевләр. 1981 ел

Сулдан – Зөләйха, Фиразия, Зөлфия, Роза 
Шәйхвәлиевалар
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– Авылга кайткач, Туймазыда тегү фаб- 
рикасында тегүче булып эшләдем, аннары 
сыер да саудым, Төмәнәк балалар бакчасын-
да да, Көнкүреш йортында да хезмәт куй-
дым, – ди Фиразия апа.

Рим һәм Фиразия Җәмгытдиновлар 
гаиләсендә ике бала – Айгөл (1977) белән 
Илнур (1981) үсә.  

– Бианайлар белән 18 ел бергә яшәдек. 
Инәки Шәмсекамал Ярулла кызы (1912–
1993), аягын сындырып, 8 еллап урын өстендә 
ятты. Әтеки дә карашты. Бик әйбәт кешеләр 
иде, матур яшәдек. Үземнең әтеки Тимергали 
Корбангали улы (1924–2009) белән инәки 

Мәрзия Минаҗетдин кызы (1926–2009) да 
авылда яшәделәр. Гаиләдә без биш бала –  
Фәрит, Фиразия, Роза, Зөләйха, Зөлфия 
үстек. Әтинең әнисен – Көмешбикәне – 
бүген дә сагынып искә алам. Ут кебек җи-
тез, ыспай гәүдәле, ябык кына карчык иде. 
Кара эшләпәле радиосы бар иде, матур көй 
башланса: «Ничек түзеп утырасыз? Әйдәгез, 
биергә», – дип, сикереп төшеп бии башлый. 
Шаян карчык иде. Әти дә бик матур бии иде. 
Әтеки колхозда бригадир булып эшләде, 
инәки – төрле эштә», – дип сагынып искә 
ала Фиразия апа якыннарын. 

Фиразия һәм Рим Җәмгытдиновлар кызлары Айгөл һәм кияүләре Фәнис белән 
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Гыйлемша Ганиевның (1892–1970) бе-
ренче хатыны Гайникамал, 5 баласын ятим 
итеп, 27 яшендә кара сары чиреннән вафат 
була. Уллары Гыйлемхан (1918–1943) 1939 
елда армиягә киткән җиреннән – Латвия- 
дән – сугышка керә һәм 1943 елда хәбәр-
сез югала. Гыйльметдин (1924–1996) белән 
Әмирханнары (1927) авылда төпләнеп кала. 
Баязит (1930) исемле уллары балачакта үлә. 
Кызлары Миңкамал (1933) гомер буена  
Туймазы районы Яңа Бишенде авылында 
яши. 

Шаран районы Ярәмкә авылы кызы 
Хөмәйрә Гыйззәтулла кызына (1918–1992) 
өйләнгәч, Гыйльметдин Ганиев, өлкән бала 
буларак, башка чыга. Төмәнәккә килен бу-
лып төшкәч, Хөмәйрә колхозның бер эшен-
нән дә тартынып тормый: чөгендер дә утый, 
борчак та чаба, кукуруз да кәтмәнли, бәрәңге 
дә ала... Ә Гыйльметдин 12 яшеннән хуҗа-
лыклар көтүен көтә. Колхозда терлекчелектә 
эшли. Аннары электриклар курсын тәмамлый 
һәм 1959 елдан алып гомер буена колхозда 
электрик булып эшли. Сугышка китәргә дип 

Нәсел дәвам итә

Гыйлемхан Ганиев. 1938 елГыйлемша Ганиев
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Гөлфирә Кырмыскалы авылында профте-
хучилище бетергәч, Юматовода (Уфа райо-
ны) авыл хуҗалыгы техникумын тәмамлый. 
Хезмәт юлын авыл Советында башлый, хи-
сапчы да, секретарь да була, лаеклы ялга 
чыкканчы, шунда эш башкаручы булып хез-
мәт куя. 

Илшат – әтисе кебек электрик. Бәләбәй 
авыл хуҗалыгы техникумын тәмамлагач, 

Хөмәйрә һәм Гыйльметдин Ганиевлар гаиләсе

аңа өч тапкыр чакыру килә, әмма тырыш 
хезмәтен күреп, колхоз рәисе егетне гел алып 
кала торган була. 

1964 елда – сигезьеллыкны, 1969 елда 
кичке урта мәктәпне тәмамлый Гыйльмет-
дин. 1986 елга кадәр башлангыч партия 
оешмасы секретаре булып тора. 1986–1987 
елларда Төмәнәк авылының санитария дру-
жинасын җитәкли, 1987–1990 елларда ре-
визия комиссиясе рәисе була.

«Бөек Ватан сугышы елларында фи-
дакяр хезмәт өчен» медале белән бүләклән-
гән Хөмәйрә белән хезмәт ветераны, Бөек 
Җиңүгә тәгаенләнгән юбилей медальләре 
белән бүләкләнгән Гыйльметдин Ганиевлар 
гаиләсендә 6 бала туып үсә. Шуларның ике-
се – Гөлсинә (1949) белән Фәрүз (1957–
2013) Туймазы шәһәрендә яши. Заһит Га-
ниев (1954–2016) – Усинскида (Коми 
Республикасы), Азат (1959–1993) Октябрь-
скида көн күрә. Гөлфирә (1951) белән Ил-
шат (1962) туган авылларында кала, әти-әни 
нигезендә яшиләр, йорт тутырып, мал-туар 
асрыйлар. 

Чиләбе агроинженерлык университетында 
белем ала. 2007 елга кадәр авылда энергетик 
булып эшли. 

...Гыйлемша картның беренче хатыны 
Гайникамал вафат булгач, икенче хатын-
лыкка Миңнебәдәрне ала. Дүрт ятим бала 
өстенә, Миңнебәдәр тагын дүрт бала таба. 
Хәер, әлеге язмыш турында киләсе язмала-
рыбызның берсендә укырсыз...
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Төмәнәк авылы халкы ата-баба нигезенә 
зур хөрмәт белән карый. Көтәр кешеләре 
калмаса да, үзләренең йорт-җирен бул-
дырып, башка урында яшәсәләр дә, туган 
нигезләрен ташламыйлар, кайтып, карап 
йөриләр. Таһир Хәбиров, мәсәлән, шундый-
лардан. Без аның белән шулай бер кайтка-
нында күрешеп, сөйләшеп утырдык. 

«Әнинең әнисе Шәмсия (1898–1983) 
әбекәй белән аның ире Абзал Сирай улы 
Кильдияровның (1898–1944) язмышлары 
бик гыйбрәтле. Әбекәй тумышы белән Туй-
мазы районы Татар Олкан авылыннан. Әти-
се Габдрахманның 2 хатыны булган. Шушы 
тату гаиләдә 32 бала туган. Әбекәй бик яшьли 
Төмәнәк авылына кияүгә чыккан. Бабыкай 
белән 3 бала үстергәннәр.

Биатае Сирай карт йорты авылда бай 
йортлардан саналган. Абзар тулы мал 
тотканнар, 12 сыерлары, кибетләре булган. 
Шәмсия әбекәй килен булып төшкән көн-
не үк алар сыер савучы хезмәтче хатынны 
кайтарып җибәргәннәр. Әбекәй хезмәтче 
урынында булган. 1937 елда, бар мөлкәтен 
тартып алып, Абзал бабайны халык дошма-
ны итеп, Коми АССРга сөргәннәр. Бабыкай 
1944 елда шунда туберкулездан үлеп калган. 

Унбер тәрәзәле, калай түбәле йортны сүтеп, 
Туймазыга алып киткәннәр. Нигезне шу-
лай итеп таратканнар. 3 бала белән Шәмсия 
әбекәй урамда торып калган. Күршеләренә 
рәхмәт: бер ай үзләрендә яшәткәннәр. Ан-
нары Түбә урамындагы бер мунчада кыш 
чыкканнар. Әбекәй балаларын берүзе аяк-
ка бастырган. Олы улы Миргасим авылдан 
чыгып киткән, Мәскәүдә метро төзелешен 
үзләштергән. Кызлары Сара түтәй белән Фа-
тыйма чабата үргәннәр, шул акчага тамак- 
ларын туйдырганнар. Әбекәй үзе колхозда 
эшләгән, тегү теккән. Әлбәттә, тормышы бик 
авыр булган. 50 нче еллар башында ике күзе 
дә сукырайган... Мин белә белгәннән бир-
ле әбекәй бездә, Фатыйма кызында яшәде. 
Күзләре күрмәсә дә, инәкигә булыша, йорт 
эшләрен эшләшә, намазын калдырмый иде. 
Мунча яккан саен, безне – балаларны юын-
дыра, тәмле ашлар пешерә, керләребезне 
юа иде. 85 яшендә гүр иясе булды. Без аны 
беркайчан онытмыйбыз, урыны оҗмахта 
булсын», – дип, истәлекләре белән урта-
клашты Таһир әфәнде. 

Таһир Хәбировның әнисе Фатыйма Аб-
зал кызы (1923–1998) бабалары аркасында 
озак еллар «халык дошманы» келәймәсен та-

Беренче телевизорлы йорт

Фатыйма һәм Нигъмәтулла Хәбировлар
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гып йөри. Укырга да керә алмый. Урта Азия 
якларына китеп, көндезен эшләп, кичләрен 
укып, агротехник һөнәрен үзләштерә. 7 ел 
шунда эшләп, туган якларына кайткач, 1946 
елда авылдашы, сугыш инвалиды Нигъ-
мәтулла Сабир улы Хәбировка (1924–1959) 
кияүгә чыга. 

Фатыйма әнисе сыман көне-төне тегә, 
колхозда эшли, сукыр әнисен генә түгел, 
инвалид ирен дә карый. Әмма кыска гомер-
ле була Нигъмәтулла, Фатыйма яшьли тол 
кала. Хәбировлар гаиләсендә туган биш ба-
ладан – Зәйтүнә (1947), Гали (1949–1960), 
Таһир (1952), Зифа (1956), Әминә (1958) – 
бүген дүртесе исән. 

Шәмсия Кильдиярованың оныгы Таһир 
Хәбиров бүгенге көндә Октябрьскида яши. 
Шунда ук төзелеш техникумын тәмамлап, 
соңгы 15 елда «Искра» ҖЧҖдә тәэмин итү, 
сату һәм маркетинг буенча инженер булып 
эшли. 

Хатыны Зинфира (1952) белән ике кыз –  
Эльза белән Алинаны үстергәннәр, хәзер 
инде дүрт оныкка яраткан әбекәй-бабы-
кай булып яшиләр. 1963 елларда аларның 
өе аклы-каралы телевизоры булган, авыл 
халкы, күрше-күлән җыелышып, кинолар, 
спектакльләр карый торган бердәнбер йорт 
булса, бүген ул нәсел дәвамчысы булган 
Таһир Хәбиров гаиләсе өчен дача ролен үти. 

Зинфира һәм Таһир Хәбировлар гаиләсе
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Рәхмәтулла карт Төмәнәктә хәлле ке-
шеләрдән саналган. Җәйләү авылы җир-
ләре аныкы булган дип сөйлиләр. 5 хатыны, 
бишәр бала табып, бер-бер артлы үлә бар-
ган. Соңгы хатыны Нәфискамалдан туган 
Рәшит Галиуллин (1931–1996) әтисеннән 
3 яшендә ятим калган. Әнисе дә 1939 елда, 
улына 8 яшь дигәндә, трактор чанасы авып, 
фаҗигале рәвештә һәлак булган. Рәхмәтул-
ла авылдашлары арасында 25 баласы булуы 
белән генә түгел, рәссамлыкка хирыслыгы 
белән дә аерылып торган. Әтиләренең сәләте 
улларына, оныкларына күчкән.

«Әтеки колхозда рәссам булып эшләде, 
картиналар, портретлар, плакатлар, маши-
наларга номерлар ясый иде. Аның ике абый-
сы да бик оста булган. Хәтерлим әле, әтеки 
инәкинең портретын ясаган иде», – дип 
сөйли Сәхия Рәшит кызы Хәкимова. 

Мәдинә һәм Рәшит Галиуллиннар 
гаиләсендә 5 бала – Алидә (1955), Сала-
ват (1958), Сәхия (1960), Зәйтүн (1961), 
Зилә (1967) үсә. Бүгенге көндә Төмәнәктә, 
Галиуллиннар нигезендә, Сәхия ханым яши. 
Әнисе ягыннан булган әби-бабайларын да 
бер җылылык белән искә ала ул. 

– Гарип (?–1937) бабыкай хәрби кеше 
була, Төркестан хәрби округында хезмәт 
итә. Мәликә әбекәй белән Әфган чигендә, 
Кушка шәһәрендә (Төрекмәнстан) яшиләр. 
Сугыш буласын белгән күрәсең, бабыкай, 
Мәликә (1898?–1963) әбекәйне Мәдинә 
(1933–2011) кызы (минем инәки) белән 
авылга кайтарып куя. Кайтып йөргән, по-

сылкалар җибәреп торган, – дип искә тө-
шерә кадерлеләрен Сәхия ханым. 

Җан тартмаса, кан тарта, дигәндәй, Га-
рип бабайның оныгы – Сәхия Хәкимова 
инәкиләре, әбекәйләре яшәгән Төрекмәнстан 
якларында 11 ел торып кайта. 

– Булачак ирем Рөстәм Хәкимов (1961–
2017) белән Туймазы индустриаль техни-
кумында укыганда таныштык. Ул авылга 
әбиләренә кайтып йөри иде. 17 яшьтә та-
нышсак та, 22 яшьтә генә кавыштык. Ике ба-
лабыз – Лилия (1983) белән Алмаз (1987) 
туды. Өйләнешкәч, 1982 елда Төрекмәнстан 
якларына чыгып киттек, Мари Иолатан 
шәһәрендә яшәдек. Анда мин балалар бак-
часында тәрбияче булып эшләдем. Рөстәм 
чәчтарашханәдә парикмахер булды. Читтә 
яши алмыйм икән мин, сагынуга түзә ал-
магач, бөтен әйберләрне калдырып кайтып 
киттек. Туймазыга кайтып урнаштык. Кайт-
кач, Рөстәм – төзелешкә, мин кибеткә эшкә 
урнаштым. Ирем, дөньялар үзгәргәч, кире 

Җан тартмаса... 

Мәликә әбекәй Мөхтәруллина

Мәдинә һәм Рәшит Галиуллиннар
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китәрбез, дип уйлаган иде үзе, әмма бул-
мады. 2010 елда туган авылыбызга кайтып, 
яңа өй салдык. Авыл халкы әйбәт каршы 
алды үзебезне, Рөстәмгә дә ошады монда. 
Авылга кайткач, Рөстәм кирпеч заводында 
эшләде, автобазада шофер булды. Намаз 

укый башлаган иде, мәчеткә йөрде. Һич уй-
ламаганда вафат булды, – ди Сәхия Хәки- 
мова. 

Рәхмәтулла картның рәссамлык сәләте 
бүгенге көндә оныгы Зиләдә дәвам итә. Ул 
да бабасы сыман рәсем ясарга ярата. 

Сәхия һәм Рөстәм Хәкимовлар гаиләсе
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Сәлимә Нуретдин кызы (1928–2006) 
һәм Нигъмәтулла Мөхтәрулла улы Ганиев-
лар (1927–1979) гаиләсендә биш бала туып 
үсә. Флорида (1952) – Санкт-Петербургта, 
Флорид (1954–2020) белән Айдар (1962–
2008) – Туймазыда, Равил (1956–2008) 
Казахстанның Рудный шәһәрендә яши. Төп-
чекләре Резеда Нигъмәтулла кызы (1968) 
исә бүгенге көндә әтисенең нигезендә –
Төмәнәктә гомер итә.

Резеда Ганиева, Төмәнәк мәктәбен тә-
мамлаганнан соң, Туймазы медицина учи-
лищесына укырга керә. 3 ел Уфа шәһәрен-
дәге Республика онкодиспансерында эшли. 
1989 елда Төмән өлкәсенең Нефтеюганск 
шәһәренә китә һәм анда үзәк хастаханәдә 
өлкән шәфкать туташы булып хезмәт куя. 

Булачак ирен – Марат Юнир улы Мулла-
гуловны (1962) да шул елларда очрата һәм 
1992 елда аңа кияүгә чыга. 1994 елда кызла-
ры Айгөл туа. Бүгенге көндә ул Санкт-Петер-
бургта яши. Әмма Муллагуловлар гаиләсенә 
бергә яшәргә язмаган була, күрәсең, Резеда 
белән Маратның юллары аерыла. 

2000 елда Резеда Муллагулова бәхетен 
икенче тапкыр сынап карый: Туймазы рай-
оны Чалмалы авылы егете Радмил Әнвәр 
улы Исламов (1958–2018) белән яңа гаилә 
кора. 2003 елда аларның уллары Арсен туа. 
Бүгенге көндә ул Туймазы индустрия кол-
леджында белем ала. 

2005 елда Резеда Муллагулова гаиләсе 
белән авылга кайтып төпләнә.

Бәхет сынап табыла

Сәлимә Ганиева балалары – уңнан – Резеда, Флорида, 
Флорид хатыны Рәмзилә белән һәм оныклары, оныкчыгы 
арасында 

Резеда Муллагулова һәм Радмил Исламовлар гаиләсе: 
Айгөл, Арсен, Равшан, Рина
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Иске Уразай авылыннан (Балтач рай- 
оны) Фәния Әүхәт кызы Дилмөхәммәтова-
ның (1961) беренче ире белән тормышы ба-
рып чыкмый: 4 яшьлек улы белән ялгызы 
торып кала. Әмма язмыш аңа икенче мәртәбә 
бәхетен сынап карарга мөмкинлек бирә. Бу-
лачак ире Фәнил Сабир улы Галимов (1962) 

белән Белорецкида очраша алар. 1986 елда 
гаилә коралар. 1987 елда кызлары Ләйсән 
туа. 1988 елда Галимовлар Чишмә районын-
да тәҗрибә хуҗалыгында яшәүче туганнары 
янына кайтып китә. Фәнил фермага эшкә 
чыга. Фәния чәчү орлыклары лаборатория-
сендә эшли. 

Сулдан – 
килендәшләр –  
Бибинур 
һәм Салиха 
Галимовалар

Сабир Галимов 
уллары Фәнил 
һәм Фазыл 
белән

«Тормышыбыз гел алга тәгәрәде...»
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Фәния һәм Фәнил Галимовлар. 1986 ел

«Үлсәк, бергә үләрбез!»

Сулдан икенче – бертуганнар Тәнзилә, Хәнифә, Хәния – Шәйхетдин кызлары Гыймазетдиновалар 

Әлфия Галимулла кызы Солтанова (1962) 
тумышы белән Төмәнәкнеке булса да, 30 ел 
гомерен Туймазыда яшәп уздыра. Кәкребаш 
авылы (Туймазы районы) егете Вәкил Әнәс 
улы Солтанов (1959–2013) белән өйләнеш-
кәч, алар район үзәгендә төпләнеп калырга 
уйлыйлар. Әлфия кибеттә эшли, Вәкиле ми-
лициядә тикшерүче була, милиция капитаны 
дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. Гаиләдә берсен-
нән-берсе уңган ике бала – Гөлнара (1983) 
белән Рөстәмне (1986) үстерәләр. Бүгенге 
көндә икесенең дә үз гаиләләре. Рөстәм, әти-
се сыман, милициядә, Гөлнара Туймазыда – 
Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының ян-
гын сүндерү хезмәтендә диспетчер-психолог 
булып эшли.

– Туймазы якын булгач, авылга еш кай-
тып йөри идек. Әтеки Галимулла Хәбибулла 
улы Гыйбадуллин (1928–2009) үлеп китте, 
аннары инәки Хәнифә Шәйхетдин кызы 
(1928–2012) да чирләде. Аны тәрбияләргә 

дип, авылга күчеп үк кайттык. Бу йорт –  
инәки йорты. Сугыш башланганда, аңа 14 
яшь кенә була. Бабайны – Шәйхетдин 
Гыймазетдин улы Гыймаевны – сугышка 
алалар. Саратовта учебкада вакытта әби –  
Шәмсия Фарукша кызы аңа (бабайның 
госпитальдә дәваланган вакыты була) ашарга 
ризыклар илтеп йөри. 1942 елда Шәмсия 
әби дә авырып китә. Кыш көне була, аны 
хастаханәгә салалар. Бер килгәнендә кызына: 
«Чөгендер суы алып кил әле, кызым», – 
дип, 12 километр ераклыктагы авылына 
кире кайтарып җибәрә. Инәки чөгендер суы 
алып килеп җиткергәндә, Шәмсия әби үлгән 
була инде. Гаиләдә берсеннән-берсе кечкенә 
5 бала ятим кала. Иң олысына – минем 
инәкигә 14 яшь була. Хәния (1931) апага –  
12, Бәхия (1934) апага – 8, Тәнзилә (1938) 
апага – 4, төпчекләре Равис (1940) абыйга 
нибары 2 яшь була... – дип искә ала 
якыннарын Әлфия Солтанова.
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1991 елда алар әтиләренең төп ниге- 
зенә – Төмәнәккә күченәләр. «Бианай Са-
лиха (1928–1983) белән биатай Сабир 

(авылдашлары аңа Садир ди) (1925–1992) 
әйбәт кешеләр булды. Тырыш иделәр, без-
гә дә ярдәм итеп яшәделәр. Биатай сугышта 
булган, гомер буе мал врачы булып эшлә-
гән. Гаиләдә 4 бала – Фазыл (1953), Роза 
(1954–2001), Фазыла (1956), Фәнилне 
(1962) үстергәннәр», – дип искә ала кадер-
леләрен Фәния Галимова. 

1991–2008 елларда Фәния хат ташучы 
булып почтада эшли. 2009 елда колхозга ка-
равылчы булып эшкә чыга. Фәниле баштан 
ат көтүен көтә, бүгенге көндә ул Туймазы-
да «Туймазыторг» оешмасында каравылда 
тора.

«Авыр булса да, тормышыбыз шулай гел 
алга тәгәрәде. 2008 елда Русланыбыз өйлән-
де. Ләйсән кызым да кияүгә чыкты. Һәр ике 
туйда да иремнең туганы – биатай белән 
бертуган Гыйльметдин абый улы Фәнир 
абый Галимов булышты. Бик рәхмәтле без 
аңа», – ди Фәния ханым. 

Бүгенге көндә мал-туар (3 атлары,  
2 сыерлары бар!), кош-корт асрап, алар 
белән сату итеп дөнья көтә Галимовлар. 
«Матур яшибез, Аллага шөкер, тормышы-
быздан канәгать. Төмәнәкне яратабыз, аның 
табигате бик матур, кешеләре тырыш-уңган, 
ачык йөзле», – ди алар. 
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Шул ук елны Шәйхетдин Гыймаев Смо-
ленскидагы сугышларда яралана, Саратов 
госпиталендә дәвалана, әмма тернәкләнә ал-
мый, шунда вафат була. 1943 елда аның үл-
гәнлегенә похоронка килә.

– Шул көннәрнең берсендә, – дип дәвам 
итә Әлфия, – инәкиләр өенә ябык машина 
килеп туктый. Өлкән бала буларак, минем 
инәкигә: «Бер баланы алып кал да, калган-
нарын балалар йортына алып китәбез», –  
диләр. Әни балаларны тезеп бастыра да: 
«Берсен дә бирмим, үлсәк, бергә үләрбез, 
аннары мин боларны кайдан табам», – дип 
елап-ялварып алып кала. Эшләгән өчен 
элек бодаен, ашлыгын биргәннәр бирүен, 
әмма бик интегеп яшәгәннәр алар. Хәния 
апа урманнан утын ташыган, инәки колхоз 
эшенә йөргән, ат белән ашлык илтә торган 
булганнар, урагын урганнар. «Солдат ышта-
ныннан итәк тегеп кидек, – дип сөйләгәне 
истә инәкинең, – тискәре ягын – эшкә, кич 
белән клубка уң ягын әйләндереп киеп чыга- 
быз», – дия иде. Кәҗәләре дә, олы бәрәңге 
бакчалары да булган. «Ач булсак та, симәнә-
гә бәрәңге калдырабыз. Бәрәңге ашагач, ба-
лаларга ит куна башлый», – дип сөйли иде 
әни. 

Бүгенге көндә шул 5 ятим баланың ике-
се – Хәния белән Тәнзилә генә исән. Хә-
ния апа Кандрада яши. Хезмәт ветераны, 
Бөек Ватан сугышы тәмамлануның юбилей 
медальләре белән бүләкләнгән. Тәнзилә апа 
Октябрьскида яши. 

– Инәки соң гына кияүгә чыккан. Ир-
ат өчен йортка керү оят саналса да, инәки 
эне-сеңелләрен калдырып китә алмаганлык-
тан, әтеки аның йортына күчеп яши башла-
ган. Гаиләдә без 5 баладан дүртебез – Ра-
фаил (1957–2013), Ришат (1959), Әлфия, 
Зөлфия (1966) үстек. Иң өлкәнебез Әлфия 
(1955–1958) сабый чакта ук вафат булган. 
Инәки сыер савучы булып эшләде, әтеки го-
мер буена терлекче булды, – ди Әлфия. 

Бүгенге көндә әти-әнисенең йортында, бу 
нигездә 9 нчы буын булып, моннан биш ел 
элек кенә кайтып урнашкан Әлфия ханым 
яши. Бу йортның барлык туганнарының 
кайтып йөрү урыны икәнлегенә дә ышана 
ул. Иптәшен генә юксына – әнисенең вафа-
тыннан соң бер ел да узмый, сөекле ире дә 
үлеп китә. 

Зәлия Заһирова (1960) – Зәйнәп (1921–
1996) һәм Гыйльметдин (1910–1996) 
Габдрәфыйковлар гаиләсендә туган җиде 
бала (Әнвәр (1936), Флюр (1938), Рәис 
(1946), Фәнис (1949), Венер (1951), Венера 
(1956), арасында төпчеге. Бу гаиләдә туган 
балалар ике фамилияне бүлешә: беришеләре 
бабаларының исемен алып, Җәмгытдинов-
лар булып йөрсә, икенчеләре әтиләренең фа-
милиясен дәвам итә. 

– Безнең әтеки 1941–1946 елларда су-
гышта булган, контузия алган. Сугышка 
киткәнче өйләнгән, инәкине Әгертамак (Туй-
мазы районы) авылыннан алып кайткан. 
Сугыштан соң әтеки – тегермәндә, инәки 
колхоз басуында – чөгендердә, бәрәңгедә 
эшләгән. Бианай-биатай белән яшәгәннәр. 
Инәки биатаен – Җәмгытдин картны – 10 
ел карадым, дия иде. Усал карт дип сөйли 
иде. Бианае әйбәт, йомшак карчык булган. 

Тормышлары ул елларда авыр булса да, без 
үскәндә инде ишегалды тутырып мал-туар, 
кош-корт асрадылар. Без, балалар, кечке- 
нәдән аларга ярдәмләшеп үстек. Бакчабыз 
да зур, идән-кер юу да безнең өстә иде. Мәк-
тәптән кайтуга, бәрәңге утарга чыга идек», –  
дип искә ала Зәлия ханым бала чагын.

Мәктәпне бетергәч, Зәлия Заһирова 
Юматово (Уфа районы) авыл хуҗалыгы 
техникумына укырга керә. Аннан хисапчы 
һөнәрен алып чыгып, 1978–2000 еллар-
да үзенең туган авылында – «1 нче Май» 
колхозында эшли. Соңрак аны Төмәнәк 
мәктәбенә завхоз итеп куялар. Лаеклы ялга 
Туймазының 1 нче мәктәбендә завхоз булып 
эшләгәндә чыга. 

– Булачак ирем Фәнис Заһиров (1959–
2008) белән 8 ел дуслашып йөрдек. Мәктәптә 
дә бергә укыдык. Бик уңган кеше иде, 1982 
елда берүзе өй җиткерде. Шаран ЛПУсында 

Балалары – күңеленә дәва

Зәйнәп һәм Гыйльметдин Габдрәфыйковлар, уңда – Минҗиһан Заһирова
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төзелештә эшләгәндә, түбәдән егылып төшеп 
харап булды. 49 яшь кенә иде әле, – ди, күз 
яшьләрен сөртеп, Зәлия Заһирова.

Зәлия ханым ире салган зур йортта бү-
ген үзе генә яши. Берничә ел элек авырып 

киткәч, мал-туарларының күбесен бетерә, 
хәзер кош-корт, сарыклар гына асрый. Атна 
саен янына кайтып йөргән ике улы – Финат 
(1981) белән Илгизе (1984), ике оныгы ял-
гыз күңеленә юаныч та, дәва да аның. 

Зәлия һәм Фәнис Заһировлар

– Үзем биредә тумасам да, әбекәй-ба-
быкайларым Төмәнәктән. Бу – Исмәгыйль 
Шакир улы (1928–2015) белән Сәкинә 
Сәгадәтгәрәй кызы (1933–2015) нигезе, – 
дип сүзен башлады Илина Разыйф кызы 
Рәҗәпова. – Әнием Флюра Исмәгыйль кы-
зы (1953) Зирекле авылына (Шаран рай- 
оны) кияүгә чыккан. Бүгенге көндә дә алар 
әтием белән шунда яшиләр.

Флюра ханым 37 ел мәктәптә эшли, 
башлангыч сыйныфларда укыта. Ире Ра-
зыйф Зәки улы (1954) РТСта (ремонт-тех-
ника станциясе) башта шофер, аннары шо-
мартучы-фрезерчы булып эшли, соңрак 
мәктәпкә хуҗалык мөдире булып күчә. 
Ситдыйковлар гаиләсендә өч кыз – Илина 
(1977), Алина (1981), Альбина (1983) үсә.

– Төмәнәккә кайтканчы, ирем белән без 
Уфада яшәдек. Әбекәй-бабыкайлар картай-
гач: «Кайтыгыз, балалар», – дип чакырды-
лар. Нигә безнеме? Чөнки мин – аларның 
иң яраткан беренче оныклары. 2006 ел иде 
ул. Иптәшем дә бу якларның табигатен бик 
ошатты, югыйсә бианайлар да үз яклары-
на – Авыргазы районының Тукай авылына 

чакырганнар иде. 2011 елга кадәр, үзебезгә өй 
салып чыкканчы, әбекәйләр белән бер өйдә 
яшәдек, – ди Илина.

Рәҗәповлар гаиләсендә дә өч бала – Элиа- 
на (2001), Вадим (2007), Элиза (2013) үсә. 
Исән чакларында әбекәй-бабыкайлары үстереш-
сә, бүгенге көндә әти-әниләре караша аларны. 

Төмәнәккә күчеп кайткач, Илина 9 ел 
элемтә бүлеге җитәкчесе булып эшли. Бү-
генге көндә – Туймазыдагы «Лукойл» оеш-
масында оператор. Иптәше Ринат Фәнис 
улы (1984) халыкара йөк ташулар белән 
шөгыльләнә. 

Илина Рәҗәпова бабаларының үзләренең 
сөйләүләре буенча ишеткән аянычлы язмыш- 
ларын бүген дә күңел түрендә саклый. Ха-
тирәләрен безнең белән дә уртаклашты. 

– Исмәгыйль бабыкай – кулак баласы. 
Аның әтисе Шакир бабай да, Шакирның әти-
се Вилдан бабай да байлар була. Колхозга 
кермиләр. 1930 елларда өйләрендәге бөтен әй-
берләрне, сыерларын, атларын, умарталарын 
алып чыгып китәләр. Ә үзләрен яңа туган 
балалары белән сөргенгә сөрәләр. Киредән 
авылга әйләнеп кайткач, торырга урыннары 

«Без аларча яшәргә тырышабыз»

Сәкинә һәм Исмәгыйль Шакировлар оныкчыклары белән. 2007 ел
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булмый, землянка казып, шунда яши башлый 
алар. Гаиләдә 5 бала туа. 1936 елларда 8 
яшьлек бабыкайны әтисе белән урман кисәр-
гә җибәрәләр. Шулай агач ташып, йорт са-
лып керәләр. 1944 елларда 16 яшьлек егет –  
бабыкай, – буровойга эшкә чыгып китә. 
Шунда сөт сатарга килгән бер чибәр кызны –  
Сәкинә әбекәйне очрата. Аларның гаиләсе 
дә раскулачить ителгән була. «Нинди чибәр 
кыз!» – дип кызыгалар аңа егетләр. «Ул 
минеке! Мин аңа өйләнәм», – ди бабыкай. 
«Кит моннан, синең шадра битеңә шундый 
чибәр кыз карыймы?» – дип көлешә егет-
ләр. Бабыкайның, чәчәк чире белән авыр-
ганлыктан, чыннан да, битләре шадра була. 
«Әйдәгез, бәхәсләшәбез, барам да алып кай-
там», – ди икән бабыкай. Барган да: «Кы-
зыгызны бирәсезме, минем акчам бар», –  
ди, бу бай бит, әбекәйләр хәерче була. 
«Бай булгач бирәбез инде», – дип ризала-

ша әниләре. Шул көнне үк бабыкай әбекәй-
не арбага утырта да алып та китә. Әбекәй-
гә ул вакытта 19 яшь була. «Барам, барам, 
кая барганымны берни аңламыйм. Өйләренә 
якынлашкач, борыныма тәмле ипи исе ки-
леп керде. «Менә бәхет кайда, байларның 
ипиләре дә бар, дип уйлыйм», – дип сөй-
ләгәне хәтердә әбекәйнең. 62 ел бергә гомер 
иттеләр. Башта Октябрьскида да тордылар. 
Бабыкайның әти-әнисе авыргач, монда кайт-
тылар. Бабыкай бик коры кеше иде. Әбекәй 
ничек түзгәндер? Изге күңелле кеше иде ул. 
Гомер буена кеше өчен яшәде. 75 яшендә дә 
бик чибәр иде. Бер дә тик утырырга яратмый 
иде алар. 80 яшьләрендә дә безгә бирмичә, 
бакчада үзләре эшләделәр. 82 яшькә кадәр 
3–4 сыер асрадылар. Хәзер инде без шулай 
яшәргә тырышабыз, аларның нигезенә тап 
төшермәскә, йөзләренә кызыллык китермәскә 
иде. 

Илина һәм 
Ринат 
Рәҗәповлар 
гаиләсе

Үзбәкстанның Джизак шәһәрен «үзбәк 
Швейцариясе» дип атыйлар. Туып үскән шул 
«Швейцария»сен Наилә Әбдеразак кызы 
Сәетова 1998 елда Төмәнәккә алыштыра. 
Кан тартмаса, җан тарта дигәндәй, әби-баба-
ларының туган яклары тартып кайтарамы, 
бүген инде әйтүе дә кыен. Әмма ул елларда 
газетадан Төмәнәккә умартачы кирәк булуы 
турындагы хәбәрне укыгач, ире Рафис белән 
шунда кайтып урнашырга ниятли алар. Ра- 
фис, чыннан да, умартачы булып эшли 
башлый, Наилә сөт сатучы булып урнаша. 
Гаиләләренә яшәү өчен колхоз йорт та бирә. 

– Әтием ягыннан да, әнием ягыннан да 
әби-бабайларым Үзбәкстанга бу яклардан ки-
теп урнашкан. Берсе – Оренбург, икенчесе 
Нурлат (Татарстан) ягыннан. Үзбәкстанда 
бер урамда, капма-каршы йортларда яшәгән-

нәр. Әти белән әнием шулай танышкан, –  
дип искә ала якыннарын Наилә апа.

Төмәнәкне дә инде ул хәзер үзенең туган 
авылыдай хис итә. 

– Авыл кешеләре бик әйбәтләр, ярдәм-
челләр, киң күңеллеләр. Килгән кешеләр дип 
тормадылар, безне дә яратып кабул иттеләр. 
Балаларыбыз, Төмәнәк мәктәбендә белем 
алып, олы тормышка аяк басты. Рәмис улы-
быз Мәскәүдә эшли, Лилиябез – Туймазы- 
да, – ди ул. 

Бүгенге көндә Наилә Сәетова лаеклы ял-
да. Мал-туар, кош-корт асрап, бакчасында 
чәчәкләр үстереп яши. 

– Шәһәр кызы булсам да, Төмәнәккә 
кайткач, авылның барлык эшләренә дә өй-
рәндем. Кешеләрдән калышырга яратмыйм, 
матур яшәргә тырышам, – ди Наилә апа.

«Туган авылым кебек хис итәм»

Наилә Сәетова 
кызлары, 
оныклары 
арасында
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«Җәмгытдин малайлары – әтеки Сәла-
хетдин, абыйсы Газалетдин (сугышта хәбәр-
сез югалган) һәм энесе Гыйльметдин (яра-
ланып кайткан) сугышка өчесе бер йорттан 
чыгып киткән. 

Әтеки киткәндә, инәки өч бала (Мөсәвир 
(1931), Сәрия (1936) һәм мин – Мөдәрис 
(1938)) белән берүзе калган. Балалыгым-
нан чыкмаган да идем, эшли башладым. Ат 
белән дә эшләдем, икмәк тә чыгара идем, 
чәчәргә комбайннан орлык та ташыдым. Әте-
ки 1946 елда гына кайтты. Мин ул вакытта 
1 нче сыйныфта укый идем. Укытучылар-
ның: «Бар, әтиең кайткан», – дип, мине 
кайтарып җибәргәннәрен хәтерлим. Ул ел-
ларда тирә-як авыллар «Йолдыз» белән 
«Чишмә» колхозларына керә иде. Әтекине 
«Йолдыз»га рәис итеп куйдылар. Аннары 
ике колхозны берләштерделәр дә әтекине 
генә калдырдылар. Соңрак аны авыл Сове-
ты рәисе итеп куйдылар. Гаиләбездә бер-бер 
артлы тагын өч бала – Дамир (1946), Аль-
мира (1948), Рим (1950) туды», – дип искә 
төшерә тормышларын Мөдәрис Сәлахетдин 
улы Җәмгытдинов.

Төмәнәк мәктәбендә 7 нче сыйныфны бе-

тергәч, Мөдәрис абый колхозда эшли. Ан-
нары армиягә китә: Кытай чигендә 2,5 ел 
хезмәт итә. Армиядән соң Туймазы геофи-
зик җиһазлар һәм аппаратуралар заводында 
мастер булып эшкә урнаша. Шул елларда 
булачак хатыны – Бакалы районы Нарат 
Елга авылы кызы, укытучылар гаиләсендә 
туган Тәүсия белән таныша. Яшь парлар 
Туймазыда төпләнеп кала. Тәүсия апа кибет-
тә сатучы булып эшли, Ленин ордены белән 
бүләкләнә. 

«1961 елда, килен булып килгәндә, әте-
ки авыл Советы рәисе булып эшли иде. Су-
гышка хәтле ул кибеттә эшләгән, сугышка 
да эшеннән алып киткәннәр. Кибет ачкычын 
очраклы бер авылдашына биреп калдырган 
да, үзе киткәч: «Кибеттә акча җитми», –  
дип, бердәнбер сыерларын алып чыгып кит-
кәннәр. «Акчаны санап калдырырга өлгер-
мәдем шул. Ачкычны военкоматка бирәсе 
калган икән», – дия иде, көрсенеп. Әлбәттә, 
бианай каршы тора алмаган. Шуңа бик авыр 
яшәгәннәр. «Тамак әтеки сугыштан кайткач 
кына туйды», – дип сөйли Мөдәрис. «Әте-
кинең почеркы бик матур иде, русча да белә, 
грамоталы кеше иде», – дип, биатае турын-

«Ярый, кайтканбыз әле»

Шәмсекамал һәм Сәлахетдин Җәмгытдиновлар
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дагы истәлекләре белән уртаклаша Тәүсия 
Нурлыгаян кызы Җәмгытдинова (1940). 

Лаеклы ялга чыккач, Җәмгытдиновлар 
Төмәнәккә – Мөдәррис абыйның әтиләре 
нигезенә кайтып урнаша. Бүгенге көндә ул-
лары – Наилә һәм Рамил Җәмгытдинов-

лар гаиләсе белән бергә яшиләр. «Ярый, 
Төмәнәккә кайтканбыз әле, дибез. Балалар-
га булышабыз, оныкларга да рәхәт монда, 
мал-туар, кош-корт асрыйбыз», – дип сөенә 
алар. 

Тәүсия һәм Мөдәрис Җәмгытдиновлар
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Төмәнәктә туган балта остасы Миңлеса-
битны (1863–1927?) язмыш төрлечә сы-
ный: беренче хатыны вафатыннан соң ал-
ган икенче хатыны да үлеп китә. Өченче 
хатынлыкка аңа үзеннән 26 яшькә яшьрәк 
ятимә кызны – 18 яшьлек Бибинәкыяне 
(1889–1985) димлиләр. Бибинәкыя иренә 
дүрт бала – Гыйльметдин, Сәрбиҗамал, 
Рәкыя, Сабирны бүләк итә. 

Миңлесабиты вафат булгач, Бибинәкыя- 
гә балаларны ялгызы аякка бастырыр-
га туры килә. Тормыш авырлыкларына 
сынмый, бирешми ул. Кыргыерак һәм 
кырысрак булган дип искә алалар аны. 
Төп нигездә, әнисе янында өлкән улы – 
Гыйльметдине торып кала.

Гыйльметдин Галимов (1915–1984) 
хезмәт юлын трактор иярләүдән башлый, 
әтисе сыман балта остасы була. Гаилә ко-
рып җибәрә, әмма яшьләрнең мәхәббәтен 
уртак җимешләре – кыз балалары да сак-
лап кала алмый, гаилә таркала. 

Авырлык, юклык белән булса да үз көенә 
барган тормышның астын өскә китереп, Бөек 
Ватан сугышы башлана. 1942 елда Гыйльмет-

дин дә фронтка китә. Әмма яу кырында кон-
тузия алып, яраланган мәлендә, немецларга 
әсирлеккә эләгә. Шулай бервакыт унбишләп 
тоткын концлагерьдан качарга ниятлиләр, 
араларында Төмәнәк егете Гыйльметдин дә 
була. Әсирләрнең планнары барып чыкмый, 
тотылалар, кылган гамәлләре өчен немецлар 
үзләреннән вәхшиләрчә үч ала: тезеп басты-
ралар да бер кеше аралаш атып үтерәләр. 
Ахырдан бер Гыйльметдин генә исән кала. 
«Ул җан өшеткеч мәхшәрне кичергән ара-
да чәчләрем соңгы бөртегенә кадәр кинәттән 
коелып бетте», – дип сөйли торган була ул, 
сугыштан кайткач. Аларны Норвегиядә Аме-
рика хәрбиләре коткара. Гыйльметдин ту-
ган авылына 1946 елда гына кайтып егыла. 
Әмма кайткач та, озак тынгылык бирмиләр 
әле аңа, әсирлектә булганлыктан, 1956 елга 
кадәр эзәрлеклиләр. 

1947 елда Гыйльметдин Галимов Собхан-
кул авылыннан Бибинур Миңнулла кызы 
Гиниятуллинага (1925–2007) өйләнә. Яра-
тышып кавышалар. Галимовлар гаиләсендә 
җиде бала – Зиннур (1949–1972), Вәзир 
(1951), Фәнир (1953), Динир (1956), Гө-

Күңел кушканча яшәү

Тәнзилә һәм Фәнир Галимовлар гаиләсе 

лия (1957), Нурия (1959), Илдус (1962) 
туып үсә. 

«Без гади колхозчылар гаиләсендә, бик 
тыйнак тормыш белән үстек. Әтеки озак ел-
лар буе шофер булып эшләде, тракторчы 
да булды, малчылыкта да хезмәт куйды. 
Соңрак тирә-юньгә яхшы балта остасы ди-
гән даны таралды. Инәки гомер буе кырда, 
чөгендер утап, фермада маллар карап, фи-
зик авырлыклар белән тормыш кичерде. Без 
дә эштән дә курыкмадык, балачактан хезмәт 
белән үстек. Көтүен дә көттек, иртәнге 
биштән торып, фермада бозауларны эчереп, 
сигезгә мәктәпкә барып җитә идек. 

Ишле гаилә булгач, инәки, көнаралаш 
мич тутырып, ипи сала иде. Кинога биш 
тиен тапмаганда, безгә берәр йомырка бирә. 
Аны кибеткә илтеп, 6 тиен акчалы була 
идек. Шул калган бер тиеннән тагын җыела 
иде. Инәкиләр гел эштә булгач, безне әбекәй 
үстерде. Түшәк астында Коръән китабы 
булыр иде. Оекбаш өстеннән галош киеп, 
яздан көзгә кадәр урманга йөрде, шифалы 
үләннәр җыя иде. 100 яшенә җитеп, хаста-
ханәгә йөргәнен һич хәтерләмим», – дип, 

хатирәләрен яңарта Галимовлар гаиләсендә 
туган Фәнир әфәнде. 

Җырга-моңга һәвәс була Бибинур белән 
Гыйльметдин Галимовлар. Бибинур апаның 
нәселендә барысы да диярлек җырлыйлар, 
үзе дә олыгайгач та җырдан аерылмаган. 
Гыйльметдин абзыйның да моңлы итеп җыр-
лавын авылдашлары әле дә сагынып сөйли. 
Авылның аргы очында яшәүче туганнан ту-
ган Закир энесе, тальянын тартып, абзыйла-
рына таба юл тотса, Гыйльметдин аңа каршы 
җырлап юнәлә торган була. 

Гыйльметдин абзыйның балалары да ба- 
рысы да җырга һәвәс, гармунда уйный. 
Әтисенең сәләте Фәнир улына да күчә. Ба-
лачактан җыр-моңга гашыйк булган Фәнир 
Галимов – бүгенге көндә Башкортстан Рес- 
публикасының атказанган мәдәният хезмәт-
кәре, 150 ләп җыр авторы, 20 еллап Фән 
Вәлиәхмәтов җитәкчелегендәге концерт төр-
кеме белән җырлап йөргән җырчы. 

Беренче – «Төмәнәккәем» җырын ул 
1974 елда, армия сафларында хезмәт итеп 
кайткач, авыл сәхнәсендә башкара. 

«Мин үземне җырчы дип атамыйм, 

Гыйльметдин Галимов Бибинур Галимова
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моңнарым кемнеңдер күңеленә җиңеллек 
бирә ала икән, димәк, мин туры юлда», – 
ди Фәнир Галимов. Монысы инде тыйнак- 
лыгы, әлбәттә. 

Фәнир әфәнде хезмәт юлын шофер бу-
лып башлый. Аннан автомеханик, инже-

нер-механик, транспорт бүлеге башлыгы, 
баш механик дәрәҗәсенә кадәр үсә. 20 ел 
дәвамында «БашМинэнерго»ның Туймазы-
дагы 11 нче механикалаштырылган колон-
насы җитәкчеләренең берсе булып эшли. 
2001 елдан бүгенге көнгәчә шул мехколонна 

базасында оештырылган – югары вольтлы 
электр тапшыру линияләрен монтажлый 
торган эре предприятиене – җаваплылыгы 
чикләнгән «Ильфа» җәмгыятен җитәкли. 
Шул еллар эчендә читтән торып Башкорт 
авыл хуҗалыгы институтын тәмамлый.

Тормыш иптәше – авылдашы, сыйныф-
ташы Тәнзилә Миневәли кызы белән алар 
ике бала – Илдар (1976) белән Айгөлне 
(1980) тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге көндә 
Илдар да, Айгөл дә, Башкорт дәүләт аграр 
университетын тәмамлап, «Ильфа» җәмгыя-
тендә эшлиләр. 

«Без гаиләдә өч бала – Миневәрис 
(1948), Тәнзилә (1953) һәм Әсма (1958) 
үстек. Әтеки Миневәли Әхмәт улы (1914–
1974) белән инәки Фаткыя Абзалетдин кызы 
(1919–2003) бик тырыш булдылар, икесе 
дә колхозда эшләде. Мин Уфа икътисад тех-
никумын тәмамлап, лаеклы ялга чыкканчы 
хисапчы булып эшләдем», – дип искә ала 
якыннарын Тәнзилә ханым. 

Бибинур һәм Гыйльметдин Галимовлар 
нигезендә бүгенге көндә төпчек уллары 
Илдус Галимов тора. Ә Тәнзилә һәм Фә-
нир Галимовлар исә, матур тормышларына 
куанып, биш оныклары – Динар (1998), 

Минтимер (2002), Альберт (2008), Айнур 
(2008), Әминәгә (2015) сөенеп, Туймазы 
районының Собханкул бистәсендә яшиләр. 
Әмма өйдә кадерле әбекәй, бабыкай булып 
кына утырмый алар: бергә илләр гизәләр, 
туган авыллары өчен игелекле эшләр баш-
каралар. 

Әлбәттә, барысының да башында Фәнир 
әфәнде һәм ул җитәкләгән «Ильфа» җәмгыя-
те тора. Ул башкарган эш-гамәлләрне саный 
китсәң, алар бихисап: Төмәнәк авыл җирле-
гендә «Йолдыз» исемендәге җаваплылыгы 
чикләнгән крестьян-фермер хуҗалык оеш-
тырыла; Бөек Ватан сугышында һәлак бул-
ган һәм катнашкан авылдашлары хөрмәтенә 
төзелгән һәйкәл һәм обелиск төзекләндерелә; 
«Инәкиләр чишмәсе» яңартыла, янәшәсендә 
агачлар утыртыла; «Йолдыз» кафесы, «Ба-
бай утары» этномузее эшли башлый; «Ак 
өмет» мәчете төзелә... 

«Барысы да күңел кушуы буенча, – ди 
Фәнир әфәнде. – Оныкларыбызга туган 
авылыбызны саклап калу, аның матурлы-
гын, данын еракларга җибәрү ниятеннән 
эшлим. Шул гамәлләрне кылырлык көчне дә 
бит мин туган авылымнан – Төмәнәгемнән, 
аның урманнарыннан, күлләреннән алам». 

Миневәли Әхмәтов Фаткыя Әхмәтова
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– Без – сугыш чоры балалары. Ур-
манчы булып эшләп йөргән җиреннән, 
1941 елның февраль аенда әтиебез Газыйм 
(1905–1941) сугышка китте. Инәки Факия 
(1905–1979) ике бала белән торып калды. 
Ярый әле, авылда Гөлҗиһан бианае яши, 
балаларны ул үстерешә. Шул киткәненнән 
әтеки әйләнеп кайтмады. 36 яшендә хәбәрсез 
югалды. Сугыш беткәч кенә бергә сугышта 
булган иптәше документларын китереп бир-
де. Аларны военкоматка тапшырдык. Сугыш 
кырында ятып калган мәрхүм әтекине иптә-
ше карга күмгән. Шулай итеп, иптәш малай-
ларның аталары кайтты. Без әтисез, ятим 
калдык. Сугыш елларында Әнәс абыйның 
аягы өзелде. Колхозда ат молотилкасында 
ашлык суктырганда, чабатасы эләгеп кит-
кән. Аны райондагы хастаханәгә алып кит-
теләр. Ул шул китүеннән башка кайтмады, 
балалар йортында калды. Аның урынына 
атка атланып, молотилка әйләндерергә мин 
бардым. Әгертамак малае белән 80 шәр баш 
бозау көттек. Ул түзмичә качты, берүземә 
калды. Кич белән хәл калмагач, бригадир 
Даян абыйның үгезенә атланып кайта идем. 
Нибары 9 яшь кенә иде бит ул вакытта миңа. 
Икенче елны Петровкага мендем, анда бер- 
үзем ферма чучкалары белән авыл бозау-
ларын бергә көттем. Авыл халкы бер телем 
ипи бирсә, инәкигә кайтарып килә идем. 

Кычыткан, сәрдә, балтырганга бер уч он са-
лып пешергән болтушкадан башка ашарга 
юк. Көтү көткәнгә 6 киндер көлтәсе, 2 пот  
арыш бирделәр, – дип, үз тормышын сөйләп 
китте Фәһим Газыйм улы Галләмов (1935).

1954 елда урманчылыкта эшләп йөргән 
Фәһим Галләмовны армиягә алалар. При-
морск краенда 3 ел хезмәт итә ул. Ишегал-
дында өй салырга дип әзерләп куелган бу-
расы да кала. «Армиядән йорт салдырып 
кайттым. Киткәнче яңа йорт җиткерәм дип 
хыялланып йөргән идем, өлгерми калдым. 
Шуңа армиягә баргач та гел кайтасы гына 
килеп торды. «Минем инәки карт, берүзе 
тора, йорт иске. Мине кайтарыгыз», – дим, 
полковникка кереп. «Чыгып тор әле. Домой 
не поедешь, но дом будет», – ди бу. Бер 
көнне инәкидән хат килде: «Өй сала башла-
дылар», – дигән. Инәки шулай хәбәр итеп 
тора, туктасалар, мин тагын полковникка 
керәм. Шулай итеп, мин кайтышка яңа өй 
әзер иде», – дип көлеп сөйли Фәһим бабай. 

1957 елда Фәһим Галләмов армиядән кай-
та. Оста гармунчы, «Ахирәтләр» ансамбленә 
йөрүче Фәһим Төмәнәк кызларын озак кы-
зыктырып йөрми, шул ук елны Җәйләү посе-
логы кызы Кадрия Садыйкова (1939–2006) 
белән таныша. Өйләнешкәч, гаилә Кардонга 
торырга күчә, урманчылыкта эшли башлый-
лар. Завхоз да, ат караучы да була Фәһим 

«Армиядән йорт салдырып кайттым...»

Кадрия 
һәм Фәһим 
Галлямовлар 
балалары 
арасында
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абзый, 6 гаиләнең мал-туарын да көтә. Кад- 
рия апа агач үсентеләре үстерүдә эшли. 6 ел  
яши алар шунда. Галләмовлар гаиләсен-
дә дүрт кыз – Рузалия (1958), Фидалия 
(1961), Минзилә (1965), Рәзилә (1971) үсә. 

Төмәнәккә күчкәч, Фәһим Галләмов, Ба-
калыда механизаторлыкка укып кайтып, 
тракторга утыра. Гомере буена тракторчы 
булып эшли. Кадрия апа чөгендердә эшли, 
сыер сава, колхоз ашханәсендә пешекче 
була. 49 ел шулай яшәгәннән соң, балалар 
үстереп, башлы-күзле иткәч кенә, 9 оныкка, 
8 оныкчыкка кадерле әбекәй, бабыкай булып 
яшисе вакытта Кадрия ханым вафат була. 

Хәсрәте зур булса да, яшәргә тырышкан 
Фәһим абый Туймазы районының Кәкре-

баш авылыннан Гөлсара Фәтхетдинованы 
(1947) алып кайта. Инде менә чөкердәшеп 
14 ел бергә гомер итә алар. Кош-корт асрап, 
кайткан-киткәндә балаларны, оныкларны 
каршы алып, озатып калалар. «Төмәнәк-
тә күршеләребез бик әйбәт. Дус, тату яши- 
без», – ди Гөлсара апа. 

Аңа Фәһим бабай да кушыла: «Шушы 
урамда ир-атлардан һәм иң өлкәне булып 
бер мин калдым. 1990 еллар булгандыр, 
лаеклы ялга чыкканчы ук, намазга бастым, 
әлхәмдилуллахи. Мәчет салганчы, зиратка 
барып укый идек, клубта да укыдык. Мәчет 
салгач, мулла булып йөрдем. Бүгенге көндә 
дә дин юлында, матур, мул тормышта яши-
без», – дип шөкер итә ул. 

Гөлсара 
һәм Фәһим 
Галлямовлар
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Физалия Фәһим кызы Мөхәммәтгалиева 
(1961) – Кадрия һәм Фәһим Галләмовлар 
гаиләсендә үскән дүрт кызның берсе. 

– Безнең әни урман эчендә урнашкан 
Җәйләү исемле авылдан. Мин дә шунда 
туганмын. Апам таза булып үскән, ә мин 
ябык булганмын. Табиб килеп, мине кара-
гач, әнигә: «Бу баланы кеше итәсең килсә, 
балык мае белән алма согы эчер», – дигән. 
Әни шулай иткән дә, шуннан үсеп киткән-
мен. Өйләнешкәч, алар башта әтинең туган 
авылы Кардонда яшәгәннәр. Анда урман, 
алма, кура җиләге бакчалары булган. Ике 
авыл да беткәч, Төмәнәккә күчкәннәр. Бала-
лар арасында малайлар булмагач, бөтен эш 
үзебезгә иде. Әти-әниләр бик тырыштылар, 
авылда иң беренче телевизор бездә булды, 
беренчеләрдән булып кер юа торган машина, 
сервант алдылар. Әнинең гомере генә кыска 
булды, тормышлар җиңеләйгәч, яхшыргач 
кына үлеп китте, – дип искә төшерә әти- 
әнисен Физалия ханым. 

Физалия Мөхәммәтгалиева Юматовода 
(Уфа районы) авыл хуҗалыгы техникумын, 
Уфада финанс-икътисад институтын тәмам- 

лый. Хезмәт юлын Туймазыда, җәмәгать 
туклану оешмасында башлый, аннары хи-
сапчы-экономист булып, 18 ел Социнвест-
банкта эшли. Соңрак азык-төлекне күпләп 
сату базасы – «Пангея» ҖЧҖгә сәүдә 
вәкиле булып китә. Бүгенге көндә «Ямал-
сервисцентр» ҖЧҖдә вышкалар монтаж-
лаучы – эретеп ябыштыручы булып эшләү-
че ире Раил Тимергали улы (1959) белән 
алар 2 бала – Гүзәл (1982) белән Динар-
ны (1985) үстергәннәр. Туймазыда 35 ел 
яшәгәннән соң, туган авыллары Төмәнәккә 
кайтып төпләнгәннәр. Гүзәлләре, Уфада-
гы финанс-икътисад институтын тәмамлап, 
«РиаПласт» ҖЧҖдә баш хисапчы булып 
эшли. Ире Ринат Шәйдуллин белән өч кыз 
үстерәләр. Ә Динар, Октябрскида нефть 
техникумын тәмамлап, читтән торып Әлмәт 
нефть институтында белем ала. Шул ук «Риа- 
Пласт» җәмгыятендә сату буенча әйдәп ба-
ручы белгеч булып эшли. Хатыны Надежда 
белән ике ул үстерәләр. 

– Әнинең авылга бик кайтарасы килгән 
иде безне, «Бакчабыз зур, тотыгыз да шун-
да йорт салыгыз», – дип бик сорады. 2015 

Бәрәкәтле нигезләр булсын!

Физалия һәм 
Раил 
Мөхәммәт-
галиевләр
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елда яңа өй салып чыктык, тора да башла-
дык, тик әни генә юк иде инде ул вакытта, –  
ди Физалия ханым. 

Бүгенге көндә әлеге мәһабәт йорт ике як-
тан да бөтен туганнарны сыйдыра, күреш-
терә, аралаштыра торган бер изге урынга 

әйләнгән. Дуслар, туганнар өзелми биредән 
хәзер. Мәскәүдән – Рузалия апасы, Ис-
паниядән – Минзилә, Туймазыдан Рәзилә 
сеңелләре кайтса, авылдан иренең туганна-
ры килсә, өй эче шаулап-гөрләп тора. Хәер-
ле, бәрәкәтле нигезләр генә булсын!
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Мәүлиха апа Миңсылу (1917–2014) һәм 
Мөхәммәтҗан (1911–1985) Шәйдуллиннар-
ның 8 балалы ишле гаиләсендә туып үсә. Бү-
генге көндә шул сигез баладан (Әнвәр (?-?), 
Фәнил (1939–1989), Химия (1944), Мәүли-
ха (1947), Альфира (1949) Флүр (1951) Мә-
гариф (1953), Әнүзә (1958)) алтысы исән. 
Төп йортта Флүр белән Әнүзә гомер итә. 

«Әти-әни колхозчылар: көзен ындыр 
табагында, җәен чөгендер басуында эшлә-
деләр, әтеки берара ферма мөдире дә булды. 
Заманында 12 җан бер өйдә яшәдек. Әнинең 
әнисе дә бездә торды. Инәки Төмәнәкнеке. 
Әтеки – Собханкул авылыннан, Бөек Ватан 
сугышы инвалиды. 

Без башта әтекинең инәсе Миңнегөл 
кортка янында – Собханкулда яшәсәк тә, 
Мөфәриха карт әбекәйгә Җәйләүгә барып 
торганыбызны да хәтерлим. Бик матур авыл 
иде ул. Шулай берсендә Төмәнәккә укырга 
барганда, Альфира сеңлем белән адаштык. 
Күрше балалары да бар иде. Буран чыкты, 
юлны югалттык. Өшедек, күшектек, салам 
эскерте эченә җылынырга кереп постык. 
Муендагы галстукны салып, аякка бәйләдек, 
имеш җылытабыз. Безне физкультура укы-
тучысы Тимерҗан абый Гәрәев белән югары 
сыйныф укучылары эзләп тапты. Ат җигеп 
килделәр. Әтеки шулвакыт: «Балаларымны 
тапсам, Җәйләүдә бер көн тормыйм», – ди-

гән. Һәм без, чыннан да, озак та тормыйча, 
яшәргә Төмәнәккә төшеп киттек. Мөфәриха 
әбекәй шунда торып калды. Картайгач аны 
да Төмәнәккә алып төштеләр», – дип, бала-
чак истәлекләре белән уртаклашты ул. 

Мәүлиха Шәйдуллина 1969 елда Туймазы 
егете Таһир Ибраһимовка (1947–2009) 
кияүгә чыга. Төмәнәккә кайтып, иске генә 
йорт сатып алалар. Гомере буена ул кибеттә 
сатучылыкта эшли. Таһир абый механизатор 
була. «Әйбәт иде ирем, дөньяны көтте, 
эшләде. Гел мал асрап яшәдек», – дип 
сагынып яши бүген ул ирен. 

Мәүлиха һәм Таһир Ибраһимовлар гаи- 
ләсендә 2 ба-ла туып үсә. Нәргизә кызлары 
Төмәнәктә яши. Ришат (1976–2002) уллары 
27 яшендә гүр иясе була. 

«Мин ишле гаиләдән...» 

Миңсылу һәм Мөхәммәтҗан Шәйдуллиннар Мәүлиха һәм Таһир Ибраһимовлар 
кызлары Нәргизә белән
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Шаран районының Шаранбаш-Кенәз 
авылы Төмәнәктән 50 км ераклыкта урнаш-
кан. Булачак хатыны Вәсимә Шәһадәт кызы 
(1956) белән Фәнис Яһүдә улы Вәлишин 
(1951) шул авылга командировкага баргач 
таныша. 1979 ел була ул. Яшьләр өйләнешә. 
Төмәнәккә кайтып төпләнәләр. «4 ел биа-
най белән, 2 ел биатай белән торып калдык. 
Яхшы кешеләр иде. Бианам «кызым» дип 
кенә торды», – дип искә ала бүген якынна-
рын Вәсимә апа. Аңа Фәнис абый да кушы-
ла. «Инәки Галия (1906–1983) белән әтеки 
Яһүдә (1910–1981) уңган, тырыш кешеләр 
иде. Гомер буена колхозда эшләделәр. 
Гаиләдә без 4 бала – Флүрә (1947), Фәнирә 
(1949), Фәния (1954) һәм мин үстек», –  
ди ул.

Фәнис Вәлишин гомере буена шофер 
булып эшли, Вәсимә апа Шаранда саклык 
кассасында контролер була. Гаиләдә ике ба- 
ла – Гөлнара (1980) белән Артур (1985) 
туып үсә. Һөнәрләре буенча Гөлнара Ша-
ранда башкорт теле укытучысы булып эш-
ли, Артур – полиция хезмәткәре. 

Вәсимә һәм Фәнис Вәлишиннар бүген-
ге көндә мал-туар асрап, 20 сутый бакчада 
яшелчәсен, җиләк-җимешен үстереп, кай-
тып-китеп йөрүче балаларына, оныкларына 
сөенеп, тыныч тормышта яшәп яталар. 

«Кызым» дип кенә торды...»

Галия һәм Яһүдә Вәлишиннар. 1980 ел Флүрә Вәлишина

Вәсимә һәм Фәнис Вәлишиннар

39
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«...8 март тирәләре. Телевизордан чәч-
кәләр күрсәтәләр. Заһитым диванга сузылып 
яткан да шуларны күзәтә. Мин күреп алдым 
да: «Карчыкка нинди чәчкә бүләк итәем 
икән?» – дип уйлап ятасыңмы, Заһитым?» –  
дим тегеңә, көлеп. Заһитым да көлеп җибәр-
де. «Нишләп чәчкә эзләп йөрим инде? Мин 
сиңа кояш бүләк итәм!» – ди. 

Бәйрәм көне җитте. Әмма кояш чык-
мый гына бит. Заһитым ишегалдына чыга 
да керә, чыга да керә. Шулай йөри торгач, 
ялтырап кояш чыкты, Заһитым да килеп 

керде. «Әнә кояш чыкты, карчык, бүләгең-
не ал!» – ди, елмаеп. Бик әйбәт кеше иде, 
мәрхүмкәем. Матур тордык. Урманда эшлә-
гәндә, умырзаялар җыеп алып кайта иде. 
Хәзер дә төшләремә керә: тракторда эшли, 
имеш, «Сәлам!» дигәндәй, миңа ерактан кул 
болгый», – дип, күз яшьләре аша искә ала 
ирен Шәмсинур апа Шәйдуллина (1955).

Шәмсинур Гайфулла кызы үзе тумышы 
белән Кыска Елга авылыннан (Туймазы рай-
оны). 9 балалы зур гаиләдә үскән ул. (1972–
1974) елларда Кыска Елга авылы клубын-
да мөдир булып эшли. Булачак ире Заһит 
Рифкат улы Шәйдуллин (1955–2013) белән 
дә шунда таныша. «Атна саен хат алыштык. 
Кайвакыт җавап язып та өлгерми идем, 
шимбә көнне мотоцикл белән килеп тә җитә. 
2 ел бик яратышып йөрдек. Өйләнешкәндә, 
үзебезчә туй да ясадык. 1975 елның көзен-
дә аны Семипалатинскига солдат хезмәтенә 
алдылар, мин 3 айлык бала белән калдым. 
Баламны бианаем Наҗия (1930–1984) ка-
рашты. 4 ел аның белән яшәдек. Аннары 
башка чыктык. Бианай колхозда ындыр та-
багында, чөгендер утауда эшләде. Тату яшә-
дек, әйбәт кешеләр иде», – дип искә ала 
якыннарын Шәмсинур апа. 

Шәмсинур һәм Заһит Шәйдуллиннар 
гаиләсендә 3 бала – Нәргизә (1975), Роза 
(1978), Рөстәм (1983) үсә. 1993 елда яңа өй 
салып чыга алар. Заһит Шәйдуллин 18 ел 
Туймазы агач утырту эшендә эшли, трактор-
чы була, техниканы әйбәт белгәч, колхозда 

«Кояш бүләк итәм сиңа...»

«Бианаем Наҗия Шәйдуллина»

«Туганнарым 
арасында – 
сулдан – 
Мөнәзирә 
Хәсәнова, 
Әскадия һәм 
Минзилә 
Шәйдуллиналар»
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Шәмсинур 
һәм Заһит 
Шәйдуллиннар 
уллары Рөстәм 
һәм киленнәре 
Дания белән. 
2008 ел

механик булып та эшли. Шәмсинур апа сыер 
сава, салым җыя, хат ташучы була. Бүгенге 
көндә Нәргизәләре туган авылларында яши, 
тормыш иптәше белән яңа йорт тергезеп, ба-
лалар үстерәләр.

– Заһитым бик тыныч, сабыр, шаян кеше 
иде. Шулай берсендә аңа: «Кыска Елганы 
күрәсем килә», – дим. «Әйдә алайса», – ди 
бу. Тау башына мендек, ерактан чыннан да 
безнең авыл күренеп тора: «Күрдеңме?» – 
ди. Мин: «Күрдем», – дим. «Әйдә алайса, 
кайтабыз», – ди Заһитым. Кайтып киттек. 
Өйгә кайткач, бианайга елыйм. Кыска Ел-
ганы күрсәтеп кенә кайтты, дип. «Соң үзең 
бит, күрәсем генә килә дидең, әти-әнине, 
туганнарны күрәсе килә димәдең», – ди 

Заһит, көлеп. Аннары киредән алып китте... 
Бик сагынам үзен. Бер дә сакланмады шул. 
Авылда сугым суючы иде. Шул сугымда 
үлде дә, инфаркт булды. Алдагы көннәрдә 
генә төш күргән идем. Имеш, зират буенда 
үгез эзлим икән. «Кая китте икән?» – дис-
әм, «Зиратка кереп китте», – диләр... – 
дип хәтерендә яңарта ире белән булган миз-
гелләрне. 

Хәзерге вакытта Шәмсинур апа дин 
юлында. Туймазы мәчетендә оештырыл-
ган дин дәресләренә йөри. Әти-әниләре – 
Гайфулла (1906–1970) белән Миңнесрур 
(1909–1991), бианае-биатае һәм яраткан 
мәрхүм ире Заһиты рухына дога кылу – 
аның бүген төп бурычы.
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Маһурия Әхмәтгали кызы (1918–2004) 
белән Әхтәм Гыйззәтулла улы (1913–1991) 
Гайнановлар гаиләсендә 9 бала – Лиза 
(1936–2006), Әминә (1938), Рәис (1941), 
Әлфия (1947), Әнисә (1950), Ринат (1952–
1962), Рим (1955–1987), Альмира (1958–
1958), Лилия (1960) туа. 

– Әтеки сугышка киткәндә, инәки өч 
бала, бианае, килендәше, аның ике баласы 
белән бер өйдә торып кала. Бертуганнары 
Сөнәгатулла, Шәфигулла, Рәхмәтулла да 
сугышка алына. Әтеки сугышта шофер була, 
командир йөртә, Волхов фронтында да, 
Курск дугасы сугышында да катнаша. Бер-
сендә шулай командиры белән боеприпаслар 
алырга баргач, бомбежкага эләгеп, барлык 
солдатларын югалталар, әтекинең: «Исәр-
ләнә яздым», – дип сөйләгәне хәтердә. Ко-
мандиры да Башкортстан якларыннан була, 
1943 елда шул вакыйгадан соң әтекине ялга 
кайтарып җибәрә. Әтеки 2 нче дәрәҗә Бөек 
Ватан сугышы ордены, «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945» юбилей ме-
дальләре белән бүләкләнә, – дип сөйли әти-
се турында кызы Әлфия Гыймаева. 

Әхтәм Гайнанов авылга кайткан иң бе-
ренче (1938 елларда бердәнбер) машинаны 
егәрли. Сугыштан кайткач, колхозда хуҗа-
лык мөдире (завхоз), аннары төзүчеләр 
бригадиры булып эшли, фермада кирпечтән 
сыер абзарлары, складлар салыша. Лаеклы 
ялга чыккач та, колхозда төрле эштә эшләп 
йөри: атларга арба, чана, сбруйлар ясый. 
Уңган-булган, алтын куллы, ярдәмчел кеше 
була ул. Маһурия Гайнанова исә колхозда 
төрле хезмәт куя. 

Әлфия апа булачак ире Динис Әгъзамет-
дин улы Гыймаев (1941–2003) белән 1965 
елда клубта таныша. Динис абый Миңнега-
ян һәм Әгъзаметдин Гыймаевлар гаиләсен-
дә туган икенче бала була (апасы Зәйтүнә 
(1938–2008) Тверь өлкәсендә яши). Җыр-
чы, авыл клубларында спектакльләр куеп 
йөргән чибәр егетне бер күрүдә ошата Әл-
фия. «Бер елга якын йөреп, кияүгә чыккач 
кына, армиягә китте. Өч елга якын Украина-
да хезмәт итте, ул югында балам туды», –  
дип хәтерендә яңарта ул ире белән кавышкан 
елларын.  

Әлфия апаның биатае Әгъзаметдин Гый-
маев (1910?–?) 1943 елда сугышта Смо-
ленск астында югала. «Бианай Миңнегаян 

«Балам ул югында туды...»

Маһурия һәм Әхтәм Гайнановлар гаиләсе. Уртада – Әхтәм Гайнановның әнисе – Миңлебану кортка
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(1910–1993) белән 28 ел бергә яшәдек. Ба-
лаларымны бик ярата иде инәки. Без эштә 
вакытта ул карады үзләрен, эштән кайтыш-
ка ашарга да пешереп куя иде. Гомер буена 
мал-туар асрадык. 1971 елда яңа өй җиткереп 
кердек. Ирем 45 ел тракторда эшләде. Мин 
16 яшемнән сыер саудым, склад мөдире бул-
дым, лаеклы ялга чыкканчы үлчәп торучы 
да, идән юучы да булып эшләдем», – ди ул. 

Әлфия һәм Динис Гыймаевлар гаиләсен-

дә туган кызлар – Люзия (1966), Флүзә 
(1969), Гүзәл (1973) – яраткан Миңнега-
ян әбекәйләрен еш искә алалар. Аның белән 
бергә урманга йөргәннәрен, җиләк, шомырт, 
чикләвек җыйганнарын сагыналар. 

Бүгенге көндә Люзия – Грузиядә, Флүзә 
Төмәнәк урта мәктәбендә тәрбия эше буенча 
директор урынбасары булып эшли, рус теле 
һәм әдәбияты укыта, Гүзәл – Туймазы хас- 
таханәсендә шәфкать туташы. 

Әхтәм Гайнанов. 1945 ел. 
Сугыштан кайткан елы 

Әлфия һәм Динис Гыймаевлар кызлары Гүзәл, 
Люзия һәм Флүзә белән. 1981 ел 
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Ярәмкә авылында яшәгән (Шаран рай-
оны) Рабига Хәйрулла кызының (1916–
2007) ире сугышта үлеп кала. 3 улы белән 
тол калган хатынны авылдашлары да кыз-
ганып елый торган була. Нишләсен, нича-
радан бичара дигәндәй, авылларына урман 
каравылчысы булып килгән, сугыштан исән-
сау кайткан Хәмидулла Вәлиулла улы Яппа-
ровка (1911–?) кияүгә чыга. 1947 ел була 
бу. Яппаровлар гаиләсендә ике бала – Роза 
(1950) белән Флүрә (1948) туа. 

1952 елда алар Хәмидулланың туган 
авылына – Төмәнәккә әйләнеп кайталар, ал-
тыпочмаклы такта түбәле өй салып керәләр. 
Хәмидулла Кардонда урман каравылчысы 
булып эшләвен дәвам итә, Рабига колхозда 
көч куя: чөгендердә, тавыклар фермасын-
да эшли. Хезмәт ветераны булып, лаеклы 
ялга чыга. «Әтекинең әнисе Шәрфикамал 
(?–1957?) гына исән була ул вакытта. Бала 
булсам да, әбекәйне мин дә хәтерлим: уңган, 
булган карчык иде. Ачлык елларында рус 
авылларында эшләп, тамак туйдырган, шу-
лай исән калган. Аяксыз калгач, инәки бик 
карады үзен», – ди Роза Галиева.

Урау юллар аша – Төмәнәккә 

Рабига Яппарова кызы Флүрә белән

Роза һәм 
Мөҗәһит 
Галиевләр 
һәм Флүрә 
Шәмсетдинова 
гаиләләре
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Роза Хәмидулла кызы 14 яшеннән 
дуңгызлар фермасында эшли. Хезмәт юлы 
әле бер, әле икенче һөнәр белән алмашына: 
сыер савучы, мәктәптә, клубта җыештыручы 
була. Алты айлап йөргәннән соң, 1966 елда, 
Суфия Сәлимҗан кызы (1914–2002) һәм 
Мөдәрис Фәттахетдин улы (1911–1998) 
Галиевләр гаиләсендә туган 4 баланың иң 
олысы булган авылдашы Мөҗәһиткә (1942) 

кияүгә чыга. Гаиләдә бер-бер артлы өч бала –  
Альмира (1967), Венера (1968), Венер 
(1971) туа. Мөҗәһит абый гомере буена 
тракторда эшли. Хезмәт ветераны булып, 
лаеклы ялга чыга. 

Роза апа белән Мөҗәһит абый бүгенге 
көндә 5 онык һәм 5 оныкчыкка әбекәй-ба-
быкай булып, тыныч, мул тормышта гомер 
итәләр. 

Бертуган Галиевләр гаиләләре белән 
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Рина Мисбах кызы (1960) белән Альберт 
Тимербулат улы (1956) Хөснетдиновларны 
Төмәнәктә генә түгел, Башкортстанда яисә 
Татарстанда белмәгән кеше аздыр. Икесе  
дә – кеше күңелен дәвалаучы алар. Альберт 
әфәнде дин юлыннан барса, Рина ханым 
сәламәтлек юлын сайлаган. 

Язмабыз геройлары белән якыннанрак 
танышыйк. Альберт Хөснетдинов –Төмәнәк 
егете, Рина ханым – Туймазы районының 
Илчембәт авылыннан. 

1977 ел. Өч балалы гаиләдә төпчек кыз 
булып үскән Рина Минһаҗеваны Төмәнәк 
мәктәбенә пионервожатый итеп җибәрәләр. 
Булачак ире Альберт Хөснетдинов белән 
ул шунда таныша. Альбертның Бакалыда  
2 нче училище тәмамлап, мәктәптә укытучы 
булып эшләгән чаклары. Бер ел дуслашып 
йөргәч, 1978 елда, яшьләр туйлап кавышалар. 
«Баштан төп йортта бианай белән бергә яшә-
дек, 6 почмаклы өй иде. Аннары җир сатып 
алып, үзебез өй салып, башка чыктык», –  
дип искә төшерә Рина ханым ул елларны. 

Альберт Хөснетдинов соңрак Уфа авыл 
хуҗалыгы институтын тәмамлап, инже-
нер-технолог булып эшли. Аннары яңадан 
мәктәпкә кайта – хезмәт дәресеннән укы-
та. Ә Рина ханым татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы булып китә, 1992 елга кадәр мәк-
тәптә эшли. Хөснетдиновлар гаиләсендә ике 
бала – Руслан (1979) һәм Динар (1981) үсә. 
Бүгенге көндә икесе дә үз гаиләләре белән 
аерым яши. Руслан Туймазыда торса, Динар 
туган авылында төпләнеп калган. 

– Хөснетдин бабайның өч улы да уңган, 
куллары алтын булган. Минем әтине, бал-
та остасын, кара тәпәнче Миңнеәхмәт дип 
йөрткәннәр. Шәрәфетдин улы оста тимер-

«Аллаһы биргән гыйлемне  
беркем дә ала алмый» 
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Рина һәм Альберт Хөснетдиновлар

Руслан 
Хөснетдинов 
гаиләсе белән

че булган, фермада гөбеләр ясаган. Гарә-
фетдине оста куллы булуы өстенә, авылда 
муллалык вазифасын алып барган. Мине 
Гарәфетдин бабайга тарткан диләр, – ди 
Альберт әфәнде.

1999–2008 елларда аны Төмәнәк мәчетенә 
имам-хатыйп итеп куялар. Альберт хәзрәт 

аңлый: бу үзенә карата авылдашларының иң 
зур ышанычы, хөрмәте була. Шуңа да халык 
гозерен аяк астына салып таптамыйча, дин 
юлында хезмәт итүен дәвам итә, әле бүген-
гәчә шул юлдан тайпылмый. «Аллаһы биргән 
гыйлемне беркем дә ала алмый. Бу минем ха-
лык алдында миссиям», – ди ул.
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Төмәнәк кызы Мәхмүдә Гыймазетдинова 
(1919–2002) мәхәббәтен 1938 елда Туймазы 
районының Югары Сәрдек авылында таба. 
12 балалы зур гаиләдә туып үскән Вафа Са-
фин белән матур гына яши башлый алар. 
Озакламый ике бала – Рая (1939–2017) 
белән Хәмзә (1941–2014) дөньяга килә. 
Шатланышып, тигезлектә яшисе генә дә 
бит... Юк шул, халыкны олы кайгыга са-
лып, Бөек Ватан сугышы башлана. Сөйгән 
хатынын, балаларын калдырып, Вафа да су-
гышка китә. 

Мәхмүдә көн дә иреннән хат көтеп, кайта-
сына өметләнеп яши. Әмма юкка: ире турын-
да «хәбәрсез югалды» дигән язу гына килә... 
Шул көннән Мәхмүдә өчен тормышның кы-
зыгы бетә. Шулай да үзен-үзе кулга алып, 
балалары хакына яшәргә тырыша ул. Бианае 
белән биатаеның ишле гаиләсендә ялгыз ка-
луына кыенсынганга, бер баласын читән ар-
бага салып, икенчесен аркасына асып, җәйге 
матур көннәрнең берсендә җәяүләп Төмәнәк-
кә – әтисе йортына кайтып китә. 

Фәхертдин карт тол калган кызын кыз-
гана, балаларын үстерешә. Ул үзе оста итек 
басучы була, авылдашларына гына түгел, 
тирә-як авылларда яшәүчеләргә дә итек 
сатып көн итә. Карчыгы Мәхүбә (1880?–
1973) белән гаиләдә биш бала – Мәхмүдә, 
Мәсхүдә, Миндияр, Гыйлемдар, Гыйльмет-
динне үстергән була алар. 

...Мәхмүдәнең балалары – Рая белән 
Хәмзә эш сөючән булып үсә. Хәмзә бабасына 
итек басыша, Рая әнисенең ярдәмчесе була. 
Икесе дә Төмәнәктәге башлангыч мәктәптә 
белем ала. Рая авылда төпләнеп кала, ире 
Фазыл белән ике кыз – Рима белән Резеда-
ны үстерәләр.

1957 елдан Хәмзә колхозда эшли башлый. 
Шул елларда шоферлыкка укып кайтып, ма-
шинага утыра. Тракторчылар курсын бете-
реп, 1966 елдан тракторчы булып эшли. 1967 
елда аңа «Коммунистик хезмәт алдынгысы» 
исеме бирелә. 1969 елда Шаран районының 
Чалмалы авылындагы туганнарына кунак-
ка баргач, Хәмзәнең фермада сыер савучы 
булып эшләүче Фәния Хәсәншинага (1948) 
күзе төшә, һәм озакламый яшь парлар өйлә-
нешеп тә куя. Пар атлар җигеп, туйлар уз-
дыралар. «Иң күңелле туй сезнеке иде», –  
дип сөйлиләр соңыннан алар турында авыл-
да. 

1976 елда аларның гаиләсенә көтмәгәндә 
кайгы килә: матур гына яшәп ятканда, уру 
машинасына эләгеп, Хәмзәнең аягы өзелә. 
Ул вакытта аңа нибары 35 яшь кенә була. 
Шулай да тормыш дәвам итә. 1977 елда 
Хәмзә протез аягы белән тагын тракторга 
утыра. II группа инвалид булса да, «1 нче 
Май» колхозында тырышып хезмәт куя: җир 
дә сөрә, чәчә дә, ура дә, чөгендер үстерүдә 
дә эшли. Хәмзә Сафинның хезмәте югары 

Төмәнәктә төпләнгән

Мәхмүдә һәм Вафа Сафиннар

45

Фәхертдин Гыймазетдинов

бәяләнә – «В. И. Ленинның тууына 100 ел 
тулу уңаеннан данлы хезмәте өчен» медале 
(1970), дипломнар, Мактау кәгазьләре белән 
бүләкләнә. Ә хатыны Фәния Сафина ферма-
да сыер савучы, аннары учетчица-лаборант 
булып эшли. 

– Мин килгәндә, бианайга 49 яшь кенә 
иде. Бик чиста, уңган-булган хатын, пешер-
гән ипиләре дә ашап туйгысыз була иде. 
Иремнең әбисе Мәхүбә әби белән өч кенә ел 
торып калдык: вафат булды. Аннары Мәх-
мүдә инәки дә минем туган авылыма – Чал-
малыга кияүгә китте. Ире Тимербулат абзый 
гармунчы иде, колхозда эшләде, 33 ел бергә 
дус-тату яшәделәр, – дип, җылы итеп искә 
ала бүген Фәния апа каенанасын. 

Бүгенге көндә ул Фәхертдин карт сал-
ган, улы яңарткан өйдә ялгызы яши. Хәер, 
ялгызы дию дөрес тә булмас, Туймазыдагы 
«Газпром» оешмасында шофер булып эшләү-
че улы Илнур да (1982), ЭЭМ системасында 
эшләүче килене Айгөл (1982) дә, оныкла- 
ры – Айнур (2005), Рузалина (2009) Эве-
лина (2017) да әниләренең-әбиләренең хәлен 
белергә авылга еш кайтып йөриләр. 

– Авыл матур, тыныч, күршеләрем әй-
бәт. Җәйге көннәремне бакчада эшләп уз-
дырам, чәчкәләр үстерәм, – дип, бүгенге 
көненә шөкер итеп яши Фәния апа Сафина.

Фәния һәм Хәмзә Сафиннар уллары Илнур белән
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Әүхәди Әхмәтвәли улы (1910–1973) ал-
тын куллы кеше була. Колхозда ат белән 
эшли, фермада сарыклар карый, кемгә нин-
ди ярдәм кирәк, булышып йөри. Миниямал 
Фәхрәй кызы (1910–1989) пешекче булып 
эшли, колхозчыларга икмәк пешерә, сарык 
фермасында хезмәт куя. «Әтеки белән бер-
гә алтышар мич – 36 шар ипи пешерә иде. 
Йокламыйча көне-төне сала иде икмәкне. 
Инәки пешергән арыш ипиенең тәме әле дә 
авызымда. Аның тәмлелеге! Ашап туймас-
лык була иде. Аш-су остасы иде инәки, йорт 
буенча чәкчәк тә пешереп йөрде. Балачак-
тан без дә ярдәмләшеп үстек: инәкиләрнең 
эш урынына – сарыклар фермасына барып, 
сарык йоны алыша, тирес түгә идек», – 

дип искә ала әти-әнисен Мәдинә Заһирова 
(1954).

Әхмәтвәлиевләр гаиләсенә сугыш елла-
рында Фрунзе шәһәреннән (хәзерге Бишкек, 
Кыргызстан башкаласы) Владислав исемле 
бер рус кешесе кайтып урнаша. Һөнәр ия-
се – оста аяк киеме тегүче була ул. Авыл 
балалары үзен яратып, «урыс бабай» дип эн-
дәшә. «Алтыпочмаклы иске йортта яши идек 
ул вакытта. Мич башында йоклый иде ба-
бай. Безне ул карап үстерде. Берсендә улы 
килеп, Фрунзега алып киткәнен хәтерлим. 
Энем Зиннур белән шундый сагындык үзен. 
«Урыс бабай кайтса гына ярар иде», – дип 
елаганыбыз истә. Шулай беркөнне кар базы 
өстендә уйнап йөрибез, каршыбызда әки-

«Урыс бабай кайтса ярар иде...»

Хәдирә һәм Җәмгытдин Заһировлар балалары белән

Миниямал 
һәм Әүхәди 
Әхмәтвәлиевләр 
балалары белән. 
1960 еллар

Фәхразетдин мулла карчыгы Нурҗиһан белән
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яттәгедәй муенына кәгазь бау белән сушки 
элгән урыс бабаебыз пәйда булды. Үзе кы-
рынмаган, сасып беткән, шуңа карамастан  
бабайга ябыштык: кочаклыйбыз, үбәбез. Бик 
күңелле бабай иде. Сызгырып, бер аякта 
польский биюләрне биеп җибәрә иде. Сокла-
нып карый идек. Авыл халкын рәхәтләндер-
де: күлмәкләр дә, туннар да текте. Соңын-
нан картлар йортына җибәрделәр үзен, шул 
чакта барыбыз да еладык: инәкиләр дә, без  
дә», – дип, истәлекләрен яңарта Мәдинә 
апа. 

Мәдинә апа Заһирова әбекәй-бабыкай-
лары турында да күңелендә җылы, матур, 
якты хатирәләр саклый. Әнисенең әти-
се Фәхразетдин Төмәнәктә мулла булган. 
Мулланың карчыгы Нурҗиһан Илчембәттә 
(Туймазы районы) туган. «Бабыкай көне 
буе ашта йөри, кичләрен кибеттә каравылда 
тора. Төрекчә, гарәпчә укый белә, бик дин-
дар кеше иде. Кара эшләрне бер дә яратма-
ды. Шәп үгезләре бар, шуны җигеп, сабан 
сөрәләр иде. Әбекәй бик уңган, җиләкләр 

җыя иде. Бабыкайлар вафат булгач, алар 
нигезендә ике кызларыннан берсе – Рабига 
(1930–2014) түтки яшәде. Бабыкай кебек 
дини булса да, заманага яраклашмады, ке-
шеләр белән аралашмады, өйне мулла йорты 
кебек тотмады», – ди ул. 

Мәдинә апа, мәктәпне тәмамлагач, Туй-
мазы кәгазь фабрикасында эшли. 1974 елда 
кияүгә чыга. Рәсим Җәмгытдин улы Заһи-
ров (1953–2012) гаиләдә үскән 4 бала (Рәй-
сә (1940), Ринат (1947), Фәрүз (1951) ара-
сында төпчеге була. «Бианай Хәдирә Шакир 
кызы (1913–1987) белән 13 ел бергә яшә-
дек. Аш-суга бик оста иде, безнең балаларны 
карашты, 6 елга якын авырып, урын өстендә 
ятты. Рәсим колхозда шофер булып эшлә-
де, авыл Советы рәисен йөртте. Мин бала-
лар бакчасында – хуҗалык мөдире, лаеклы 
ялга чыкканчы, медицина пунктында сани-
тарка булып эшләдем», – ди Мәдинә апа. 

Мәдинә һәм Рәсим Заһировлар гаиләсен-
дә 2 бала – Радик һәм Илдар үсә. Бүгенге 
көндә алар икесе дә авылда төпләнеп яши. 

Әтиемнең әнисе – Хәлимә әбекәй Мәдинә һәм Рәсим Заһировлар
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Төмәнәк авылы елның-елында зурая, 
матурая бара. Авылның бизәге булып, әле 
бер урамда, әле икенчесендә мәһабәт йорт-
лар калкып чыга. Эльвира (1977) белән Рим 
(1974) Хәкимовларның йорты – шуларның 
берсе. Гаиләдә тупырдашып өч бала үсеп 
килә. Хәер, Фиданнары (1996) күптән үсеп 
җиткән, армиядә хезмәт итеп кайткан. Инде 
үзе эшләп акча таба. Алсу (2001) кызлары 
да балигъ булган. Төпчекләре Алмаз (2012) 
гына, иркәләнеп, әнисе белән әтисе тирәсен-
дә бөтерелә. 

– Бу нигездә минем бабыкайлар, әтеки 
яшәгән. Аннары әтекинең апасы Минсрур 
әбекәй торды. Хатыным белән өйләнешкәч, 
башта Туймазыда яшәдек, шунда төпләнергә 
дә исәп бар иде. Минсрур әбекәй гарип иде, 
гел аның янына булышырга кайтып йөрдек, 
бакчасында яшелчә, җиләк-җимеш үстереш-
тек. Вафат булгач, кайтып тора башладык, –  
ди Рим Миннехан улы. 

– Рим үз куллары белән салды бу йорт-
ны. Бик тырыш, уңган бит ул. Төмәнәк тә 

бик ошый, авыл халкы ачык, чиста-пөхтә, 
эшчән. Ярый әле, монда кайтканбыз да, 
ярый әле, Римга кияүгә чыкканмын. Югый-
сә башта елаган идем, – дип, мәхәббәт та-
рихларын сөйләп бирде Эльвира. 

Баксаң, Эльвира Римның әнисе Гөлсинә 
ханымның авылдашы – Бүздәк районының 
Урта Күл совхозыннан икән. Төмәнәкнең 
матур, зур авыл булуы турында еш ишеткә-
не булган.

– Эх, шул авылны барып күрәсе иде дә 
шунда яшисе иде, дип хыяллана идем. 1995 
ел. Шулай берсендә әбекиләре янына Рим 
килгән иде. Минем аяк савыты (аяк киеме) 
алырга барасым бар. «Әйдә, бергә барабыз, 
аннары кайтарып куям мин сине», – дип, 
мине Туймазыга алып китте. Аяк савыты та-
балмадым, мин әйтәм, ярар, калдыр мине, 
тагын эзлим әле, аннары үзем кайтырмын, 
дим. Римның калдырырга исәбе юк, әйдә, 
Төмәнәк моннан якын, авылга кайтып чәй 
эчеп киләбез дә, илтеп куям, ди. Мин ыша-
нып кайтып киттем. Мин кайтуга, әтиләре 

«Римымнан да яхшы кеше юк!»

Эльвира һәм Рим Хәкимовлар гаиләсе.
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безгә мине сорарга китте... Шул килүемнән 
калдым. Ул вакытта елаганнарым! Хәзер 
үземә дә көлке, җүләр булганмын. Минем 
Римымнан да яхшы кеше юк бит. Үзе уңган, 
үзе булган, – дип, ирен мактый Эльвира.

Чыннан да, алтын куллы Рим: таштан ул 
салган, тышлаган йортлар, гаражлар авыл-
да бихисап. Ул – оста ташчы, Туймазыда 
да 3 нче төзелеш фирмасында ташчы булып 

эшли. Эльвира исә, килгән елларында ки-
бетче булып эшләсә, бүгенге көндә – хуҗа-
бикә, йортны карап тора, балалар үстерә. 

– Әтеки гомер буена тракторчы булып 
эшләде, инәки сыер сауды. Гаиләдә 3 бала 
үстек. Раил (1970) абый Туймазыда яши, 
Рузил (1981–2004) энем мәрхүм инде, 
авылда инәки белән яши иде, – дип, якын-
нарын искә ала Рим Хәкимов.
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1976 ел. Рәмзә Яхья кызы Гыймазетди-
нова (1957) Бакалы районының Яңа Көч 
авылыннан Төмәнәккә килен булып килә. 
Бакалы урман хуҗалыгында эшләп йөргән 
чаклары. Хезмәттәше Хурлыгаян аны оша-
тып, туганнан туганы, Төмәнәк егете Минвә-
ли Гали улына (1948–2007) димли. Яшьләр 
бер-берсен бер күрүдә ошата. Шул күрешүдә 
үк, Рәмзәне сорап алып та китә Минвәли. 
Тома ятим, 10 көн элек кенә әнисе үлгән, 
ялгызы тормыш алып бара торган була ул 
вакытта егет. 

– Әтисез үскән, әнисе дә мин килгән-
че үк үлеп киткән Минвәлине бик кызгана 
идем. Нигә иртәрәк алып килмәдең, әниең 
белән рәхәтләнеп яшәр идек, бәлки үлмәгән 
дә булыр иде, – дия идем аңа. 

Минвәли Гыймазетдинов гомер буе-
на тракторда эшли. Гел алдынгы урыннар 
ала, Мактау кәгазьләре, медальләр белән 
бүләкләнә. Тырыш, уңган кеше була. Рәмзә 
Гыймазетдинова, Төмәнәккә килгәч тә, ур-
ман хуҗалыгында эшләвен дәвам итә. 

– Анда 30 елдан артык эшләдем, мин дә 
гел алдынгы урыннар ала идем. Исемем По-
чет тактасыннан төшмәде, Мактау грамотала-

ры алдым. Урман хуҗалыгында эш бетү сә- 
бәпле, 5 ел Туймазы үзәк район хастаханәсен-
дә, реанимациядә шәфкать туташы булып 
эшләдем, – дип хезмәт юлы белән танышты-
ра Рәмзә. 

– Гел бергә яшәргә генә иде дә бит, бик 
кызганыч, 2007 елда Минвәлием йөрәк чи-
реннән 59 яшендә вафат булды. Бик әйбәт 
кеше, оста гармунчы иде. Аңлашып, һәр 
сүзне уртага салып сөйләшә идек. 1990 елда 
аның белән бергә йорт салып чыктык, бик 
күп мал, кош-корт асрап яшәдек, – дип ма-
тур сүзләр белән генә искә ала ирен Рәмзә 
апа.

Рәмзә һәм Минвәли Гыймазетдиновлар 
гаиләсендә әкияттәге сыман өч кыз үсә. Ләй-
сәннәре (1977) Уфада икътисад университе-
тында белем ала, бүгенге көндә Татар Олкан 
(Туймазы районы) авылында яши, ире белән 
3 бала тәрбиялиләр. Рәмзилә (1981–2002) 
Туймазыда хисапчылыкка укый, шунда 
яши, гомере генә кыска була.Лиана (1990) 
Әгер авылында яши, 2 баласы бар. Медици-
на колледжын тәмамлап, Туймазы инфекция 
хастаханәсендә эшли.

«Ник иртәрәк алып килмәдең?»

Миңсылу Гарәфетдин кызы улы Минвәли белән Рәмзә һәм Минвәли Гыймазетдиновлар
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1980 елда Иске Кандра (Туймазы рай-
оны) авылы кызы Наилә Сираева (1960) 
Төмәнәккә юллама белән укытырга килә. 
19 яшь кенә була әле ул вакытта аңа. Яшь 
укытучы кызга авыл егетләре кызыгып йөр-
сә дә, Оренбург өлкәсендә хезмәт итеп кайт-
кан, Шафран (Әлшәй районы) авылында  
5 нче училище тәмамлап, мал табибы булып 

эшләүче Хәмит Хөснетдинов өлгеррәк булып 
чыга. 4 еллап эшләгәч, гөрләтеп туй уздыра 
яшьләр. Гаиләдә бер-бер артлы өч бала туса 
да, икесе – Филүзә (1985) белән Айдар 
(1992) гына үсә. Гөлүзә (1986–1994) бала 
чагында ук вафат була. 

Хәмит Хөснетдинов гомер буе мал та-
бибы булып эшли, Наилә ханым немец те-
леннән укыта, башлангыч сыйныфларда 
белем бирә, югары категорияле укытучы 
дәрәҗәсенә ирешә. Бүгенге көндә икесе дә 
лаеклы ялда. Йорт тулы мал-туар, кош-корт 
асрап, бакчада яшелчә, җиләк-җимеш үсте-
реп, тыныч, мул тормышта гомер итә алар. 
Гаиләләрен тулыландырып, ямь өстәп, янна-
рында әниләре дә яши. 

– Мин бәхетле кортка! – дип сүзен 
башлады Хәтимә әби Хөснетдинова (1928), 
үзе турында сөйләвен үтенгәч. Шунысын да 
әйтеп үтәргә кирәк: Хәтимә әби – бүген-
ге көндә Төмәнәк авылының иң өлкән ке-
шеләренең берсе. Аңа бүген 92 яшь! Сөбха-
налла, күз тимәсен!

– Без биш бала туган идек. Әмма өчесе 
үлеп, Фазлыйәхмәт (1935) энем белән икәү 
генә калдык. Сугыш башланырга ике ел 
кала әнием Бибитайбә (1900) дә вафат бул-
ды. Әткәй күршедән генә икенче хатын алып 
чыкты. Юзлафа исемле иде. Аннан Мияссәр 

«Мин бәхетле кортка!»

«Бианаем Миниямал Хөснетдинова»

Хәтимә һәм 
Тимербулат 
Хөснетдиновлар
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Наилә һәм Хәмит Хөснетдиновлар гаиләсе

(1941) исемле энебез туды. 1941 елда әтиебез 
Миңнеәхмәтне (1902) сугышка алдылар. Ул 
анда хәбәрсез югалды. Барганда ук бомба 
төшкән диделәр. Кыенлыкта үстек, балам. 
Төрле чаклар булды инде, – дип сөйләвен 
дәвам итте Хәтимә әби. 

Тумышы белән Шаран районы Ярәм-
кә авылыннан икән ул. 1954 елда Төмәнәк 
авылы егете Тимербулат Хөснетдиновка 
(1928–1962) кияүгә чыккан. Гаиләдә өч 
бала – Альберт, Фәрит, Хәмит туган. Әмма 
кайгы сорап килми шул, төпчекләренә 9 ай 

булганда, силослы ат чанасы күтәреп, үзенә 
авырлык китереп, ире үлеп китә. Тимербу-
латка ул вакытта нибары 34 яшь була. 

– Мин килгәндә, бианай Миниямал 
(1887–1971) гына бар, биатай Миңнеәх-
мәт Хөснетдин улы вафат иде. Ирем белән 
8 ел гына яшәп калдык. Балаларны үземә 
генә үстерергә туры килде. Өйләр дә салып 
кердем, балаларны да аякка бастырдым. 
Рәхмәт, Төмәнәк кешеләре ярдәм итте, – 
дип үткәненә, бүгенгесенә шөкер итеп яши 
Хәтимә әби.

Бергә – илле сигез ел 

Шәмсекамал 
һәм Шәрип 
Кариповлар

Рәхилә һәм 
Халит 
Кариповлар

Халит Шәрип улы Кариповның (1936–
2012) Төмәнәктәге нигезендә бүген аның ха-
тыны Рәхилә Усман кызы Карипова (1937) 
яши. Үзе ул тумышы белән Благовар районы 
Былышлы авылыннан. «Алты балалы ишле 
гаиләдә үстем. Әти-әниләрем бик акыллы, 
тәртипле кешеләр иде», – дип сөйли Рәхилә 
апа якыннары турында. 

Кияүгә чыкканчы, яшь кыз Туймазы пыя- 
ла заводында формовкалаучы булып эшли. 

«Төмәнәктә туганнарыбыз бар иде. Алар-
га кунакка килдем, Халит белән шунда та-
ныштык. Берәр ел йөргәнбездер», – ди ул. 

1960 елда Рәхилә Шәмсекамал (1904–
1984) белән Шәрип (1897–1968) Карипов- 
лар гаиләсенә килен булып төшә. Ул кил-
гәндә гаиләдә төпчек уллары Халит (1936) 
кына калган, Әхмәтзыя Шәрипов (1928), 
Гали Шәрипов (1930), Мансур Кариповлар 
(1934) кайсы кая китеп урнашкан була.
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Каенатасы, Рәхилә килгәч, әллә ни озак 
яшәми, ә каенанасы белән 24 ел бергә гомер 
итә алар. «Бик әйбәтләр иде, мине дә бик 
яраттылар, дус-тату булдык, бианаем бала-
ларымны үстереште», – дип искә ала Рә-
хилә апа аларны. 

Ире белән 58 ел бергә яши ул. Халит, 
пенсиягә чыкканчы, фермада хезмәт куя. Рә-
хилә апа үзе «1 нче Май» колхозы бухгал-
териясендә башта счетовод, аннары бухгал-
тер булып эшли. Пенсиягә дә шуннан чыга. 
«Мин килгән чорда колхозда сыер, дуңгыз, 

тавык фермалары бар иде», – дип искә тө-
шерә ул 1960–1970 елларны. 

...Рәхилә апа мәрхүм иренә, әти-әни-
ләренә, бианай-биатайларына багышлап, 
Коръән ашлары еш уздыра. Без кергән көнне 
дә биредә аш мәҗлесе бара, Чаллы, Алабуга, 
Туймазыда яшәүче балалары җыелган иде. 
Рәхилә апаның балалары бишәү: Флорид 
(1962), Рима (1964), Әлимә (1966), Гөлсем 
(1971), Рөстәм (1975). Төпчеге Рөстәм генә 
авылда төпләнгән. Бүгенге көндә Рәхилә апа-
ның 10 оныгы, 10 оныкчыгы бар.

Рәхилә Карипова балалары арасында

Бер гаиләдә – 18 бала

Фәния һәм 
Рәис 
Сафиуллиннар

Галимә һәм Сәмигулла Сафиуллиннар балалары, оныклары арасында. 

1926 ел. Сәмигулла Сафиулла улы Са-
фиуллин Төмәнәктә туып үскән Галимә 
Минһаҗетдин кызы белән гаилә корып 
җибәрә. Сәмигулла атлар карый, кошчылык 
фермасында эшли. Галимә басу эшләренә 

йөри, калган вакытын балалар үстерүгә, гаи- 
лә учагын саклауга багышлый. Сафиуллин-
нар гаиләсендә бер-бер артлы 12 бала дөнья-
га килә, әмма 9 ы гына – 6 кыз бала –  
Нәгыймә (1930), Мәгъфүрә (1936), Мө-
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Светлана 
һәм Илдар 
Сафиуллиннар

нирә (1945), Мәдинә (1947), Рәсимә (1949), 
Сәрия (1950) һәм 3 ир бала – Хәмидулла 
(1933), Зиннур (1939), Рәис (1944–?) исән-
сау үсә. Бүгенге көндә Галимә белән Сәми-
гулланың 25 оныгы, 56 оныкчыгы, 21 онык- 
ларының оныгы бар. 

1967 елда төпчек уллары Рәис Сафиул-
лин Кәрәкәшле авылы (Шаран районы) 
кызы Фәния (1948–2000) белән өйләнешеп, 
төп йортта әти-әниләре белән яши башлый-
лар. Икесе дә колхозда, терлекчелектә эшли. 
1 ул, 2 кыз бала үстерәләр. Олы кызлары 
Зөлфия (1968) – Әгердә, төпчекләре Зөһрә 
(1979) Иске Туймазы авылында төпләнә. 
Бүгенге көндә ата-баба нигезен уллары Ил-
дар (1972) саклый. 

– Бабыкай миңа 12 яшьләр булганда ва-
фат булды, ә әбекәй аннан соң да озак яшәде 

әле. Мин армиядән хезмәт итеп кайтканда да 
исән, бик матур, чиста карчык иде. Бу ни- 
гез – Галимә әбекәй белән Сәмигулла бабы-
кайның нәселен дәвам итүче туганнар җые-
ла, кайтып йөри торган урын. Аллага шөкер, 
барысы да кайтып йөри, без шул нәселнең 
дуслыгын сакларга тырышабыз, – ди Ил-
дар Сафиуллин.

Илдар Рәис улы 1998 елда гаилә кора. 
Хатыны Светлана (1977) – Райман авылы 
(Туймазы районы) кызы. Бүгенге көндә Ил-
дар Себергә китеп эшләп йөри – НГДУның 
Нижневартовскидагы «Башнефть» компа- 
ниясендә мастер. Гаиләдә 2 бала үсә – Ди-
нара (1999) Октябрьск нефть колледжында 
белем ала, Самира (2009) Туймазының 1 нче 
интернат-мәктәбендә укый. 

«Үз тормышыңны көйлә...»

Фәридә һәм 
Тәлгат 
Габбасовлар 
гаиләсе

Фәридә 
Габбасова 
кызлары – 
сулдан – 
Ильмира һәм 
Ләйсән белән

Фәридә Хәсәнова (1957) урта мәктәпне, 
Төмәнәктә сигезьеллык кына булганлык-
тан, Дүртөйледә (Шаран районы) тәмам-
лый. Аннары Туймазыга китеп, «Горторг» 
оешмасындагы ашханәгә пешекче булып 
урнаша. Булачак ире Тәлгат Мортаза улы 
(1951–1986) Габбасов белән ул 1976 елда 

клубта таныша. «6 айдан соң туйлап өйлә-
нештек. Атлар белән килеп алдылар. Тәлгат 
автозаправкада мастер-төзәтүче булып эшлә-
де. Ике кызыбыз – Ләйсән (1977) белән 
Ильмира (1984) туды. Ни кызганыч, ирем-
нең гомере иртә өзелде, 10 ел гына торып 
калдык, машина астында калып һәлак бул-

54



Төньяк урамы

231

йорт

Төньяк урамы

230

ды. Әтиләре үлгәндә балаларымның берсе- 
нә – 9, икенчесенә 2 яшь иде. Бик әйбәт 
кеше иде, мәрхүм», – дип, күз яшьләре аша 
искә ала Фәридә апа тормыш иптәшен.

Ире үлгәннән соң да бианае Мәбрүрә 
белән яши Фәридә апа. Сабыр холыклы, уң-
ган бианае кызларын караша, иренең туган-
нары (6 бала алар – Флүзә, Рим, Тәлгат, 
Флюр, Әлфира, Фәзимә) да аның белән ту-
ганлык җепләрен өзми. 3 елдан соң Фәридә 
Габбасова балалары белән үз әнисе янына 
кайтып китә. Бианае каршы килми, киресен-
чә: «Син, кызым, яшь әле, үз тормышыңны 
көйлә, мин дип торма», – дип ризалыгын 
бирә. 

Лаеклы ялга чыкканчы, Фәридә апа бала-
лар бакчасында да, кибеттә дә, урманчылык-
та да эшли. «Инәки Миңнехаҗәр Гыйззәтул-

ла кызы (1911–1999) белән бергә яшәдек. 
Ул гомере буена колхозда эшләде, уңганлы-
гы бөтен авылга мәгълүм иде, чәкчәк тә пе-
шереп йөрде. Аның пешергән ипиләре ашап 
туймаслык булды. Әтеки Миңнебай Хәсән 
улы (1906–1976) – сугыш ветераны. Ая-
ныч, бик күп орден, медальләрен балачак-
та уйнап, югалтып бетергәнбез. Гаиләдә без 
6 бала – Мәкъминәт (1931), Шәймансур 
(1935–2015), Нурфаяз (1946), Минислам 
(1949–2016), Зөфәр (1952–1995?) һәм мин 
үстек», – дип искә төшерә кадерлеләрен 
Фәридә апа. 

Бүгенге көндә Фәридә апа йортының ише-
ге һәркемгә ачык: биредә үзенең туганнары 
да, иренекеләр дә, төп йортка кайткандай, 
кунак булып, ял итеп китәләр. Киләчәктә дә 
шулай гына була күрсен!

«Оныклар булу – зур бәхет»

Фәхрибанат 
һәм Миниәхмәт 
Хәсәновлар

Фәхрибанат Хәсәнова кызы Нурзидә, улы Фәнил  
һәм килене Дәлифә белән. 1990 ел 

Төмәнәктә туган Миниәхмәт Хәсән улы 
Хәсәнов (1896–1976) 1 нче Бөтендөнья су-
гышында катнаша. 1924 елда гаилә корып 
җибәрә. Тик, кызганыч, тормышы бер елдан 
соң чәлпәрәмә килә, яраткан хатыны кызла-
ры Гөлчирәне (1925–2008) тапканда, сабы-
ен ятим калдырып вафат була. 

1926 елда Миниәхмәт бәхетен кабаттан 
сынап карый, Бурсык авылы (Шаран районы) 
кызы Фәхрибанат Габделхак кызына (1907–
1991) өйләнә. Гаиләдә 4 бала – Фазлыйәхмәт 
(1930–2006), Фәймә (1933–1999), Нурзидә 
(1937–2006), Мөдәрис (1941–1992) туа. 

Бөек Ватан сугышы башлана. 1938–
1939 елларда күзенә чүп кереп, ак төшкән 
45 яшьлек Миниәхмәтне хезмәт армиясенә 
алалар. Ишимбай шәһәрендә авыр хезмәттә 
була ул. Бизгәк чире белән дә шунда авы-
рып кайта. 

Төпчек уллары Фәнил (1948) сугыштан 
соң туа. Тормыш дәвам итә, Фәхрибанат 
белән Миниәхмәт Хәсәновлар гаиләсендә 
туган балалар да бер-бер артлы үзләренә оя 
коралар. Гаиләдә туган 5 баланың өчесе – 
Фәймә, Мөдәрис, Фәнил – Төмәнәктә төп-
ләнәләр. Төпчекләре Фәнил, нәсел җебен 
тоташтыручы булып, төп йортта – әнисе 
янәшәсендә кала. 1974 елда ул Туймазы рай- 
оны Кәкребаш авылы кызы Дәлифә Габдрәүф 

56



Төньяк урамы

233

йорт

Төньяк урамы

232

Әнүзә (Мөдәрис 
Хәсәновның 
хатыны), 
Дәлифә һәм 
Фәнил 
Хәсәновлар

кызы Әюпова (1954) белән гаилә кора.
Дәлифә һәм Фәнил Хәсәновлар гаиләсен-

дә ике бала – Зөлфия (1976) һәм Динир 
(1979) туып үсә. Кызлары Зөлфия Туймазы 
педагогия көллиятен, Башкорт дәүләт уни-
верситетын тәмамлап, Әгертамак мәктәбендә 
укытучы, Динир Бәләбәй авыл хуҗалыгы 
техникумын тәмамлап, «Башнефть» оеш-
масында механик булып эшли. Икесе дә 
гаиләләре белән Туймазы шәһәрендә яшиләр. 

1984 елда Хәсәновлар гаиләсе яңа йорт 
салып чыга. Әниләре Фәхрибанат карчык та 
алар белән 17 ел бергә гомер итә. «Бианай 
бик әйбәт кеше иде. Балаларны карашты, 
балалар бакчасына да бирдермәде», – дип, 

җылы сүзләр белән искә ала бүген аны ки-
лене Дәлифә апа. 

Фәнил Хәсәнов колхозда булсынмы, рай-
подамы – гомер буе шофер булып эшли. 
Дәлифә апа мәктәп буфетында, Сбербанкта, 
мәктәп ашханәсендә хезмәт итә. 

«Без хәзер лаеклы ялда. Яңа туган көн-
гә сөенеп, балалар, оныклар туганнар өчен 
куанып, тыныч кына яшәп ятабыз. Шим-
бә җитсә, төялешеп оныклар кайтып төшә. 
Алар киткәч, атна ахырына кадәр өйләрне 
җыябыз да, шимбә җиткәч, тагын көтәбез. 
Олыгайган көнеңдә шул бәхет түгелме?!» – 
ди Дәлифә апа.

Роза белән Мөҗәһит Галиевләр гаиләсен-
дә туган төпчек бала Венер Галиев, әнисенә 
таяныч булып, авылда көн күрә. Бер йортта 
яшәмәсәләр дә, Венер үзе туган йорттан ерак 
китмәгән, шул ук урамда, әнисенең әнисе – 
Рабига әбисе нигезендә төпләнгән. 

...Матур капкалар артында шау чәчәккә 
күмелгән зур ишегалды, заманча салынган 
йорт ерактан ук балкып, үзенә чакырып 
тора. Биредә уңган-булган, тырыш хуҗа-
лар яшәгәнлеге әллә каян күренә. Яңа гына 
салынганлыгына ишарәләгән идем, Венер 
Мөҗәһит улы:

– Каян яңа булсын, 20 ел – 1998 елдан 
бирле яшибез инде монда. Үз өең белән тор-
гач, бер дә эш бетми. Гел төзекләндереп тора-
быз. Әбекәйнең нигезен югалтасы килмәгәнгә 
йортны шушы урынга салдык, – ди ул. 

Венер үзе Бәләбәй авыл хуҗалыгы техни-
кумын, Уфа юридик институтын тәмамлап, 
20 ел полициядә эшләгән, майор дәрәҗәсен-

Матур йортта – матур гаилә

Эльмира 
һәм Венер 
Галиевләр 
гаиләсе
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дә. РФнең «За отличие в службе» 1 нче, 2 нче, 
3 нче дәрәҗә медальләре һәм Башкортстан 
Республикасы ЭЭМның «За верность дол-
гу» медале белән бүләкләнгән. Бүгенге көн- 
дә – отставкада, шуңа карамастан Ок-
тябрьск шәһәрендәге «Роснефть-охрана- 
Уфа» оешмасында бүлек башлыгы булып 
эшли. Хатыны Эльмира Әнвәр кызы ту-
мышы белән Туймазы районының Собхан-
кул бистәсеннән. Туймазыдагы «Апельсин» 
кибетләр челтәрендә өлкән товаровед булып 
эшли.

Гаиләдә ике бала – Ирек (1994) белән 
Эльвина (2000) туып үскән. Ирек бүгенге  
көндә гаиләсе белән Уфа каласында яши.  
Уфа авиация институтын тәмамлап, «Газ-
пром» оешмасында инженер-метролог булып 
эшли. Эльвина – булачак җырчы, Туйма-
зыдагы музыка мәктәбенең вокал бүлеген 
тәмамлап, бүгенге көндә Казан дәүләт мәдә-
ният институтында белем ала. 



Төньяк урамы Төньяк урамы

234 235

йорт йортКолхоз эшендә – 42 ел

Рәзилә һәм Нурфаяз Хәсәновлар  
кызлары Гөлназ белән
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Шәүкәт Мостафинның (1950) әтисе Ән-
вәр Фазлетдин улы – башыннан ахыры-
на кадәр сугыш михнәтләрен кичкән кеше. 
Сугыштан кайткач, колхозда сарык ферма-
сында көтүче була, аннары төзелештә эшли. 
Хатыны Фәхрия Мөхтәсиб кызы белән 
6 бала үстерәләр. «Безне әтеки ягыннан 
Мәүҗидә әбекәй үстереште. 6 баладан – 
Зинфира (1949), Сөләйман (1952–2001), 
Равил (1955–2005), Рәшит (1958), Люция  
(1961) – бүген дүртебез генә исән», – ди 
Шәүкәт (1950) абый. 

Шәүкәт Мостафин, армиягә алынгач, 
Коми АССРда (Микунь станциясендә) 
хезмәт итә. Кайткач, Бәләбәй авыл хуҗа-
лыгын механизацияләү һәм электрлаштыру 
техникумына укырга керә. Техникумны тә-
мамлагач, инженер булып, колхозга эшкә 
кайта. Соңрак ул Башкортстан авыл хуҗа-

лыгы институтын тәмамлый. «Мин гомер 
буе колхозда көч түктем. Эшемне грузчик 
булып башлаган идем, баш инженер булып 
тәмамладым. Колхоздан соң 10 ел Туйма-
зыдагы «Водоканал» оешмасында оператор 
булып эшләдем», – дип, 51 еллык хезмәт 
юлын барлый Шәүкәт Мостафин.

1973 елда Төмәнәк кызы Гүзәлия Зәкәрия 
кызы Абдуллина (1956–2007) белән гаилә 
корып җибәрә ул. Гаиләдә 3 бала – Алмаз 
(1975), Гөлназ (1978), Линар (1984–2016) 
үсә. Мостафиннар гаиләсенә фаҗига көтмә-
гәндә килә: хатыны Гүзәлия юл фаҗигасен-
дә һәлак була. 

Шуннан бирле ялгызы яши Шәүкәт  
Мостафин. Ялларга, бәйрәмнәргә кайтып 
йөргән балаларына, оныкларына сөенеп, 
аларны каршы алып, бүгенге тормышына 
шөкер кылып гомер итә. 

Сагынып һәм сөенеп яши

Гүзәлия һәм 
Шәүкәт 
Мостафиннар 
(уртада) 
уллары Линар 
һәм киленнәре 
Ралина белән 
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Нурфаяз Миңнебай улы хатыны –  
Рәзиләсе турында сөйләгәндә күз яшьләрен 
тыя алмый. Кем уйлаган аны 54 яшендә  
дөнья куяр дип... Яшисе дә яшисе иде бит, 
югыйсә...

1971 ел. Төмәнәккә – 6 балалы ишле 
гаиләгә Туймазы районының Түбән Сәрдек 
авылыннан Рәзилә (1952–2006) килен бу-
лып төшә. Тыйнак, артык сабыр, тырыш 
булып чыга ул. Сыер савучы булып эшли, 
аннары урман хуҗалыгында хезмәт итә. 
Гаиләдә бер-бер артлы 5 бала – Гөлназ 
(1973), Гөлнур (1975), Гүзәл (1980), Нияз 
(1986), Регина (1988) туа. Кайгы-хәсрәт 
Хәсәновлар гаиләсенә көтмәгәндә килә – 
Рәзилә, авырып, урын өстенә кала... 

Төмәнәктә туып үскән Нурфаяз Хәсә-
нов (1946) та төшеп калганнардан түгел. 18 
яшеннән тракторда сабанчы булып эшли. 
Армиягә алынгач, 1965–1968 елларда Ук- 
раинада шофер-механик булып хезмәт итеп 
кайта. 

– 42 ел колхозда эшләдем, 120 шәр гек-
тар җир чәчә идем. Безнең колхозга кергән 
Райман белән Әгер ул елларда 50 шәр гектар 
гына чәчәләр иде, – дип искә төшерә кол-
хозда эшләгән елларын Нурфаяз абый. 

Тырыш хезмәтен җитәкчеләр дә күрә: 
грамоталар, Мактау кәгазьләре, ВДНХ 
ның бронза медале һәм кул сәгате белән 
бүләклиләр. 

Бүгенге көндә Нурфаяз Хәсәнов туган ни-
гезеннән ерак түгел үзе салып кергән йортта 
улы Нияз, килене Регина (1988) һәм онык- 
лары Карина һәм Зарина белән яши. Нияз 
Туймазыда Химмаш заводында төзелештә 
хезмәт куя, Регина кибетче булып эшли.
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Әсгать Гайнанов Шакирҗан бабасы бе-
лән Шәмсинур әбисен хәтерләми. Шулай да 
аларның фамилиясен горур йөртә. Дүрт ма-
лай һәм ике кызга җан өргән Шәмсинур корт-
ка турында: «102 яшенә кадәр яшәде, шул 
яшендә дә телевизор карап утыра иде», –  
дип сөйлиләр авылдашлары. Аның дүрт 
ир баласы да сугышта катнаша, Сабирҗа-
ны шунда һәлак була. Миңнебае белән Ти-
мерҗаны – инвалид булып, Сәхабетдине 
исән-сау әйләнеп кайта. Кыз балаларыннан 
Миңнегаяны, кияүгә чыгып, читкә китә, 
Корбанбикәсе әниләре янында гомер итә.

Шакирҗан карт нәселен бүгенге көндә 
авылда Тимерҗанның (1925–1982) улы 
Әсгать Гайнанов дәвам итә. 

– Әти сугыштан аяксыз кайткан. Гомер 
буена колхозда хисапчы булып эшләде. Әни-
ем – Рәшидә Биктимер кызы Фазлетдинова 
(1924–2016) да Төмәнәктә туган. Гаиләдә 
без өч бала – Әсгать (1955), Салават 
(1956), Марат (1962–2003) үстек, – дип 
сөйли ул туганнары турында. 

Бакалыда 2 нче СПТУны бетергәч, Әс-
гать Гайнанов Германиядә солдат хезмәтен 
үтәп кайта. Колхозда тракторлар бригадасы 
бригадиры, шофер, инженер-механик булып 
эшли. 1979 елда ул Туймазы районы Ил-
чимбәт авылы кызы Рәзилә Габбас кызына 
(1955) өйләнә, Бәләбәйдә читтән торып авыл 
хуҗалыгы техникумын тәмамлый. 1977 елда 
Рәзилә Төмәнәк мәктәбенә укытырга килгән 
була. Шуннан бирле 38 ел буена башлангыч 
сыйныфлар укытучысы булып эшли. Югары 
категорияле укытучы дәрәҗәсенә ирешә. 

Рәзилә һәм Әсгать Гайнановлар гаиләсен-
дә ике малай – Рузил (1981–2013) белән 
Риф (1984) туып үсә. Риф бүгенге көндә 
әби-бабалары – Рәшидә һәм Тимерҗан Гай-
нановлар нигезендә яши. Ул Шаран ЛПУ-
сендә сак хезмәтендә эшли. Хатыны Гөлназ 
(1989) белән ике кыз – Азалияне (2013) 
һәм Аделинаны (2018) үстерәләр.

Ә Рәзилә белән Әсгать Гайнановлар, ла-
еклы ялга чыгып, бүгенге көндә мал-туар, 
кош-корт асрап, авылда тыныч кына гомер 
итәләр.

Нәсел дәвамчысы

Рәзилә һәм Әсгать Гайнановлар уллары Риф,  
киленнәре Гөлназ, оныклары Азалия белән. 
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1986 елның декабре. Туймазы районы-
ның Ташкичү авылында туган, Бәләбәйдә-
ге авыл хуҗалыгы техникумын, Башкорт 
авыл хуҗалыгы институтларын тәмамлаган 
Айрат Шәкүр улы Кәлимуллинны (1953) 
«1 нче Май» колхозына рәис итеп куялар. 
Бу Райман, Әгертамак, Төмәнәк авылларын 
берләштергән зур колхоз була ул вакытта. 
«Колхозның савым сыерларыннан торган 
5 сыер абзары, 2 – бозаулату, 2 – бо-
заулар, 1 яшь таналар бүлегеннән торган 
фермасы, 180 баш аты, 48 машинасы, 56 
тракторы булган машина-трактор паркы, 
автозаправкасы бар иде», – дип искә тө-
шерә үзе эшләгән елларны Айрат әфәнде.

Төмәнәк халкы яшь җитәкчене зур 
ышаныч белән каршы ала. Айрат Кәли-
муллин да килүгә үк авыл халкы белән 
уртак тел таба. «Төмәнәклеләр бик тырыш 
алар, бер-беребезгә хөрмәт белән эшлә-
дек», – ди ул. 8 ел дәвамында җитәкчегә 
өч авылга 56 км газүткәргеч салырга туры 
килә. Сауналары, бассейннары эшләп тор-
ган профилакторий ача. Колхозчыларны 
бушлай кайнар ризык белән тәэмин итә, 
матди ярдәм күрсәтә. Фермага кадәр ас-
фальт юл җәйдерә. Эш белән генә яшәми 
авыл халкы, колхоз рәисе елның-елында 
үзләренә Сабантуйлары уздыра, алдынгы 
колхозчыларны бүләкли.

1994 елда Айрат Шәкүр улын «Агроком-
банк»ның Туймазыдагы филиалына управ-
ляющий итеп билгелиләр. Аннан «Икмәк-
банк» филиалына директор итеп күчерәләр. 
Биредә Айрат әфәнде 3 ел хезмәт куя. 
Шаран ЛПУсында баш хисапчы булып та 
эшләп ала. 2004–2012 елларда Айрат Кәли-
муллин Туймазыдагы районара җитештерү, 

ремонтлау һәм эксплатацияләү бүлегендә 
(МПРЭО) эшли.

Бүгенге көндә Айрат әфәнде хатыны 
Мәүлия Мәхмүт кызы (1955) белән Сәламәт 
яшәү рәвеше буенча клуб ачып җибәргән-
нәр. 5 оныкка яраткан әбекәй-бабыкай бу-
лып, мал-туар, кош-корт асрап, бакчада 
җиләк-җимеш, яшелчә, чәчәк үстереп, ты-
ныч кына яшәп яталар. 

«Төмәнәккә күчеп килгәндә, кызыбыз 
Гүзәл (1977) белән Азат (1980) мәктәп ба-
лалары гына иде. Бүгенге көндә инде үз  
гаиләләре белән икесе дә Әгертамак авы- 
лында яшиләр. Төмәнәкне килүгә яраттык,  
табигате матур, халкы әйбәт, тырыш. Һө-
нәрем буенча мин медицина хезмәткәре: 
лаеклы ялга чыкканчы, Төмәнәк профи-
лакториенда, Шаран ЛПУсы, Әгертамак 
пунктларында фельдшер булып эшлә- 
дем», – ди Мәүлия ханым.

«Төмәнәкне килүгә үз иттек»

Мәүлия һәм Айрат Кәлимуллиннар. «1 нче Май» 
колхозына рәис булып килгән еллар

61
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«Ак өмет» мәчете 

2019 елда Башкортстанның Туймазы районында, күркәм таулар һәм 
елгалар арасында урнашкан Төмәнәк авылында дүрт манаралы биш айлы 
«Ак өмет» мәчете ачыла. Әлеге чарада бик күп кунаклар: Россиянең төр-
ле төбәкләреннән җыелган дин кардәшләребез, милләттәшләребез, шулай 
ук Россия мөселманнары Үзәк Диния нәзарәте җитәкчесе, мөфти Тәлгать 
Таҗетдин дә катнаша. Бу изге эшне башлап һәм башкарып чыгуда иң зур 
эш күрсәткән Фәнир Галимов әйтүенчә, мәчетне төзүдә барлык авыл халкы 
кулыннан килгәнчә ярдәм күрсәтә. Бүгенге көндә биредә җомга намазлары, 
ифтарлар үтә. Мәчет каршында балалар һәм хатын-кызлар өчен мәдрәсә 
эшли. 
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     Төмәнәккәем
 (Җыр)

Фәнир ГАЛИМОВ 
сүзләре һәм көе

Сагынып кайттым мин ерак яклардан,
Төмәнәккәем, зәңгәр таңнарың, 
Арыш басуың, назлы җилләрең,
Каршы алды мине тауларың.

Кушымта:
Төмәнәккәем, туган җиркәем, 
Бик сагындым сине, нишләем?!

Арымаем мин, йөгереп менсәм дә
Ак тавыңның биек ташына. 
Урманнарыңда йөреп туймадым
Карый-карый агач башына. 

Кушымта.

Ялан тәпиле бала чагымдай, 
Йөрим тагын инеш буенда –
Йөгерә-йөгерә таныш ташлардан,
Чылтырап аккан көмеш суында!

Кушымта.
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5
Көньяк
урамы
Әлеге урам төмәнәклеләр телендә 
«Кабак очы» дип тә йөртелә. 
Бүгенге көндә исеме генә тарихта 
калган Җәйләү авылына юл шушы 
урам аша үткән. Элегрәк Җәйләү 
буендагы тау битләренә колхоз 
кабак утырткан. Өлкәннәр сөйләве 
буенча, ындыр артларында гына су 
булгангамы, кабаклары бик уңган: 
малларга да ашатканнар, Төмәнәк 
базарында да сатканнар. Көньяк 
урамына шуннан бирле «Кабак очы 
урамы» атамасы тагылып калган. 

4 йорт – Сәфидә Хәбибуллина

5 йорт – Диана һәм Альмир 
Гарифуллиннар

9 йорт – Илгизә һәм Сабир 
Зәкиевләр

11 йорт – Раузалия һәм Шәйморат 
Миңнуллиннар

13 йорт – Фәридә Әхмәдиева

14 йорт – Нәргизә һәм Илдар 
Гыйбадуллиннар

15 йорт – Саймә Гарданова 

16 йорт – Суфия Тимербаева 

18 йорт – Айгөл һәм Салават 
Әхмәтовлар

20 йорт – Фәйрүзә Фәррахова

21 йорт – Зинфира Гарифуллина

5 5

36 б йорт – Сәрия һәм Равил 
Арслановлар

37 йорт – Әлфия Минегалиева

37 а йорт – Тәскирә Әхмәтҗанова

38/2 йорт – Рәзинә Кашапова

39 йорт – Илмира һәм Флүр 
Кашаповлар

39 а йорт – Гөлнара һәм Ленар 
Галимовлар 

40 йорт – Гөлназ Габдрахманова һәм
Азат Җиһаншин

42 йорт – Марина һәм Марат 
Гыйззәтуллиннар

43 йорт – Рәйсә Биктимирова һәм
Рафис Утяганов

44 йорт – Гүзәл һәм Рамил 
Сафиуллиннар

25 йорт – Айгөл Габдрәфыйкова һәм
Рәсим Ибатуллин 

26 йорт – Нәзирә һәм Наил 
Фәттаховлар

29 йорт – Зилә Шәйхуллина

30 йорт – Гөлназ һәм Айрат 
Вәлиуллиннар

32 йорт – Миңсылу һәм Хәбибулла 
Гыйбадуллиннар

33 йорт – Клара Әхмәтова 

34 йорт – Мөнәвир Кашапов

34 а йорт – Айгөл һәм Айваз 
Гайсиннар

35 йорт – Нурия Шәйхетдинова

36 йорт – Гөлүзә һәм Илдус 
Гыйльмановлар

36 а йорт – Зилә һәм Риф Бакировлар 

5
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...1973 елның гыйнвары. Салкын кыш. 
Өстенә пальто, аягына пима кигән, башына 
шәл ябынган Сәфидә Мисбах кызы (1943–
2019) Шаран районы Шаранбаш-Кенәз 
авылыннан Төмәнәккә Дөрикамал Җама-
летдин кызы Хәбибуллиналар (1901–1986) 
йортына килен булып төшә. «Бүрәнәдән са-
лынган йорт. Коридоры тактадан. Бианай 
үзе дә килгән кеше – Шаран районы Җа-
мады авылыннан. Ул вакытта биатай үлгән 
иде», – дип сөйләгән иде Сәфидә апа килен 
булып төшкән еллары турында. 

Дөрикамал һәм Котдус Хәбибуллиннар 
гаиләсендә 5 бала туып үсә. Сәвия – Ша-
ран районы Ярәмкә авылында, Саимә – 
Төрекмәнстанда, Әминә – Октябрск кала-
сында, Рузалия Шаран районының Чалмалы 
авылында яши. Хаҗинур Котдус улы Хәби-
буллин (1937–2011) Төмәнәктә төпләнеп 
кала.

Сәфидә һәм Хаҗинур Хәбибуллиннар 
үзләре дә 3 әр баш сыер, ат асрап яши. Сә-
фидә апа Төмәнәккә килүгә фермага сыер 
саварга чыга, лаеклы ялга чыкканчы, 1973–
1998 елларда, савымчы булып эшли. Хаҗи-
нур абый шофер була, Туймазы райпосын-
да да, урманчылыкта да хезмәт куя. Алар 
гаиләсендә 2 кыз бала туып үсә. Венера 
(1974) гаиләсе белән Туймазы районының 
Әгертамак авылында яши, Эльвира (1976) 
әти-әнисенең төп йортында тора, Туймазы 
шәһәренең 2 нче мәктәбендә мөгаллимә – 
татар теле һәм әдәбиятыннан укыта. 

«Төмәнәк халкы бер дигән. Эшләгәндә дә 
сүзгә килешмәдек, дус-тату яшәдек, Аллага 
шөкер. Тирә-күршеләрем әйбәт булды. Тик 
хәзер берсе дә исән түгел. Утраудагы кебек, 
берүзем калдым», – дип сөйләгән иде Сә-
фидә апа. Ни кызганыч, китап чыкканны 
күрә алмыйча, күршеләре артыннан ул үзе 
дә бакыйлыкка күчте. 

«Утраудагы кебек – берүзем...» 

Котдус Хәбибулла улы Хәбибуллин Сәфидә һәм Хаҗинур Хәбибуллиннар

9

Нурзидә Рәхмәтулла кызы (1908–1997) 
һәм Хәмзә Гаяз улы (1896–1967) Гаязовлар 
гаиләсендә алты бала – Кадрия (1927–
2010), Сәрия (1928–1971), Рабис (1938), 
Олия (1941), Альберт (1949–2008), Илгизә 
(1952) туып үсә. Алты баладан Төмәнәктә 
икесе – Олия белән Илгизә генә төпләнеп 
кала.

Илгизә Гаязова 1969 елда Туймазы ин-
тернат-мәктәбен тәмамлап, үзе белем алган 
мәктәптә китапханәче булып эшли. 1978 ел-
дан Туймазы районара базасында товар бел-
гече булып хезмәт куя. Шул елларда читтән 
торып Уфа кооператив техникумында белем 
ала. 

1983 елда Илгизә, бәхет эзләп, Себер 
якларына чыгып китә – Нефтеюганск шә-
һәренә барып урнаша. Булачак ирен – Мия- 
кәй районы Мәнәвез Тамак авылы егете Са-
бир Мөхәммәтҗан улы Зәкиевне (1956) дә 
шунда очрата. Шул ук елда яшьләр гаилә 

корып җибәрә. 1983–1991 елларда Илгизә 
промышленность товарлары кибетендә – са-
тучы, 1991–2000 елларда НГДУ «Юганск-
нефть» идарәсендә оператор булып эшли. 
Сабир Зәкиев 1982 елдан «Юганскнефть» 
идарәсенең «Халлибуртон» компаниясендә 
оператор-моторист булып хезмәт куя.

Илгизә һәм Сабир Зәкиевләр гаиләсендә 
ике бала – Илнур (1985) һәм Булат (1988) 
туып үсә. Илнур бүгенге көндә Себергә 
йөреп эшли, гаиләсе белән Төмәнәктә яши, 
хатыны Лиана белән ике бала үстерәләр. Бу-
лат Туймазы шәһәрендә яши. 

Зәкиевләр 2008 елда Илгизәнең туган 
авылына – Төмәнәккә кайтып урнашалар. 
«Шул елны улыбыз өйләнде, туйга кайттык, 
китәсе килми генә бит. Туган нигез тәки тар-
тып кайтарды. Минем әтеки гомер буена зав-
хоз булып эшләде, инәки умартачы иде», –  
дип, кадерлеләрен сагынып сөйли бүген Ил-
гизә апа.

Бәхет эзләп... туган якларга 

Илгизә һәм 
Сабир 
Зәкиевләр 
гаиләсе. 1988 ел
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Мәптуха һәм Закир Әхмәдиевләр гаи- 
ләсендә туган 11 баладан нибары 7 се генә –  
Зәйтүнә, Рәшит, Мәгариф, Әнүзә, Наил, 
Гөлфирә, Кәниф үсә. Иң өлкән балалары 
Зәйтүнә (1942), Төмәнәк мәктәбендә 7 нче 
сыйныфны тәмамлап, 17 ел дуңгызлар фер-
масында эшли, район буенча беренчелекне 
бирми, хәтта 1960 елларда Мәскәүгә ВДНХга  
кадәр барып җитә. Соңрак ул дуңгызларны 
сыерларга алыштыра: 45 ел савымчы булып 
эшли. 

 Зәйтүнә авылдашы Мөдәрис Мөхәммәт- 
гали улы Мөхәммәтгалиевкә (1936–1971) 
кияүгә чыга. Яшьләрне җыр-моң кавышты- 
ра – икесе дә җырларга ярата, спек-
такльләрдә катнашалар. Мөдәрис трактор- 
да эшли. Гаиләдә бер-бер артлы 3 бала – 
Раузалия (1961), Альберт (1963) Флюр 
(1967–2002) туа. Әмма гаилә бәхете озакка 
бармый, Мөдәрис яшьли вафат була – 28 
яшьлек Зәйтүнә, өч баласын кочаклап, биа-
нае белән торып кала. 

Бианае Хашига Имаметдин кызы (1905–
1998) бик акыллы, ут кебек җитез карчык 
була. Биатае Мөхәммәтгали Бөек Ватан су-
гышында хәбәрсез югала. 

Зәйтүнә белән Мөдәриснең өлкән балала-
ры Раузалия, Төмәнәк урта мәктәбен тәмам-

Бер йортта – дүрт буын

Хашига әби килене-улы – Зәйтүнә һәм Мөдәрис 
Мөхәммәтгалиевләр гаиләсе белән. 1967 ел

Сулдан – Мәгариф, Зәйтүнә, Рәшит, Әнүзә, Наил, Гөлфирә, Кәниф Әхмәдиевләр

лап, 71 нче Ишембай кондитер училищесын-
да белем ала. Аннары Серафим бистәсенә 
эшкә китә. 1982 елда авылдашы, Мөнирә 
(1930–2003) һәм Галимҗан Миңнуллиннар-
ның (1930–1989) өлкән уллары, Республи-
ка сәнгать мәктәбендә укыган, хореография 
түгәрәгенә йөргән, биюче, Төмәнәкнең иң 
уңган егетләренең берсе Шәйморат Миңнул-
линга (1958) кияүгә чыга. Шәйморат кол-
хозда шофер да, терлекче, ферма мөдире дә 
булып эшли, каравылда да тора. Раузалия 

30 ел балалар бакчасында тәрбияче ярдәмче-
се хезмәтендә була. 

Раузалия һәм Шәйморат Миңнуллиннар 
гаиләсендә дүрт бала – Регина (1983), Рау- 
шан (1985), Азамат (1988), Руслан (1993) 
туып үсә. Бүгенге көндә аларның һәркайсы 
гаиләле, үзләре матур итеп тормыш көтәләр, 
балалар үстерәләр. Азамат Миңнуллин дүр-
тенче буын вәкиле булып, Төмәнәктә – төп 
йортта яши. Алар да хатыны Гөлназ (1992) 
белән ике бала үстерәләр. 

Раузалия һәм Шәйморат Миңнуллиннар гаиләсе
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Нәргизә белән Илдар Гыйбадуллиннар 
язмыш сынаулары узып, шактый еллардан 
соң очрашып кавышалар. 2000 ел була ул...

Нәргизә Таһир кызы (1973), Төмәнәк 
урта мәктәбен тәмамлаганнан соң, Уфа фи-
нанс техникумында белем ала. Хезмәт юлын 
Туймазы салым инспекциясендә башлый, 
аннары,Төмәнәктә хисапчы булып эшли. 
Бүгенге көндә – «РиаПласт» җәмгыятендә 
хисапчы хезмәтендә. 

Илдар Хәбибулла улы (1973–2019) 
1991–1993 елларда Свердловск өлкәсенең 
Елань бистәсендә армия хезмәтендә була. 
Аннан кайткач, 5 ел Туймазы районара база-
сында, аннары колхозда шофер булып эшли. 

Нәргизә белән Илдарның уртак җимеш- 
ләре Илмир Гыйбадуллин (2001) бүгенге 
көндә Туймазы индустриаль техникумында 
укый. Илдар Гыйбадуллинның кызы Алина 
Исхакова (1991) – Төмәнәктә, Нәргизәнең 
кызы Эльмира Гомәрова (1995) Казан кала-
сында яши. 

«Илдар белән без бер сыйныфта укы-
ган идек. Өйләнешкәч, бик матур яшәдек. 
Хуҗалыкта бик күп сыер, үгез ише мал-ту-
ар, кош-корт асрый идек. Бик иртә ташлап 
китте безне Илдар, яшисе дә яшисе иде әле 
бергә», – дип көрсенә, вакытсыз вафат бул-
ган ирен сагынуларын белдерә Нәргизә ха-
ным. 

Яшисе дә яшисе иде...

Нәргизә һәм Илдар Гыйбадуллиннар гаиләсе
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Тыл ветераны Саймә Солтан кызы Гар-
дановага Бөек Ватан сугышы михнәтләрен 
шактый татырга туры килә. 12 яшеннән кол-
хозның яшелчә бакчасына эшкә чыга, атлар 
җитешмәгәнлектән, үгез җигеп, су ташый. 

«Минем әтеки Солтан Гарданов (1900–
1943) – дини нәселдән, аның әтисе Шәйгар-
дан мулла була. 1915–1916 елларда әтеки 
дә Төмәнәктә мулла булып тора. Шулай бер-
вакыт Шәйгардан бабайны Уфа төрмәсенә 
алып китеп ябалар. Күпмедер вакыттан соң 
әтеки хәлен белергә баргач, аны да төрмәдә 
алып калалар. Революция еллары булу гына 
коткарып кала. Аннары әтекине Гражданнар 
сугышына җибәрәләр, ә Шәйгардан бабай-
ны төрмәдән чыгаралар. 20 яшендә комму-
нистлар сафына баскан әтеки 1930 елларда 
«Йолдыз» колхозын оештырып йөри. Инәки 
Сафура Гарданова (1902–1968) – тумышы 
белән Шаран районының Үлек-Елга авылын-
нан. Гомере буена колхозда төрле эшләрдә 
эшли», – дип искә төшерә әти-әниләрен 
Саймә апа Гарданова. 

Сафура һәм Солтан Гардановлар 
гаиләсендә туган җиде баладан бишесе – 
Суфия (1924), Сания (1926–1946), Сабира 
(1928), Саймә (1929), Кәримә (1932) исән-
сау үсә. Саймә апа, колхозда 48 ел эшләп, 
лаеклы ялга чыга: гомер буе сыер сава. Ул 
елларда «1 нче Май» колхозының 1000 әр 
баш савым сыеры була. Кул белән 20 шәр 
сыер сава алар. Шул эшләгән еллары эчендә 
Саймә берничә мәртәбә авыл Советына депу-
тат итеп сайлана, идарә әгъзасы булып тора. 
1968 елларда, депутат буларак, авылда су 
үткәрүдә, балалар бакчасы төзүдә катнаша. 

Бүгенге көндә Саймә апа сеңлесе Кәримә 
белән яши. Озын кичләрдә сугыш елларына 
туры килгән балачакларындагы, яшьлекләрен-
дәге хатирәләрне искә төшерергә ярата алар. 

«1945 елда сугыш туктагач, колхоз кы-
рына ашлык чәчтек, аннары аны 1946 елның 
язында җыйдык. Ындыр артында ашлыкны 
суктыру мәйданы ясадык. Шул чагында 
районнан артистлар килде. Барысы да ак 
кофта, кара юбка кигән. Шул көнне беренче 
мәртәбә безгә зур казан асып, умач пешер-
деләр. Шуны ашап менгәч, артистлар уй-
ный башлады. Безнең өсләр тузанга баткан, 
әмма алар болар тузанлы дип тормадылар, 
безне дә биергә чакырдылар. 

Элек читкә китеш юк иде бит, паспорт, 
документ бирми иделәр. Мин дә читкә кит-
мәкче булып талпынган идем дә, инәки: 
«Беркая да китмисең, ул бәхетне эзләп тап-
кан кеше юк, эзләмә», – диде. Без биш кыз 
булгач, әтеки миңа: «Син улым урынына 
булырсың, атта да йөрерсең», – дип, ма-
лай эшләренә өйрәтте» – дип, хатирәләрен 
яңарта Саймә апа.

«Улым урынына булырсың...» 

Саймә Гарданова
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1936 еллар. Төмәнәкле Солтан Гарда-
нов тамак туйдырыр өчен гаиләсен (5 кызы 
белән!) алып, Владивостокка чыгып китә. 
Ул анда тимер юл күзәтүчесе булып эшли. 
Кызлары рус мәктәбенә укырга йөри. Гаилә 
сыер асрап, яшелчә үстереп көн күрә, шуңа 
тамаклары да тук була. Алар торган җирдә 
репрессиягә эләккән Казан татарлары яши. 
Өлкән кызлары – 12 яшьлек Суфия – 
аларга сөт сатарга йөри, еш кына аны балык- 
ка алыштыра. 

1941 елда Гардановлар гаиләсе Уфага кү-
чеп кайта. Шунда төпләнергә, тамыр җәяргә 
уйлаганда гына Бөек Ватан сугышы башла-
на, бөтен хыялларының, тормышларының 
астын өскә китерә. Солтан Гардановны су-
гышка алалар. Хатыны Сафура балалары 
белән туган авылы Төмәнәккә кайтып китә, 
әмма кайтып керер өе булмый – сатып 
киткән булалар. Менә шуннан башлана да 
инде алар өчен михнәтләр: балалыкларын-
нан да чыгарга өлгермәгән кызлар көне-тө-
не колхозда эшли. 1941 елда Суфияләрен 
Дуван районына урман кисәргә җибәрәләр. 

1943 елда аны Орехово-Зуевога торф чы-
гарырга алып китәләр, анда ул 3 ел эшли. 
Әтиләре Солтан сугыштан яраланып кайта, 
әмма озак яшәми, алган яраларыннан вафат 
була. Гардановларга яшәве тагын да кыенла-
ша. «Малайлар урынына безне бөтен авыр 
эшкә куйдылар. Әмма сынатмадык, тырыш- 
тык», – дип, газаплы үткәннәрен искә алса 
да, Суфия апа бүгенгесенә шөкер итеп яши. 

Суфия Гарданова (1924) 1956 елда авыл-
дашы Баязит Тимербаевка (1923–1988)  
кияүгә чыга. Баязит Габсалих улы, Төмәнәк 
урта мәктәбендә 7 нче сыйныфны тәмамлап, 
1937 елның көзендә Бәләбәй педагогия техни-
кумына укырга керә. Әмма аны тәмамлый ал-
мый, авырып китә. 1941 елның җәендә әтисе 
Габсалихны сугышка алалар. Баязит Тимер-
баев үзе 1942 елның 12 маенда сугышка алы-
на: Брянск фронтында сугышка керә. Сугыш 
кырында 3 тапкыр – 1943, 1944, 1945 еллар-
да яраланып, бер ел госпитальдә дәваланып, 
1946 елның мартында гына туган ягына әй-
ләнеп кайта. Сугыштагы батырлыклары өчен 
ул Кызыл Йолдыз орденына лаек була. 

«Балачакны сугыш урлады...»

Баязит ТимербаевСуфия Тимербаева

Тимербаевлар гаиләсендә ике бала – Ри-
нат (1959) белән Минзилә (1963) туып үсә. 
Минзилә, Уфа хисапны механикалаштыру 
техникумын тәмамлап, Туймазыдагы «Ав-
тобетоновоз» заводында, аннары, лаек- 
лы ялга чыкканчы, Тумазы шәһәренең пас-

порт өстәлендә хезмәт куя. Бүгенге көндә 
Төмәнәктә яши, әнисен тәрбияли. 

Ринат Тимербаев, Уфа урман технику- 
мын тәмамлап, лаеклы ялга чыкканчы, Тө-
мәнәк урманчылыгында агач җитештерү мас- 
теры булып эшли. Ул да Төмәнәктә яши. 

Минзилә Тимербаева Ринат Тимербаев гаиләсе белән
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Колхозлашу елларында Миңнурый Заки-
рованың (1926–2010) әтисе Габит абзыйны, 
«кулак» исеме тагып, гаиләсе белән бергә 
Ерак Көнчыгышка сөрәләр. Аннан ул Урта 
Азиягә – Кыргызстан якларына китеп төп-
ләнә. Күп михнәтләр татып йөри торгач,  
11 балалы гаиләдән нибары 3 бала гына 
исән кала. 1940 елда әти-әниләре дә вафат 
була. Ул чакта Миңнурый – 14 яшьлек 
кыз, туганнары арасында иң өлкәне. Ике 
сеңлесен карашырга күршедә яшәүче кыр-
гыз гаиләләре ярдәм итә. Соңрак Миңнурый 
мәктәптә 5 ел кыргыз теле укытучысы булып 
эшли, сеңелләре – Миңзифа белән Фатый-
ма – Бохарага китеп урнаша. 

1950 еллар. Миңнурый, туган якларын 
сагынуына түзә алмыйча, элек үзләре яшә-
гән Җәйләү авылына кайтып, алачык сыман 
иске генә йортта яши башлый. Шул еллар-
да Туймазы районының Балагачкүл авылы 
егете Гайсә Әхмәтов (1926–1988) белән та-
нышып, 1951 елда өйләнешәләр. 

Гайсә Фазлыйәхмәт улы Әхмәтов ту-
мышы белән Әгер авылыннан (Туймазы рай-
оны) була. 1930 елларда әтиләре ачлыктан 
качып, тирә-ягында рус авыллары булган 
Балагачкүлкә китә. «Фазлыйәхмәт бабыкай 

шунда күчкәч, Кашапов фамилиясен тө-
шереп калдырып, Фазлый Әхмәтов булып 
йөри башлый. Рус авыллары халкы үстергән 
яшелчә, җиләк-җимеш кенә коткарып кала 
аларны ачлыктан. Мин туганда, ул күптән 
юк иде инде. Смоленскида барган сугышлар-
да һәлак булган. 2017 елда барып, каберен 
эзләп таптым. Кабер ташына да «Фазлый 
Әхмәтов» дип язылган иде», – дип искә тө-
шерә Фазлыйәхмәт бабасын оныгы Салават 
Әхмәтов. 

Миңнурый һәм Гайсә Әхмәтовлар гаиләсе 
1966 елда Төмәнәккә күченә. Гаиләләрендә 
алты бала туа. Аларның өчесе – Ильяс 
(1953–1999), Рима (1956), Фәнүзә (1960–
2018) – Райман авылында яши. Фәритләре 
(1958) – Туймазыда, Фоат (1962–1997) 
белән Салават (1966) Төмәнәктә, әти-әни-
ләре яшәгән нигездә төпләнеп кала. 2000 
елда алар яңа өй салып чыгалар.

Бүген без алты баланың берсе – әнисе 
сыман укытучылык һөнәрен сайлаган Сала-
ват Гайсә улы Әхмәтов белән әңгәмәләшеп 
утырабыз. 

Төмәнәк урта мәктәбен бетергәч, Салават-
ны армиягә алалар. Кара диңгез флотында  
3 ел хезмәт итә ул. Хезмәтен тәмамлап кайт-

«Илле елдан соң каберен эзләп таптым...»

Миңнурый һәм 
Гайсә 
Әхмәтовлар

Бертуган 

Әхмәтовлар

кач, Башкорт дәүләт университетының гео-
графия факультетына укырга керә. Булачак 
хатыны – Баймак районының Түбән Касаба-
сы авылы кызы Айгөл Фатих кызын (1971) 
да шунда очрата. Бер факультетта, бер курста 
укый алар. Яшь парлар 1992 елда өйләнешә. 

Айгөл һәм Салават Әхмәтовлар хезмәт 
юлларын 1992 елда Аблай мәктәбендә (Туй-
мазы районы) башлыйлар. Салават геогра-
фия белән тарих фәннәреннән укытса, Айгөл 
ханым башлангыч сыйныфларда белем бирә. 

1993 елда аларның гаиләсе Салаватның ту-
ган авылына – Төмәнәк мәктәбенә укытырга 
кайталар. Салават биредә ике ел Башкортстан 
мәдәнияте тарихы укыта. Шул ук елда гаиләдә 
кызлары – Миләүшә, бер ел да узмый, 1994 
елда, икенче кызлары Айсылу туа. 

1995 ел. Салават Әхмәтов Әгер мәктә-
бенә уку-укыту буенча директор урынбаса-
ры һәм география укытучысы булып эшкә 

китә. Аның урынына Башкортстан тарихы 
һәм мәдәнияте укытучысы булып, Төмәнәк 
мәктәбендә хатыны кала. 

– 1997 елда мине Туймазының 3 нче 
мәктәбенә завуч итеп күчерделәр, шул ук 
елны Айгөл дә Төмәнәк мәктәбендә завуч бу-
лып эшли башлады. 1999 елда мине район 
хакимиятенең мәгариф бүлегенә – инспек-
тор, аннары бүлек җитәкчесе итеп куйды-
лар. 2004 елда Туймазының аерым фәннәрне 
тирәнтен өйрәтү буенча 1 нче интернат-мәк-
тәбенә директор билгеләделәр. Бүгенге көн-
гәчә шунда эшлим, – ди Салават Гайсә улы.

Айгөл ханым 2001 елда Туймазының 
1 нче гимназиясенә география укытучысы 
булып урнаша. Бер елдан аны районның 
мәгариф бүлегенә профсоюз рәисе итеп 
күчерәләр. 2005 елдан – бүлек инспекто-
ры, 2008–2011 елларда Туймазының 1 нче 
гимназия директоры булып эшли. 2011 ел-
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дан бүгенгәчә – Туймазы районының мә-
гариф идарәсе җитәкчесе. 

Айгөл белән Салават Әхмәтовларның фи-
дакяр хезмәтләре хөкүмәт тарафыннан юга-
ры бәяләнгән, аларның икесе дә – Башкорт- 
станның мәгариф отличниклары, Россия Фе-
дерациясенең Мактаулы мәгариф хезмәткәр-
ләре.

Әхмәтовларның кызлары икесе дә югары 
белем алган, Миләүшә – Башкорт медицина 
университетын, Айсылу Губкин исемендәге 
Мәскәү нефть университетын тәмамлаган.

– Әтеки-инәки уңган, тырыш кешеләр 
булды, икесе дә терлекчелектә эшләде. 
Әтеки гаҗәеп мәрхәмәтле, инәки эшлекле, 
хуҗалыкчыл, һәрнәрсәне алдан күрә белә 
иде. Соңгы елларда ул котельныйда эшләде, 
сыер савучылар килгәнче, ташкүмер ягып, 
су җылытып куя иде. Укытучы да булып 
эшләгәч, бик башлы иде ул, берәр нәрсә 
санарга кирәк булса, аңа калькулятор да 
кирәкми иде, – дип, кадерлеләрен яратып 
искә ала Салават әфәнде.

Айгөл һәм Салават Әхмәтовлар кызлары Миләүшә, Айсылу, кияүләре Никита белән. 2017 ел

20

1864 елда туган Төмәнәк егете Фәрра-
хетдиннең нәсел башында сәүдәгәрләр тора. 
Аннан соң урманчылар, умартачылар китә... 
Фәррахетдин үзе Учалы руднигында юл 
сала. Урманда агач тиеп, бер күзе сукырая. 
Бик гыйлем иясе карт була, гарәпчә укый- 
яза белә. Умарта асрый, урманчылык бе-
лән шөгыльләнә. Хатыны Миңсылу белән  
4 угыл, 2 кыз тәрбияләп үстерә алар. 

Авыл халкы телендә «Дарттин» дип йөр-
телгән олы уллары Заһретдин (1894–1981) 
13 ел гомерен төрле сугышларда үткәрә.  
1 нче Бөтендөнья сугышына 1914 елда алы-
нып, анда бер бармагын өздереп, контузия 
алып, биш елдан соң гына туган авылына 
әйләнеп кайта. Сугыштан соң умарталыкта, 
урманчылыкта хезмәт куя, үзе җыр-моңга да 
оста була. 1930 елда Җәйләү авылына күченә. 
Колхоз төзелгәч, хуҗалык мөдире була, ха-
лыктан заем, салым җыю белән шөгыльләнә. 
Гарәпчә укый-яза, латинчага өйрәнә. 

Кайгы-хәсрәтне шактый күп күрә Заһрет-
дин: 6 баласын ятим итеп, хатыны Хәтирә 
җиденчесен тапканда үлеп китә. Якты  
дөньяга аваз салырга өлгерә алмаган сабые 
белән бер кабергә җирлиләр аны. Заһретдин 
Туймазы районының Исмаил авылыннан 

икенче яшь хатын ала. Сабыйлар бәхетенә, 
Хөмәйрә (1907–1992) бала җанлы булып 
чыга: 6 ятимне – Хәлимә, Гыймазетдин, 
Җәмилә, Фәгыйлә, Исрафил, Фәймәне – 
үз канаты астына сыендыра. Алардан тыш 
та тагын Заһретдингә 2 бала – Назыйф 
белән Маһирәне бүләк итә. 

Илләр тыныч булмый шул. Заһретдин 
2 ел Фин сугышында катнаша, Бөек Ватан 
сугышы башлангач, 1941 елда хезмәт армия-
сенә алына. Чкалов, Богырыслан шәһәрләре 
янында урман кисә алар, шунда ачлыкка 
интегәләр. Бәхетенә, Заһретдиннең Туймазы 
якларыннан булган Чкалов фамилияле ко-
мандиры бик игелекле, ярдәмчел кеше бу-
лып чыга. Хөмәйрә, соңгы сыерын сатып, 
шушы кеше аркылы иренә акча җибәрә. 
Заһретдин шуның белән генә исән кала. 

Гаиләдә туган 9 баладан җидесе үсә. Ул 
чорда аякка баскан һәр бала әти-әнисе белән 
эштә була. Назыйфлары да 9 яшеннән көтү 
көтә. Шулай бервакыт, арыгач, җиргә ятып 
тора, шунда суык тидерә, нәтиҗәдә бер кү-
зен югалта. 

Җиде бертуган Фәрраховлар арасында 
Төмәнәктә бер Назыйф (1938–2002) кына 
торып кала. Ул гомер буе колхозда терлек-

Тормыш юллары катлаулы...

Хөмәйрә һәм 
Заһретдин 
Фәрраховлар 
оныклары 
белән. 
1965 ел
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че, осеменатор булып эшли. Балта остасы 
була, берничә йорт сала, каенишләренә дә 
ярдәм итә. Җәйләү урманнары тауларына 
менеп, «Иске кара урман», «Имәннәр шау- 
лый», «Яшь наратлар»ны җырлауларын 
авылдашлары әле дә сагынып сөйли. 

1960 елда Назыйф авылдашы Мәдинә 
Тимербай кызы Шәфыйкова (1940–2015) 
белән гаилә кора. Гаиләдә 4 бала – Фәри-
дә (1962), Фәйрүзә (1964), Флүзә (1965–
1983), Зөлфия (1969) туып үсә. 

«Әнкәй хезмәт юлын фермада башла-
ган. 15 яшеннән сыер сауган. Әткәй белән 
дә шунда танышканнар. 1965 елда алар  
3 бала белән Җәйләүдән Төмәнәккә күчә-ләр. 
1977 елдан әнкәй Төмәнәк урта мәктәбендә 
аш пешерүче булып эшләде. Аш-су остасы 
булды, авыл халкы туйларга да пешертә 
иде. Ул пешергән чәкчәкләрне, ипиләр бергә 
өйсәң, бер тау булыр иде, алар Мәскәү, Кы-
тай, Владивосток, Австралиягә хәтле барып 

җитте», – дип, газизләрен искә ала төп ни-
гездә яшәүче кызлары Фәйрүзә. 

Фәйрүзә 1984–1986 елларда Башкорт 
кооператив техникумында укый. Аннары 
төрле оешмаларда бухгалтер вазифасын 
башкара. Бүгенге көндә сәүдә хезмәтендә 
эшли. Фәридә, Башкорт дәүләт универси-
тетын тәмамлап, озак еллар Туймазы рай- 
онының Илчембәт урта мәктәбендә татар те-
ле һәм әдәбияты фәненнән укыта. Уку-укыту 
эше буенча директор урынбасары вазифасын 
башкара, Татарстан Республикасының «Мә-
гариф өлкәсендәге уңышлары өчен» күкрәк 
билгесенә, «Югары категорияле укытучы» 
исеменә лаек була. Зөлфия 1986–1988 ел-
ларда Йоматау авыл хуҗалыгы технику-
мында белем ала. Хәзерге вакытта Туймазы 
шәһәренең 2 нче интернат-мәктәбендә хезмәт 
куя.

Бүгенге көндә Назыйфның нәселен Ай-
нур, Алсу, Данил, Фирдүс, Элиза дәвам итә. 

Мәдинә һәм 
Назыйф 
Фәрраховлар 
кызлары –  
сулдан – 
Фәридә, 
Фәйрүзә, 
Зөлфия белән. 
1996 ел 
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1971 ел. Ютазы районы Ишморат авылын-
да туган, Алабуга педогогия институтын тә-
мамлаган Зинфира Шиап кызы Фәрхетди-
нова (1943) Төмәнәк мәктәбенә татар теле 
һәм әдәбияты укытучысы булып эшкә килә 
һәм, лаеклы ялга чыкканчы, әлеге хезмәтен-
дә була. Шул еллар эчендә ул 2 ел мәктәп 
директоры, 7 ел уку-укыту бүлеге мөдире, 
6 ел авыл Советы рәисе вазифаларын баш-
кара. Зинфира Шиап кызы – БАССРның 
мәгариф алдынгысы, хезмәт ветераны, Баш-
кортстан Республикасының 100 еллык юби- 
лей медале, күпсанлы Мактау кәгазьләре, 
грамоталары иясе. 

Төмәнәккә шактый чарланып, тәҗрибә 
туплап килә Зинфира Фәрхетдинова. Аңа 
кадәр Ютазы районы Кара Зирек мәктәбен-
дә 6 ел эшли, туган авылында мөгаллимлек 
кыла. «Еракка китмә, әнә Төмәнәккә бар», –  
дип үгетлиләр аны... 

«Көнчыгыш урамындагы Галия апада 
яши башладым. 3 еллап торгач, кияүгә чык-

тым. Ирем Рим Гатаулла улы Гарифуллин 
(1940–2006) да килгән кеше – Туймазы 
районы Атнагул авылыннан, Туймазыда рәс-
сам-бизәүче булып эшли иде», – дип, ха-
тирәләре белән уртаклаша Зинфира ханым. 

Яшьләр, үзләренә өй сатып алып, аерым 
яши башлыйлар. Гаиләдә өч бала – Илһам 
(1974), Ләйлә (1976), Ирек (1979–2001) 
туып үсә. Илһам бүген авылда, төп йортта 
әнисе белән яши. Хатыны Әлфия – Әгерта-
мак авылында кибетче. Гаиләдә 2 бала үсеп 
килә. Ләйлә гаиләсе белән Туймазы рай- 
онының Кыска Елга авылында тора, 2 бала 
үстерәләр. 

Бүгенге көндә дә Зинфира Шиап кызы 
авыл тормышында, мәдәни чараларда ак-
тив катнаша: шигырьләр, сценарийлар яза. 
«Укучыларым белән очрашып торабыз. Кай-
ларда гына яшәмиләр дә, кемнәр генә юк 
араларында: барысы да матур итеп дөнья 
көтәләр, туган телләрендә сөйләшәләр, шу-
ларны күреп сөенәм», – ди ул. 

«Укытучы – бөек исем...»

Зинфира 
Шиап кызы 
Гарифуллина 
укучылары 
арасында
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Айгөл Рим кызы Габдрәфыйкова (1985) 
белән Рәсим Нәҗип улы Ибатуллин (1985) 
Төмәнәктә Айгөлнең әти-әнисе нигезен-
дә яши. Туймазы районының Татар Ол-
кан авылында туып үскән Рәсим Туймазы 
шәһәрендә эретеп ябыштыручы булып эшли. 
Айгөл ханым Туймазы хастаханәсендә авы-
рулар карый. Гаиләдә 4 бала – Аделина 
(2005), Рәнис (2013), Радмир (2014), Аме-
лия (2020) үсә. 

«Әтеки Рим Миңнебай улы (1941–1999) 
шофер булып эшләде, заправкада каравылда 
торды. Инәки Светлана Александровна Ива-
нова (1948–2012) тумышы белән Туймазы 

районының Чуваш Олканы авылыннан иде, 
гомере буена фермада эшләде, бозаулар ка-
рады. Инәкинең мичтә пешергән ипиләрен, 
күкәй күмәчен, тәбикмәген, каклаган казла-
рын әле дә сагынып искә алам. Гаиләдә без  
2 бала үстек. Азат абый (1979–2007) бүгенге 
көндә без торган йортта – төп нигездә яшә-
де, бик аяныч, авариядә һәлак булды. Якын-
нарымны сагынып сөйләргә генә калды...

Безнең Миңнебай бабыкай сугышта 
хәбәрсез югалган, ә Сайра (1909–1992) 
әбекәй озын гомерле булды, 83 яшенә кадәр 
яшәде», – дип искә ала кадерлеләрен Айгөл 
ханым. 

«Сагынып сөйләргә калды...»

Рим Габдрәфыйков. 1961 ел Сайра һәм Миңнебай Габдрәфыйковлар

Светлана 
Иванова 
оныгы Аделина 
белән
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1997 ел. Үзбәкстанның Кунград шәһәрен-
дә (Каракалпак Республикасы) яшәүче 
Наил Әнвәр улы Фәттахов (1967) эшләгән 
җиреннән чираттагы ялын ала да Әбүзәр 
абыйсы янына – Башкортстанга, Туйма-
зы районының Төмәнәк авылына кайтып 
китә. Очраклы сайланган җир булмый ул: 
әтисе Әнвәр Саях улының да (1931–2004) 
(Туймазы районы Кыска Елга авылыннан), 
әнисе Фәймә Сәмигулла кызының да (1940) 
(Туймазы районы Нөркәй авылыннан) туган 
яклары. Шул кайтуыннан бүтән китми Наил 
Үзбәкстан якларына. Вагонда яши башлый, 
теплицага эшкә урнаша. 1998 елда гаиләсен 
дә, әтисе белән әнисен дә алып килә. Әмма 
әтиләренә туган якларында озак яшәргә на-

сыйп булмый, 6 елдан соң вафат була һәм 
Төмәнәктә җирләнә. 

Тырыш, дус-тату гаилә – Нәзирә (1966) 
һәм Наил Фәттаховлар – авылда да югалып 
калмый: иске генә йорт сатып алып, 2005 елда 
аның урынына бөтен мөмкинлекләре булган 
яңа йорт җиткереп чыгалар. Бүгенге көндә 
Наил – Шаран ЛПУсының газ бирү стан-
циясендә оператор, хатыны Нәзирә «Риа- 
Пласт» оешмасында кисүче булып эшли. 
Уллары Дамир (1991) Туймазы индустри-
аль техникумын, Уфа авиатехник универ-
ситетын тәмамлап әтисе янында, киленнәре 
Гөлнара (Гафур авылыннан) Туймазыда 
«Нижгеокомплект» оешмасында эшли. 

Җан тартмаса, кан тарта...

Нәзирә һәм 
Наил Фәтта-
ховлар уллары 
Дамир, килен-
нәре Гөлнара 
һәм әниләре 
Фәймә апа 
белән.
 2018 ел
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Мәфтуха Муллагали кызы (1916–1988) 
һәм Фәтхулла Шәйхулла улы (1908–1983) 
Шәйхуллиннар Төмәнәктә туып үсеп, шунда 
гомер кичергәннәр. 

1933 елда шофер-механик булырга укып 
чыккан Фәтхулла Шәйхуллин Бөек Ватан 
сугышына алына, 10 нчы авторотада хезмәт 
итә. Җиңүне ул Берлинда каршылый, шунда 
ук Җиңү парадында да катнаша. Яу кырын-
да күрсәткән батырлыклары өчен орден-ме-
дальләр белән бүләкләнә. Фәтхулла 1946 
елның маенда гына туган якларына әйләнеп 
кайта, җиңүдән соң да әле бер ел Берлин-
да төрле хуҗалык, төзекләндерү эшләрендә 
катнаша. «Рейхстаг бинасына үз исемемне 
язып калдырдым. Берлин шәһәрен биш бар-
магымдай яхшы беләм», – дип горурлана 
торган була ул. 

Мәфтуха белән Фәтхулла Шәйхуллин-
нар алты балага тормыш бүләк итә. Марат 
(1947–1971) белән Әхмәдулла (1954–1999) 
уллары вакытсыз мәрхүм була. 

Өлкән кызлары Суфия (1938) Татарстан-
да, Яшел Үзән шәһәрендә яши, кияүгә чы-
гып, ире белән 2 кыз тәрбияләп үстерәләр.

Икенче кызлары Кәримә (1941), Аксен 
авыл хуҗалыгы техникумын тәмамлап, 1961 
елда Чакмагыш районына эшкә юллана. 
Хезмәт юлын Карл Маркс исемендәге кол-
хозда зоотехник вазифасында башлый. 1962 
елда Мәскәүдә ВЛКСМның XIV съездында 
делегат буларак катнаша. Бөре дәүләт пе-
дагогия институтында читтән торып югары 
белем ала. Чакмагыш районы Иске Биккенә 
авылы егете – агроном Зәки Хәмәдьяр улы 
Гыйззәтуллин белән тормыш коралар һәм, 
Калмашбашта урнашып, 3 бала тәрбияләп 
үстерәләр. Кәримә Фәтхулла кызы Гыйз-
зәтуллина озак еллар Калмашбаш урта мәк-
тәбендә укытучы, завуч булып эшли. 20 ел 
авыл Советы рәисе вазифасында була. Ты-
рыш хезмәте аның «Хезмәт ветераны» меда-
ле һәм күпсанлы Мактау кәгазьләре белән 
билгеләнә. Ул районның «Шәрәфле кешесе» 
исемен йөртә. 

Зөһрә (1949) белән Зөлфирә (1952) 
Шәйхуллиналар Казан финанс-икътисад ин-
ститутын тәмамлап, Башнефть системасында 
баш хисапчы булып эшлиләр. 

Фәтхулла кызлары кайда гына яшәсәләр 
дә, туган авылларын онытмыйлар, кайтып 
йөриләр, кулларыннан килгәнчә авыл тор-
мышында да катнашалар. Төмәнәк авылын-
да мәчет салганда, Зөһрә ханым фундамент 
блоклары, Зөлфирә ханым җылылык, су үт-
кәрү торбалары кайтарткан. 

Бүгенге көндә Төмәнәктә – Фәтхулла 
Шәйхуллин нигезендә киленнәре – Әхмә-
дулланың хатыны Зилә Шәйхуллина яши. 

Фәтхулла кызлары

Зөлфирә, Кәримә, Зөһрә Шәйхуллиналар. 2017 ел

Фәтхулла Шәйхуллин оныклары – Гүзәлия һәм 
Миләүшә белән. 1974 еллар
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18 яшьлек Миңсылу Габидуллина (1947) 
булачак ире белән Төмәнәк клубында та-
ныша. Бер генә күрешәләр дә, икенчесендә 
Хәбибулласы аны туган авылы Җәйләү-
башка урлап алып та китә. «Разия бианай 
(1910–1976) исән иде ул вакытта, бер- 
гә матур яшәдек. 40 көнлек баланы аңа 
калдырып эшкә чыктым. Аннары Төмәнәк-
тә өй салып кердек. Бианайны да алып 
төштек», – дип, якыннарын искә ала бү-
ген Миңсылу апа. 

Ире Хәбибулла Нигъмәтулла улы (1943) 
белән ярты гасырдан артык бергә яши алар. 
Гаиләдә туган 3 бала – Айдар, Илдар, Гөл-
сем янына Резеда сеңлесенең 2 баласы – 
Раушан белән Раушания дә сыя. Хәбибулла 
Гыйбадуллин эретеп ябыштыручы булып 
эшли, Миңсылу сыер сава, мәктәп котель-
ныенда кочегар булып эшли, пешекче була. 

Бүгенге көндә Миңсылу апа белән Хәби-
булла абзый, 9 оныкка, 2 оныкчыкка кадер-
ле әбекәй һәм бабыкай булып, кайтканнары-
на, килгәннәренә сөенеп, бәхетле картлыкта 
яшиләр. 

Миңсылу Гыйбадуллина (1947) үз әти-
сен дә һәрвакыт җылылык хисләре белән 
искә ала. «Әтеки Кәшиф Шәрифулла улы 

«Урлап» табылган бәхет

Миңсылу һәм 
Хәбибулла 
Гыйбадуллиннар 
гаиләсе

Сулдан – Хәбибулла Гыйбадуллин әнисе Разия, 
туганы Кәшиф Садыйков белән. 1953 ел
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(1923–2003) битендә шеш булганлыктан су-
гышка бармаган. Шулай да Дуван районын-
да урман кисеп йөргәнен хәтерлим. Пегас 
исемле аты белән йөри иде ул анда. Кыш 
көннәрендә тула оек белән чабата киеп китә 
иде. «Аяк туңа башлагач, аттан төшеп, кы-
рыеннан бара идек», – дип, инәкигә сөйлә-
гәне хәтердә. Без, балалар: «Прәннек алып 
кайта», – дип, әтекине көтеп тора идек. 
Соңыннан фермада терлекчелектә, җәен кыр- 
да чәчүдә эшләде, тракторчы да, тимерче дә 
булды. 

Шәрифулла бабыкай балта остасы бул-
ды. Чабатаны да бик оста үрде, артыгын 
сата да иделәр. 

Инәки Минҗан Камалетдин кызы 
(1925–?) тумышы белән Туймазы районы 
Җегетәк авылыннан иде. Ул сарыклар фер-
масында, колхоз чөгендерендә, бәрәңгедә 
эшләде, амбарга ашлык эшкәртергә йөрде. 
Җәйләрен колхозда чебешләр үстерәләр 
иде, без, балалар, көндезге унберләрдә  
«әндри» ризыгына – ипи кимерергә менә 
идек.

Гаиләдәге алты баладан бишебез үстек. 
Бүгенге көндә шулардан өчебез генә исән. 
Нурзидә сеңлем белән Рәдиф энем Туйма-
зыда яшиләр», – дип, әти-әнисе, туганнары 
турында якты истәлекләрен барлый Миң-
сылу апа.

34а

Айгөл белән Айваз Гайсиннар – сый-
ныфташлар. Ә 1995 елда гаилә корып, алар 
Туймазы каласында төпләнәләр. 2019 елдан, 
Төмәнәктә йорт төзеп, туган авылларында 
яшиләр. 

Айваз Айрат улы Гайсин (1974) Төмәнәк 
урта мәктәбеннән соң, 1991–1996 елларда 
Уфа аграр университетының ветеринария 
факультетын тәмамлый. 1998–2001 елларда 
шунда ук икътисад факультетында белем ала. 
Хезмәт юлын Туймазы кошчылык фабрика-
сында мал табибы булып башлый, аннары 
Туймазы лабораториясендә вирусолог, токси-
колог булып эшли, Россельхознадзорда 12 ел 
инспектор булып хезмәт куя. Бүгенге көндә 
Айваз Айрат улы «Туймазы» АПКысының 
Октябрьск каласындагы «Золотой Рог» ит 
комбинатында директор вазифасында эшли. 

Айгөл Фәһим кызы (1974) Башкорт 
дәүләт педагогия университетының фило-
логия факультетын тәмамлап, 2001–2007 
елларда рус теле һәм әдәбияты укытучысы 
булып эшли. 2014 елда Көнчыгыш Дәүләт 
мәктәпкәчә белем бирү академиясен тәмам-
лый. 2015 елдан бүгенгәчә 25 нче балалар 
бакчасында тәрбияче булып эшли. 

Айгөл һәм Айваз Гайсиннар гаиләсендә 
3 малай – Альмир (1997), Ренат (1999), 
Тимур (2014) үсә. Альмир – Әлмәт нефть 
институтының магистратурасында укый һәм 
«Татнефть» оешмасында эшли. Ренат Туй-
мазы юридик көллиятен тәмамлап, армиядә 
хезмәт итеп кайткан. Бүгенге көндә читтән 
торып, Уфа нефть институтында белем ала 
һәм һөнәре буенча эшли. Тимур балалар бак-
часына йөри. 

Шәһәрдән – авылга

Айгөл һәм Айваз Гайсиннар гаиләсе
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Туймазы районының Япрык авылын-
да туган Минзифа Хаҗи кызы Хаҗиева 
(1933–2008) белән Җәйләүбаш авылы еге-
те Абзал Фәррах улы Шәйхетдинов (1926–
1990) тракторчылыкка укыганда танышып 
өйләнешәләр. Туры сүзле, кырыс, намуслы, 
кеше малына кызыкмый торган, эш сөючән, 
уңган-булган кеше була Абзал. «Кулыннан 
килмәгән эше юк иде әтекинең. Механизатор 
иде, комбайнда ашлык урды, без, балалар, 
аңа төнгелеккә ашарга илтә торган идек. Сөт, 
йомырка, май ягылган ипи... Илтәбез дә, үзе-
без үк ашап та кайта идек... 

Төмәнәкнең иң зур тракторында – 
К-700 дә йөрде ул. Лаеклы ялга чыгар алдын-
нан котельныйда һәм басуда су сибүче булып 
хезмәт куйды. Әниебез дә аннан калышма-
ды: колхозда кайда кушсалар, шунда эшлә-
де. Эшләгән дәвердә икесе дә мактаулылар 
рәтендә булдылар. Баштан без Җәйләүбаш 
авылында тордык. Безгә укырга вакыт җит-
кәч, Төмәнәккә төштек. Гомер буе мал-туар, 

кош-корт асрап яшәдек», – дип сөйли әти- 
әниләре турында Нурия апа. 

Абзал Шәйхетдинов 1943 елда Бөек Ва-
тан сугышына алына. Нибары 17 яшь була 
аңа ул вакытта. Японнарны җиңеп, 1950 
елда гына туган авылына әйләнеп кайта. 

Шәйхетдиновлар гаиләсендә 3 кыз –  
Нурия (1959), Гөлнур (1960), Роза (1964) 
туып үсә. Гөлнур Туймазыда яши, лаеклы 
ялга чыкканчы, фарфор заводында мастер 
булып эшли. Роза, Туймазы медицина учи-
лищесын тәмамлап, бүгенгәчә Туймазы ба-
лалар хастаханәсендә хезмәт куя. Нурия 
Шәйхетдинова Төмәнәктә яши, Туймазы пыя- 
ла заводында 10 ел хезмәт куйганнан соң, 
лаеклы ялга чык канчы, ул да сеңлесе кебек, 
фарфор заводында эшли.

«Без үскәндә читән коймалар иде, ата каз 
куганда кәкре күтәреп чаба идек. Әбиләрнең 
ишегалды гел бәбкә үләне булыр иде. Ындыр 
артына чишмәгә су алырга төшә идек...», – 
дип, балачак хатирәләрен дә яңарта Нурия апа. 

«Кулыннан килмәгән эше булмады...»

Минзифа һәм Абзал Шәйхетдиновлар кызла-
ры Нурия белән. 1988 ел

Бертуган Шәйхетдиновалар – сулдан – Гөлнур, Роза, Нурия
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Сәвия Усман кызы (1934) белән 
Шәрифҗан Арслан улы Арслановлар 
(1930–1983) гаиләсендә туып үскән Равил 
(1953) 8 нче сыйныфны Төмәнәктә тәмам-
лый. Аннары Бакалы һөнәр училищесында 
белем ала. Спорт белән шөгыльләнә: чаңгы 
ярышларында беренчелекне бирми. 1971–
1973 елларда Сахалинда армиядә хезмәт 
итеп кайта.

Хезмәт юлын Равил туган авылы Тө- 
мәнәктә тракторчы булып баш лый. Белемен 
күтәрү өстендә дә эшли: Уфа һөнәр учили-
щесында машинист ярдәмчесе булырга укый.

Булачак хатыны – Туймазы районының 
Иске Туймазы авылыннан Сәрия Фазылҗан 
кызы Сәйфуллина (1956) белән ул 1973 елда 
таныша. Сәрия ул чакта 10 нчы сыйныфта 
гына укый торган яшь кыз була. Әтиләре 
Фазылҗан абзый еш авырганлыктан, кли-
мат әйбәт дип, гаилә Бохарага күченә. Ра-
вил Арсланов Сәриясен Бохарага барып ала, 
1975 елда алар, гаилә корып, Төмәнәктә яши 
башлыйлар. Яшь парларга колхоз йорт бирә. 
Әмма кайгы Арслановларга көтмәгәндә килә: 
1978 елның декабре коточкыч суык була – 
һава температурасы 50 градуска җитә. Равил 
Арсланов, ЗИЛ машинасында Уфага йөк 
артыннан барганда, күпер астына оча. 2 ай 
хастаханәдә дәваланганнан соң, аякка баса 
алмыйча, ярты ел урын өстендә ята. 

Җан тартмаса, кан тарта дигәндәй, Сәрия 
дә әти-әниләрен сагынып яши. Шуннан соң 
Арслановлар да, озак уйламыйча, Бохарага 
күченәләр. 1981 ел була ул. Сәрия ханым 
анда «Госкоминтурист» оешмасының кадрлар 
бүлегендә, Равил абый тракторчы-кранчы бу-
лып эшли. Арслановлар гаиләсендә туган өч 
кыз – Гүзәл, Лилия, Розалия – гаиләләре 
белән Туймазы каласында яшиләр. Өч гаилә-
гә 7 бала үсеп килә. 

1989 елда Арслановлар гаиләсе яңадан 
Төмәнәккә күченеп кайта. Һәм Равил абый, 
лаеклы ялга чыкканчы, 2013 елга кадәр 
«Газпром» системасының Шаран ЛПУсында 
КамАЗ машинасын йөртә. Шул еллар эчендә 
спорт белән шөгыльләнүен дәвам итә: район 
буенча гына түгел, Башкортстан Республи-
касы күләмендә гер күтәрү спорты буенча 
алдынгы урыннарны яулый. Сәрия ханым 
Туймазы бала табу йортында санитарка бу-
лып хезмәт куя. 

Арслановлар 2018 елдан үзләре салып 
кергән яңа өйдә яши. Өйләрендә Равил 
абыйның үз куллары белән ясалган җиһаз-
лар: ашханә гарнитуры, кием шкафы, аш 
өстәле... Мунчасына авылда гына түгел, рай-
онда да тиңнәр аздыр. Ир кешегә җитмеш 
төрле һөнәр дә аз дигәндәй, Равил абый да 
шундыйлардан: белмәгән бер һөнәре дә юк, 
алтын кулларыннан гөлләр тама. Ә күңе-
лендәге җыр-моңны баян телләренә кушып, 
дус-туганнарына тарата. 

Кулларыннан гөлләр тама...

Сәрия һәм Равил Арслановлар гаиләсе
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Туймазы районының Әгертамак авылын-
да туган Әлфия Вәли кызы Зарипова (1949) 
Төмәнәккә 1968 елда килен булып төшә. 
«Мин булачак иремнең сеңлесе белән дус 
идем, шулай берсендә ул Әгертамакка 
абыйсы Рәсүл белән килде... Килен булып 
төшкәндә әтиләре мәрхүм, Рәсүл әнисе белән 
генә яши иде. Гаиләдә алар 5 бала – Рәсүл, 
Гәүһәр, Хәмидә, Әкрәм, Зөләйха үскән», – 
дип сөйли Әлфия апа. 

Яшьләр кавышкач, аерым торуны кулай 
күрә: иске генә өй сатып алып, аңа яңа бер 
бүлмә төзеп, башка чыгалар. Рәсүл Нургали 
улы Минегалиев (1943–2011) гомере буена 

механизатор булып эшли. Әлфия апа 33 ел 
сыер сава. Минегалиевләр гаиләсендә 7 ба-
ла – 3 малай, 4 кыз үсә. Гөлшат (1969), 
Гөлназ (1973), Наил (1985) туган авыллары 
Төмәнәктә төпләнеп калалар. Ришат (1971), 
Радик (1975), Алсу (1977), Гөлгенә (1978) 
Туймазы каласында яшиләр. 

Бүгенге көндә Әлфия апа матур, тыныч 
картлыгына сөенеп, балалары, оныклары 
кайтканга (бергә җыелганда 26 кеше була 
алар!) шатланып гомер кичерә. Көченнән 
килгәнчә, аларга ярдәм итәргә тырыша: ку-
яннар асрый, җәйләрен чебешләр тәрбияли, 
бакчасында җиләк-җимеш, яшелчә үстерә. 

Бергә җыелганда – 26 кеше! 

Рәсүл Минегалиев хатыны Әлфия белән бертуганнары арасында. Сулдан – Люзия һәм Әкрәм, Гәүһәр һәм Зөләйха 
Минегалиевалар, Хәмидә һәм Риф Хәйбрахмановлар

38/2

Рәзинә Ислам кызы (1972) 8 балалы зур 
гаиләдә туган, Шаран районының Дүрмән 
авылындагы Шәмсинур (1929–2003) һәм 
Ислам (1926–1995) Фәткуллиннарның төп-
чек кызы. Рәзинә Туймазы шәһәрендәге ме-
дицина училищесын тәмамлый. Хезмәт юлын 
стоматология поликлиникасында шәфкать 
туташы булып башлый. 1989 елда Төмәнәккә 
килен булып төшә. Бианае Сәмәрия һәм би-
атае Мөсәвир Кашаповлар белән озак яшәми 
ул, яшь парлар йорт җиткереп башка чыга. 
Авылда 11 ел теплицада эшли. Гаилә мал-ту-
ар асрап яши, бүгенге көндә мөгезле эре тер-
лекләре булмаса да, куяннар, тавык-чебеш 
тота алар. 

– Туган авылым да бик матур иде, әмма 
Төмәнәккә килгәч, аның табигатен, суын 
яраттым. Бүгенге көндә дә аннан аерыла 
алмыйм, җәй буе балаларым белән урман-
нарыннан, болыннарыннан кайтып керми-
без: җиләк (10 ар чиләк!), дару үләннәре, 
гөмбә җыябыз. Табигать биргән муллыкны 
җыеп, көн күрәбез, артыгын сатабыз, – 
дип, Төмәнәккә мәхәббәтен белдерә Рәзинә 
Ислам кызы. Төмәнәк халкының эшчән, уң-
ган, күршеләренең ярдәмчел, ачык күңелле 
булуы да ошый аңа. 

Рәзинә Кашапова – 3 бала анасы. Олы 
улы Азат (1990) та, Илнуры (1995) да 
гаиләсе белән Туймазыда яши. Рәзинә ха-

ным үзе бүгенге көндә кызы Гүзәл (1992), 
кияве Наил (1989), оныгы Алмаз (2015) 
белән яши. Гүзәл сату белән шөгыльләнә, 
Наил Ойл-сервис оешмасында мастер булып 
эшли.

«Җирен-суын яраттым»

Рәзинә Кашапова оныгы Алмаз белән.
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Сәмәрия Гыйләҗетдин кызы (1941–2013) 
белән Мөсәвир Нургали улы (1935–2002) 
Кашаповлар гаиләсендә туган өч баланың 
икесе – Мөнәвир (1963) белән Флүр (1968) 
бүгенге көндә авылда тора. Зәния (1965) кыз-
лары гына Нижневартовск шәһәрендә яши. 

«Мин Нургали бабыкай (1905–1942) 
нигезендә яшим. Ул Бөек Ватан сугышында 
хәбәрсез югалган. Җәмбиха әбекәй (1909–
1990) төп йортта әтиләр белән яшәде. Безне,  

балаларны, тәрбияләү дә аның өстендә иде. 
Әткәй белән әнкәй көннәр буе колхоз эшен-
дә булдылар. Әткәй башта – шофер, анна-
ры трактор паркында автомеханик булып 
эшләде. Әнкәй 45 ел сыер сауды, ат җигеп, 
бозау карады, азык ташыды, аларга апара 
пешереп илтә иде, без, балалар, аңа булыша 
идек. Ишегалдында да 3 әр сыер, ат, кош-
корт асрый иделәр», – дип сөйли кадер-
леләре турында Флүр әфәнде.

Иманлы йортта бәрәкәт бар

Мөсәвир Кашапов Сәмәрия Кашапова

Сәмәрия һәм 
Мөсәвир 
Кашаповлар

Флүр Кашапов, Уфа урман хуҗалыгы 
техникумын тәмамлап, 5 ел Кандра урман-
чылыгында техник, 1993 елдан бүгенгәчә Ша-
ран ЛПУсында приборчы булып эшли. 1990 
елда ул Шаран районы Дүрмән авылыннан 
Илмира Сабирҗан кызы Фәттахова (1971) 
белән гаилә кора. Бүгенге көндә Илмира 
ханым Төмәнәк мәктәбендә укыта: башлан-
гыч сыйныфларга белем бирә. 

Кашаповлар гаиләсендә тәүфыйклы, 
иманлы ике бала – Айнур (1991) белән 
Рөстәм (1993) туып үсә. Бүгенге көндә 
Айнур – Әлмәт «Татнефть» оешмасында 

нефтьче. Рөстәм Октябрьск нефть көллиятен 
тәмамлый, теплицада яшелчә үстерә.

Кашаповлар өендә соңгы дистә елда бер дә 
вәгазь, дога тынып тормый. Уллары, килен-
нәре генә түгел, оныклары да диндә, намазда 
аларның. Флүр әфәнде үзе дә Октябрьск ка-
ласындагы мәдрәсәне тәмамлап, Төмәнәктәге 
«Өмет» мәчетендә имам булып тора. Иман-
лы йортта бәрәкәт бар, диләр, чыннан да 
шулай. Илмира ханым белән Флүр әфәнде 
дә әнә нинди матур, төзек йортта яшиләр, 
өйләрендә муллык, балалары, оныклары ин-
сафлы. Бу бәрәкәт түгелме?! 

Имам-хатыйп Флүр Кашапов Илмира һәм Флүр Кашаповлар
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Фәймә (1943–2018) белән Рабис (1938–
2008) Гыйззәтуллиннарны язмыш үзенчә 
сыный. Күпме генә теләсәләр дә, Аллаһы 
Тәгаләдән күпме генә сорасалар да, уртак са-
быйларын үстерергә насыйп булмый аларга. 

1974 ел. «Кеше баласы алма» дип торса-
лар да, ике дә уйламый, Туймазы бала ту-

дыру йортыннан 40 көнлек Маратны алып 
кайта алар. Яшь ярым булганда, Марат-
ның саңгыраулыгы һәм сөйләшә алмаячагы  
ачыклана. 

1979 ел. Балалар йортында тәрбияләнү-
че өч яшьлек Алсуга да бәхет елмая: Гыйз-
зәтуллиннар Марат уллары янына бер кыз 
да алалар. Фәймәнең ул вакытта Бакалы 
универмагында сатучы булып эшләгән ел-
лары. Рабис – Бакалы урманчылыгында 
директор. Маратның бәхете, саулыгы хакы-
на гаилә Шаранга күченә. 1982 ел була ул. 
Укырга керер вакыты җиткәч, яңадан Бака-
лыга күчеп, Маратны начар ишетүче бала-
лар интернат-мәктәбенә укырга бирәләр. 

Бүгенге көндә Марат Гыйззәтуллин гаи- 
ләсе белән әнисе нигезендә – Төмәнәк авы- 
лында яши. Хатыны Марина Николаевна 
(1974 елда Мишкинск районының Старо-
васькино авылында туган) Туймазы пекар-
нясында ипи пешерүче булып эшли. Ул-
лары Артур (1996) гаиләсе белән Туймазы 
шәһәрендә яши, «Альтернатива» оешмасын-
да эшли. Хатыны Алсу (1996) белән 2 ба- 
ла – Сабина һәм Арсланны тәрбиялиләр.

Алсу Гыйззәтуллина гаиләсе белән Бака-
лыда яши, аларда да 2 бала үсеп килә.

Кеше баласы... балдан татлы

Фәймә һәм Ра-
бис Гыйззәтул-
линнар кызлары 
Алсу, оныклары 
Артур белән 

Марина һәм Марат Гыйззәтуллиннар

43

Миңкамал Миндияр кызы (1926–1972) 
һәм Сәйфулла Сабир улы Хәбировлар 
(1919–2007) гаиләсендә 4 бала – Рәзинә, 
Рәис, Сәлимә, Рәйсә туып үсә. Бөек Ватан 
сугышы ветераны Сәйфулла ага фермада 
терлекче булып эшли, тимерчелектә хезмәт 
куя. Миңкамал апа җәйләрен колхозда 
эшләсә, кышларын үзе теккән күлмәкләр, 
киемнәр белән Төмәнәк халкын тәэмин итә –  
бик оста тегүче була ул.

Рәйсә Хәбирова (1962), Туймазы урта 
интернат-мәктәбен тәмамлагач, Октябрски-
дагы сәүдә-кулинария училищесында укып, 
пешекче һөнәре ала. 1981 елда авылдашы 
Илгизәр Мөсәвир улы Биктимировка (1959– 
2006) кияүгә чыга. Яшь гаилә башта Туймазы 
районының Собханкул бистәсендә яши. 1985 

елда алар Когалым шәһәренә эшкә китәләр. 
Рәйсә Когалымда ашханәдә пешекче булып 
эшли, Илгизәр нефтьче була. Гаиләдә ике 
малай – Рөстәм (1989) белән Илдус (1982) 
туып үсә. Бүгенге көндә әтиләре юлыннан 
китеп, алар да нефтьче булып эшли. 

Бергә чирек гасыр яшәп, балалар үстер-
гәч, тормышлар җайлангач кына Илгизәр 
әфәнде вафат була. 2011 елда Рәйсә ханым 
бәхетен икенчегә сынап карый – Мәләвез 
районы Муллагул авылы егете Рафис Рәшит 
улы Утягановка (1960) кияүгә чыга.

2014 елда гаиләне туган як үзенә тар- 
та – алар Төмәнәккә кайтып төпләнә. Рафис 
Утяганов, насос җайланмалары машинисты 
буларак, бүгенге көнгәчә вахта белән йөреп 
эшләвен дәвам итә.

Утыз еллар аша – туган җиргә

Рәйсә Биктими-
рова һәм Рафис 
Утяганов 
гаиләсе
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Туймазы районы Кыска Елга авылы кы- 
зы Гүзәл Әхмәтова (1973) Төмәнәккә 1991 
елда килен булып төшә. «Минем туган 
авылым кечкенә генә, ул урман буенда ур-
нашкан. Үземне урманда үстем дисәм дә була. 
Мөгаллим бабам урманчы иде, аның белән 
урманда йөргәндә селәүсен, сусар, бүре, төл-
ке күргәнем бар. 1981 елларда авылга бүре 
килеп, халыкның 28 сарыгын буганын хәтер- 
лим. 

Гаиләбездә туган 3 баланың иң олысы 
мин. Шуңа күрә әти-әнинең кул арасына 
иртә кердем. 6–7 яшьләремдә авылыбы-
зда яшәүче Шәмсәрия әбекәй белән бабы-
кай янына кунакка баргач, беренче мәртәбә 

бия саудым. Бия сөтеннән кымыз ясый 
иделәр», – дип, бала чагын искә төшерә Гү- 
зәл. 

Булачак ире Рамил Шәйхран улы Са-
фиуллин белән Төмәнәккә кунакка килгәч 
таныша ул. Бер ел дуслашып йөргәннән 
соң, яшьләр кавыша. «Мин килгәндә би-
анай Сәрия (1935–1988) инәки вафат иде 
инде. Биатай – Шәйхран (1932–1993) әте-
ки бер аягын кистергән иде. Гаиләләрендә  
5 бала – Розалия (1961), Лилия (1966), Ра-
мил (1967), Равил (1969–1994), Гүзәлияне 
(1973) үстергәннәр», – дип, бианай-биатай-
ларын да җылы сүзләр белән искә ала Гүзәл 
Сафиуллина.

«Балачак һөнәренә кире кайттым...»

Гүзәл һәм Рамил Сафиуллиннар гаиләсе

Рамил Сафиуллин бүгенге көндә Шаран 
ЛПУсында автобуста эшли. Гүзәл Төмәнәк-
кә килгән елында клубка эшкә урнаша. Ә 
2014 елдан «Йолдыз» крестьян фермер 
хуҗалыгында бияләр сава. «Балачакта 
үзләштергән һөнәремнең кирәге чыгар дип 
һич уйламаган идем, ничә елдан соң та-
гын шул эшкә тотынырга туры килде. Без 
Мөнәздәһә белән икәү кышын – 18, җәен 
30 ар бия савабыз. Көненә 60 литр сөт җые- 
ла, кымыз бер тәүлектә өлгерә. Юлдаш 
исемле ат 4–5 литр сөт бирә. 0,5 литр бир-
гәннәре дә бар. Атлар бик үпкәчел алар, хо-

лыкларын күрсәтәләр. Шулай да атларны 
бик яратам», – ди ул. 

Гүзәл һәм Рамил Сафиуллиннар 
гаиләсендә 3 бала – Лиана (1993), Эльвира 
(1998), Эльнар (2004) үсә. Лиана бүгенге 
көндә гаиләсе белән Октябрьск шәһәрендә 
яши, Уфа дәүләт авиация техник универ-
ситетын тәмамлап, «Химмаш» заводында 
инженер булып хезмәт куя. Эльвира Туй-
мазы педагогия көллиятен, Әлмәт нефть 
институтын тәмамлап, «Сургутнефтегаз» 
оешмасында электрик булып эшли. Эльнар 
Октябрьск нефть көллиятендә белем ала. 
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Ык буе авыллары Сабан туе

2017 елда Туймазы районы Төмәнәк авылында беренче тапкыр Ык буе 
авыллары Сабан туе уздырыла. Әлеге үзенчәлекле бәйрәм «Ильфа»  җәмгы-
яте җитәкчесе Фәнир Галимов тәкъдиме белән оештырыла. Чарада Башкорт- 
стан һәм Татарстан Республикаларыннан, Оренбург өлкәсеннән барлыгы 
14 район вәкилләре катнаша. Шулай ук Австралиядәге татар милли-мәдәни 
тормышы үсешенә зур өлеш керткән Рөстәм Садри, Наил Габит, Сафия Вә- 
лиефф һәм башкалар әлеге бәйрәмнең мәртәбәле кунаклары була.

Ык буе авыллары Сабантуйларын чиратлап өч – Төмәнәк, Актаныш, 
Азнакай төбәкләрендә оештырылачак һәм икенчесе аның Азнакай районында 
үтәчәк.
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6
Клуб
урамы

Клуб элек-электән уен-көлке,  
җыр-моң яраткан яшьләр өчен генә 
төзелмәгән, ул авыл халкының 
җыеннарга җыела торган урыны 
да булган. Шуңа күрә аны авыл 
уртасына салырга тырышканнар 
һәм урамга «Клуб урамы» дип  
исем  биргәннәр. 

7 йорт – Мөнәвәрә һәм Әнвәр 
Мөхәммәдиевләр

8 йорт – Ирик Шәһабетдинов
8 а йорт – Елена һәм Илдар

Вәлиәхмәтовлар
9 йорт – Фәйрүзә Саяпова
11 йорт – Нәзирә Аллагулова
12 йорт – Илгизә, Илгиз 

Абзалетдиновлар
13 йорт – Надежда һәм Динар 

Мөхәмитгалиевләр
14 йорт – Рәхилә Артыкова
14/1 йорт – Гүзәл Карипова
15 йорт – Флүзә һәм Рамил 

Нуриәхмәтовлар
16 йорт – Лилия Шәфыйкова
17 йорт – Раилә Миратова һәм 

Базарбай Джуманиязов
18 йорт – Әнүзә Хәсәнова

19 йорт – Елена һәм Рөстәм 
Мәүлетҗановлар

20 йорт – Надежда һәм Владимир 
Атнабаевлар 

21 йорт  – Зилә Кәлимуллина
24 йорт – Гөлназ һәм Илнар 

Газафаровлар
25 йорт – Зарима һәм Рафаэль 

Габидуллиннар 
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26 йорт – Нәркәс һәм Артур 
Вәлишиннар

28 йорт – Зиннур Габдрахманов
29 йорт – Альфира Гыйбадуллина 
30 йорт – Дамирә һәм Разыйф 

Тукмаметовлар
31 йорт – Зарима һәм Әнәс Галиевләр
32 йорт – Наҗия Вәлиуллина
33 йорт – Олия Габделхакова 
34/1 йорт – Светлана һәм Назыйм 

Сафиуллиннар
34/2 йорт– Диләрә һәм Рәмис 

Габдрәфыйковлар
36 йорт – Радик Заһиров
37 йорт – Зөлфирә һәм Рифат 

Газафаровлар
41 йорт – Гөлчәчәк һәм Наил 

Әхмәдиевләр
45 йорт – Алина һәм Гамир 

Корбангалиевләр
47 йорт – Сәрия Ситдыйкова
49 йорт – Илдар Гайнанов
51 йорт – Альмина Мәсәгутова һәм

Фәрит Хөснетдинов
53 йорт – Гөлүзә һәм Рифат 

Хәмидуллиннар
55 йорт – Ләйлә һәм Рузил 

Җәмгытдиновлар

59 йорт – Зилә һәм Альфат 
Габдрахмановлар

61 йорт – Алия һәм Фирдүс 
Габдрахмановлар

63 йорт – Эльвира һәм Нурислам 
Вәлиевләр

67 йорт – Лилия һәм Илнур 
Абдуллиннар

69 йорт – Алена һәм Шәйморат 
Мөхәммәдуллиннар

75 йорт – Илдар Рәшитов
75/1 йорт– Резидә һәм Фәрит 

Хаҗиәхмәтовлар
79 йорт – Людмила һәм Раушан 

Шәйхвәлиевләр
81 йорт – Руфа Мөхтәсимова
89 йорт – Гүзәл һәм Ленар 

Газафаровлар
91 йорт – Айгөл һәм Фәнис 

Юнысовлар
93 йорт – Эльвира һәм Илнур 

Исхаковлар 
93 б йорт – Ильвина һәм Ришат 

Абзалетдиновлар
95 йорт – Регина һәм Гамир 

Галимовлар
95 а йорт – Альбина һәм Ильвир 

Галимовлар

6
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Әнвәр Нургали улы Мөхәммәдиев (1935) 
Туймазы районының Мулла-Камыш авылын-
да гади колхозчы гаиләсендә туа. 1963 елда 
Югары Бишенде урта мәктәбен тәмамлагач, 
Йоматау авыл хуҗалыгы техникумына укыр-
га керә. Хисапчы-плановик һөнәренә ия бул-
ган Әнвәр Мөхәммәдиевне Шаран районының 
Присюнь урманчылыгына эшкә җибәрәләр. 
Яшь егетнең хезмәт биографиясе шуннан 
башлана. 1965 елның апрель аенда аны Ил-
чембәт совхозына баш хисапчы ярдәмчесе 
итеп җибәрәләр. Кыска гына вакыт эчендә 
ул үзен яхшы белгеч итеп күрсәтә. 1968 елда 
Әнвәр Мөхәммәдиевне Туймазы районының 
«1 нче Май» колхозына баш хисапчы итеп 
билгелиләр. Ул бу вазифада 2000 елга кадәр  
лаеклы ялга чыкканчы эшли.

Тормыш иптәше Мөнәвәрә Нурсафа 
кызы (1950) белән 1976 елда гаилә коралар. 
Благовещенскиның хисапчылар курсын тә-
мамлаган Мөнәвәрә Мөхәммәдиева колхозда 
хисапчы булып эшли.

Гаиләдә 2 бала туып үсә. Уллары Айдар 
Әнвәр улы (1977) бүгенге көндә Октябрьск 
шәһәрендәге полиция бүлегендә эшли. Хаты-
ны Лилия Баязит кызы (1982) белән ике ул 
үстерәләр. 

Кызлары Айгөл Әнвәр кызы (1984) Туй-
мазы юридик колледжын, Башкорт дәүләт 
университетын тәмамлап, Туймазы шәһәре 
судында эшли.

«Элек без үскәндә, бик күңелле була иде. 
Клубта кинолар күрсәтәләр, концертлар 
була, бии, җырлый идек», – дип искә ала 
яшьлеген Мөнәвәрә апа. 

Хисапчылар гаиләсе
7

Мөнәвәрә һәм 
Әнвәр Мөхәм-
мәдиевләр

Илдар Идрис улы Вәлиәхмәтов (1980), 
Төмәнәк мәктәбен тәмамлаганнан соң, Туй-
мазының 128 нче лицеенда машина йөртү-
че-автокранчы һөнәрен үзләштерә. 1999–
2000 елларда лицейда хисапчылыкка да 
укып чыга. 2001–2003 елларда «Төмәнәк» 
авыл хуҗалыгы кооперативында хисапчы 
булып эшли. Читтән торып, Башкорт икъ-
тисад-юридик техник техникумында укый. 
2005–2010 елларда Туймазы кәгазь комби-
натында машинист булып эшли. Аннан соң 
«Туймазыфрут» оешмасында шофер-экспе-
дитор хезмәтендә була.

Илдар булачак хатыны – Шаран рай- 
оны Покровка авылы кызы Елена Валерьев-
на Герасимова (1983) белән сеңлесе Вене-
раның туенда таныша – ул аның курсташ 
кызы була. Тик озакламый бәйләнеш өзелә, 
төрле сәбәпләр белән дүрт ел дәвамында 
аралашмый торалар. Аннары язмыш алар-
ны кабат очраштыра, һәм 2010 елда яшьләр 
чәчләрен чәчкә бәйлиләр. 

Елена Туймазының 128 нче лицеенда фар-
фор һәм пыяла җитештерүче оста һөнәрен 
үзләштерә. 2001–2004 елларда Туймазы 

медицина колледжында укый. 2004 елда 
Башкорт дәүләт медицина университетында 
белем ала. 4 ел Уфада республика балалар 
хастаханәсендә операция шәфкать туташы, 
2011 елда интернатура тәмамлап, Респу-
блика балалар хастаханәсендә табиб-мето-
дист булып эшли. 2013 елдан Туймазы үзәк 
район хастаханәсендә шул ук эш белән шө-
гыльләнә. 

Елена һәм Илдар Вәлиәхмәтовлар 
гаиләсе, 3 ел Уфада яшәгәннән соң, туган 
авылларына кайтып, матур йорт салып 
керәләр. Бүгенге көндә ике бала үстерәләр: 
кызлары Эльвина (2012) Төмәнәк мәктәбен-
дә укый, Тимур (2018) йортта әнисенә «бу-
лыша».

Вәлиәхмәтовлар, тормышларыннан канә- 
гать булып, мул, тату гаиләдә гомер ки-
черәләр. «Һәр елны туганнар белән җые-
лышып, Коръән укытабыз. Кыш көне гаилә-
без белән чаңгы шуарга яратабыз. Җәй көне 
эш белән үтә: әти-әнинең малына печән әзер-
ләшәбез, төзелешләрен дәвам итәбез, җиләк-
кә йөрибез», – диләр алар.

«Чәчләрне чәчкә бәйләшеп...»

Елена һәм 
Илдар 
Вәлиәхмәтовлар 
гаиләсе
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Айдар Таһир улы Саяпов (1981–2018) 
Шаран районының Нөркәй авылында туып 
үсә. Урта мәктәпне дә шунда тәмамлый. 
Аннан соң Бүздәк районының Каран учи-
лищесында эретеп ябыштыручы һөнәрен 
үзләштереп чыга. 1999 елда армия сафла-
рына алынгач, аны Чечня Республикасына 
җибәрәләр, ул шунда кайнар ноктада хезмәт 
итә. Президент указы белән «За мужество» 
ордены белән бүләкләнә. 

Армиядән кайткач, Айдар «Лукойл» 
оешмасында оператор булып эшли. Аннары 
Туймазы шәһәрендәге 3 нче төзелеш оеш-
масында – ташчы, Октябрьск шәһәрендәге 
«Ойл-сервис» оешмасында бораулаучы, мас-
тер булып хезмәт куя.

Айдар Саяпов 2010 елда гаилә кора. Ха-
тыны Фәйрүзә Даһи кызы (1982) Туймазы 
шәһәреннән. Октябрьск кулинария лице-
енда укып, азык-төлек сәнәгате технологы 
һөнәрен үзләштергән Фәйрүзә. Ул 2002–
2006 елларда Оренбург дәүләт университе-
тының икмәк, макарон һәм кондитер эшлән-
мәләре факультетында белем ала. Шул 
елларда Туймазы ашханәсендә повар булып 
эшли, Нөркәй икмәк пешерү цехында хезмәт 
куя. 2009 елда Сургут шәһәрендәге «Ямал-
дорстрой» оешмасына эшкә китә. 

2010 елда тормыш иптәше Айдар Саяпов 

белән Собханкул авылына күченеп кайталар, 
Фәйрүзә анда «Кондитер цехы» оешмасында 
икмәк пешерүче булып эшли. 2017–2018 ел-
ларда ул «Тимербетон» заводы ашханәсендә 
хезмәт куя. 

2014 елда Саяповлар, шәһәргә якын дип, 
Төмәнәктә йорт сатып алып, авылга кү-
ченәләр. Гаиләдә 2 бала тәрбияләп үстерәләр. 
Бүгенге көндә Зарина (2010) белән Ринат 
(2014) Төмәнәк мәктәбендә укыйлар.

«Айдар белән аның туган авылы Нөркәйдә 
таныштык. Мин анда картинәйләргә кунакка 
кайтып йөри идем. Ул бик игътибарлы һәм 
тәвәккәл ир булды, куйган максатына һәрчак 
ирешә килде. Зур йорт салырга, балаларның 
һәрберсенең үз почмагын булдырырга хы-
ялланды. Төмәнәктә төзелеп бетмәгән йорт 
сатып алдык. Андагы бөтен эшне Айдар үз 
куллары белән эшләп чыкты. Балалар зур 
үсеп, туган йорттан чыгып киткәч, сагынып 
көтеп торырбыз дип хыялландык. Әмма, 
ни кызганыч, ул андый көннәргә кадәр 
яши алмады. Без аны әле дә яратабыз һәм 
сагынабыз. Шулай да бирешмибез, йортны 
ул хыялланганча төзеп бетерергә тырышабыз. 
Аның юклыгына күңел һаман да ышанмый 
әле...» – дип сагынулы җылы хисләр белән 
искә алды Фәйрүзә ханым сөекле мәрхүм 
ирен.

Күңел һаман ышанмый

Фәйрүзә 
һәм Айдар 
Саяповлар 
гаиләсе
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Чишмә районының Яшкәй авылы кызы 
Нәзирә Риза кызы (1955) 1972 елда күр-
ше Карамалы авылы (Чишмә районы) егете 
Әнәс Нәгыймҗан улы Аллагулов (1946–
2018) белән гаилә корып яши башлыйлар. 
Озакламый матур, яңа өй булдырып, баш-
ка чыгалар. Икесе дә колхозда хезмәт куя. 
Нәзирә апа сыерлар сава, чөгендер үстерә. 
Әнәс абый тракторчы булып эшли. Бала-
ларны укытырга авылда мәктәп булмагач, 
Аллагуловлар гаиләсе Төмәнәк авылына кү-
ченеп килә. Монда да Нәзирә апа фермада 
сыерлар сава, Әнәс абый тракторга утыра. 
«Эшләмәгән эш калмады, – дип сөйли Нә-
зирә апа. – Чөгендер дә эшкәрттек, мал- 
туар да үстердек, кош-корт та асрадык. 

Авылны килеп төшү белән үз иттек. Биредә 
кешеләр элек-электән бер-берсенә бик ярдәм-
чел булды». 

Аларның эшчән гаиләсендә өч кыз тәрбия- 
ләнеп үсә. Эльза Әнәс кызы (1975), авыл 
мәктәбен тәмамлаганнан соң, Уфа азык-төлек 
техникумында технолог һөнәрен үзләштерә. 
Бүген гаиләсе белән Туймазы шәһәрендә яши. 
Гөлнара Әнәс кызы (1978) туган авылында 
яши, тормыш иптәше Риф Фәнил улы белән 
өч кыз тәрбияләп үстерә. Динара Әнәс кызы 
(1992) Октябрьск музыка училищесын тә-
мамлый. Бүгенге көндә Чишмә поселогында 
яши, тормыш иптәше Марсель белән ике бала 
үстерәләр. 

«Килеп төшү белән үз иттек»

Нәзирә 
Аллагулова 
кызлары 
белән оныгы 
Элинаның 
туенда
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Динар Раил улы Мөхәмитгалиев (1985), 
2012 елда Коми Республикасының Усинск 
районында туган Надежда Дәүләтгали кызы 
Токмурзина (1985) белән гаилә корып, Та-
тарстанның Әлмәт шәһәренә күчеп китәләр. 
2011–2016 елларда Динар «Татнефть»нең 
«Татбурмонтаж» оешмасында вышкалар 
монтажлаучы һәм электр-газ белән эретеп 
ябыштыручы булып эшли. 2016 елда Әлмәт-
тә шиналар монтажлау буенча үз эшен ачып 
җибәрә. Надежда 2010–2014 елларда «Ев-
росеть» оешмасында сату буенча менеджер 
булып хезмәт куя. 2014–2015 елларда Әл-
мәттә полиграфия оешмасында дизайнер-по-
лиграфолог булып эшли.

Шулай да туган яклар үзенә тарта. 2018 
елда Төмәнәк авылында йорт салып, гаилә 
шунда яши башлый. Динар авылдагы «Риа- 
Пласт» оешмасында әйдәүче белгеч, Надеж- 

да 2019 елдан Төмәнәк балалар бакчасында 
хуҗалык мөдире булып эшли.

Мөхәмитгалиевләр гаиләсендә ике ул 
үсә. Давид (2012) Төмәнәк мәктәбендә укый, 
хоккей уйнарга ярата. Самат (2016) балалар 
бакчасына йөри, җырларга, биергә оста. 
Җәй көннәрендә балалар икесе дә әтиләре 
белән балык тотарга йөриләр.

«Әти белән әни икесе дә Төмәнәкнеке 
булгач, каникул вакытларында әбекәй белән 
бабыкайларга ял итәргә кайта идек. Кадрия 
әбекәйнең тәмле коймаклары, Миңнегөл 
әбекәйнең мичтә пешкән ипиләренең тәме 
әле дә тел өстендә. 6 яшьтән көтү көтештек, 
печән әзерләштек. Кичке уеннарга чыгарга 
ярата идек. Бүгенге көндә гаиләбез белән 
Кара диңгезгә, Соль-Илецкига ял итәргә 
йөрибез, балалар да кайчан барабыз дип со-
рап кына торалар», – дип сөйли Динар.

Туган яклар тарта шул...

Надежда һәм 
Динар 
Мөхәмитга-
лиевләр гаиләсе
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Шаран районы Үлек Елга авылы егете 
Рамил Габдулла улы Нуриәхмәтов (1973), 
Чалмалы урта мәктәбен тәмамлаганнан соң, 
Шаранда 43 нче пофтехучилищеда эретеп 
ябыштыручы һөнәрен үзләштерә. 1991–1993 
елларда армия сафларында була – Салават 
шәһәрендә 102 нче хәрби төзелеш отрядын-
да хезмәт итә. Аннан кайткач, туган «Карл 
Маркс» колхозында тракторчы булып эшли 
башлый. 1994 елда авылдашы, сыйныфташы, 
Собханкул профтехучилищесын тәмамлап, 
пешекче булып эшләүче Флүзә Мөнирҗан 
кызы Фәррахова белән гаилә корып җибәрә.

Яшь гаилә Туймазыдагы фарфор заводы 
тулай торагында яши башлый. Рамил шул 
заводта эретеп ябыштыручы булып эшли. 
2000 елдан «Наследник» теплицасын арен-
дага алып, гаиләләре белән яшелчә үстерә 
башлыйлар. Аннары үз авылларында тепли-
ца корып, эшләрен шунда дәвам итәләр. 

2007 елда Төмәнәк авылында җир са-
тып алып, йорт сала башлыйлар. Ниһаять, 
2011 елда гаиләләре белән Төмәнәккә күчеп 
киләләр. 2013 елдан Рамил «Уралтехно-
строй Туймазыхиммаш» оешмасында эретеп 
ябыштыручы булып эшли. Флүзә 2012 ел-
дан Төмәнәк балалар бакчасында пешекче 
булып хезмәт куя. Дус, тату, эшчән гаиләдә 
өч бала үсә. Ильвина (1995) – Октябрь-
скидагы нефть колледжында, Алсу (2000) 
Пермь медицина университетында укый. Ди-
нис (2010) әлегә Төмәнәк мәктәбендә белем 
ала.

«Безнең өчен һәр баланың тууы зур бәхет 
булды. Алар бәләкәйдән һәр эшне бергә 
башкаралар. Печән дә әзерлибез, мал-туар 
да карыйбыз, бакча да үстерәбез. Теплица-
да да эшләребез бүлешенгән», – дип сөйли 
Флүзә, гаиләсеннән канәгать булып.

«Һәр баланың тууы бәхет булды»

Флүзә һәм 
Рамил 
Нуриәхмәтов-
лар гаиләсе
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Төмәнәкле Лилия Әхтәм кызы Гайнано-
ва (1960) алмагачлар ап-ак чәчкәдә утырган 
бер фасылда, гаиләдә тугызынчы бала бу-
лып, дөньяга килә. 

Авыл мәктәбен тәмамлагач, ул, Собхан-
кул профтехучилищесына укырга кереп, 
анда тегүче һөнәрен үзләштерә. Аннары Туй-
мазының 3 нче тегү фабрикасында эшли. Ә 
1982 елда Чокадыбаш авылы (Туймазы рай-
оны) егете Фәйрүз Гыйззетдин улы Шәфый-
ковка (1957–1996) кияүгә чыга. 

1984 елда алар гаиләләре белән Бәләбәй 
шәһәренә күчеп китәләр, ике ул тәрбияләп 

үстерәләр. Бүгенге көндә уллары Алмаз 
(1983) белән Артур (1985) гаиләләре белән 
Бәләбәйдә яши. Лилия Бәләбәйдәге «Газсер-
вис» оешмасында 30 елга якын хезмәт куя. 

Үз әти-әниләрен аерым бер җылылык 
белән искә алып сөйли Лилия ханым: «Әтеки 
Әхтәм Гыйззәтулла улы белән инәки Маһу-
рия Әхмәтгали кызы 56 ел бергә бик матур 
гомер кичерделәр. Икесе дә бик кунакчыл, 
кешеләргә ихтирамлы, ярдәмчел булдылар. 
Һәр ел саен барлык туганнарны җыеп, кунак 
итәләр иде. 9 бала тәрбияләп үстереп, бары-
сын да кеше итә алган алар».

«Алмагачлар ак чәчкәдә иде...»

Лилия Шәфыйкова уллары белән

16 

Базарбай Адамбаевич Джуманиязов (1964)  
Төрекмәнстан Республикасы Ташауз өлкәсе-
нең Ильялы авылында туа. Райондагы про-
фтехучилищеда укып, үз совхозларында 
тракторчы булып эшли. 1982–1985 еллар-
да армия сафларында Кабулда пулеметчик 
булып хезмәт итә: Сәмәрканд шәһәрендә 
әзерлек курсларын үткәннән соң, аны Әф-
ганстан сугышына җибәрәләр. Ул анда: 
«Сугышчы-интернационалистка СССР Юга-
ры Советы президиумы грамотасы», «Совет 
Армиясе отличнигы», «Сугышчы-интерна-
ционалистка рәхмәтле әфган халкыннан» 
һәм башка бүләкләргә лаек була. Армиядән 
исән-имин әйләнеп кайткач, Базарбай туган 
авылында төзүче булып эшли. 

1994 елда ул авылдашы Раилә Мирато-
ва (1968) белән гаилә кора. «Әби-бабайлар 
Төрекмәнстанга сугыш вакытында Самара 
якларыннан күченеп килгәннәр. Гаиләдә үз 
ана телебездә – татарча аралашып яшибез. 
1988–1991 елларда мин Самара медучили-
щесында фельдшерлыкка укыдым. Шул ук 
елларда Самарада, аннары туган авылыма 
кайтып, балалар поликлиникасында шәфкать 
туташы булып эшләдем», – дип сөйли Раилә. 

Джуманиязовлар гаиләсендә өч кыз 
бала дөньяга килә. Гөлшат (1996) Туймазы 
юридик колледжында укый. Бүгенге көн-
дә Санкт-Петербург шәһәренең эчке эшләр 
бүлегендә инспектор булып эшли. Нәргизә 
(1997) Санкт-Петербург таможня академия-
сендә белем ала. Бүгенге көндә «Венета-Си-
стем» оешмасында офис-менеджер булып 
эшли. Өченче кызлары Гүзәл әлегә авыл 
мәктәбендә белем ала. 

Гаилә 2006 елда Төмәнәк авылына күче-
неп кайта. Башта кечкенә генә өй сатып ала-
лар, тора-бара зур, матур йорт төзеп керәләр. 
Раилә ханым Туймазыдагы «Бикерай» оеш-
масында кондитер булып эшли, Базарбай 
әфәнде дә шунда хезмәт куя. «Кайткан мәл-
не кыенлыклар күп булды. Тырыштык инде. 
Кызлар тел белми иделәр. Хәзер русча да, 
татарча да, төрекмәнчә дә рәхәтләнеп сөй-
ләшәләр. Үзләре бик тырыш булды, бар 
эшне дә бергә эшләдек», – дип сөйли Раилә 
ханым. Базарбайның кулы эшкә оста. «Бу 
минем өченче өем. Төрекмәнстанда ике йорт 
салган идем инде. Аларны энекәшкә бүләк 
итеп киттем», – ди ул. 

«Кыенлыкларны җиңдек...»

Раилә һәм Базарбай Джуманиязовлар гаиләсе
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Әнүзә Разетдин кызы Шагиева (1951), 
Төмәнәк сигезьеллык мәктәбен тәмамлагач, 
1964 елда колхозда эшли башлый. «Амбар-
дагы ашлыкны чистартып, капчык белән 
келәтләргә ташыдык, басуда чөгендер ута-
дык. 1966 елдан фермада эшли башладым. 
Кул белән унбиш сыер сава идем. Берничә 
елдан ферманы автоматлаштырдылар, һәм 
мин инде егерме биш сыер белән эшләдем. 
Колхозның дүрт сыер абзары, шуларның 
һәрберсендә 200 дән артык сыер бар иде», –  
дип искә төшерә яшьлек елларын Әнүзә 
апа. Шул эшендә ул утыз еллап хезмәт куя. 
Баштарак елларны фермага саламны да са-
вымчылар басудан үзләре ташый. Елына 
3000 литр сөт савып, Әнүзә Социалистик 
ярышта җиңүче булып таныла.

1967 елда ул авыл егете Мөдәрис Хәсәнов 
белән тормыш корып җибәрә. «Озын буй-
лы, чибәр моряк егеткә бик күп кызларның 

күзе төшкән иде, ә ул мине сайлады», – ди 
Әнүзә апа, көлеп.

Мөдәрис Минәхмәт улы Хәсәнов (1941–
1992), армиядән кайткач, гомер азагына 
кадәр тракторда эшли. Яшь гаилә башта 
дүрт еллап бианай-биатай йортында яши, 
аннары үзләре зур, матур йорт җиткезеп чы-
галар. «Булсын дип яшәдек, абзар тутырып 
мал-туар, кош-корт асрадык», – дип сөйли 
Әнүзә Хәсәнова. 

Алар ике бала тәрбияләп үстерәләр. Ра-
дик Мөдәрис улы (1970–2005) Туймазының  
128   нче профтехучилищесында фрезерчы һө-
нәрен үзләштереп чыга. 1988–1990 еллар-
да Чита өлкәсендә хәрби диңгез флотында 
хезмәт итә. Гөлнара Мөдәрис кызы (1972), 
Уфа финанс техникумын тәмамлап, бүгенге 
көндә Туймазы шәһәрендә яши, салым ин-
спекциясендә эшли. Тормыш иптәше Илдар 
белән ике бала тәрбияләп үстерәләр.

«Ә ул мине сайлады»

Әнүзә ХәсәноваАрмиядә – хезмәттә. Мөдәрис Хәсәнов. 1963 ел 
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Төмәнәктә туып үскән Айрат Даян улы 
Кәлимуллин (1950–1994), Бакалыда трак-
торчылар курсын тәмамлап, армия сафла-
рына алынгач, Венгриядә хезмәт итә. Армия- 
дән отпускыга кайткач, күрше кызы Дами-
ра Әмирхан кызына (1951–2005) өйләнә. 
Армия срогын тутыргач, яшь гаилә Казах-
стан Республикасының Рудный шәһәренә 
юл тота. Айрат анда хәрби коткару хезмә-
тендә эшләсә, Дамира сыра һәм сөт завод-
ларында хезмәт куя. 

1992 елда Дамира белән Айрат Кәли-
муллиннар туган якларына – Төмәнәк 
авылына кайтып төпләнәләр. Кызлары Зи-
лә Айрат кызы Кәлимуллина (1976) 11 нче 

сыйныфны авыл мәктәбендә тәмамлый. 
Хезмәт юлын Төмәнәк урман хуҗалыгын-
да башлый, аннары «Полушка» кибетендә 
эшли. Бүгенге көндә «РиаПласт» оешма-
сында хезмәт куя. 

Зиләнең балалары Даяна (2005), Әмир 
(2006), Тимур (2008) Төмәнәк мәктәбен-
дә белем алалар. Үзара дус, тату яши-
ләр, яхшы укыйлар, спорт белән шөгыль- 
ләнәләр, мәктәптә бию түгәрәгенә йөриләр.

«Җай чыккан саен, вакытымны балала-
рым белән бергә уздырырга тырышам, – 
дип сөйли Зилә ханым. – Урманга җиләк, 
гөмбә җыярга йөрибез. Кышын Яңа ел 
бәйрәмен бергә күңелле итеп үткәрәбез».

Ерак Казахстаннан – Төмәнәккә

Зилә Кәлимуллина балалары белән
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Гөлназ һәм Илнар Газафаровлар гаиләсе, 
ата-аналарының төп нигезенә өй җиткезеп, 
матур, тәртипле гомер кичерә. Илнар (1984) 
менә инде 16 ел буе Уфа «Газпром» идарәсе-
нең Туймазы филиалында хезмәт куя. Гөлназ- 
ның (1987) да хезмәт стажы шактый – 14 ел 
«Лукойл» компаниясенең Төмәнәк заправка-
сында менеджер булып эшли.

Илнар спорт белән мавыга, гер күтәрү 
буенча авыл, район һәм «Туймазыгаз»  
ярышларында һәрвакыт призлы урыннар 
яулап килә. Бу турыда бихисап медальләр 
һәм Мактау кәгазьләре сөйли.

Ишегаллары – гөлбакча, бу – нигездә 
Гөлназның тырышлыгы нәтиҗәсе. Бар эшне 
иңгә-иң куеп, яратып башкара ир белән ха-
тын.

Гөлназ белән Илнарның уллары Адель  
3 нче сыйныфта укый. Төмәнәк авыл Мәдә-
ният йортында эшләп килүче бию түгәрә-
гендә бик яратып шөгыльләнә ул. Кызлары 
Аида әлегә балалар бакчасына йөри.

Шундый уңган, игелекле-изгелекле яшь 
гаиләләр булганда, татар авыллары яшәр 
дип ышанабыз.

«Ишегалдым – гөлбакча...»

Гөлназ һәм 
Илнар 
Газафаровлар 
гаиләсе
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Рафаэль Габидуллин (1940–2020) Төмәнәк 
авылында Сөнәгатулла Габидулла улы (1913–
1945) һәм Фәхриҗиһан Мөхәммәтсадир кызы 
(1913–1996) гаиләсендә икенче бала булып 
дөньяга килә. Авылда җидееллык мәктәпне 
тәмамлаганнан соң, Туймазы райпосында тара 
(әрҗә) рәтләүче булып эшли башлый. Әтисе 
Сөнәгатулла ага, Бөек Ватан сугышында кат-
нашып, аннан исән кайта. Тик гомере озын 
булмый. Башта алар бөтен гаиләләре белән 
Үзбәкстанга чыгып китәләр. Рафаэль абый 
Ташкент шәһәрендәге электр станциясендә 
машинист ярдәмчесе булып эшли. 1959–1962 
елларда армия сафларына алына, Сахалин-
да автомобиль гаскәрендә хезмәт итә. Шул 
чорда аны еш кына командировкаларга чыга-
рып җибәрәләр, бик күп җирләрдә булып, ил 
гизә ул: Красноярск, Владивосток, Советская 
Гавань, Уссурийск... «Төньяк паегы» дигән 

өстәмә азык-төлек бирделәр, аңа 30 г атлан-
май, ит, балык керә иде», – дип сөйләгән иде 
ул елларны Рафаэль абый.

Армия хезмәтеннән кайткач, ул Ташкент-
ның 39 нчы автобазасында дальнобойщик 
булып эшли, анда да аңа Үзбәкстанның бик 
күп шәһәрләрендә булырга туры килә. Ә 
1964 елда кабат туган ягына әйләнеп кайта –  
Туймазыдагы «Сельхозтранс» идарәсенә шо-
фер булып урнаша. 1967 елдан алып лаек- 
лы ялга чыкканчыга кадәр ул туган «1 нче 
Май» колхозында шофер булып эшли. Шул 
чорда, 1966 елның көзендә күрше Покровка 
(Туймазы районы) авылына эш белән бар-
гач, Балагачкүл авылында туып үскән Зари-
маны очратып, бер күрүендә үк гашыйк була. 
Тимерне кызуында суга Рафаэль абый, 29 
ноябрьдә, мулла чакыртып, никах та укытып 
куялар. 

Зарима Билал кызы, Төмәнәккә килен бу- 
лып төшкәч, төрле эшләрдә йөри, берсеннән 
дә тайчанмый: чөгендер дә утый, сыер да 
сава, хат ташучы хезмәтендә дә була. Озак 
еллар киномеханик булып та эшли. «Юлда 
күп йөрергә туры килде, киноленталарын 
«попутка»ларда ташыдык, куелган планны 
үтәргә кирәк иде», – дип сөйли Зарима апа, 
ул елларны искә төшереп.

10 ел биатай, 29 ел бианай белән бергә дус, 
тату яши алар. Рафаэль абый белән өч бала –  
Эльвира (1968), Эльвир (1971), Зинира 
(1976) – тәрбияләп үстерәләр. Балаларның 
һәммәсе дә, ата-аналары кебек, эш сөючән бу-
лып үскән – шуңа шөкер итә бүгенге көндә 
Зарима апа Габидуллина.

«Тимерне кызуында суктым»

Зарима һәм Рафаэль Габидуллиннар (1 нче рәт) 
туганнары арасында. 1974 ел
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Төмәнәк авылында яшәүче Гыймазетдин 
Минһаҗ улы Габдрахманов (1928–1969), 
дәһшәтле сугыш елларында яшүсмер малай 
булып, ул чорның бөтен авырлыгын татый. 
Сугыштан соң тракторчы һөнәрен үзләште-
реп, алдынгы механизаторлар рәтендә йөри. 
Гафур авылы кызы Рәйфә Нуриәхмәт кызы 
(1924–2012) белән гаилә корып, 6 бала тәр-
бияләп үстерәләр. Рәйфә апа колхозда ком-
байнчы ярдәмчесе, тракторчы булып эшли. 
Бик күп Мактау грамоталары, медальләр 
белән бүләкләнә. «Ярышып эшләдек. Ир-ат 
тракторчылар минем турыда: «Рәйфәне без-
нең бригадага куймагыз, бер тәмәке төрергә 
дә ирек бирми», – диләр иде. Чыннан да, 
алар тәмәке тарткан арада, берәр буразна 
ярырга яки ватык урынны төзәтергә өлгерә 
идем. Каян килгәндер ул көч? Иске трак-
торымны елап озатканым әле дә хәтеремдә. 
Эшләгәндә шулкадәр күнегәсең, башка ке-
шегә бирәсе дә килми башлый», – дип искә 
ала торган була тракторда эшләгән елларын 
Рәйфә апа. 

Рәйфә белән Гыймазетдин Габдрахма-
новларның улы Зиннур Гыймазетдин улы 
Габдрахманов (1963) Төмәнәк мәктәбен тә-
мамлаганнан соң, Бәләбәй авыл хуҗалыгы 
училищесында тракторчы һөнәрен үзләште-
реп чыга. 1981–1983 елларда армия сафла-
рында була – Амур өлкәсендә хезмәт итә. 
Аннары туган авылында тракторчы бу-
лып эшли башлый. 1991 елда күрше Дүр-
мән (Шаран районы) авылы кызы Рәмилә 
Мөнәвир кызы (1967–2015) белән гаилә 
корып җибәрә. Габдрахмановлар ике кыз 
тәрбияләп үстерәләр. Алсу (1993), Собхан-
кул аграр лицеен тәмамлап, бүгенге көндә 
Әгертамак балалар бакчасында эшли. Ире 
Фәрит белән төп нигездә дөнья көтеп, 2 кыз 
үстерәләр. Илүзә (1997) гаиләсе белән Ок-
тябрьск шәһәрендә яши. 

Гыймазетдин бабайның нигезендә бүген 
дә балалар шавы тынмый – Габдрахма-
новларның кунакка кайткан оныклары ямь 
өстенә ямь өстәп китәләр.

Нәсел дәвам итә
28

Рәйфә белән Гыймазетдин Габдрахмановлар

Зиннур Габдрахманов бертуганнары Динислам (сулда), Кадрия (уртада) һәм хатыны Рамилә арасында. 1998 ел 
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Альфира Миргасыйм кызы Гыйбадул-
лина (1957) Татар Олкан авылында туып 
үсә. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң, 1974 
елда, Башкорт дәүләт педагогия институты-
на укырга керә. Аны 1979 елда тәмамлап, 
Төмәнәк мәктәбенә физика-математика укы-
тучысы булып эшкә килә. 

Булачак ире Әмирҗан Абзалулла улы 
Гыйбадуллин (1956–2013) белән 1984 елда 
таныша. Шул ук елда гаилә корып, өч бала 
тәрбияләп үстерәләр. Гомер буе төп йортта 
әти-әниләре белән дус-тату яшиләр. Әтиләре 
Абзалулла Галиулла улы (1919–1994) кол-
хозда хезмәт куя. 1940 елның ноябрендә 
армия сафларына алына. Шул китүеннән 
сугышка керә, Берлинга кадәр барып җитә. 
Сугыштагы батырлыклары өчен ул Кызыл 
Йолдыз, 1 нче, 2 нче дәрәҗә Ватан су-
гышы орденнары, «Германияне җиңү өчен», 
«Кенигсбергны алган өчен» һәм башка ме-
дальләр белән бүләкләнә. 1945 елның 24 
июнендә Мәскәүдә узган Җиңү парадында 
катнаша. 

Әниләре Сәвия Әюп кызы (1923–2016) 
Салкын Чишмә авылында (Туймазы рай-

Күңелләре гел бергә

Абзалулланың әти-әниләре – Минҗиһан һәм Галиулла Гыйбадуллиннар гаиләсе
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Абзалулла Гыйбадуллин

оны) туып-үсеп, Төмәнәккә килен булып 
төшә. 1942–1978 елларда Төмәнәк урта мәк-
тәбендә башлангыч сыйныфлар укытучысы 
булып эшләп, лаеклы ялга чыга. 

Еллар уза тора – Альфира ханым 
Төмәнәк мәктәбендә 35 ел дәвамында бала-
ларга белем һәм тәрбия бирә. Ә Әмирҗан 
әфәнде Туймазы профтехучилищесын бете-
реп, Туймазы химия-машиналар төзү заво-
дында эшли. Аннары Любянск урман хуҗа-
лыгы техникумын тәмамлап, 25 ел урман 
хуҗалыгында хезмәт куя. Туймазы тәҗрибә 
урман хуҗалыгының Төмәнәк бүлегендә 
меңәрләгән гектар урман үстерә. 

Менә шундый тату, эшчән гаиләнең дә- 
вамчылары – Альфира апа белән Әмирҗан 

абыйның балалары да тормышта үз урын-
нарын тапкан. Уллары Альфир (1984) урта 
мәктәпне бетергәннән соң, башта Октябрьск 
төзелеш техникумын, аннары Самара ар-
хитектура-төзелеш академиясен тәмамлый. 
Бүгенге көндә «Газпром» оешмасында баш 
инженер урынбасары булып эшли. Кыз-
лары Альбина (1987) Туймазы педагогия 
колледжын, аннары Башкорт дәүләт педа-
гогия институтын тәмамлап, Туймазыда тер-
нәкләндерү үзәгендә хезмәт куя. Кече кыз-
лары Айгөл (1993) башта Туймазы медицина 
колледжында, аннары Әлмәт медицина кол-
леджында белем ала. Әниләре янына кунак 
булып кына кайтып йөрсәләр дә, күңелләре 
белән гел бергә алар.

Альфира һәм Әмирҗан Гыйбадуллиннар гаиләсе
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Әмирҗан Сабирҗан улы Галиев (1918–
1996) 1932 елда Ерак Көнчыгышка ки-
теп, алтын приискысында эшли. 1936 елда 
аны армиягә алалар, ул Харбин шәһәрендә 
хезмәт итә, өлкән сержант дәрәҗәсендә була. 
Шул китүеннән аңа тиз генә туган якларына 
кайтырга насыйп булмый. Сугыш вакытын-
да Кытайда, Япониядә була, аннары Мань-
чжурия аша үзебезнең якка чыга. 1946 елда 
гына туган авылына әйләнеп кайта. Төмәнәк-
тә тегермәнче булып эшли, ферма малларын 
карый.

Хатыны Сәлимә Низаметдин кызының 
(1918–2012) әтиләрен утызынчы елларда бө-
тен гаиләләре белән (гаиләдә 5 бала) кулак 
исеме астында (аларның 36 күмәч сыешлы 
мичләре була. Күмәч пешереп, Чәкән базары-
на алып барып сата торган булалар) Нури-
ман районына сөргенгә җибәрәләр. Әтиләре 
сөргендә ачлыктан үлеп киткәч, әниләре ка-
бат Төмәнәккә кайта һәм үз мунчаларын са-
тып алып, шунда яши башлый. Ул чакта ике 
уллары Мурманскига киткән була инде, озак- 
ламый Сәлимә апа да алар артыннан китеп, 
спирт заводына эшкә керә. Сугыш елларын-
да кабат авылга кайта, колхозда эшли. 1946 
елда урман хуҗалыгына эшкә күчә.

Әмирҗан абый белән Сәлимә апа 5 бала 
тәрбияләп үстерәләр. Олы уллары Зөфәр 
(1947–1967) Приморье өлкәсендә армиядә 
хезмәт иткәндә фаҗигале төстә һәлак була. 
Тимербикә (1952) Фрунзе авылында яши, 
гомере хезмәттә үтә – «Свердлов» колхо-
зындагы кошчылык фабрикасында хисапчы 
булып эшли, аннары авыл Советында, Гос-
страхта хезмәт куя. Тимерҗан (1954) Уфа 
нефть университетын тәмамлый, Кандраның 
нефть оешмасында прораб булып эшли. Ан-
нары Ханты-Манси өлкәсендәге Белоярск 
шәһәрендә вышка монтажлау цехы башлы-
гы була. Аннан кайткач, Туймазы пыяла 
заводында цех башлыгы хезмәтен башкара. 
Бүгенге көндә Туймазы шәһәрендә яши. 
Мөхәррәм-Илдар (1959) (мулла кушкан 
исеме – Мөхәррәм, авыл Советында Илдар 
дип теркәгәннәр) Туймазы шәһәрендә яши, 
Себердә нефтьче булып эшли. 

Төпчекләре Әнәс Әмирҗан улы Гали-
ев (1957) Бакалы профтехучилищесында 
тракторчы, шофер һөнәрләрен үзләштереп, 
«1 нче Май» колхозына тракторчы булып 
эшкә кайта. Озакламый армия сафларына 
алына – 1976–1978 елларда Владивосток, 
Камчатка якларында ерак элемтә механигы 

Зур нәселнең эшчән уллары 

Сәлимә һәм Әмирҗан Галиевләр гаиләсе
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булып хезмәт итә. Армия срогы тәмамлан-
ганнан соң, 1978 елда Кандрада технологик 
транспорт идарәсендә бульдозерчы булып 
эшли: бораулау җайланмаларын күчереп, су 
чокырларын казый. 1986–1989 елларда ерак 
Себер якларына китә – Нижневартовскида 
бораулаучы ярдәмчесе хезмәтендә була. 1989 
елда туган авылына әйләнеп кайта: шофер 
булып та эшли, склад мөдире дә була, кол-
хоз умарталыгында умарта да карый.

1982 елда Әнәс Галиев күрше Тирән 
Елга (Туймазы районы) авылы кызы Зари-
ма Әхияр кызы Гареева (1961) белән гаилә 
кора. Яшьләр ата-ана йортында ике генә ел 
яшиләр, әти-әниләре ярдәмендә авылда йорт 
җиткезеп, башка чыгалар. Лаеклы ялга чык-
канчы Зарима Төмәнәк балалар бакчасында 
тәрбияче ярдәмчесе булып эшли. 

Галиевләр бүгенге көндә мал-туар асрап, 
кош-корт үстереп көн күрәләр. Гаиләләрен-
дә 3 бала тәрбияләнеп үсә. Айдар Әнәс улы 
(1983) шофер һөнәрен үзләштерә. 2002–
2004 елларда армия сафларында хезмәт итә. 
Бүгенге көндә хатыны Гүзәлия Риф кызы 
белән Атнагул авылында яшиләр, 2 бала 
үстерәләр. Гөлназ Әнәс кызы (1984) Туй-
мазы медицина колледжында укый. Аннары 
Башкорт дәүләт медицина университетын тә-
мамлый. Бүгенге көндә гаиләсе белән Уфада 
яши, шәһәрнең 22 нче хастаханәсендә эшли. 
Ире Александр белән 2 кыз үстерәләр. Ра-
дик Әнәс улы (1992) Туймазының 128 нче 
лицеенда белем ала, электр-газ белән эретеп 
ябыштыручы һөнәрен үзләштерә. Хәзерге 
көндә «Ильфа» оешмасында эретеп ябышты-
ручы булып эшли. 

Зарима һәм Әнәс Галиевләр (уңнан 3 нче, 4 нче) балалары һәм туганнары арасында
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Шаран районы Ямады авылы кызы Фа-
тыйманы (1913–1957) Төмәнәк егете Мәсә-
лимгә (1901–1977) димләп кияүгә бирәләр. 
Егет дип әйтсәк тә, Мәсәлим инде ул вакыт-
та 4 ел Гражданнар сугышында катнаш-
кан, хатыны үлгән 29 яшьлек тол ир була. 
Мәрхүмә Миңнекамалының туганнары дим-
ли яшь хатынны. Яшь булса да, эшкә батыр, 
сабыр, тыйнак кыз була Фатыйма. Иренә 
бер-бер артлы 4 бала бүләк итә. Беренче ха-
тыны Миңнекамалдан туган Мәсәвихны да 
үстерешә. Әмма тыныч тормышларын Бөек 
Ватан сугышы боза: ире сугышка киткән-
дә, ул 5 бала белән ялгызы кала. Мәсәлим 
Хәбибуллин сугышта дүрт тапкыр яралана, 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За осво- 
бождение Берлина» медальләре, «Кызыл 
Йолдыз» ордены белән бүләкләнә. Су-
гыштан соң колхоз рәисе, сарык, тавык фер-
маларында мөдир булып эшли. Фатыйма 
Хәбибуллина исә колхозчылардан сөт җыя. 

– Мин әнидән 20 яшемдә калдым, көз 
көне иде, грипптан авырып үлде. Дүрт ба-
ладан өчебез – Фәһим, мин һәм Салават –  
авылда торып калдык. Мосаяф (1932–
2004) абый гына Гафур (Туймазы районы) 
авылында яшәде, «Башкортстанның атка-
занган сәүдә хезмәткәре» исеменә лаек бул-
ды, – дип сөйләгән иде Наҗия апа Вәлиул-
лина (1937–2020) туганнары турында. 

Мәсәлим Хәбибулла улы 1958 елда өчен-
че мәртәбә – Төмәнәктә яшәүче, бик тырыш, 

кешелекле Гөләмзә Фазлетдин кызы Садрие-
вага (1913–1992) өйләнә. Мәсәлимнең баш-
ка хатыннарыннан калган балалары барысы 
да аңа яратып, хөрмәт итеп: «Инәки», –  
дип эндәшә. Сугыш елларында Гөләмзә Са-
дриева колхозда эшли: урман да ташый, 
урак та ура. 

Мәсәлимнең беренче хатыныннан туган 
улы Мәсәвих Хәбибуллин (1926–2009) 
«Башкортстанның атказанган артисты» исе-
менә лаек була. Ничек артист булып китүе 
турында язылган истәлекләре әле бүген дә 
Наҗия апаларда саклана. «...1951 елның 
җәе. «Туймазынефть» трестының СМК 
конторасында электромонтер булып эшләп 
йөрим. Тору кеше өстендә. Беркөнне шулай 
тулай торакка күчәргә тәкъдим иттеләр. Мин 
сөенеп күчтем. Мин эшләгән СМКның үз 
клубы бар иде. Бер кичне эштән соң сугыл-
сам, бәрәкалла, бер бүлмәсеннән җыр ише-
телә. Татарча җыр! Үзешчән сәнгать түгәрәге 
икән. Кызыгып китеп, мин дә бу түгәрәккә 
йөри башладым. Моңа кадәр авыл сәхнәсен-
дә спектакльләрдә катнашкан тәҗрибәм бар 
иде. Төмәнәк сәхнәсендә «Асыльяр» пьеса-
сында – малай, «Ил чигендә» пьесасында –  
капитан Зубков (баш роль), «Ак калфак» 
пьесасында көтүче егет Бакый ролен баш-
кару, Әнвәрия Саттарова, Зәлифә апалар 
кебек талантлы кешеләр белән бергә уйнау 
миндә сәхнәне ярату хисе, үземә ышаныч ту-
дырды...

Кеше язмышлары

Сулдан – 
Гөлшат һәм 
Салават 
Хәбибуллиннар, 
Наҗия 
һәм Рәшит 
Вәлиуллиннар  
кызлары Гөлфия 
һәм Гүзәлия 
белән, 
уртада – 
Шәйморат 
Вәлиуллин
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Нефтьчеләр клубы сәхнәсендә иң бе-
ренче уйнаган пьеса «Йолдызкай» булды, 
концертларда «Азамат»ны, «Грузин чәе»н, 
«Сәлимәкәй»не җырладым. «Чаткылар»да –  
урядник, «Галиябану»да – Хәлил, «Зәңгәр 
шәл»дә – Булат, «Башмагым»да – егет, 
«Рәйсә»дә Сәлим һәм башка рольләрне баш-
карган өчен 1964 елда «Башкортстанның ат-
казанган артисты» исемен бирделәр», – дип 
яза ул. 

Наҗия апа 1964 елда авылдашы Рәшит 
Габидулла улы Вәлиуллинга (1937–2015) 
кияүгә чыга. 1965–1978 елларда Төмәнәк-
тә кибетче булып эшли. Лаеклы ялга Ок-
тябрьск пассажир предприятиесендә линия 
контролеры буларак чыга. 

Бакалы профессиональ-техник учили-
щесын тәмамлаган Рәшит абый гомере буе- 
на авылда механизатор хезмәтендә була. 
«Мин кияүгә чыкканда, бианаем Бибиразия 
Мөхәммәдулла кызы (1891–1992) исән-
сау иде. Кызларымны карашты, эшләремне 
эшләште, мин кайтышка ипиләргә хәтле пе-

шереп куя иде. 29 ел бергә матур яшәдек, 
бер сүзгә килешмәдек. Кыз чагымда: «Биа-
наем әйбәт булсын иде», – дип тели идем, 
теләгем кабул булды. Сугыш елларында 
биатаем белән икәү алар колхоз инвентарен 
ремонтлаганнар, камыт ишкәннәр. Биатаем 
Габидулла Вәлиулла улының (?–1958) бе-
ренче хатыны Нәгыймә үлгәч, бианаем сигез 
үги бала өстенә килгән. Аннары үзе дә өч 
бала тапкан. Без дә ирем белән өч кыз үстер-
дек. Икесе Себердә – Гүзәлиябез (1966) –  
Радужный шәһәрендә, Гөлфиябез (1967) 
Түбән Сартым поселогында (Ханты-Манси 
автоном округы) яши», – дип сөйләгән иде 
Наҗия апа. 

Наҗия апа Вәлиуллина гомеренең соң-
гы елларында төпчеге – Төмәнәк мәктәбен-
дә рус теле һәм әдәбияты укытучы Гөлшат 
Заһидуллина (1970) белән яшәде. Балала-
рының тормышына сөенеп, тәүфыйклы бу-
лып үсеп килүче 4 оныгы, 1 оныкчыгы өчен 
шатланып гомер кичерде. 

Сулдан – 
Мәсәвих 
(баскан) 
һәм Мосаяф 
Хәбибуллиннар 
гаиләләре белән
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Олия Хәмзә кызы Габделхакова (1941) 
2008 елдан бирле Покровка, Дарвин, Таш-
кичү, Төмәнәк, Әгер, Райман авыллары-
на бердәнбер булган Ветераннар советын 
җитәкли. Үзе белән таныштыруны Олия апа 
әби-бабайлары, әти-әниләре турында сөй-
ләүдән башлады. 

«Әтиемнең әтисе Гаяз бабай Төмәнәк-
нең указлы мулласы булган. Әбием Нәфисә  
абыстай белән 5 бала тәрбияләп үстергән-
нәр. Уллары Мирсәетнең (1894) язмышы 
аянычлы тәмамлана. Сәнәкчеләр аның яшь 
баласын, сәнәккә кадап, тәрәзәдән ыргыт- 
каннар. Сабый үлмәгән, әмма яраларыннан 
бик яшьли вафат булган. Коммунист, бе-
лемле Мирсәет колхоз оештырып йөргән: 
авылдашларын да колхозга керергә өндәгән. 
Авылда тырыш, хәлле – атлы-сыерлы, күп 
балалы гаиләләр шактый булган. Гадәттә, 
андыйларны кулак кләймәсе тагып, Себергә 
озатканнар. Ә Мирсәет андыйларны, белсә 
дә, «кулак» дип яздырмаган. Янында ия-
реп йөргән авылдашы: «Мирсәет кулаклар-
ны яклый», – дип, өстеннән жалу биргән. 
Мирсәетне алып киткәннәр. Шул китүеннән 
ул авылга кайтмаган. «Йөрәге тотып үлгән» 
дигән хәбәре генә килгән. Тәнкыйтьче һәм 
әдәбият галиме Гази Кашшаф та үзенең әсәр-
ләрендә Мирсәет турында язган. 

Мәхәсим (1899) белән Мөҗәһитләре 
(1901) – Бөек Ватан сугышы инвалидлары. 

Мөҗәһит сугыштан соңгы елларда укытучы-
лык белән шөгыльләнгән. Кызлары Шәфый-
га да укытучы булган. 

Әтием Хәмзә Гаяз улы Гаязов (1896–
1971) гаиләдә икенче бала булып туа. Су-
гышка кадәр Төмәнәк авылы кибетендә ди-
ректор булып эшли. 1941 елда аны хезмәт 
армиясенә алалар. Ул Уфадагы бер складта 
кием-салым җыеп, сугышка озатып тора. 
1943 елда аңа шул складында атып китәләр. 
Пуля аягына тиеп, әти Бузулук госпитален-
дә дәваланып чыга, аннары тагын хезмәтенә 
алына. 1948 елда гына авылга әйләнеп кай-
та. Беренче хатыны Бүздәк кызы Фәридә 
укытучы була, әмма ул 3 баласын – Рәис 
(1924–1934), Кадрия (1927), Сәрияне –  
(1928–1971) ятим калдырып, туберкулез-
дан үлеп китә. 

Аннары әти безнең әни Нурзидәне (1908– 
1997) ала. Без дә 4 бала үстек. Рабис (1938) 
абый Октябрьск шәһәрендә яши, Альберт 
(1949–2008) энем Туймазыда яшәде. Ил-
гизә (1952) сеңлем белән мин Төмәнәктә кал-
дык. Әтием гомеренең соңгы көненә кадәр 
эшләде: ферма мөдире дә булды, завхоз да. 
Әни колхозда эшләде», – дип, истәлекләрен 
яңартты ул.

Олия ханым, үзе урта мәктәпне тәмамла-
гач, хезмәт юлын 1958 елда Уфадагы хәрби 
заводта башлый. Аннары 25 ел клуб систе-
масында эшли: билет та сата, китапханәдә 

Бер гаилә тарихы

Нурзидә 
һәм Хәмзә 
Гаязовлар 
гаиләсе
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дә эшли, клуб мөдире дә, сәнгать җитәкчесе 
дә була. Шулар арасында 15 ел «Көнкүреш 
комбинаты»нда кабул итүче һәм мөдир бу-
лып та эшләп ала. 7 мәртәбә авыл Советына 
депутат итеп сайлана, «Хезмәт ветераны» 
исеменә лаек була. 

Колхозда 40 елдан артык шофер булып 
эшләгән ире Миргали Миңнегали улы Габ-
делхаков (1943–2012) турында да, биана-
е-биатае турында да күңелендә бары тик 
җылы, якты истәлекләр генә саклый Олия 
апа. «Бианай Минҗамал Минаҗетдин кызы 
(1915–1985) Түбән Бишендедән (Туйма-

зы районы) иде, гомере буена колхозда 
эшләгән. Биатай Миңнегали Габделхак улы 
(1911–1956) колхозда бригадир булып 
эшләгән, кара сары авыруыннан үлгән. Мин 
килен булып төшкәндә бианай гына исән 
иде. 18 ел бергә яшәдек. Кечкенә генә буй-
лы, усал карчык иде. Мин хәзер аларның 
нигезендә торам», – ди ул. 

Олия һәм Миргали Габделхаковлар 
гаиләсендә 3 бала туып үсә. Бүгенге көндә 
кызлары Ирина (1967) Уфада яши, табиб 
булып эшли. Гөлүзә белән Динар Төмәнәктә 
яшиләр. 

Миргали Габделхаков балалары белән. 1974 ел Олия Габделхакова кызлары Гөлүзә, Ирина һәм улы 
Динар белән
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Назыйм Мөҗәһит улы Сафиуллин (1948) 
Туймазы районының Камыштау авылында 
укытучылар гаиләсендә туа. Аның әти-әнисе, 
Бәләбәй педагогия училищесын тәмамлап, 
Тукай җидееллык мәктәбендә башлангыч 
сыйныфларда белем биргән була. Назыйм 
башта әлеге Тукай мәктәбен, аннары Туйма-
зының 1 нче мәктәбен тәмамлый. Үз теләге 
белән район мәгариф бүлегенә мөрәҗәгать 
итеп, Казнаковка сигезьеллык мәктәбенә 
физкультура укытучысы итеп билгеләнә. 
Ә 1967 елда Бөре педагогия институтының 
химия-биология факультетына укырга керә. 
Анда әдәби иҗат белән дә шөгыльләнә. 
Күренекле шагыйрь Әнгам Атнабаев тәкъ-
диме белән әдәби түгәрәккә җитәкчелек итә. 
1972 елда, институтны тәмамлаганнан соң, 
Назыйм Сафиуллинны Туймазы районының 
Ярмунча мәктәбенә завуч итеп билгелиләр, 
бер-ике айдан директор итеп куялар. Шул 
елларда Назыйм Мөҗәһит улы авылның 
мәдәният тормышында да актив катнаша. 

Уфа шәһәренә белемне камилләштерү курс- 
ларына баргач, Светлана Ногман кызы белән 
таныша. Дуслашып озак йөрмиләр, өйләнешеп 
тә куялар. Светлананы Назыйм Ярмунча мәк-
тәбенә математика укытучысы итеп алып китә. 
1977 елда Ярмөхәммәт авылында (Туймазы 

районы) урта мәктәп ачылгач, икесе дә шунда 
эшли башлыйлар. 1985 елда гаиләләре белән 
Ишембай шәһәренә күченәләр. Назыйм абый 
4 нче мәктәптә химия-биология дәресләрен 
укыта, 76 нчы профтехучилищеда, Ишембай 
машина төзелеше заводында да эшли. 1990 
елда гаиләсе белән туган ягына әйләнеп кай-
та – Төмәнәк урта мәктәбендә директор бу-
лып эшли башлый һәм лаеклы ялга чыкканчы 
шуннан аерылмый. Ул эшләгән чорда мәктәп-
кә капиталь ремонт ясала, яңа җиһазлар кай-
тарыла, яңа кабинетлар булдырыла.

Назыйм абыйның хатыны Светлана Ног-
ман кызы Усманова (1948) Таҗикстанның 
Регар шәһәрендә укытучылар гаиләсендә туа. 
Стәрлетамак педагогия институтының физи-
ка-математика факультетын 1971 елда тәмам-
лап, Мораптал мәктәбендә физика-математи-
ка укытучысы булып эшли, ә 1973 елда аны 
үз авылына – Ямансарга мәктәп директоры 
итеп күчерәләр. Тулаем алганда, 37 ел бала-
ларга физика-математикадан белем бирә ул.

Светлана белән Назыйм Сафиуллин-
нар бик кешелекле, ярдәмчел өч ул – Аза-
мат (1975), Илнур (1980), Рәмилне (1982) 
тәрбияләп үстерәләр. Менә шундый озын- 
озак хезмәт юлы үткән Сафиуллиннар эшен 
үзләре кебек үк тырыш балалары дәвам итә.

Рәмис Рәис улы Габдрәфыйков (1975) 
Төмәнәк мәктәбен тәмамлаганнан соң, Соб-
ханкул училищесында автокранчы һөнәрен 
үзләштерә. 1993–1995 елларда ул армия 
сафларында хезмәт итә. Аннан кайткач, төр-
ле оешмаларда шофер булып эшли. 2000 
елдан «Сургутнефтегаз» оешмасында, Ниж-
невартовск шәһәрендәге транспорт оешма-
сында автокранчы булып хезмәт куя. 

1999 елда Рәмис Рәис улы Туймазы 
шәһәрендә туган Диләрә Нурулла кызы Бик-
чурова (1975) белән гаилә корып җибәрә. 

Диләрә, Собханкул мәктәбен тәмамлаган-
нан соң, Туймазы педагогия колледжында 
башлангыч сыйныфлар укытучысы һөнәрен 
үзләштерә. 1995–2001 елларда Туймазының 
5 нче мәктәбендә балалар укыта. 2001–2003 
елларда – Балалар иҗат йортында мето-
дист, 2003–2009 елларда Төмәнәк балалар 
бакчасында мөдир булып эшли. 2009 елдан 
Туймазының 1 нче гимназиясендә башлан-
гыч сыйныфларда укыта. 

Диләрә белән Рәмис Габдрәфыйковлар 
өч балага гомер бирә. Кызлары Гүзәл (1999) 
Туймазының 1 нче гимназиясен – алтын 
медальгә, шундагы сәнгать мәктәбен бик 
яхшы билгеләргә генә тәмамлый. Аннары 
Казан Федераль университетының химия 
факультетында белем ала. Студентларның 
төзелеш отряды командиры була, җәйге ка-
никулларда балалар лагерьларында эшли. 
Волонтерлар отряды әгъзасы буларак, төрле 
авыл халкына ярдәм итә. Икенче кызлары 
Радмила (2000) шулай ук Туймазының 1 нче 
гимназиясендә һәм сәнгать мәктәбендә укый. 
Аннары Уфа дәүләт технология-дизайн кол-
леджын бик яхшы билгеләренә генә тәмам-
лый. Уфа шәһәрендә «Пудра» матурлык 
салонында парикмахерлык сәнгате мастеры 
булып хезмәт куя. 2019 елда парикмахерлар-
ның Мәскәүдә үткән Россия чемпионатында 
икенче урынга лаек була. Уллары Илнур 
(2007) Туймазының 1 нче гимназиясендә бе-
лем ала. «Альбина» вокал-хореография сту-
диясенә йөри.

Балалар бәхете белән яшиләр

Диләрә һәм 
Рәмис 
Габдрәфыйковлар 
гаиләсе
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Рифат Таҗетдин улы (1958) Төмәнәк 
авылында Нурикамал (1929–2008) һәм 
Таҗетдин (1928–1960) Газафаровлар 
гаиләсендә бишенче бала булып дөньяга 
килә. Аңа ике яшь булганда әтиләре вафат 
була. Әниләре биш баланы (иң зурысына – 
8 яшь) ялгызы тәрбияләп үстерә. 

Рифат авыл мәктәбендә белем ала, ике ел 
армия сафларында хезмәт итеп кайта. Анна-
ры «1 нче Май» колхозында шофер булып 
эшли башлый. 

1979 елда Рифат, юллама буенча, шушы 
колхозга хисапчы булып эшкә килгән, Зөл-
фирә Риза кызы (1958) белән гаилә корып 
җибәрә. Гаиләдә 3 уллары – Ленар (1980), 
Илнар (1984), Айнур (1990) туа.

2000 елда Рифат – «Туймазыгаз» оеш-
масына, Зөлфирә «Уралнефтепродукт»ның 
Төмәнәк заправкасына менеджер булып эшкә 
күчә. Аларның намус белән хезмәт куюлары 
турында күпсанлы Мактау кәгазьләре сөйли.

Газафаровлар ихата тутырып мал, кош-
корт асрыйлар. Иртә яздан аларның бак-
ча аллары аллы-гөлле чәчкәләргә күмелә. 
Тәрәзә төпләрендә илле биш (!) бүлмә гөле 
чәчәк атып утыра. Балалары исә кечкенәдән 
эшкә, олыны – олы, кечене кече итә белергә 
өйрәнеп үсәләр. 2008 елда бу гаилә, Төмәнәк 
авыл Советы буенча «Үрнәк ишегалды» бәй-

гесендә җиңеп, Мактау грамотасына лаек 
була. 

Газафаровларның уллары Ленар белән 
Илнар гаилә корып, йорт җиткезеп Төмәнәк 
авылында, Айнур Туймазы шәһәрендә 
яшиләр. Бүгенге көндә Рифат белән Зөл-
фирәнең биш оныклары бар.

Бер гаиләнең өч улы

Зөлфирә 
һәм Рифат 
Газафаровлар
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1994 ел. Төмәнәк авылы клубында дис-
котекаларның гөрләгән чагы. Яшьләр 
кичләрен шунда уздыралар, бәйрәмнәр 
оештыралар, бер-берсе белән шунда таны-
шалар. Төмәнәк урта мәктәбен тәмамлап, 
пионервожатый булып эшләүче Гөлчәчәк 
Абдулла кызы Хәкимова (1974) да бу-
лачак ире, авылдашы Наил Мансур улы 
Әхмәдиев (1969) белән дискотекада таны-
ша. Наил ул вакытта Серафим һөнәр учи-
лищесында повар һөнәрен үзләштергән,  
2 ел (1987–1989) Семипалатинск атом-төш 
полигонында хезмәт итеп кайткан, Аксен 
авыл хуҗалыгы техникумын тәмамлаган, ту-
ган «1 нче Май» колхозында шофер булып 
эшләүче егет була. 

Яшьләр кавышырга ашыкмый: бер-бер-
сен күзәтә, белешә, дуслашып йөри. «Мине 
Чуваш Олканы (Туймазы районы) мәктәбенә 
башлангыч сыйныфлар укытырга җибәр-
деләр. Алып калырлар дип курыктымы, 
шунда киткәч, Наил кияүгә чыгарга тәкъдим 
ясады», – дип шаяртып сөйли ире белән та-
нышулары хакында Гөлчәчәк ханым.

1995 елда Гөлчәчәк белән Наил Әхмәдиев-
ләр гаилә коралар. 2 ел Наилнең әти-әнилә- 
ре – Майнур һәм Шәймансур Әхмәдиевләр 
белән яшәгәч, җир алып, 1997 елда йорт са-
лып, башка чыгалар. Шул елларда Гөлчәчәк 
Әхмәдиева туган авылына укытучы булып 
эшкә кайта, читтән торып Башкорт дәүләт 
университетының филология факультеты-
на укырга керә. Бүгенге көндә Гөлчәчәк 
Төмәнәк мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы булып эшли. «Югары категория- 
ле укытучы» исеменә ирешә, Башкортстан 
Республикасы Мәгариф министрлыгының 
Почет грамотасына һәм Татарстан Республи-
касы Мәгариф һәм фән министрлыгының 
Рәхмәт хатына лаек була. Наил Әхмәдиев 
«Транснефть» оешмасында каравылчы бу-
лып эшли. 

Әхмәдиевләр гаиләсендә ике ул – Тимур 
(1996) белән Булат (2002) туып үсә. Тимур 
бүгенге көндә Әлмәт дәүләт нефть институ-
тын тәмамлап, «Сургутнефтегаз» оешмасын-
да инженер булып эшли. Булат Октябрьск 
нефть колледжында укый.

«Ике яктан да терәк нык булды без-

нең. Өй салышырга да, балалар үстерешергә 
дә әти-әниләр ярдәм итте. Бианай Алла бән-
дәсе иде, минем сүзне генә сөйләп тора, эшкә 
киткәнче, мичтә камыр ашларына кадәр пе-
шереп, эшкә озатып каршы ала иде. Өебезне 
салганда, осталарга дип ашларын пешереп, 
ипиләрен салып, яшел суганына кадәр турап 
китереп бирә иде мәрхүмә. Наилем бар эшне 
дә үзе эшли: тимер эшен дә, агач, кирпеч 
эшен дә белә, мал да үрчетә, машина-трак-
торны да үзе төзәтә. Һәрвакыт ярдәмгә ми-
нем Абдулла әтеки килә. Улларыбыз да 
бәләкәйдән әтиләренә ярдәмләшеп, эшләп 
үстеләр. 5 яшьтән көтүгә чыктылар. Әтиләре 
өйдә булмаганда, мәктәпкә кадәр малларны 
карап китәләр иде», – дип сөенеп сөйли 
гаиләсе турында Гөлчәчәк Әхмәдиева.

«Ике яктан да терәк нык булды...»

Гөлчәчәк һәм Наил Әхмәдиевләр гаиләсе
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Төмәнәк авылында туып үскән Гамир 
Равил улы Корбангалиев (1983) Башкорт 
дәүләт аграр университетының «Авыл хуҗа-
лыгын электрлаштыру» бүлеген тәмамлый. 
Булачак тормыш иптәше белән дә студент 
елларында таныша.

Башкортстанның Гафури районында туган 
Алина Хәкимҗан кызы (1980) шул ук уни-
верситетның урман хуҗалыгы факультетын 
тәмамлый. 2005 елда алар Гамир белән гаилә 
коралар. 2006 елда уллары Артем дөньяга 
килә, ә ике елдан соң кызлары Эмилия туа.

Гаилә башлыгы – Гамир Равил улы 
туган авылында «РиаПласт» компания-
сендә хезмәт куя. Буш вакытларында бө-
тен гаиләләре белән умартачылыкта шө-
гыльләнәләр.

Корбангалиевләр ил буйлап сәяхәт итәр-
гә яраталар, кыш көннәрендә исә күмәклә-
шеп чаңгыда йөриләр, спорт белән шө-
гыльләнәләр. Артем әтисе белән йөзү һәм 
бокс секцияләренә йөри. Эмилия фигуралы 
шууны үз итә, төрле ярышларда теләп кат-
наша.

Спорт сөюче гаилә

Алина һәм 
Гамир 
Корбангалиев-
ләр гаиләсе

45
Игелекле тормыш

Габидә һәм 
Зәйнулла 
Шәйдуллиннар

Сәрия 
Ситдыйкова 
балалары 
арасында
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Төмәнәкле Сәрия Зәйнулла кызы Сит-
дыйкова (1949), мәктәптә урта белем алган-
нан соң, Октябрьск медицина училищесын-
да укый. 1969 елда исә Шаран районында 
фельдшер булып эшли башлый. Ә 1974 елда 
Воркутага күчеп китә, 15 ел дәвамында 

шәһәрнең клиник хастаханәсендә шәфкать 
туташы хезмәтендә була. Кайда гына, ни-
чек кенә яшәсә дә туган як, туган җир үзенә 
тарта – 1991 елда Сәрия апа гаиләсе белән 
Төмәнәккә кайтып төпләнә. Биредә йорт-ку-
ра җиткерәләр, мал-туар асрыйлар. 
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Гаиләдә ике малай тәрбияләнеп үсә. 
Өлкән уллары Руслан Шәйдуллин (1981) 
Төмәнәк урта мәктәбен тәмамлаганнан соң, 
Башкорт дәүләт аграр университетында бе-
лем ала, бүген Уфа шәһәрендә яши, шәхси 
эшкуарлык белән шөгыльләнә. Хатыны Зем-
фира белән ике бала тәрбиялиләр. Кече ул-
лары Тимур Ситдыйков (1987) бүгенге көн-
дә Туймазы шәһәрендә яши.

Сәрия апа озак еллар дәвамында әнисен 
тәрбияли. Габидә Габидулла кызы Шәйдул-
лина (1926–2020), ике яшьтән ятим калып, 
әбисе тәрбиясендә үсә. Ачлыкны да, ялан-
гачлыкны да, сугыш ачысын да татый. Ир-
ләрне алмаштырып, трактор артына да уты-
ра. Аннан соңгы елларда сугыштан әйләнеп 
кайткан ире Зәйнулла Әхмәдулла улы Шәй-
дуллин (1922–2007) белән шактый озын го-
мер кичерәләр.

Руслан Шәйдуллин кызы белән

Төмәнәк авылында туып үскән Илдар 
Марат улы Гайнанов (1985), авыл мәктә-
бен тәмамлап, 2002–2005 елларда Туймазы 
индустрия техникумында укый. 2005 елда 
армиягә алына, Түбән Новгород өлкәсендә 
артиллерия гаскәрләрендә хезмәт итә. Ан-
нан кайткач, Туймазы кәгазь комбинатында 
слесарь-көйләүче булып эшли башлый. 2011 
елдан шул ук һөнәре буенча «Сава» ит ком-
бинатында хезмәт куя.

2017 елда Илдар Шаран авылында туып 
үскән, Башкорт дәүләт педагогия универ-
ситетын тәмамлаган Гүзәл Наил кызы Фа-
зуллина (1990) белән гаилә корып җибәрә. 
Гүзәл хезмәт юлын Туймазыдагы 12 нче ба-
лалар бакчасында тәрбияче булып башлый. 

2020 елда Гайнановларның уллары Да-

нияр туа. Туймазы шәһәрендә яшәсәләр 
дә, озакламый аларны туган як үзенә тар-
тып кайтара. Бүгенге көндә Гайнановлар 
Төмәнәктә йорт җиткезеп яши. Дөресрәге, 
йортны Илдарның әтисе Марат абый сала 
башлый, ә Илдар аңа җан кертә, үз куллары 
белән бик матур итеп төзеп бетерә.

Илдар үскән чагында авыл тормышының 
бөтен матурлыгын татый. Җәй көннәрендә 
урманда, су буенда йөрүләрен, кыш көне ча-
на-чаңгыда шууларын сагынып искә төшерә. 
«Әти-әни колхоз эшендә булды, мал-туар ка-
рау энекәш белән минем өстә иде. Яраткан 
шөгылем – тимер эше, бәләкәйдән әтинең 
машинасын сүтеп бирә идем, хәзер тимердән 
төрле әйберләр ясыйм», – дип сөйли ул, үт-
кәннәрен исенә төшереп.

Әй туган як, туган як...
49
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Фәрит Тимербулат улы Хөснетдинов 
(1959) хезмәт юлын иртә башлый: Төмәнәк 
урта мәктәбен тәмамлауга, «1 нче Май» кол-
хозында слесарь булып эшли. 1977–1979 ел-
ларда армия сафларына алынып, Төмән өл-
кәсендә хезмәт итә. Аннан кайткач, Туймазы 
автомәктәбендә шофер һөнәрен үзләштерә 
һәм 1980 елдан кабаттан туган колхозын-
да эшли. Шул ук елны мәктәпкә укытучы 
булып килгән Фәйрүзә Гадел кызы Гәрәева 
(1957–2009) белән тормыш корып җибәрә. 

1982 елда яшь гаилә Якутск шәһәренә –  
Фәйрүзәнең әти-әниләре янына китәләр. 
Фәрит биредәге коммуналь хуҗалыкта дүрт 
ел слесарь булып эшли. 1986–2001 еллар-
да Авиация урман саклау оешмасында газ 
белән эшли торган котельныйда механик 
хезмәтендә була. «Чит җирдә яшәсәк тә, 
кешеләр белән уртак тел таптык, анда да 
кешеләр ярдәмчел, гади иде», – дип искә 
ала Фәрит Хөснетдинов ул елларны. Шул 
ук вакытта үзе туган якларга әйләнеп кайту 

турында да уйлана. Җәйге ялларында авыл-
га кайтканда җир алып, шунда акрынлап үз 
куллары белән йорт сала башлый. Ниһаять, 
2001 елда Хөснетдиновлар гаиләсе туган 
якларына әйләнеп кайта. Башта алар Туй-
мазыда яшиләр, 2004 елда Төмәнәккә – үз 
өйләренә күчәләр. Шулай да әле Фәрит Хөс-
нетдинов 2008 елга кадәр Якутскига барып 
эшләп йөри. Аннары гаилә, үз эшен булды-
рып, эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Ә бүген 
бу эшне киленнәре Альбина дәвам итә. 

Фәйрүзә белән Фәрит ике ул тәрбияләп 
үстерәләр. Илнур Фәрит улы (1981), Якутск 
мәктәбен тәмамлагач, Октябрьск төзелеш 
техникумында төзүче һөнәрен үзләштерә, 
аннары Самара төзелеш-архитектура универ-
ситетын тәмамлый. Яңа Уренгой шәһәрендә 
төзүче-монтажчы булып эшли. Бүгенге көн-
дә Туймазы шәһәрендә яши. Хатыны Аль-
бина белән Дамир һәм Данис исемле ике 
ул тәрбиялиләр. Радик Фәрит улы (1983), 
Октябрьск төзелеш техникумын тәмамлап, 

«Балалар кайткан көн – бәйрәм»
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Фәйрүзә 
һәм Фәрит 
Хөснетдиновлар 
уллары Илнур 
белән

шундагы «Техно» кибетендә эшли. Аннары 
Уфа дәүләт авиация университетын тәмам-
лый. Гаиләсе белән Уфада яши, хатыны Ай-
гөл белән Рафаэль һәм Әмир исемле ике ул 
тәрбиялиләр.

Ни кызганыч, Фәйрүзә ханымга оныклар 
сөеп, аларның үсүен күреп яшәргә язмаган 
була, күрәсең, тормышларының иң матур, 
көйләнгән чагында гына ул вафат була. 

2010 елда Фәрит Хөснетдинов бәхетен 
икенче кабат сынап карый: Оренбург өлкәсе-
нең Пономаревка районы, Дүсмәт авылында 
туган Альмина Җәүдәт кызы Мәсәгутова 
(1965) белән гаилә кора. Альмина ханым 
2005 елда өй җиһазлары сату буенча үз эшен 
ача. Аның да балалары урнашкан: улы Рад-

мир гаиләсе белән – Мәскәүдә, кызы Гүзәл 
Казан шәһәрендә яши.

Бүген алар икесенә җиде онык тәрбия- 
ләүгә үз өлешләрен кертәләр. «Балалар чит-
кә таралышып беттеләр. Алар кунакка кай-
ткан көн безнең өчен бәйрәм була», – дип 
сөйли Альмина.

Фәрит абый исә үзенең бала чагын искә 
ала: «Инәки өч баланы (малайлар!) ялгыз 
үстерде. Берүзе йорт җиткезде. Шуңа хуҗа-
лыкта безгә дә эш җитәрлек булды. Беребез 
мал караса, икенчебез кар көри иде. Алай 
да басылып үсмәдек, мин бик шук булдым, 
мәктәпкә бармас өчен урманга кача идем. 
Укытучы табып ала иде тагын», – дип 
көлеп искә ала ул балалык елларын.
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Рифат Ринат улы Хәмидуллин (1970) 
Чакмагыш районының Түбән Каръяуды 
авылында туган. 1979 елда алар гаиләләре 
белән Үзбәкстанга – Ташкент шәһәренә кү-
ченеп китәләр. Рифат шунда Киров исемен-
дәге 1 нче мәктәпне тәмамлый. 

1987 елда гаилә кабат туган якларына  
юл тота – Туймазы районының Илчембәт  
авылына кайтып яши башлыйлар. 1987–1988 
елларда Рифат Туймазының 128  нче проф- 

техучилищесында укып, эретеп ябыштыручы 
һөнәрен үзләштерә. Шунда ук автобетон за-
водында үз һөнәре буенча эшли башлый. 
Аннары аны Бәләбәй шәһәренә – шоферлар 
курсына укырга җибәрәләр. 1989–1991 ел-
ларда ул армия сафларына алына – Мәскәү 
өлкәсендәге хәрби частьта машина йөртүче 
булып хезмәт итә. Сержант званиесендә от-
деление командиры була. Армиядән кайткач, 
1992 елда Баштрансгаз – Уфа оешмасының 

«Туганлыкның кадерен беләләр...»

Гөлүзә белән Рифат Хәмидуллиннар гаиләсе
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Шаран идарәсендә электрогаз белән эретеп 
ябыштыручы булып эшли башлый.

1992 елда Рифат Хәмидуллин Төмәнәк 
авылы кызы Гөлүзә Габделхакова (1970) 
белән гаилә корып җибәрә. Гөлүзә Миргали 
кызы Туймазы медицина училищесында аку-
шер һөнәрен үзләштереп чыга. 1990–1991 
елларда – Кыска Елга авылында, 1991–
1997 елларда Төмәнәк авылында фельдшер 
булып эшли. 1997–1999 елларда – Туйма-
зы пыяла заводының медпунктында фельд-
шер, 1999–2003 елларда – Туймазы бала 
тудыру йортында акушерка, аннары Туйма-
зы үзәк район хастаханәсенең 1 нче поли-
клиникасында акушер булып хезмәт куя.

Гөлүзә белән Рифат Хәмидуллиннар ике 
бала тәрбияләп үстерә. Радмир Рифат улы 
(1993) Уфаның ягулык-энергетика кол-

леджын, аннары Казан энергетика инсти-
тутын тәмамлый. Бүгенге көндә хатыны 
Аделина Фәйрүз кызы белән Уфада яши, 
фәнни-техник үзәкнең электротехника ла-
бораториясендә инженер булып эшли. Ли-
нария Рифат кызы (1999), Октябрьскидагы 
нефтьчеләр хәзерләү колледжының геология 
факультетын тәмамлап, Уфа дәүләт нефть 
университетында белем ала.

Хәмидуллиннар Төмәнәктә үзләре җит-
кергән зур, матур йортта яшиләр. «Бала-
ларны да кечкенәдән хезмәткә өйрәттек. 
Нәрсәнең яхшы, нәрсәнең начар икәнен бе-
леп үстеләр. Бүген дә дус-тату, бер-берсенә 
ярдәм итешеп яшиләр, туганлыкның кадерен 
беләләр. Бәйрәмнәрне бергәләп каршылый-
быз, барлык эшне бергәләп башкарабыз», – 
дип, куанып сөйли Гөлүзә.
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Рузил Мөсәвир улы Җәмгытдинов 
(1969) 1987 елда армия сафларына Ок-
тябрьск автомәктәбендә машина йөртү-
че һөнәрен үзләштереп китә. Венгриядәге 
88   нче гвардия полкында шофер булып 
хезмәт итә. Аннан кайткач, туган колхозын-
да ун елдан артык машина йөртүче булып 
эшли. Бүгенге көндә дә шул ук хезмәттә – 
Шаран ЛПУ сында шофер. 

1994 елда Рузил Төмәнәк кызы Ләйлә 
Равил кызы Гомәрова (1972) белән гаилә 
кора. Унбер ел, төп йортта әти-әниләре 
белән яшәгәннән соң, алар зур, матур 
йорт җиткезеп, башка чыгалар. Ләйлә Ра-
вил кызы Туймазы училищесында тегүче 
һөнәрен үзләштереп, Туймазы тегү фабри-
касында тегүче булып эшли. Бүгенге көндә 
исә ул – авыл кибетендә сатучылык хезмә-
тендә. 

Җәмгытдиновларның эшчән, тату гаилә- 
ләрендә ике бала тәрбияләнеп үсә. Элина 
Рузил кызы (1994) Мәскәү финанс институ-
тын тәмамлап, Туймазы мәгариф идарәсен-

Буыннардан күчкән тырышлык

Фәния һәм Мөсәвир Җәмгытдиновлар

Ләйлә һәм Рузил Җәмгытдиновлар гаиләсе. 2018 ел
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дә кадрлар буенча инспектор булып эшли. 
Рәмзил Рузил улы (1997) Туймазы юридик 
колледжында хокук саклау эшчәнлеге буен-
ча белгечлек үзләштерә. 2017–2019 елларда 
армиядә була – Новосибирск шәһәрендә ра-
кета гаскәрләрендә хезмәт итә. Аннан кайт-
кач, районның Эчке эшләр бүлегендә поли-
ция хезмәткәре булып эшли. 

Җәмгытдиновлар, гаиләләре белән мал- 
туар асрап, бакча үстереп, матур, тыныч  
дөнья көтәләр. «Балаларны бәләкәйдән эшкә 
өйрәттек. Рәмзил – әтисенең, Элина әнисе-
нең уң кулы булып үсте, – диләр алар. – 
Әти-әниләрнең гореф-гадәтләрен дә дәвам 
итәбез – һәр елны, барлык туганнарны 
чакырып, аш уздырабыз».

Рузилнең әтисе Мөсәвир Сәлахетдин улы 
Җәмгытдинов (1931–2000) авыр сугыш ел-

ларының бөтен кыенлыкларын, башкалар 
кебек үк, үз җилкәсендә татый. Сугыштан 
соңгы елларда колхозда маллар карый, көтү 
көтә.

Әнисе Фәния Шәймансур кызы Җәмгыт-
динова (1932–2014) – Әгертамак авылы 
кызы. 13 яшеннән Бәләбәй кирпеч заво-
дында эшли башлый, аннары совхозда сы-
ерлар сава. 1960 елда Төмәнәккә килен бу-
лып төшә. Биредә ул гомер буе «1 нче Май» 
колхозында эшли: сөт заводында сөт аерта, 
чөгендер басуында эшли, амбарда ашлык 
эшкәртә. Фәния һәм Мөсәвир Җәмгытди-
новлар гаиләсендә өч бала – Клара (1961), 
Раил (1962), Рузил үсә. 

Әти-әниләрендәге эшчәнлек, тырышлык 
бүген аларның балаларында, оныкларында 
дәвам итә.
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Альфат Гыймазетдин улы Габдрахманов 
(1953) Бакалы профтехучилищесында ма-
шина йөртүче һөнәрен үзләштерә. 1971 елда 
үзләренең «1 нче Май» колхозына шофер 
булып эшкә кайта. Әмма ул туган авылында 
озак тоткарланмый, 1973 елда Үзбәкстан Рес- 
публикасының Андижан өлкәсенә китә, Со-
ветабад шәһәрендәге гидроэлектростанциясе 
төзелешендә эшли, ЗИЛ машинасында йөк 
ташый. 

Булачак хатыны – Чиләбе өлкәсенең 
Карагай авылыннан Зилә Мәҗит кызы Хә-
бирова (1957) белән дә шунда таныша ул. 
«Әти Мәҗит Хәсән улы Хәбиров кислород 
заводында аппаратчы булып эшләде, әни – 
Бибисара Галләм кызы баштан цемент заво-
дында, аннары Андижан сусаклагычында, 
тимер юлда хезмәт куйды», – дип сагынып 
искә ала кадерлеләрен Зилә ханым. Зилә 
Хәбирова, Советабад мәктәбен тәмамлаган-
нан соң, 1975–1977 елларда Маргилан икъ-
тисад техникумында хисапчылыкка укый. 
Аннары аны Гөлстан тегү фабрикасына хи-

сапчы итеп җибәрәләр. 1978 елда Советабад-
ка чираттагы ялына кайткач, Альфат белән 
танышалар. 

Альфат белән Зилә бер ай да йөрмиләр, 
өйләнешеп тә куялар. Яшь гаилә Альфатка 
эштән бирелгән фатирда гомер итә башлый. 
Зилә Андижан сусаклагычы төзелешендә хи-
сапчы булып эшли. 1979 елда беренче бала-
лары – кызлары Лилия дөньяга аваз сала. Ә 
1980 елда гаилә Красноярск өлкәсендәге Ко-
динск шәһәренә күченеп китә. Альфат әфәнде 
Богучанск гидроэлектростанция төзелешендә 
БелАЗ машиналарында, Зилә ханым 1980–
2009 елларда шунда ук хисапчы булып эшли, 
читтән торып, Братск индустриаль институ-
тында укый. Кызлары Лилия профтехучили-
щеда парикмахер һөнәрен үзләштерә. Хәзерге 
вакытта Чаллы шәһәрендә, «КамАЗ» оешма-
сында кранчы булып эшли. 

Зилә белән Альфат Габдрахмановларның 
уллары Ренат (1987) 1994–1996 елларда 
Красноярск автотранспорт техникумында 
укый. 1996–1998 елларда Чита өлкәсенең 

Урау юллар аша – туган төбәккә

Зилә белән Альфат Габдрахмановлар гаиләсе
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Горный шәһәрендә артиллерия гаскәрендә 
кече сержант булып хезмәт итә. Аннан кайт-
кач, Красноярск технология университетын-
да белем ала.

Габдрахмановлар 2011 елда Төмәнәккә 
чираттагы ялга кайталар. Уйлашалар да, 
авылда җир алып, йорт салып, төпләнергә 
уйлыйлар. Туган як, туган нигез тарта дими, 
ни дисең?! Әнә Альфат абый ничек: «Эшләп 
үстек, чишмәдән су да ташыдык, утын да 
кистек, печән дә әзерләдек. Мәктәптә укы-
ганда, гармунда уйный идем, читкә киткәч, 
баян алу мөмкинлегем булмады. Әтеки бик 
оста гармунчы иде, мин шуннан өйрән- 
дем», – дип, хатирәләргә дә бирелә.

Төмәнәккә күченеп кайткач, уллары 

Ренат «Апогей» оешмасында йорт җиһаз-
лары җыючы булып эшкә керә. 2013 елда 
«Газпром» оешмасында инженер-механик 
булып эшли башлый. 2019 елда Туйма-
зы кызы Эльвира Салават кызы Йосыпо-
ва белән гаилә кора. Эльвира даруханәдә 
хезмәт куя. Бүгенге көндә яшь гаилә Туйма-
зы шәһәрендә яши.

«Яшь чаклар читтә үтсә дә, күңелле яшә-
дек. Балалар үскәндә бәйрәмнәрне дуслар 
белән бергә уздыра идек. Шәһәрдә яшәсәк 
тә, бакчабыз бар иде, яшелчә, җиләк-җи-
меш үзебездә булды. Урманга гөмбә, җиләк 
җыярга йөрдек. Төрле милләт вәкилләре 
белән дус яшәдек», – дип искә ала Зилә 
апа үткән көннәрен.
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Фирдүс Динислам улы Габдрахманов 
(1989), Төмәнәк мәктәбен тәмамлаганнан соң,  
Туймазы индустриаль техникумында эретеп 
ябыштыручы һөнәрен үзләштерә. 2010–2018 
елларда Туймазы «Химмаш» заводында сле-
сарь, инженер-конструктор, эретеп ябышты-
ручы булып эшли. 2018 елдан Газпром оеш-
масында хезмәт куя. 2013 елда ул Туймазы 
кызы Алия Ильясова (1989) белән гаилә 
кора. «Дуслашып кына йөргән вакыт. Мин 
Октябрьскида эшлим, Фирдүс – Туймазы-
да. Көндез телефоннан сөйләштек. «Нигә 
кәефең юк?» – дип сорады миннән. Күп 
тә үтмәде, күземә күренә дип торам, ишек 
төбендә бер кочак чәчкә тотып, Фирдүсем 
басып тора. Минем кәефне күтәрергә кил-
гән...» – дип искә төшерә булачак ире белән 
булган матур мизгелләрне Алия. 

Алия Илдар кызы Башкорт дәүләт педа-
гогия университетының физика-математика 
факультетын тәмамлый. 2012–2013 еллар-
да банк системасында әйдәүче белгеч булып 
эшли. 2013–2018 елларда республиканың 
хезмәт күрсәтү буенча күп функцияле үзәк 
дәүләт автономияле учреждениесендә белгеч 
хезмәтендә була. 2018 елдан – Төмәнәк ба-
лалар бакчасында өлкән тәрбияче, Төмәнәк 
урта мәктәбендә математика һәм информати-
ка укытучысы булып эшли.

Алия һәм Фирдүс Габдрахмановлар гаи- 
ләсендә ике бала тәрбияләнә. Әмир (2015) 
һәм Айсель (2017) Төмәнәк балалар бакча-

сына йөриләр. «Гаиләбез бик бердәм, – дип 
сөенеп сөйли Алия. – Җәй көннәрендә бер-
гәләп Кандракүлгә су коенырга барабыз, ур-
манга йөрибез. Эшләрне дә бергәләп эшли-
без. Ә бәйрәмнәрне әти-әниләребез янында 
үткәрергә яратабыз».

Бердәмлектә – иминлек

Алия һәм Фирдүс Габдрахмановлар гаиләсе
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Нурислам Шагали улы Вәлиев (1968) 
Шаран районының Чәкәнтамак авылында 
туа. Туймазының 1 нче интернат-мәктәбен 
тәмамлап, Туймазының 5 нче профтехучи-
лищесында эретеп ябыштыручы һө-нәрен 
үзләштерә һәм «Химмаш» заводында эшли 
башлый. 1986 елда Сургут шәһәренә армия 
хезмәтенә алына. Срогын төгәлләгәндә, аңа 
армиядә калырга тәкъдим итәләр. Шул ка-
луында 18 ел хәрби хезмәттә була. Аннан 
кайткач, 2003 елдан башлап, «Сургутнефте-
газ» оешмасында эшли башлый.

2006 елда Төмәнәк авылының сабыр, 
эшчән кызы Эльвирага (1986) бер күрүдә 
гашыйк була Нурислам, һәм алар озакла-
мый өйләнешәләр.

Эльвира Зилара һәм Рамил Гыйльметди-
новлар гаиләсендә туып үсә. Урта мәктәпне 
тәмамлаганнан соң, Туймазы юридик кол-
леджында белем ала. Бүген алар, Нурис- 
лам белән зур, матур йорт төзеп, тыныч 
гаилә тормышында дөнья көтәләр, 2 бала 
үстерәләр. Бүгенге көндә уллары Рама-
зан (2009) белән кызлары Гөлнара (2007) 
Төмәнәк мәктәбендә тырышып белем ала.

Озак көткән мәхәббәт

Эльвира һәм Нурислам Вәлиевләр гаиләсе
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Шәйморат Гыйлемхан улы Мөхәммәдул-
лин әти-әниләре үрнәгендә тырышып яши.  
«Әти Гыйлемхан Габдрәүф улы (1932–
1972) тумышы белән Җәйләүбаш авылын-
нан иде. Гомере буена колхозда мал карады. 
Әни Гыйльмиҗиһан Арслан кызы (1932–
2014) бала чагыннан Бөек Ватан сугышы 
елларының бар авырлыгын татыган. «Мич-
кә ягар өчен чытыр ташып, кәлҗәмә ашап 
үстек», – дип сөйли иде. Ул да гомер буе 
колхозда эшләде: сыер сауды, бозаулар ка-
рады. Берничә тапкыр авыл Советына депу-
тат итеп сайланды, Мактау кәгазьләре белән 
бүләкләнде», – дип искә ала якыннарын ул. 
Гаиләдә үскән дүрт баладан (Зәйтүн (1957–
2000), Салават (1963–1975), Шәйморат 
(1965), Минзилә (1967)) Шәйморат Мөхәм-
мәдуллин бүгенге көндә Төмәнәктә яши. 

Шәйморат Мөхәммәдуллин Октябрьск 
шәһәренең 1 нче татар интернатында 8 нче 
сыйныфны тәмамлый. Туймазыдагы 54 нче  
профтехучилищесында укып, токарь һөнәрен 
үзләштерә. 1983–1985 елларда Ерак Көн-
чыгыш хәрби округында (Амур өлкәсе) 
армия хезмәтендә була, танк батальонында 
хезмәт итә. Аннан кайткач, армиягә кадәр 
эшләгән эшен дәвам итә – «Автобетоновоз» 

заводында токарь булып эшли. 1990 елдан 
«Уренгой-бурение» җаваплылыгы чиклән-
гән җәмгыятьтә слесарь була. 

1996 елда Алена Анатольевна Петрова 
(1968) белән гаилә коралар.

Алена Шаран районы Михайловка 
авылында туа. Мичурин урта мәктәбен тә-
мамлагач, 1986–1988 елларда Уфа шәһәрен-
дә «Мир» оешмасында – тегүче, 1988–2005 
елларда Туймазы кәгазь комбинатында төрү-
че булып эшли. 2018 елдан – Төмәнәк бала-
лар бакчасында тәрбияче.

Шәйморат белән Алена 3 бала тәрбияләп 
үстерәләр. Кызлары Анастасия (1993) Туй-
мазының 1 нче гимназиясендә белем ала. 
Октябрьск нефть колледжының финанс фа-
культетын тәмамлый. Бүгенге көндә Баш-
корт дәүләт хезмәте идарәсе академиясендә 
икътисадчы-финансист һөнәрен үзләштерә. 
Ире Марсель белән Октябрьск шәһәрендә 
яшиләр. Олы уллары Марат (1998) Ок-
тябрьск төзелеш колледжын тәмамлый. Бү-
генге көндә Туймазы «Горгаз» оешмасында 
слесарь булып эшли. Кече уллары Марсель 
(2002), Төмәнәк мәктәбен тәмамлаганнан 
соң, Туймазы индустриаль колледжында 
эретеп ябыштыручы һөнәрен үзләштерә.

Ике милләтнең дә гадәтләрен саклап...

Гыйльмиҗиһан 
һәм Гыйлемхан 
Мөхәммәдул-
линнар
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«Гаиләдә ике милләтнең дә гореф-гадәт-
ләрен саклыйбыз. Әти-әниләр рухына Коръ-
ән укытабыз, – дип сөйли Шәйморат. – 
Инәкидән спортка мәхәббәт безгә дә күчкән. 
Йөгерәбез, чаңгыда шуабыз. Марат көрәш 

белән шөгыльләнә, республика ярышында 
икенче урынны алды. Спорт мастерлыгына 
кандидат. Малайлар хоккей да уйнарга яра-
талар».

Алена һәм Шәйморат Мөхәммәдуллиннар гаиләсе
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Фәрит Хәмидулла улы Хаҗиәхмәтов 
(1959) Туймазы шәһәрендә туса да, 
Төмәнәк авылында яшәүче әбисендә – Фә-
гыйлә Исламгәрәй кызы Шәяповада үсә. 
Туймазының 2 нче, 10 нчы мәктәпләрендә 
белем ала. Аннары Туймазыдагы «Хим-
маш» заводы каршындагы 5 нче учили-
щеда укып, слесарь-бораулаучы һөнәрен 
үзләштерә. 1979–1981 елларда армия 
сафларында була – Чиләбе өлкәсенең Кар-
талы шәһәрендә төзелеш гаскәрендә хезмәт 
итә. Армиядән кайткач, Туймазы пыяла 
заводында, фарфор җитештерү заводында 
эшли. 1986 елда Баулы шәһәренә күченә. 
Әлмәт шәһәрендә бораулаучы кадрлар курс- 
ларын тәмамлап, Себер якларына эшкә 
китә. Лангепас, Когалым шәһәрләрендә 
бораулау эшләре идарәсендә хезмәт куя – 
слесарь да, бораулаучы ярдәмчесе булып та 
эшли. Тырыш хезмәте өчен Ягулык энерге-
тикасы министрлыгының Почет грамотасы 
белән бүләкләнә, «Хезмәт ветераны» исе-
мен ала. 1982 елда Резидә Нәриман кызы 
Хәбибуллина белән гаилә кора.

Резидә Нәриман кызы (1962) Казахстан-
ның Нурсолтан шәһәренең Киров посело-
гында туа. Бу якларга күчеп кайткач, Туй-
мазының 1 нче интернат-мәктәбендә белем 
ала. 1981–1983 елларда Туймазы пыяла 
заводында – оператор, 1984–1986 елларда 
«Химмаш» заводы тулай торагында – тәр-
бияче, 1986–1989 елларда Баулы инвен-
таризация бюросында техник булып эшли. 
Аннары кибетче хезмәтен башкара. Бүгенге 
көндә лаеклы ялда.

2009 елда Хаҗиәхмәтовлар гаиләсе 
Төмәнәккә күченеп кайта, йорт җиткереп 
керә. Кызлары Регина (1983) Баулы урта 
мәктәбен тәмамлый, Октябрьск төзелеш 
техникумында хисапчы һөнәрен үзләштерә. 
Башкорт дәүләт университетының икътисад 
факультетын тәмамлый. Бүгенге көндә Туй-
мазы мәгариф идарәсендә хисапчы булып 
эшли. Кызы Азалияне тәрбияли. 

Фәрит абый – тимер остасы, тимердән 
төрле әйберләр, йорт кирәк-яраклары ясый. 
Резидә апа кул эшенә оста, кулдан да, бәй-
ләү станогында да төрледән-төрле кием-са-
лымнар бәйләп, якыннарын сөендерә. 

Туган як тарта

Резидә һәм Фәрит Хаҗиәхмәтовлар гаиләсе

75/1

Төмәнәк егете Раушан Фәрит улы 
Шәйхвәлиев (1975) 1993 елда армия сафла-
рына алына. Ике ел Саратов шәһәрендәге 
хәрби частьта хезмәт итә. Аннан кайткач, 
1995–2010 елларда, төрле төзелеш оешма-
ларында төзүче булып эшли. 2010–2012 ел-
ларда Туймазы «Химмаш» заводында эретеп 
ябыштыручы хезмәтендә була. 2012 елдан 
Ханты-Мансийскиның Демьянко шәһәрендә 
«Русснефть» оешмасында эретеп ябышты-
ручы булып эшли. 

2009 елда ул Шаран районының Кыр-
түтәл авылы кызы Людмила Геннадий кызы 
Ташмурзина (1975) белән гаилә кора. Туй-
мазының 128 нче лицеенда тегүче һөнәрен 
үзләштергән Людмила 1992–1998 еллар-
да Туймазыдагы 1 нче тегү фабрикасында 
хезмәт куя. 1998–2012 елларда – сатучы, 
2012–2017 елларда – «Сава» оешмасында, 
2017 елдан Төмәнәк балалар бакчасында тәр-
бияче ярдәмчесе булып эшли. 

Людмила белән Раушан Шәйхвәлиевләр 
өч бала үстерәләр. Света (2000) бүгенге көн-
дә Туймазы педагогия колледжында укый. 
Тимур (2009) Төмәнәк мәктәбендә белем 
ала, Ралина (2014) әле бәләкәй – балалар 
бакчасына йөри.

Шәйхвәлиевләр үз көчләре белән Төмәнәк 
авылында иркен, матур йорт төзеп яшиләр, 
зур хуҗалыкларында яшелчә, җиләк-җи-
меш үстерәләр, мал-туар, кош-корт асрый-
лар. «Мин – мари кызы, Раушан – татар, 
гаиләдә ике милләтнең дә гореф-гадәтләрен 
саклап яшибез. Мин үзем корырак, әтиләре 
балаларны беркайчан да ачуланмый, алар 
үзләре дә аның Себердән кайтканын тү-
земсезләнеп көтеп алалар. Һәммәсе дә бик 
тырыш, йорт эшләрендә гел булышып то-
ралар», – дип сөйли Людмила матур, тату 
гаиләләре турында.

Ике милләтне дә үз күреп...

Людмила 
белән Раушан 
Шәйхвәлиевләр 
гаиләсе
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Төмәнәктә туган Яһүдә Сәйфетдин улы 
Сәйфетдинов (1923–1978) 1942 елның 
февраль аенда сугышка китә. Урта Азия 
чикләрендә Бахтинский погранотрядта укчы 
булып хезмәт итә. 1949 елның октябрендә 
генә туган якларына әйләнеп кайта. Шул 
ук елны Райман (Туймазы районы) авылы 
кызы Кәримә Рәхмәтулла кызы Рәхмәтулли-
на (1927–2018) белән гаилә кора. 

Яһүдә Сәйфетдинов, сугыштан кайткач, 
гомеренең соңгы көненә кадәр, урман хуҗа-
лыгында урманчы булып эшли. Меңәрләгән 
гектар урман үстерә: Олы кул, Өсән коесы, 
Сапый кутыры, Айбулат урманнарына, чыр-
шы, нарат, каен, юкә, миләш, кара миләш, 
кура җиләге агачлары үскән Төмәнәк-Туйма-
зы юл буендагы посадкаларга аның көче күп 
кергән. 

Бәләбәй педагогия училищесын тәмам-
лаган Кәримә Рәхмәтулла кызы 1947 елдан 
Төмәнәк мәктәбендә эшли башлый. 1950–
1955 елларда читтән торып Башкорт дәүләт 
педагогия институтының тарих факульте-
тында белем ала һәм, лаеклы ялга чыккан-
чы, 1977 елга кадәр, Төмәнәк мәктәбендә та-
рих фәненнән укыта. 

Кәримә һәм Яһүдә Сәйфетдиновлар 
гаиләсендә 5 бала тәрбияләнеп үсә. Роза 

(1950–2019) 40 елдан артык Нефтекамск 
шәһәрендә хастаханәдә шәфкать туташы 
булып эшли. Равил (1953–2010) Башкорт 
авыл хуҗалыгы институтын тәмамлый, зоо- 
техник булып хезмәт куя. Рәсилә (1955–
1992) Уфа дәүләт нефть университетын 
тәмамлый. Октябрьск шәһәрендә яши һәм 

Игелекле нәсел

Кәримә 
Сәйфетдинова 
балалары 
арасында 

Кәримә һәм Яһүдә Сәйфетдиновлар
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фәнни-тикшеренү (ВНГИС) институтында 
баш конструктор булып эшли. Раушания 
(1964) Уфа дәүләт нефть институтын тәмам-
лап, 2002 елдан «Газпром» ААҖен җитәк-
ли. Аның тырыш хезмәте югары бәяләнә: 
«Газ сәнәгатенең Почетлы хезмәткәре» исе-
менә лаек була. «Газпром» ААҖнең Почет 
грамотасы белән бүләкләнә, РФ Энергетика 
министрлыгының Рәхмәт хатына ия була. 

Руфа Яһүдә кызы (1958) Нефтекамск 
сәүдә техникумының повар-технолог һәм 
хисапчы факультетларын тәмамлый. Хезмәт 
юлын Нефтекамск автомобиль заводында 
(НефАЗ) пешекче-бригадир булып башлый. 
Әтисе вафат булу сәбәпле, 1978 елда туган 
ягына кайта һәм хезмәт юлын 43 нче Соб-
ханкул һөнәр училищесында производствога 
өйрәтү остасы булып дәвам итә. 1980 елда 
күрше егете Ришат Мирзаһит улы Мөхтәси-
мовка (1957–2001) кияүгә чыга. 1991–2013 
елларда Руфа ханым, лаеклы ялга чыккан-
чы, Туймазы «Башкортнефтепродукт» оеш-
масында АЗС операторы булып хезмәт куя, 
«Хезмәт ветераны» исеменә лаек була. Ире 
Ришат абый 5 нче төзелеш идарәсендә төзүче 
булып эшли. 

Мөхтәсимовлар гаиләсендә ике бала – 
Тимур (1981) һәм Илнур (1987) туып үсә. 

Тимур Стәрлетамак физик культура ака-
демиясендә укый. Бүгенге көндә Туймазы 
шәһәрендә яши, төзелеш оешмасында эшли. 
Хатыны, Төмәнәк кызы Ләйсән Винир кызы 
Габдрәфыйкова (1985) белән 3 бала – Роза-
лина, Нурислам, Юнирны үстерәләр. 

Илнур Мөхтәсимов Туймазы индустри-
аль техникумын, Уфа дәүләт нефть уни-
верситетын тәмамлый. Хәзерге вакытта 
Санкт-Петербург шәһәренең «Нефть һәм 
газ комплектын монтажлау» ҖЧҖендә баш 
белгеч булып эшли. Ралина (2012) исемле 
кызы үсеп килә. 

«Хуҗалыктагы бөтен эш без – балалар 
өстендә иде. Мал карау дисеңме, өй җы-
ештырумы, су ташу, утын яру, кош-корт 
үстерүме – барысын да эшләдек. Әткәй ур-
манчы булгач, безгә агачлар утыртырга да, 
аларны чүп үләннәреннән утарга да туры 
килде. Җәй буе лесхоз атларына печән әзер-
ли идек. Әнкәй гомере буе мәктәптә балалар 
укытты. Балалар күп, икешәр сменада укый-
лар, кичке сменада – эшче-яшьләр мәктәбе. 
Өстәвенә мәктәптән тыш эшләргә – колхоз-
чыларга агитатор булып та йөрделәр, полит- 
информацияләр үткәрделәр, клубта спек-
такльләр куйдылар», – дип, бала чагын 
искә төшерә Руфа апа.
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Ленар (1980) Төмәнәк авылында Зөл-
фирә һәм Рифат Газафаровлар гаиләсендә 
беренче бала булып дөньяга килә. Урта мәк-
тәпне дә шушында бетерә. 

2004 елда авылдашы – Нурия һәм Ка-
мил Ганиевлар гаиләсендә туып үскән Гүзәл 
белән гаилә корып яши башлыйлар. Ты-
рышып өй җиткезеп керәләр. Хәзер аларның 
йорт җирләрендә чисталык, тәртип хөкем 
сөрә. Бакчаларында нинди генә җиләк-җи-
меш үсми! Өстәвенә аллы-гөлле чәчәкләр 
җәен-көзен күзләрне иркәли. 

Ленар 15 ел инде «Туймазыгаз» фили-
алында хезмәт куя, Гүзәл «Лукойл»ның 
18  нче Салават Юлаев заправкасында эшли. 
Гаиләдә ике ул үсеп килә. Илдар (2004) 
белән Айдар (2007) – әлегә мәктәп укучы-
лары. Икесе дә бик матур итеп бииләр, 
«Олимпеец» комплексындагы йөзү түгәрә-
генә йөриләр. Призлы урыннар алалар. 
Газафаровлар ана телендәге концертларга 
гаиләләре белән йөриләр, татарча тапшыру-
ларны яратып карыйлар.

Тәрбия гаиләдән башлана

Гүзәл һәм Ленар Газафаровлар гаиләсе
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Фәнис Фоат улы Юнысов (1976) бәхе-
тен Төмәнәк авылында таба: 1998 елда Ай-
гөл Рим кызы Җәмгытдинова (1977) белән 
гаилә корып яши башлый. Туган авыл-
ларында алар зур, матур йорт җиткезеп 
керәләр. Юнысовларның тату гаиләсендә 
Рената (2007) исемле кыз үсә. Бүгенге көндә 
ул Төмәнәк мәктәбендә укый.

Фәнис Юнысов хезмәт юлын, Красно-
ярск өлкәсендә бүлек командиры булып 
хезмәт итеп кайткач, 1996 елда юл-төзелеш 
идарәсендә башлый. 2005–2006 елларда 
«Щит» сак оешмасында өлкән сакчы булып 
хезмәт куя. 2008–2012 елларда Туймазыда-
гы эзләү-коткару отрядында – коткаручы, 
2012 елдан «Роснефть бораулау» оешмасы-
ның Көнчыгыш Себер филиалында (Красно-

ярск өлкәсе) вышкалар монтажлаучы булып 
эшли.

Айгөл Рим кызы Октябрьск шәһәренең  
24 нче училищесында тегүче һөнәрен үзләш-
терә. Аннары «Галимов» крестьян-фермер 
хуҗалыгында – пешекче, Төмәнәк балалар 
бакчасында – хуҗалык эшләре мөдире, 
«Йолдыз» кибетендә сатучы булып эшли. 
Бүгенге көндә авылның төзелеш эшләре ки-
бетендә хезмәт куя. 

«Гаилә белән бергәләп ял итәргә, таби-
гатьтә булырга тырышабыз. Фәнис балык 
тотарга, мин чаңгыда йөрергә, кызыбыз 
Рената йөзәргә ярата, – дип сөйли Айгөл 
ханым. – Төркиядә, үз илебезнең диңгез 
буйларында булганыбыз бар. Үзебезнең 
Кандракүлне дә бик яратабыз». 

Күп профессия иясе

Айгөл һәм Фәнис Юнысовлар гаиләсе
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Төмәнәк егете Илнур Гыйлемнур улы Ис-
хаков (1981) Туймазының 128 нче лицеен- 
да – кранчы, Собханкул аграр лицеенда 
тракторчы һөнәрләрен үзләштерә. 1999–
2001 елларда, армия сафларына алынып, 
Мәскәү өлкәсендә урнашкан автомобиль га-
скәрендә хезмәт итә. Машина җене кагылган, 
дигән әйтем Илнурга бик туры килә: армия- 
дән кайткач та, ул шофер һөнәрен ташла-
мый: Туймазы машина-трактор станциясен-
дә, агрохимия, мелиорация оешмаларында 
шофер булып эшли. 2009–2011 елларда 
Усинск шәһәрендә машинада урман ташу, 
аннары төзелеш эшләрендә хезмәт куя. 

2001 елда Илнур Исхаков Ярмәкәй рай-
онының Ярмәкәй авылында туган, Аксен 
авыл хуҗалыгы техникумын тәмамлаган 
Эльвира Рамил кызы Абунаева (1982) белән 
гаилә кора. Төмәнәктә яши башлагач, Эльви-

ра «Төмәнәк» авыл хуҗалыгы кооперативы-
ның кадрлар бүлегендә, аннары Туймазы 
кибетендә сатучы, авыл хакимиятендә бел-
геч булып эшли. Бүгенге көндә «РиаПласт» 
оешмасының кадрлар бүлегендә хезмәт куя.

Исхаковлар гаиләсендә өч бала тәрбиялә-
неп үсә. Эдуард (2002) Туймазы индустри-
аль колледжында электр һәм газ белән эре-
теп ябыштыручы һөнәрен үзләштерә. Ленур 
(2007) белән Илария (2010) бүгенге көндә 
Төмәнәк мәктәбендә укыйлар. 

Гаилә туган авылларында матур, иркен 
йорт җиткезеп, барлык гореф-гадәтләрне сак- 
лап яши. Бөтен эшне бергәләп башкаралар, 
хуҗалык эшләрендә һәр гаилә әгъзасының 
үз урыны бар. Эльвираның әнисе Сирена ха-
ным да балалары белән яши – һәр эштә дә 
аларның зур ярдәмчесе ул.

Машина җене кагылган

Эльвира һәм Илнур Исхаковлар гаиләсе
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Рәүзилә (1956–2018) белән Салават 
(1952–1994) Абзалетдиновлар, 1977 елда 
гаилә корып, 5 бала – Фәйрүзә, Гүзәл, Ри-
шат, Илгиз, Илгизәне тәрбияләп үстерәләр. 
Салават Акмалетдин улы 1967 елда, Төмәнәк 
мәктәбендә 8 нче сыйныфны тәмамлаганнан 
соң, Бакалы СПТУсында тракторчы-механи-
затор һөнәрен үзләштерә. 1971–1973 еллар-
да армиядә хезмәт итә. Армиядән кайткач, 
туган колхозында эшли, алдынгы механи-
затор була. Рәүзилә Сәхабетдин кызы кол-
хозда сыер сава, алдынгылар рәтендә йөри. 

Рәүзилә һәм Салават Абзалетдиновлар-
ның уллары Ришат (1986) бүгенге көндә 
Төмәнәктә яши. Авыл мәктәбен тәмамла-
ганнан соң, ул Туймазы педучилищесында 
укый. 2006 елдан «Галимов» фермер хуҗа-
лыгында шофер булып эшли. 

2011 елда Ришат гаилә корып җибәрә. 
Хатыны Ильвина Раил кызы (1992) Туй-
мазы шәһәрендә туса да, 6 яшьлек чагында 
аларның гаиләсе Балтай (Туймазы районы) 
авылына күченә. Ильвина 9 нчы сыйныф-
ны шунда бетерә. Урта мәктәпне Туймазы-
ның 7 нче мәктәбендә тәмамлый. 2010–2015 
елларда Башкорт икътисад колледжында 
банк эше буенча белем ала. Бүгенге көндә 
Ильвина Төмәнәктә почта бүлеге башлыгы 
хезмәтен башкара. Гаиләләрендә 2 бала тәр-
бияләнә. Илнар (2012) Төмәнәк мәктәбендә 
укый, Карина (2014) балалар бакчасына 
йөри. 

Абзалетдиновлар үз көчләре белән авыл-
да матур йорт җиткезеп яшиләр. Бу йортка, 
Салават абый белән Рәүзилә апаның рухын 
искә алып, туганнары җыелыша. Әнә шулай 
туганнарны туплап яши торган нигез булып 
чыга ул.

Туганнарны туплаучы нигез

Ильвина һәм Ришат Абзалетдиновлар гаиләсе
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Ильвир Фазыл улы Галимов (1984) 
Төмәнәк урта мәктәбендә белем ала. 2002 
елда Башкорт дәүләт педагогия институты-
на укырга керә. Аны тәмамлагач, үз эшен 
башлап җибәрә, төзелеш материаллары ясый 
башлый: тимербетон боҗралар һәм керамзит 
блоклар җитештерү белән шөгыльләнә. Бү-
генге көндә дә шушы эшеннән аерылмый.

Булачак хатыны белән Ильвир Төмәнәк-
тә, Альбина Әбүзәр кызы (1989) әбиләренә 
кунакка кайткач, танышып дуслашалар.  
2011 – Альбина Туймазы медицина кол-
леджын кызыл дипломга тәмамлаган елда 
гаилә кора алар. Төмәнәк авылында үзләренә 
йорт җиткезеп керәләр. Альбина шул елдан 
алып бүгенге көнгә кадәр Туймазы үзәк рай-
он хастаханәсенең кардиология бүлегендә 
шәфкать туташы булып эшли. 

Галимовларның олы кызлары Арина 
(2014) Туймазыдагы «Дельфин» балалар 
бакчасына йөри, бик акыллы һәм шәфкатьле 
бала булып үсеп килә. «Аэлита» бию сту-
диясендә шөгыльләнә, «Башкорстан талант-
лары» дигән бию конкурсларында катнаша, 
халыкара фестивальләрдә призлы урыннар 
яулый. Арина «Solo» студиясенә, җыр тү-
гәрәгенә дә йөри. Инде ул дипломнарга һәм 
медальләргә дә ия булган. Кече кызлары 
Илиана (2017) да Туймазыдагы «Дельфин» 
балалар бакчасына йөри, ул да апасы юлын-
нан китәргә ниятли.

Галимовлар гаиләсе дус, тату яши, тор-
мышта да бик активлар. Спорт белән шө-
гыльләнәләр, сәяхәт итәргә, табигать коча-
гында ял итәргә яраталар.

Сәнгатькә гашыйк балалар

Альбина 
һәм Ильвир 
Галимовлар
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Гамир Фазыл улы Галимов (1980) Тө-
мәнәк авылында туып үсә. 1997 елда ул авыл 
мәктәбен көмеш медальгә тәмамлый һәм Уфа 
дәүләт нефть-технология университетының 
Октябрьск филиалына укырга керә. 2002 
елда аны тәмамлагач, Туймазы ЮХИДИ 
идарәсенә инспектор булып эшкә урнаша. 

2007 елда Гамир Туймазыда яшәүче Ре-
гина Риф кызы Хәмәтгәрәева (1985) белән 
гаилә кора, 2009 елда Даян исемле улла-
ры туа. Шул ук елны алар Туймазыдан 
Төмәнәк авылына күченеп кайталар. Биредә 
матур йорт җиткезәләр. Озакламый Гали-
мовлар үзләренең гаилә бизнесын башлап 
җибәрәләр: Төмәнәк авылында азык-төлек 
кибете ачалар.

2012 елда Гамир өлкән лейтенант булып, 
Туймазының ЮХИДИ идарәсеннән китә һәм 
шәхси эшмәкәрлек белән генә шөгыльләнә 
башлый. Төмәнәктә тагын бер кибет – тө-
зелеш материаллары кибете дә ача. Бүгенге 
көндә бу ике кибет барлык тирә-як халкын 
кирәк-ярак белән тәэмин итеп тора.

Галимовлар улларын тәрбияләүгә зур 
көч куялар: 2012 елдан Даян футбол мәк-
тәбенә йөри. 2016 елда мәктәпкәчә яшьтәге 
балалар өчен республика олимпиадасында 
катнашып, Туймазы районы буенча беренче 
урынны алып кайта. 2017 елда Башкортстан 
беренчелегендә аларның футбол командасы 
беренчелекне ала. Даянның инде бүген бик 
күп казанышлары һәм бүләкләре бар. 

2016 елда Регина һәм Гамир Галимовлар-
ның Самат исемле икенче уллары туа. Бүген-
ге көндә ул да спорт белән шөгыльләнә: Туй-
мазыдагы карате секциясенә йөри. 2020 елда 

«Маугли» дип аталган эстафетада катнашып, 
беренче урынны ала.

Галимовлар һәр елны гаиләләре белән 
тау чаңгысы базасына баралар, актив ял 
итәргә яраталар. Гомумән, буш вакытларын 
алар мөмкин кадәр балаларына багышларга 
тырышалар. Шуңа күрә ике малай да, әти- 
әниләрен сөендереп, чын спортчы булып 
үсеп киләләр.

Спортчылар гаиләсе

Регина һәм Гамир Галимовлар гаиләсе

95а
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Төмәнәк клубы. 
XX гасыр азагы — XXIгасыр башы

Төмәнәк авылында беренче клуб 1956 елларда төзелә.
Клубның ике катлы яңа бинасы 1986 елның декабрендә ачыла. Бүгенге 

көндә Мәдәният йорты каршында күп кенә иҗади ансамбльләр эшли. 
Мәсәлән, 2002 елда «Ахирәтләр» («Төмәнәк») татар фольклор ансамбле 
оеша, 2015 елда аңа «халык»  исеме бирелә. 

Биредә шулай ук «Йолдыз» бию, «Ядкяр» һәм «Чулпан» вокал, «Ру-
хият»  балалар мандолиначылар ансамбльләре уңышлы гына эшләп килә. 
Араларында район, Башкортстан һәм Татарстан Республикалары күләмендә 
оештырылган конкурсларда лауреат исеменә лаек булганнары да бар. 

Бүгенге көндә клубта 2 музей эшли. 2011 елдан Мәдәният йортын 
Раушания Зарипова җитәкли.
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         Таһир ХӘБИРОВ       
     
  Төмәнәгем  

Ял көннәрен һәрчак көтеп алам
Кайтыр өчен сиңа, авылым.
Сагынып кайтам, Актау итәгеннән
Челтерәп аккан чишмә тавышын.

Төмәнәгем, сагынмаслыкмы син?!
Утыргансың матур урынга.
Тирә-якта тау һәм урманнарың,
Сине, авылым, бүлә өч елга. 

Елга буен бизи бөдрә таллар,
Тау битләрен – куе наратлар.
Авыл уртасында ак каеннар
Тирә-юньгә ямен тараткан.
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7
Җиңүнең
40 еллыгы 
урамы

Колхоз йортлары Җиңүнең 40 
еллыгы уңаеннан салынып беткән. 
Урам исеме дә шуннан алынган. 

1/1 йорт – Розалия һәм Исхак 
Сабитовлар 

1/2 йорт – Зөлфия һәм Динислам 
Габдрахмановлар 

2 йорт – Роза һәм Фазыл Галимовлар

3/1 йорт – Герман Лазарев

3/2 йорт – Зилара Гайсина 

4/1 йорт – Рима Имамова

4/2 йорт – Гөлия һәм Рәшит Гайнановлар 

5 йорт – Рәмзия һәм Назыйф 
Абдуллиннар

6/1 йорт – Раушания һәм Рөстәм 
Кариповлар

6/2 йорт – Галина һәм Алексей 
Токбулатовлар 

7/1 йорт – Әнисә һәм Равил 
Корбангалиевләр

7/2 йорт – Райлә Гайнанова

7

Төмәнәк егете Динислам Гыймазетдин 
улы Габдрахманов (1960) 1980 елда Ок-
тябрьск нефть эшкәртү техникумын тә-
мамлый. Аннары аны юллама буенча Уд-
муртиядәге «Игра» нефть идарәсенә эшкә 
җибәрәләр. Ул анда җир асты скважинала-
рын ремонтлау буенча оператор булып эшли. 
1980–1982 елларда армия сафларында бу- 
ла – Киров өлкәсендәге ракета гаскәр-
ләрендә хезмәт итә. Аннан кайткач, Нижне-
вартовск шәһәренә китә – Самотлор нефть 
яткылыгында җир асты скважиналарын ре-
монтлау буенча оператор булып эшли.

1989 елда авылның уңган, чибәр кызы 
Зөлфия белән гаилә кора.

Зөлфия Назыйф кызы Фәррахова (1969) 
Төмәнәк урта мәктәбен тәмамлагач, Йоматау 
(Уфа районы) авыл хуҗалыгы техникумын-
да белем ала. 1988–1992 елларда Туймазы 
районының «Өсән» колхозында хисапчы бу-
лып эшли. Аннары Төмәнәк мәктәбендә ла-
борант хезмәтендә була, авыл Советында да 
эшләп ала. Бүгенге көндә Туймазы коррек-
цион интернат-мәктәбендә эшли.

Габдрахмановларның тату, эшчән гаилә- 
сендә өч бала туып үсә. Фирдүс (1989), 
авыл мәктәбен тәмамлаганнан соң, Туймазы 
индустриаль колледжында белем ала. Бүген-
ге көндә Төмәнәктә яшәп, Шаран ЛПУсында 
эретеп ябыштыручы булып эшли. Гаиләсен-
дә, хатыны Алия белән, 2 бала үстерәләр. 
Данил (1995), мәктәпне бетергәч, армия 
сафларына алына, Чибәркүлдә ракета гас- 
кәрләрендә хезмәт итеп кайта. Аннары Бө-
гелмә машина төзү техникумын тәмамлый. 

Хәзер «Ильфа» оешмасында электромонтер 
булып эшли. Элиза Төмәнәк мәктәбендә бе-
лем ала, яхшы билгеләргә генә укый, мәк-
тәптәге барлык чараларда актив катнаша.

Динислам һәм Зөлфия Габдрахманов-
лар – бик тырыш, ярдәмчел, кунакчыл ке-
шеләр. Ишекләре һәркемгә ачык, үзләренең 
йөзләре якты, табыннары мул аларның.

Зөлфия һәм Динислам Габдрахмановлар гаиләсе. 2006 ел

Йөзләре якты, ишекләре ачык...
1/2 
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Төмәнәкле Сабир Сабит улы Галимов 
(1925–1992) дүрт бала арасында төпчеге 
булып туа. Ул 17 яшеннән Бөек Ватан су-
гышына китә. 2 нче Украина фронты белән 
Польшага кадәр барып җитә. Өенә ярала-
нып, бер аягын өздереп, 2 нче төркем ин-
валид булып кайта. Сталинның култамгасы 
куелган Рәхмәт хаты, 2 нче дәрәҗә Бөек Ва-
тан сугышы ордены һәм бик күп медальләр 
белән бүләкләнә. Сугыштан кайткач, Сабир 
ага ветеринария табиблыгына укып чыга, 
бар гомерен авылда ветеринария фельдшеры 
булып эшләүгә багышлый.

Сабир Галимовның хатыны Салиха Ми-
наҗ кызы Галимова (Нәбиуллина) (1928–
1983) да, башкалар белән беррәттән, сугыш 
чорының һәм аннан соңгы елларның бар 
михнәтен күрә. Гомер буе колхоз фермасын-
да бозаулар карый, чөгендер басуында эшли. 

Галимовлар гаиләсендә туган 4 баладан  
Фазыл Сабир улы Галимов (1953) – иң өлкә-
не. 1968 елда ул «1 нче Май» колхозында эшли 
башлый: көтү көтә, фермада маллар карый. 
1970–1971 елларда Туймазы ДОСААФ- 
ында машина йөртүче һөнәрен үзләштереп 
чыга. Аннары Туймазы ветеринария дәва-
ханәсендә шофер булып эшли. 1972–1974 
елларда армия сафларында була – Поль-

шада һава һөҗүменә каршы оборона гаскәр-
ләрендә бүлек командиры булып хезмәт итә. 

Армиядән кайткан егет 1975 елда авыл-
дашы, Туймазы тегү фабрикасында тегү-
че булып эшләүче Роза Тимергали кызы 
Шәйхвәлиева (1954) белән гаилә кора. Шул 
елларда Фазыл Галимов Туймазыда автобус 
шоферы, аннары төзү оешмасында маши-
на йөртүче булып эшли. Ә 1983 елда туган 
колхозына хуҗалык мөдире булып эшкә 
кайта. 1990 елда кабат Туймазыга китә –  
заготконторада төрле чимал җыю эше белән 
шөгыльләнә. Роза ханым 1981–2002 еллар-
да Төмәнәк балалар бакчасында тәрбияче 
ярдәмчесе булып эшли. Яшь гаилә туган 
авылларында җир алып, матур гына йорт 
салып керә.

1994 елдан Фазыл Галимов үз эшен 
башлап җибәрә: 17 га җир алып, шунда 
гаиләсе белән чөгендер, бәрәңге игә. Бүген-
ге көндә Фазыл Сабир улы – җирләре 240 
гектарга җиткән, алдынгы үсеш алган фер-
мер хуҗалыгы җитәкчесе. Биредә ашлык, 
печән үстерәләр, ферма төзеп, сарык асрау- 
чылык белән шөгыльләнәләр. Хуҗалыкның 
600 баш сарыгы бар. Фазыл Сабир улы буа-
лар будырып, юллар салдырып, авыл халкы 
өчен дә хезмәт куя.

Мәрзия һәм Тимергали Шәйхвәлиевлар кызлары арасында

Фронтовиклар нәселе
2 

Роза белән Фазыл Галимовларның дус, 
эшчән гаиләсендә 2 ул – Гамир белән 
Ильвир тәрбияләнеп үсә. Бүгенге көндә ма-
лайлар икесе дә туган авылларында яшәп 
хезмәт итә. 

Роза апаның әтисе Тимергали Корбанга-
ли улы Шәйхвәлиев (1925–1910) тә сугыш-
ка 16 яшеннән чыгып китә. 1 нче Украина 
фронтына эләгә, Киев шәһәрен азат итүдә 

катнаша. 1944 елда Житомир шәһәрен азат 
итешә. Шушы көннәрдә бик каты ярала-
на. Алты ай госпитальдә дәвалана. Сугыш 
кырындагы батырлыклары өчен орден-ме-
дальләр белән бүләкләнә. Туган авылына 
кайтуга колхозга эшкә чыга – бригадир да, 
ферма мөдире дә була. Әнисе Мәрзия Ми-
наҗ кызы (1927–2011) исә гомере буе кол-
хоз фермасында сыерлар сава.

Роза һәм 
Фазыл 
Галимовлар 
гаиләсе
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Герман Гали улы Лазарев (1934), Шаран 
районының Көчек авылында туса да, ярты 
гасырдан артык яшәгән Төмәнәкне дә бик 
якын күрә. 

...Сарсаз җидееллык мәктәбен тәмам-
лагач, ул укуын Дүртөйле урта мәктәбендә 
дәвам итә. 1952–1954 елларда армия сафла-
рында була – Ленинград һәм Ярославль 
өлкәләрендә, Вильнюс шәһәрендә ПВО гас- 
кәрләрендә хезмәт итә. Бу – реактив само-
летларның яңа чыккан вакытлары була, аңа 
радиолокация буенча механик булып эшләр-
гә дә туры килә.

Армиядән кайткач, Герман Гали улы Кыр- 
гызстан якларына чыгып китә, чөнки әти- 
әнисе шунда күченгән була. Ул Хәйдаркан 
руднигында терекөмеш чыгару эшендә эшли. 
1955 елда Фрунзе шәһәрендә яши башлый, 
анда хәрби заводта машинист хезмәтендә 
була. 1958 елда Кыргызстан авыл хуҗалы-
гы институтының агрономия бүлегенә укыр-
га керә. 1963 елда Орск өлкәсендәге совхоз-
га – Кыргызстанның тәҗрибә хуҗалыгына 
өлкән агроном булып эшкә китә. «Виноград, 

кавын, карбыз, яшелчә, бөртекле ашлыклар 
үстерә идек. Бөтен республика өчен симәнә 
җитештердек, – дип искә ала Герман абый 
ул елларны. – Озакламый әти белән әни ту-
ган якка кайтып китте. Ә мин, укып бетергәч, 
өч ел бер урында эшләргә тиеш идем, шуңа 
кадәр диплом бирмәскә тырыштылар. Ничек 
итсәм иттем, дипломны алып, мин дә әти-әни 
артыннан кайтып киттем, 1964 елда Бакалы 
районының «Красный партизан» колхозында 
эшли башладым».

1965 елда Герман абый Бакалы районы-
ның Әлмәт авылы кызы Гөлфия Хафиз кызы 
Шакирова (1940–2010) белән тормыш ко-
рып җибәрә. Ул вакытта Гөлфия апаның Ба-
калы статистика идарәсендә эшләгән вакыты 
була. Гаилә коргач, яшьләр Төмәнәк авылы-
на күчеп килә. Шуннан соң Герман Гали 
улы 30 ел «1 нче Май» колхозында агроном 
булып эшли. «Мин эшләгән чорда колхозда 
12 рәис алмашынды, – дип сөйли ул. – 
Колхоз күптармаклы иде. Иген дә үстердек, 
яшелчәчелек белән дә шөгыльләндек, мал да 
асрадык».

Гөлфия һәм Герман Лазаревлар гаиләсен-
дә өч бала тәрбияләнә. Эдик Герман улы, 
(1965) авыл мәктәбен тәмамлаганнан соң, 
Октябрьск шәһәрендәге профтехучилище-
да электрик һөнәрен үзләштерә. Аннары 
Стәрлетамак мәдәният-агарту техникумын 
тәмамлый. Туймазы кәгазь фабрикасында 
электрик булып хезмәт куя. Рәмилә Фәрит 
кызы белән гаилә корып, ике бала тәрбияләп 
үстерәләр. Земфира Герман кызы (1967), 
урта мәктәпне тәмамлаганнан соң, Башкорт 
дәүләт медицина институтында белем ала. 
Бүгенге көндә Обнинск шәһәрендә яши, сто-
матология поликлиникасында табиб хезмә-
тендә. Роберт Герман улы (1974), Октябрьск 
шәһәрендәге профтехучилищеда механик 
һөнәрен үзләштереп, шофер булып эшли, 
Туймазы шәһәрендә яши. 

Гөлфия һәм Герман Лазаревлар

Урау юллар узып – Төмәнәккә
3/1 

Зилара Гыйльметдин кызы Гайсина 
(1961) Төмәнәк авылында Әскадия Сабирь- 
ян кызы (1930–2017) һәм Гыйльметдин 
Минаҗ улы (1929–2002) Идиятуллиннар 
гаиләсендә игезәкләр сыңары булып дөньяга 
килә. Алар 5 туган була. Ни кызганыч, олы 
апасы Гөлсинә 12 яшендә скарлатина чирен-
нән вафат була. Насыйх, Назыйр, Зилара, 
Клара бик дус, бердәм булып үсәләр.

Урта мәктәпне тәмамлагач, Зилара Йо-
матау авыл хуҗалыгы техникумында укый. 
Аннары туган авылына кайтып, китапханәче 
булып урнаша. 1981 елда авылның уңган, 
чибәр егете Рамил Миргазиян улы Гайсин 
(1959) белән гаилә корып җибәрәләр. «Яшь 
чак – рәхәт чак. Без башта, авыл клубында 
җыелышып, кино карый идек тә төнге авыл 
урамнары буйлап йөри идек», – дип искә 
ала яшьлек елларын Зилара. Бүгенге көн-
дә ул авыл Советында белгеч булып эшли. 
«Яшь чагында бар нәрсәгә җитешкәнбез: 
мичкә яга, суын ташый идек, абзар тулы 
мал-туар асрадык. Күрше-күлән белән дә 
күңелле яшәдек, бер-беребезгә аш-суга, су-
гым ашына йөри торган идек. Гомумән, һич 
тә авырсынып яшәмәдек», – дип сөйли Зи-
лара үткәннәре турында.

Рамил Миргазиян улы – Җәйләүбаш 
авылыннан, ул да игезәк сыңары булып туа. 
Төмәнәк авылы мәктәбен тәмамлагач, Аксен 
авыл хуҗалыгы техникумында белем ала. 
Аннары «Тельман» колхозында зоотехник 
булып эшли башлый. 1978–1980 елларда 

Таҗикстан җирләрендә армиядә хезмәт итә. 
Аннан кайткач, туган колхозына зоотех-
ник булып эшкә урнаша. Бар гомерен авыл 
хуҗалыгы эшенә багышлый ул.

Зилара белән Рамилнең матур гаиләсендә 
өч бала туып үсә. Илфат Уфа нефть уни-
верситетын тәмамлап, Сургут нефть һәм 
газ оешмасында мастер булып эшли. Хаты-
ны Зилә белән Даян исемле ул үстерәләр. 
Эльвира гаиләсе белән Төмәнәк авылын-
да матур итеп дөнья көтә. Гөлназ Башкорт 
дәүләт аграр университетын тәмамлый. Ире 
Айрат белән кызлары Алина һәм Ралинаны 
үстерәләр.

Зилара һәм Рамил Гайсиннар

«Авыр булса да, җиңел итеп яшәдек»
3/2 
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Рәшит Сәхәбетдин улы Гайнанов (1961), 
Төмәнәк мәктәбен тәмамлаганнан соң, 
Бәләбәйнең 13 нче һөнәр училищесында 
тракторчы һөнәрен үзләштерә. 1979–1981 
елларда Новосибирск хәрби округындагы 
ракета гаскәрләрендә хезмәт итеп кайта. Ан-
нан соң юлларны төзекләндерү һәм төзелеш 
идарәсендә эшли башлый. 1983 елда үзләре-
нең «1 нче Май» колхозына тракторчы булып 
эшкә кайта. 2005–2007 елларда кошчылык 
фабрикасында, машина-трактор станция-
сендә тракторчы булып эшли. «Тракторны 
биш бармагы кебек белә, күзләрен йомган 
килеш тә сүтеп җыя ала», – дип сөйлиләр 
аның турында. «Элеккеге тракторлар белән 
хәзергеләре арасында аерма зур. Хәзер ком-
пьютерлаштырылган Америка тракторында 
эшлим», – ди Рәшит Гайнанов. 

1985 елда Оренбург өлкәсенең Иске Кол-
шәрип авылында туып үскән Гөлия Таҗет-
дин кызы Шәмсетдинова (1966) белән гаилә 

корып җибәрәләр. «Гөлия, ул чакта Туйма-
зы профтехучилищесында тегүче һөнәрен 
үзләштереп, тегү фабрикасында эшли иде, 
безнең авылга Яңа ел каршыларга килде. 
Менә шунда таныштык», – ди ул.

Әтиләре Сәхәбетдин Гайнанов (1915–
1960), печәннән кайтканда, трактор чанасы 
астына егылып төшеп үлә. Әниләре Хәдирә 
Абзалетдин кызы Гайнанова (1914–?) 4 ба-
ланы ялгызы үстерә. Өлкән уллары Мөдәр-
рис (1947), авылда яшәп, колхозда эшли. 
Икенче уллары Фәрит Гайнанов (1952) та 
Төмәнәктә тракторчы була. Кызлары Рузилә 
(1956) гомер буе колхозда сыер сава. «Әти 
белән әни урман хуҗалыгында эшләгәндә, 
без Кардонда урманда яши идек. Аннары 
Төмәнәккә күчтек. Мин: «Кире өйгә кай-
тыйк», – дип елаганымны хәтерлим. Әни 
бик тырыш булды, безне дә карады, колхоз 
эшенә дә өлгерә иде», – дип искә ала әти- 
әниләрен Рәшит Гайнанов.

Гөлия һәм Рәшит Гайнановлар балалары һәм туганнары арасында

Көтеп алынган кунаклар
4/2 

Гөлия һәм Рәшит Гайнановлар үзләре дә 
4 бала тәрбияләп үстерәләр. Илшат (1985), 
мәктәпне бетергәннән соң, шофер һөнәрен 
үзләштерә. Аннары «РиаПласт» оешмасын- 
да эретеп ябыштыручы механик булып эшли. 
Хатыны Ләйсән (1989) белән 2 бала тәрбия- 
лиләр. Гөлшат (1987) Чалмалы авылында 
яши, парикмахер булып эшли, ире белән 

3 бала үстерәләр. Рәмис (1988) Октябрьск 
шәһәрендә яши, шәхси эшмәкәр буларак, 
автосервиска җитәкчелек итә. Илназ (2001) 
Туймазы индустрия колледжында эретеп 
ябыштыручы һөнәрен үзләштерә.

Гайнановларның балалары һәммәсе дә үз 
юлларын, үз эшләрен тапкан. Әти-әни янын-
да көтеп алынган кунак алар хәзер. 
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Гомере буе колхозда комбайнчы-меха-
низатор булып эшләгән төмәнәкле Зәкәрия 
Тимербай улы Абдуллинны (1930–1983) 
авылдашлары ачык чырайлы, яхшы күңел-
ле, ярдәмчел кеше буларак искә ала. Ха-
тыны Шәмгыя Минһаҗ кызы Абдуллина 
(1931–1997) да гомере буе туган колхозын-
да хезмәт куя. Фермада учетчица да, сыер 
савучы да була, чөгендер басуында да эшли.

Зәкәрия абый белән Шәмгыя апа 4 бала 
тәрбияләп үстерәләр: Назыйф, Гөлсинә, Зә-
лия, Зилара. Алар барысы да туган җир-
ләренә тугры кала, туган җирләрендә хезмәт 
итәләр, шушында гаиләләр корып, балалар 
үстерәләр.

Абдуллиннарның берсе – Назыйф Зә-
кәрия улы (1953) Аксен авыл хуҗалыгы 
техникумында зоотехник белгечлеген алып 
чыга. Аннары Туймазы районының Тельман 
исемендәге колхозына зоотехник булып эшкә 
кайта. 1973–1975 елларда армиягә алына, 
Владивосток, Архангельск өлкәләрендә диң-
гез флотында хезмәт итә, К-25 вертолеты 
механигы була. Армия срогы төгәлләнгәннән 

соң да, туган «1 нче Май» колхозында зоо- 
техник булып эшли. Бар гомерен авыл хуҗа-
лыгына багышлый.

«Колхоз күптармаклы иде: дуңгызчылык 
белән шөгыльләндек, сыер, тавык, сарык 
фермалары бар иде. Өч бригада эшләде: 
Райман, Әгер, Төмәнәк басуларында бөтен 
төр ашлык культуралары чәчелә иде. Колхоз 
фермасында мөдир булып эшләгән чорда эре 
мөгезле малларның баш саны 2500 гә җиткән 
чаклар да була иде», – дип, сагынып искә 
ала ул елларны Назыйф абый. 

Назыйф абый 1976 елда Райман авылы-
ның яшь, чибәр кызы Рәмзия Әхмәтгали 
кызы Кашапова (1959) белән гаилә корып 
җибәрә. Аннары үзләре зур, матур йорт 
җиткезеп, башка чыгалар. Рәмзия озак ел-
лар балалар бакчасында тәрбияче булып 
эшли. Берничә буын баланың иң яраткан, 
хөрмәт иткән тәрбияче апасы ул. Бүген исә 
Госстрах оешмасында страховкалау агенты 
булып хезмәт куя.

Назыйф абый белән Рәмзия апа 3 бала 
тәрбияләп үстерәләр. Илнур Назыйф улы 

Рәмзия һәм Назыйф Абдуллиннар

Авыр да, рәхәт тә вакытлар...
5 

(1979) шофер һөнәрен үзләштерә, бүген Ша- 
ран ЛПУсында эшли. Хатыны Лилия белән 
туган авылларында зур, төзек йорт җитке-
зеп, матур гына дөнья көтәләр, 2 кыз үс-
терәләр. Эльвира Назыйф кызы (1981), 
Туймазы медицина колледжын тәмамлап, 
балалар хастаханәсендә эшли. Бүгенге көндә 
Санкт-Петербургтагы балалар шифаханәсен-
дә шәфкать туташы булып хезмәт куя, 2 ул 
үстерә. Ильмира Назыйф кызы (1987) Туй-
мазы педагогика колледжында укый. Бүген 

ул да Санкт-Петербург шәһәрендә яши, ире 
белән 2 ул үстерәләр.

«Балалар үстергән вакытлар авыр да, 
рәхәт тә чор булган. Абзар тулы мал-туар, 
кош-корт асрадык. Күрше-күлән, дус ишләргә 
кич утырырга, сугым ашлары үткәрергә йөри 
идек. Балалар бакчасында эшләгән вакытла-
рымны, алар белән бергәләп экскурсияләргә 
йөргән чакларны да сагынам», – дип искә 
ала Рәмзия апа.

Лилия һәм 
Илнур 
Абдуллиннар 
гаиләсе
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Геннадий Миңлебулат улы Токбулатов 
(1949–2001) Шаран районының Сакты 
авылында туа. Стәрлетамак авыл хуҗа-
лыгы техникумында ветеринар белгечле-
ген үзләштерә. Шаран районының Янәхмәт 
авылында туган Галина Солтангәрәй кызы 
Токбулатова (1951) белән гаилә коргач, 
Токбулатовлар Төмәнәк авылына күченеп 
кайталар. Геннадий абый гомере буе кол-
хозда мал табибы булып эшли. Колхоз мал-
лары белән бергә, авыл халкының маллары-
на да ярдәм итә. Галина апа фермада сыер 
савучы, колхоз ашханәсендә, аннары бала-
лар бакчасында аш пешерүче булып эшли. 
Алар 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Уртанчы 
балалары – Ольга Геннадий кызы (1977) 
Туймазы педагогия колледжын тәмамлый, 
бүгенге көндә Кандра мәктәбендә укыта. Ире 

Әтием Геннадий Токбулатов

Галина һәм Алексей Токбулатовлар. 2005 ел

Уртак хисләр берләштерә
6/2

Руслан белән ике кыз бала 
үстерәләр. Евгения Геннадий 
кызы (1986), авыл мәктәбен 
тәмамлаганнан соң, Туйма-
зы медицина колледжында, 
аннары Петербург медицина 
академиясендә белем ала. 
Бүгенге көндә Санкт-Петер-
бургта яшәп, хастаханәдә 
хезмәт куя.

Өлкән уллары Алексей 
Геннадий улы Токбулатов 
(1974) туган авылында төп- 
ләнеп кала. Төмәнәк мәктә- 
бен тәмамлаганнан соң, ма- 
шина йөртүче һөнәрен үз-
ләштерә. 1992–1994 еллар-
да армиягә алына – Стәр-

летамак шәһәрендәге хәрби-топографик хез- 
мәттә шофер булып эшли. Армия срогын ту-
тырып кайткач, туган колхозында да шофер 
хезмәтен дәвам итә. 

2005 елда Алексей Шаран районының 
Дүртөйле авылы кызы Галина Яковлева (1981) 
белән тормыш корып җибәрә. Токбулатовлар 
гаиләсендә 3 бала тәрбияләнеп үсә. Камилла 
(2006) белән Илья (2009) Төмәнәк мәктәбендә 
укый, Роман (2013) балалар бакчасына йөри. 
Галина бүгенге көндә «РиаПласт» оешмасын-
да тукучы булып эшли.

Галина һәм Геннадий Токбулатовларның 
балалары һәрберсе үзләре яраткан һөнәрләр-
не үзләштереп, илнең төрле почмакларына 
таралышып яшәсәләр дә, күңелләре – ту-
ган якларында, әнә шул уртак хисләр бер-
ләштерә, даими рәвештә очраштырып тора 
аларны.

Әнием Галина Токбулатова

Миргасыйм Сәетгали улы (1922–1983) 
Корбангалиев – Япон сугышында катнаш-
кан, бик күп медальләргә лаек булган Бөек 
Ватан сугышы ветераны. 1947 елда ул Туй-
мазы районының Исмаил авылы кызы Мө-
нирә Гали кызы (1918–2008) белән гаилә 
корып җибәрә. Корбангалиевләр гаиләсендә 
туган Равил (1951) абый әнисен: «Яшь ча-
гында инәки фермада эшләгән, 22 сыер сау- 
ган. Сөтне ат белән Туймазы май заводы-
на илтә торган булган. «Сугыш вакытында 
Туймазыдагы хәрби часть яныннан ат белән 
үткәндә, солдатлар мине «смирно»га басып, 
озатып кала иделәр», – дип сөйли торган 
иде. Төмәнәккә килгәч тә, колхозда иң авыр 
эшләрдә булды», – дип искә ала.

Равил Корбангалиев Төмәнәк сигезьел-
лык мәктәбенә укырга кергәндә, алар сый-
ныфында барлыгы 44 бала була. «Хәзерге 
кебек түгел – зур, күңелле коллективта 
укып үстек без. Балачакның һәр мизгеле 
матур истәлек булып саклана», – дип искә 
төшерә ул. 

Урта мәктәпне тәмамлагач, армия сафла-
рына алына, 1969–1971 елларда Ерак Көн-
чыгышта – Еврей Автономияле округында-
гы Приморск поселогында урнашкан реактив 
артиллерия гаскәрләрендә хезмәт итә. 

Армиядән кайткач, Равил абый, Бүздәк 
районының Каран профтехучилищесында 
укып, тракторчы һөнәрен үзләштерә һәм 
«1 нче Май» колхозында тракторчы булып 
эшли башлый. Аннары сыер фермасында 
саву аппаратлары буенча слесарь хезмәтен 
башкара. Егет кешегә җитмеш төрле һөнәр 
дә аз, дигән мәкаль нәкъ менә аңа туры 
килә. «Анда эшләгәндә, сөтне суыту өчен 
җайланма уйлап чыгардым. Суыткычтан 
килгән салкын су сөтне суытырга тиеш 
иде, әмма ул эшләмәде, шуннан соң мин 
аңа салкын чишмә суын ялгадым», – дип 
сөйли ул. 

Пилорамада эшләгәндә дә Равил абый 
үзенең осталыгын күрсәтә: салам турый тор-
ган җайланманың двигателен пилорамага 
тоташтырып эшләтә. Амбарда ашлык чис- 

Әнисә 
һәм Равил 
Корбангалиев-
ләр бертуган 
апалары Рәсилә 
ире Рәшит 
белән, Зөлфирә 
янәшәсендә 

Җитмеш төрле һөнәр дә аз...
7/1
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тарту, симәнә эшкәртү җайланмасын да ул 
хәрәкәткә китерә.

1976 елда Равил Миргасыйм улы Уфа 
моторлар төзү заводында шомартучы булып 
эшли башлый. Озакламый Башкорт авыл 
хуҗалыгы институтының механика факуль-
тетына укырга керә. Ә 1977 елда аны туган 
җире үзенә тартып кайтара: ул «Сельхозтех-
ника»га инженер-технолог булып эшкә керә. 
1980 елдан «К-700» тракторында колхоз 
басуларын эшкәртә. 1990 елдан колхозның 
профсоюз оешмасын җитәкли. 1994 елдан 
аны мәктәпкә «Трактор» дәресләрен укытыр- 
га чакыралар, 10–11 нче сыйныф укучыла-
рының трактор йөртү таныклыгы алып чы-
гуында Равил абыйның өлеше зур була. 

1989 елда Равил Корбангалиев, Баш-

корт авыл хуҗалыгы институтының икъ-
тисад факультетын тәмамлап, «1 нче Май» 
колхозына икътисадчы булып эшкә килгән  
Шаран районының Сөнбаш авылы кызы 
Әнисә Сәетгәрәева (1957) белән тормыш 
корып җибәрә. Аларның тырыш, тәртипле 
гаиләсендә өч бала тәрбияләнеп үсә. Өчесе 
дә Башкорт аграр университетын тәмамлый. 
Ришат (1981) бүгенге көндә Уфа шәһәрендә 
яши, ашлык саклау һәм киптерү җайлан-
малары ясау оешмасында баш инженер бу-
лып эшли. Хатыны Альбина белән биш бала 
тәрбиялиләр. Гамир (1983) туган авылында 
кала, Төмәнәктә «РиаПласт» оешмасында 
менеджер булып эшли. Илдус (1987) Герма-
ниядә яши, Берлин шәһәрендә программист 
хезмәтен башкара.

Райлә Мөсәвир кызы Гайнанова (1963), 
Олы Сазбаш (Туймазы районы) авылында 
туса да, Төмәнәк мәктәбен тәмамлый. Ан-
нары Собханкул училищесында пешекче 
һөнәрен үзләштерә. 25 ел дәвамында ту-
ган колхозында эшли – фермада исәпкә 
алучы-лаборант булып хезмәт куя. 

1983 елда Райлә авылның иң чибәр, уң-
ган егете Марат Тимерҗан улы Гайнановка 
(1961–2002) кияүгә чыга. Ул вакытта Ма-
рат машина йөртүче һөнәрен үзләштергән 
була. 1980–1982 елларда армия сафларына 
алынып, Украинада хезмәт итә. Аннары бар 
гомерен туган колхозына багышлый, шофер 
булып эшли. «Марат бар кешегә дә ярдәм-
чел, уңган, тырыш булды: бик күп мал-ту-
ар асрап яшәдек. Балаларны да үзе белән 

эшләтеп, яратып үстерде. Кызу урып-җыю 
чорында төнлә генә кайтып керә, анда да 
улларын уятып алып, сөя иде. Әле ул ши-
гырьләр укырга да яратты. «Мин дә язар 
идем, бөтен матур шигырьләрне язып бетер-
гәннәр шул», – дип көлдерә иде. Бик матур 
яшәдек, үкенерлек булмады», – дип, ирен 
сагынып искә ала Райлә ханым. 

Райлә белән Марат Гайнановларның дус, 
матур гаиләсендә ике малай тәрбияләнеп 
үсә. Илдар Марат улы (1985) Туймазы ин-
дустрия техникумында слесарь-ремонтлаучы 
һөнәрен үзләштерә. Бүгенге көндә Туймазы 
шәһәрендә яши, андагы «Сава» оешмасында 
эшли. Илнур Марат улы (1990), Башкорт 
дәүләт университетын тәмамлап, Туймазы 
шәһәрендә элемтә челтәрендә эшли.

Райлә Гайнанова Марат Гайнанов

«Ир хакын хаклап яшәдем»
7/2
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Шәҗәрә бәйрәме

2014 елда Төмәнәк авылында шәҗәрә бәйрәме уздырыла. Бәйрәмгә 
әзерлек кысаларында 10 нәсел, архив чыганакларына нигезләнеп, үзенең 
тамырларын – ата-бабаларын барлый һәм 7–10 буынга җиткән нәсел 
шәҗәрәләрен ясый. Бәйрәм көнне шәҗәрә агачын төзүчеләр мәйданда 
үзләренең ишегалларын булдырып, кунаклар кабул итәләр. Бәйрәм мәйданы 
кечкенә бер «авылга»  охшап кала, кунаклар да, авыл халкы да хатирәләрен, 
истәлекләрен яңарта. 
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                   Нурия ИДИЯТУЛЛИНА

Кайтам әле туган ягыма,
Анда мине бар да сагына...

Авылыма кайтып кергәндә,
Каршы ала зифа чыршылар.
Тау битләре күренә башлауга,
Йөрәк тибә башлый ешрак. 

Озын күпер мине каршы ала,
Каршы ала иген кырлары.
Шул күпернең асларыннан аккан
Егерме җиде чишмә сулары. 

Кайтам әле туган авылыма,
Зифа каеннарын сагындым.
Яшел яулык бәйләп, сары шәлгә төренеп,
Каршы алып торуларын сагындым...
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Яңа төзелгән урам. Урман 
посадкасы буенда урнашканга 
«Урман урамы» дип йөртәләр.

3 йорт
6 йорт

9 йорт

16 йорт
22 йорт

– Рәйсә һәм Таһир Зариповлар
– Мөсәббиха һәм Гайсә 

Хәлиуллиннар
– Валентина һәм Илшат 

Гайфуллиннар
– Ясәви Гайсин
– Алина һәм Айнур Исхаковлар

8

3
«Күңелем дингә тартылды»

Таһир Зарипов (1952) Шаран районының 
Бурсык авылында туган. Әтисе – Хәсән 
Гариф улы Зарипов (1913–1990) – сугыш 
ветераны, әнисе Бибикамал Газый кызы  
(1911–2002) бик уңган, тырыш кеше бу- 
ла. 

– Әтием исән чакта бабалары турын-
да еш сөйли иде. Казан тирәсеннән күчеп 
килгәннәр икән алар Бурсык авылына. 
Ә мин Төмәнәк авылына 2007 елда килеп 
урнаштым. Шул елны йорт салып, гаиләм 
белән тора башладык, – ди ул. 

Тормыш иптәше Рәйсә Хөсәен кызы 
Зарипова (1953) белән алар ике бала үс-
тергәннәр. Уллары Рөстәм (1975) белән кыз-
лары Альбина (1979) бүгенге көндә Туймазы 
шәһәрендә яшиләр. Ике гаиләдә дә икешәр 
бала үсеп килә.

– Төмәнәк авылы бик матур урынга 
урнашкан. Авылыбызда зур, уңайлы мә-
четебез бар. Төмәнәктә яши башлагач, мин 
дә дингә кереп киттем: җомга намазларына 
йөрим, биш вакыт намазымны да мәчеттә 
укырга тырышам, – ди Таһир Зарипов.
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Туймазы районының Покровка авылын-
да туган, Мәскәү техник-икътисад кол-
леджын тәмамлаган Валентина Владимир 
кызы (1985) 2005 елда Төмәнәккә килен бу-
лып төшә. Ире Илшат Венер улы Гайфул-
лин (1983) белән гаиләдә 3 бала – Алина 
(2006), Ралина (2007) һәм Артемны (2018) 
үстерәләр.

Валентина Гайфуллина бүгенге көндә 
Төмәнәк урта мәктәбендә эшли. Илшат Соб-
ханкул бистәсендәге 43 нче һөнәр училище-

сын тәмамлый, Оренбург өлкәсендә армиядә 
хезмәт итеп кайта. Хәзерге вакытта Шаран 
ЛПУсында шофер булып эшли. 

«Без бу өебезне 2012 елда җитеште-
реп чыктык. Урман урамында салынган 
беренче йорт иде ул. Хәзер урамыбыз зу-
райганнан-зурая, күршеләребез артканнан- 
арта бара. Һәркайсыбызның ишегаллары 
зур. Без дә кәҗә асрыйбыз, бакчабызда 
җиләк-җимеш, яшелчә үстерәбез», – ди 
Валентина ханым. 

Валентина һәм Илшат Гайфуллиннар гаиләсе 

Урамдагы беренче йорт
9 

Әлеге зур, матур, яңа йортның хуҗала-
ры – Алина Илдар кызы (1991) белән Ай-
нур Гыйлемнур улы Исхаковлар (1991)–  
икесе дә Төмәнәк авылында туган. Гаиләдә 
ике кыз бала – Эвелина (2017) белән Ай-
линаны (2015) үстерәләр. 

Алина, 11 нче сыйныфны тәмамлаган-
нан соң, Собханкул һөнәр училищесында 
пешекче-кондитер булырга укый. Бүгенге 
көндә «РиаПласт» оешмасында кисүче бу-

лып эшли. Ә Айнур, Төмәнәк мәктәбендә 
урта белем алганнан соң, Бирскида педаго-
гия академиясен тәмамлый. Хәзерге вакыт-
та «РиаПласт» оешмасында склад мөдире 
булып хезмәт куя. 

«Авылда яшәве рәхәт! Төмәнәкнең таби-
гате бик матур, янәшәбездә генә урман. Җәен 
җиләккә йөрибез, кышын чаңгыда шуа- 
быз. Без бәхетле!» – диләр Исхаковлар. 
Күз тимәсен! Бәхетләре гомерле булсын!

Алина һәм Айнур Исхаковлар гаиләсе

«Авылда рәхәт!»
22
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Авылда төзелгән урамнарның иң 
яше. Биредә колхоз салган йортлар 
урнашкан. Алар колхозда эшләгән 
яшьләргә бирелгән.

1 а йорт – Лиана һәм Илнур 
Зәкиевләр 

1/1 йорт – Сания һәм Мөсәвир 
Гыйззәтуллиннар

1/2 йорт – Гүзәл һәм Рамил 
Шакировлар

2/2 йорт – Рима Галиуллина һәм 
Владимир Градобоев

3/1 йорт – Әнвәрия Тахаува
4/1 йорт – Фәйрүзә Мостафина
4/2 йорт – Нурия һәм Фәрит 

Идиятуллиннар
5 йорт – Мөнәздәһә Мостафина
6/1 йорт – Регина һәм Фидан 

Ганиевлар
7 йорт – Зөлфирә һәм Альфир 

Гыйбадуллиннар
8 йорт – Алсу һәм Динар 

Габделхаковлар
11 йорт – Гөлйөзем Вахитова
13 йорт – Гөлшат Терегулова 
26 йорт – Айгөл һәм Айдар 

Арслановлар
28 йорт – Гүзәл һәм Рөстәм 

Сәхипгәрәевләр 
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XX гасыр азагында салган мәчет. Яшьләр урамы

Гүзәл Фәүзил кызы Кәлимуллина (1963) 
Төмәнәк авылында туса да, аның бала чагы 
Рудный (Казахстан) шәһәрендә үтә. Мәк-
тәптән соң ул Шемонаиха һөнәрчелек учи-
лищесын кызыл дипломга тәмамлый. 1982–
1983 елларда Рудный сөт заводында сөт 
продукцияләре мастеры булып эшли. 

Бәләкәйдән рәсем сәнгатенә гашыйк 
Гүзәл Чиләбе һөнәрчелек училищесында 
рәссам-бизәүче, декоратор булырга укый. 
Һәм Рудныйга кайтып, 1985–1990 елларда 
тау-тимер юл идарәсендә рәссам-бизәүче бу-
лып эшли. 

1990 елда Гүзәл мәхәббәтен очрата: Руд-
ный индустрия институтын тәмамлап, төзе-
леш оешмасында мастер булып хезмәт кую- 
чы Рамил Шамил улы Шакировка (1964) 
кияүгә чыга. Гүзәл, туган авылы Төмәнәктән 
бала чагында ук китсә дә, гел аны сагынып 
яши, җәйге каникулларда әбисенә кунакка 
кайтып йөри. Туйдан соң да, башка парлар 
кебек, чит илләргә сәяхәткә китәргә кызык-
мый, ирен Төмәнәккә алып кайта. Авылның 
матурлыгын күреп, Рамил дә аңа бер күрүдә 
гашыйк була. Киңәш-табыш итешәләр дә, 
1991 елда Шакировлар гаиләсе Төмәнәк-
кә күчеп кайта. Колхоз үзләренә фатир да 
бирә. Рамил колхозга эшкә керә, Гүзәл мәк-
тәпкә рәсем укытучысы булып урнаша, соң-
гы 20 елда ул Туймазыда үзәкләштерелгән 
котельный операторы булып эшли. 

Шакировлар гаиләсендә туган Равил 
(1992) бүгенге көндә, Туймазы индустрия 
көллиятен һәм Башкорт дәүләт универси-
тетын тәмамлап, Туймазы районара надзор 
һәм профилактика эшчәнлеге бүлегендә 
дәүләт инспекторы булып эшли. 

Шакировлар гаиләсе табигатьне ярата: ел 
әйләнәсендә урманга йөри, дару үләннәре, 
җиләк, гөмбә җыя. Гүзәл – оста хуҗабикә: 
тегә-чигә, бәйли, аш-суга да кулы ятып тора. 

«Әтием Фәүзил Даян улы (1938–1967) 
колхозга кайткан беренче машинада шофер 
булып эшләгән. Яшьли ятим калгач, мин 
аны бик хәтерләмим. Әтиемнең әнисен – 
Шәмсениса Габдрәкыйп кызы Кәлимуллина-
ны (1910–2001) – бик әйбәт беләм, ул без-
нең «дипломсыз Макаренко» иде. Аны күз 
карашыннан аңлый идек. Әйтсә дә, ике генә 
сүз әйтә иде. Авылның иң абруйлы кешесе 
булды. Үзе 8 бала тәрбияләп үстергән. Онык- 
ларына да вакыты да, түземлеге дә җитә иде 
аның», – дип, җылы итеп искә ала әбисен 
Гүзәл ханым.

Гүзәл һәм Рамил Шакировлар гаиләсе

«Дипломсыз Макаренко» нәселе
1/2 
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Төмәнәк авылы «1 нче Май» колхозы 
төзелгәч ныклап тернәкләнә һәм колач җәя. 
Күмәк хуҗалыкка ул елларда Төмәнәк, 
Әгертамак, Райман, авыллары керә. Колхоз 
белән төрле елларда төрле кешеләр җитәк-
челек итә. Араларында Рәхмәтулла Гыйз-
зәтулла улы Гыйззәтуллин да бар. «Әтеки 
колхоз рәисе генә түгел, авыл Советы рәисе 
дә булып торган. Наданнарны укырга-язарга 
өйрәтүдә күп көч, тырышлык куйган», – ди 
кызы Әнвәрия Тахаува.

«Инәки Зифа Хәниф кызы Хәнипова 
тумышы белән Туймазы районының Сәр-
дек авылыннан. 1936 елда Төмәнәк мәктә-
бенә башлангыч сыйныфларны укытырга 
җибәрәләр аны. Шул елларда әтеки дә мәк-
тәптә укыта торган була. Беренче мәртәбә 
шунда күрешәләр, танышалар. 1938 елда 
гаилә коралар. Бөек Ватан сугышы башла-
на. Әтекине дә сугышка алалар. 1945 елга 
кадәр була ул анда, авылга яраланып кайта. 
Сугыштан соң да берничә ел мәктәптә укы-
та, аннары колхоз рәисе, авыл Советы рәисе 
булып эшли, инәки 1952 елга кадәр мәктәптә 
белем бирә», – дип дәвам итә Әнвәрия апа 
кадерлеләре турында. 

Зифа һәм Рәхмәтулла Гыйззәтуллиннар 
сигез балага – Рабис, Фаяз, Әнвәрия, Риф-
мир, Рифкать, Рима, Светлана, Рәсимгә го-
мер бирәләр. Шуларның дүртесе – Әнвәрия, 
Рифмир, Рифкать, Светлана – Төмәнәктә 
төпләнеп кала. 

Әнвәрия Рәхмәтуллина (1946) авыл мәк-
тәбендә – 7 нче, Туймазының 1 нче мәктә-
бендә 10 нчы сыйныфны тәмамлагач, аны 
Туймазы районының Балтай ярдәмче мәк-

тәбенә тәрбияче итеп җибәрәләр. Булачак  
ирен – Индус Габдрәүф улы Тахаувны 
(1940–2013) да шунда очрата ул. 

«1980 елда Төмәнәккә күчтек. Индус 
Балтайда да, монда да механизатор булып 
эшләде, мин Төмәнәк интернат-мәктәбендә 
(элек Төмәнәк мәктәбендә Дарвин, Әгерта-
мак авылларыннан да укучылар килеп укый 
иде) тәрбияче булып хезмәт куйдым. 

Әнвәрия һәм Индус Тахаувлар ике ба-
ла – Илшат (1967) белән Русланны (1970) 
тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге көндә икесе дә 
үз гаиләләре белән Туймазыда торалар. Ә 
Әнвәрия апа тыныч картлыгына шөкер итеп, 
ялларда, бәйрәмнәрдә кайткан балаларына, 
оныкларына сөенеп яши. 

Укытучылар династиясе

Әнвәрия һәм Индус Тахаувлар. 2001 ел

4/1 

Төмәнәк авылында туган Фәйрүзә Фәвә-
дис кызы Мостафина (1966) яшьлегендә 
Стәрлетамак педагогия техникумына укырга 
керергә, физкультура укытучысы булырга 
хыяллана. Әмма бергә йөрергә авылдашла-
ры табылмый, сыйныфташ егетләре дә армия 
сафларына китеп бетә. Фәйрүзә пешекче-ку-
линарлар әзерли торган Серафим һөнәр учи-
лищесына укырга барып керә. 1983 ел була 
бу. 

Шунда алган һөнәре Фәйрүзә ханымны 
гомере буена озата бара: 30 ел колхоз аш-
ханәсендә пешекче хезмәтендә була. Кол-
хоз фермер хуҗалыгына әйләнгәч тә, шун-
да эшләвен дәвам итә. 2013 елдан соң гына 
һөнәрен алыштыра – бүгенге көндә ул Туй-
мазы җылылык челтәрендә пар казаннары 
операторы булып эшли. 

«Әтеки белән инәки гомерләре буена 
колхозда эшләделәр. Әтки мастер-көйләүче 
булса, инәки колхозда хезмәт куйды: склад 
мөдире дә булды, сыер савучы да. Алар гел 
эштә булгач, без, балалар, Мәүҗидә (1894– 
1989) әбекәй белән үстек. Тирә-күрше әбиләр, 
бергә җыелып, урманга йөриләр иде. Үзләре 
белән мине дә иптәшкә ияртәләр. Урманда 
дару үләннәре, чикләвек, җиләк җыялар. 
Алардан күреп, мин дә файдалы үләннәр-
не таный башладым. Әбекәй бәйләгән оек-
башларны сүтеп, бәйләргә өйрәнгәнем дә хә-

тердә. «Чукынчык бала», – дип ачуланган 
иде шул чагында ул. 4 нче сыйныфта укыган-
да, әбекәй өйрәтеп торып, мич ягып, беренче 
мәртәбә ашарга кәкре пешергәнем дә истә. Ә 
ишегалдында Фазлетдин бабыкай утыртып 
калдырган бик биек чыршы белән нарат үсә 
иде безнең», – дип, балачак хатирәләре 
белән уртаклашты Фәйрүзә ханым. 

Бүгенге көндә Фәйрүзә ханым бакчасында 
чәчәкләр, җиләк-җимеш, яшелчә үстереп, ты-
ныч, матур тормышта яшәп ята. 

Булдырмаган эше юк

Фәйрүзә Мостафина оныгы белән
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Төмәнәк егете Разетдин Тимербай улы 
Гафаров (1912–1984) армиядә Ленинград-
та хезмәт итә. Шунда өйләнә, ике кызы туа. 
Әмма яшь гаиләгә тынычлап яшәргә насыйп 
булмый: сугыш башлана. Армиядән кайтып 
тормый Разетдин, туры сугышка керә. Ха-
тыны эвакуацияләнми, госпитальдә эшли 
торган була, ике баласы белән шунда торып 
кала. Блокада вакытында Разетдин хатыны 
белән ике баласын югалта. 

Сугыш тәмамлангач кына кайта Разетдин 
авылга. 1949 елда тагын бер бәхетен сынап 
карый – авылдашы Миңсылу Гыйбадул-
ла кызына (1925–1992) өйләнә. Гаиләдә 
3 бала – Нурислам (1950–1996), Нур-
фаяз (1955–2008) һәм Нурия (1961) туа. 
Нурислам Гафаров Казахстанның Рудный 
шәһәрендә гомер итә, Нурфаяз белән Нурия 
авылда төпләнеп кала. 

Нурия, мәктәпне тәмамлап, Благове-
щенск (Башкортстан Республикасы) педаго-
гия училищесында белем ала. Стәрлетамак 
педагогия институтын тәмамлый һәм 36 ел 
Төмәнәк урта мәктәбендә башлангыч сый-
ныфларда укыта, I категорияле укытучы 
исеменә лаек була, Башкортстан Республи-
касының Почет грамотасы белән бүләкләнә. 
1981 елда авылдашы Фәрит Хәмидулла улы 
Идиятуллинга (1960) кияүгә чыга. Гаиләдә 2 
бала – Рената (1982) һәм Ренат (1985) үсә. 
Бүгенге көндә Идиятуллиннар – 3 онык-

ка дәү әти белән дәү әни. Фәрит Хәмидул-
ла улы шофер булып эшли, ә Нурия ханым 
2016 елдан лаеклы ялда. 

– Әтеки аз сүзле иде безнең. Бик тәртип- 
ле кеше иде. Гомер буена колхозда яшелчә 
бакчасында бригадир булып эшләде. Инәки 
дә колхозда төрле эштә хезмәт куйды. Үзе-
нең 2 кызын югалтканга, йөрәге әрнегән-
дер инде, әтеки мине бигрәк тә ярата иде, 
кадерләп үстерде. Хәтерлим әле, 4—5 нче 
сыйныфларда укыганда, йокларга яткач, 
юрганны морҗага куеп җылытып яба иде. 
Иртән торгач, киемнәремне дә җылытып 
кидерә иде. Яшелчә бакчасында эшләгәч, 
өйдәге бакчада да төрле яшелчәләр – суга-
нын, кишерен, кәбестәсен, шалканын үстер-
де. Яшелчә үсентеләре үстереп саткан акчага 
мине укытырга хыяллана иде. Кечерәк чак-
та чәчләремне үргәне истә. Мунчага кадәр 
кертә иде, – дип газизләрен искә төшерә 
Нурия Разетдин кызы. 

«Әти мине кадерләп үстерде»

Нурия һәм 
Фәрит 
Идиятуллиннар 
гаиләсе.

5 

Мөнәздәһә Тимергали кызы, Төмәнәк мәк- 
тәбен тәмамлаганнан соң, авылда клуб мөди-
ре булып эшли. Булачак ире – Төмәнәк еге-
те Равил Әнвәр улы Мостафин (1955–2005) 
белән дә шунда таныша. Мостафиннар, ул-
лары тугач, Татарстанга – Чаллыга күченеп 
китәләр. Равил анда слесарь булып эшли. 
Ә 1984 елда гаилә кабат авылга кайтып тө-
пләнә. Мөнәздәһә биредә колхозда хезмәт 
куя. Бүгенге көндә исә «Йолдыз» агро-
хуҗалыгында склад мөдире булып тора. Ат 
фермасында ат та сава ул, кымыз да ясый. 
Равил исә колхозда шофер, урман хуҗалы-
гында тракторчы булып эшли. Әмма йөрәк 
чире белән бик иртә үлеп китә.

Мостафиннар ике бала тәрбияләп үсте-
рәләр. Бүгенге көндә уллары Рөстәм – 
авылда, кызлары Гөлнара Туймазыда яши. 
Мөнәздәһә 4 оныкның кадерле әбисе хәзер. 

«Бианай Фәхрия Мөхтәсиб кызы Моста-
фина бик ачык кеше иде, балалар үстере-
шергә дә булышты. Син минем яраткан ки-
ленем, дия иде», – дип, истәлекләре белән 
уртаклаша Мөнәздәһә апа.

Аның үз әтисе Тимергали Мөхәммәтгали 
улы Мөхәммәтгалиев (1930–2017) Минне-
гөл Зиннәтулла кызына (1930–2011) 1955 

елда өйләнә. Әнисенең әтисе Зиннәтулла 
карт сугыштан соңгы елларда Туймазыдан 
Зиреклегә (Шаран районы), Төмәнәк, Бур-
сык авылларына ат белән почта ташый. 

«Без мул тормышта үстек. Инәки күл-
мәкне дә үзе тегеп кидерә иде. Күп булма-
са да, умарта да тоттылар, – дип сөйли 
Мөнәздәһә апа. – Әтеки алдынгы трактор-
чы иде, гомере буена трактордан төшмәде, 
күп кенә бүләкләргә лаек булды. Инәки 
фермада сыер сауды, җәйләрен чөгендердә 
эшләде. Икесе бергә «семейный подряд» бу-
лып фермада үгезләр дә карадылар, әтеки-
не соңрак мастер-көйләүче итеп куйдылар. 
Техниканы яхшы белгәнгә, пенсиягә чыккач 
та озак эшләде әле ул, каравылда да тор-
ды. Тынгысыз кеше иде, ахыргы көннәренә 
кадәр аягында булды. Инәки белән дә бик 
матур яшәделәр, гаиләдә 5 бала (Рамил 
(1956), Раил (1959), Мөнәздәһә (1961), Ра-
фаэль (1963), Минзилә (1966)) үстек. Бү-
генге көндә һәммәбез дә гаиләле. Инәкидән 
6 ел калып яшәде әтеки. Чөгендердә эшлә-
гәндә мине төшке аш пешереп көтеп тора, 
балалар белән килгәндә дә чәйләрен куеп, 
оныкларын сыйлап җибәрә торган иде...» 

Авыл үзенә тарта

«Әтиемнең әнисе – Һашига Бадыйкша кызы 
Мөхәммәтгалиева»

Миннегөл һәм Тимергали Мөхәммәтгалиевләр
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Туймазы районының Дуслык авылын-
да туган Зөлфирә Мидахәт кызы (1987) 
2008 елда Туймазы медицина көллиятен-
нән фельдшер һөнәрен алып чыга. Шул 
елны Альфир Әмирҗан улы Гыйбадуллин-
га (1984) кияүгә чыгып, Төмәнәк авылына 
килен булып төшә. 2008–2013 елларда ул 
Туймазыда «Ашыгыч ярдәм» станциясендә 
эшли. 2013 елдан бүгенгәчә Төмәнәк фельд-
шер-акушерлык пунктында фельдшер булып 
хезмәт итә. 

Альфир Самара дәүләт университетын тә-
мамлап, газ җиһазлары инженеры һөнәрен 
үзләштереп чыга. 2008 елдан ул «Газпром» 

җәмгыятенең Туймазы филиалында эшли, 
слесарьдан алып инженер урынбасары дә-
рәҗәсенә кадәр күтәрелә. 

Зөлфирә һәм Альфир Гыйбадуллин-
нар гаиләсендә өч бала – Аделина (2008), 
Амилия (2012), Амира (2015) үсеп килә. 
Матур яшь гаилә үзләре салган йортның 
ишегалдында үрдәк, чебеш, каз кебек кош-
корт, бакчаларында җиләк-җимеш, яшелчә 
үстерәләр. «Авылда рәхәт, яшәргә бөтен 
мөмкинлекләр бар. Авыл халкы бик ярдәм-
чел, киң күңелле. Төмәнәкнең табигате генә 
дә ни тора! Районга якын булуы да бик 
уңайлы», – диләр алар. 

Авылда яшә, шәһәрдә эшлә

Зөлфирә 
һәм Альфир 
Гыйбадуллиннар 
гаиләсе 

8

Миякә районының Качаган авылында 
туган Алсу Әхкәм кызы (1978) булачак ире 
Динар Миргали улы Габделхаков (1973) 
белән 1995 елда Төмәнәккә кунакка килгәч 
таныша. Динар белән Алсу кода-кодача бу-
лып чыга. 5 ел дуслашып йөри алар. 2000 
елда килен булып килгәндә, Алсу Туйма-
зы медицина училищесын тәмамлаган, 1 ел 
Уфадагы 138 нче сәүдә лицеенда фельдшер 
булып эшләгән яшь белгеч була. 

Алсу һәм Динар Габделхаковлар, 8 ел би-
анай-биатай белән яшәгәннән соң, 2008 елда 

үзләренә өй салып чыгалар. 2000–2002 ел-
ларда Алсу Туймазы «Ашыгыч ярдәм» стан-
циясендә фельдшер булып эшли, 2004 елдан 
бүгенгәчә Төмәнәкнең фельдшер-акушерлык 
пунктында акушерка, мөдир булып хезмәт 
куя. Динар Габделхаков эчке эшләр бүле-
гендә 20 ел эшләп лаеклы ялга чыга. Бүген-
ге көндә ул «Росгвардия» каршындагы сак 
хезмәтендә.

Габделхаковлар гаиләсендә ике кыз – 
Снежана (2002) һәм Разалина (2007) үсеп 
килә. 

Кодалар, кодачалар...

Алсу һәм Динар 
Габделхаковлар
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Гөлйөзем Биктимер кызы (1965) белән 
Альберт Әхнәф улы (1966–2016) Вахитов-
лар 1999 елда кавышалар. Альберт Туймазы-
дагы автобетоновоз заводында балта остасы 
булып эшли. «Кулы алтын иде, бүгенге көн-
дә без ул салып калдырган йортта яшибез. 
Гомумән, Төмәнәктә күп йортлар аның кулы 
белән салынган, бик матур тәрәзәләр, ишек-
ләр, баскычлар ясый иде», – дип искә ала 
мәрхүм тормыш иптәшен Гөлйөзем ханым. 

Вахитовлар гаиләсендә ике кыз үскән: 
Гөлнара – биюче, Стәрлетамак мәдәният тех- 
никумын тәмамлап, «Аэлита» шәхси бию 
мәктәбен ачкан. Хәзерге вакытта биредә 160 
бала шөгыльләнә. Эльмира (2002) Туймазы 
медицина көллиятендә укый. Гөлйөзем ха-
ным үзе Туймазыдагы «Сава» оешмасында 
эшли, ишегалдында кош-корт асрап, бакчала-
рында чәчкәләр үстереп, матур гына тормыш  
көтә.

«Куллары алтын иде...» 

Гөлйөзем 
һәм Альберт 
Вахитовлар  
кызлары 
Эльмира белән 

26

Туймазы районының Гафур авылында ту-
ган Айгөл Сәгыйть кызы (1988) Төмәнәккә 
2007 елда килен булып килә. 2010 елда ире 
Айдар Рамил улы Арсланов (1985) белән өй 
салып керәләр. «Килүгә Төмәнәкне яраттым. 
Үз авылым белән чагыштырганда, биредә 
яшәргә мөмкинлекләр күбрәк. Авылда клуб, 
китапханә бар. Балаларга кыш көннәрендә 
шуарга шугалак, тюбинг эшләп тора. Мәк-
тәптә түгәрәкләрнең ниндие генә юк», – ди 
ул.  

Туймазы педагогия училищесын тәмамла-
ган Айгөл 8 ел Төмәнәк балалар бакчасында 
тәрбияче булып эшли. 2019 елдан Төмәнәк 
урта мәктәбендә башлангыч сыйныфларда 
укыта. Айдар Арсланов Туймазы юридик 
көллиятен тәмамлый. Бүгенге көндә – шәх-
си эшмәкәр. 

Айгөл һәм Айдар Арслановлар гаиләсен-
дә ике бала – Данияр (2008) белән Азиз 
(2013) үсеп киләләр. 

«Килүгә яраттым...»

Айгөл һәм Айдар 
Арслановлар 
гаиләсе
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Халык телендә аны «Түбә урамы» 
дип йөртәләр. Чөнки өй түбәсенә 
охшап, очланып тора. Башкалардан 
озын булуы, калкулыкта 
торуы белән аерыла. Иң югары 
ноктасыннан караганда, урам ике 
яклап тау астына төшеп китә.

1 йорт – Гөлнара һәм Илгиз 
Лотфуллиннар

1 а йорт – Рузана һәм Илдус 
Лотфуллиннар

2 йорт – Алмаз Сәетгалиев
4 йорт – Асия Хәйбрахманова
5 йорт – Зөлфия Хафизова 
6 йорт – Ирина һәм Фәйрүз 

Мосаваровлар
6 а йорт – Нәриф Габдрахманов
7 йорт – Рәйханә Усманова 
7 а йорт – Гөлфия һәм Хәмит 

Хәбибуллиннар
8 йорт – Лилия һәм Илесбек 

Суфиевлар 
9 йорт – Әнвәрия һәм Мөсәвир 

Шәяхмәтовлар
10 йорт – Рәзилә һәм Рит Ибрагимовлар 
11 йорт – Рената һәм Денис 

Василенколар
12 йорт – Сәрия һәм Венер Гайфуллиннар
13 йорт – Наил, Каниф Әхмәдиевләр 
14 йорт – Гөлсем Гайсина 
15 йорт – Рузилә Мөхәммәтгалиева
16 йорт – Ләйлә һәм Руслан Шәриповлар 
17 йорт – Эльвира һәм Илнур 

Әхмәдиевләр 
18 йорт – Рәшит Абдуллин
19 йорт – Шәймансур Әхмәдиев
20 йорт – Фәйрүзә һәм Илшат 

Нуретдиновлар
21 йорт – Венира һәм Альберт 

Мөхәммәтгалиевләр
22 йорт – Земфира һәм Рәмзил Сабировлар 
23 йорт – Роза һәм Әбүзәр Фәттаховлар
24 йорт – Зөлфирә Корбангалиева 
25 йорт  – Фәнидә Маликова 
26 йорт – Гөлфәридә һәм Ривгать 

Фазлетдиновлар 
27 йорт – Гүзәлия һәм Рәфил Мусиннар 
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28 йорт – Алия һәм Сабитай 
Сильбаевлар 

29 йорт – Бибисара Мөхәммәтова 
30 йорт – Илзия һәм Назыйф 

Шаһиевлар
31 йорт – Зилә һәм Мөбарәк 

Сәхабетдиновлар
32 йорт – Гөлшат һәм Илгиз Рәшитовлар 
33 йорт – Зилара һәм Раил Тимерҗановлар 
34 йорт – Фәүзия Мостафина 
35 йорт – Эльза һәм Ильвир 

Тимерҗановлар 
36 йорт – Гөлназ һәм Урал Закировлар
37 йорт – Сәкинә Шәмсетдинова
38 йорт – Фидалия һәм Идрис 

Вәлиәхмәтовлар 
39 йорт – Рәмзия һәм Суфиян 

Хайлатыйповлар
40 йорт – Җәүһәрә Вәлиәхмәтова 
41 йорт – Рабига Рәхмәтуллина 
42 йорт – Рәшидә Гомәрова 
45 йорт – Мөнир Мөхәммәтов 
45/1 йорт– Индира һәм Илдус Гайсиннар 
46 йорт – Асия Зәйдуллина 
47 йорт – Рәзинә һәм Равил Гомәровлар 
48 йорт – Илнур Исрафилов
49 йорт – Нурия Сәмигуллина 
49/1 йорт– Гөлшат һәм Азат Даутовлар 
50 йорт – Раушания Закирова 
50 а йорт – Илзия Абдуллина
53 йорт – Фаил Шәрифуллин 
54 йорт – Мөнәзирә Хәсәнова 
55 йорт – Галимә һәм Рәшит Мостафиннар
56 йорт – Шәмсия Муллагалиева
57 йорт – Зөлфирә Шириева
58 йорт – Ирида Кузьмина
59 йорт – Тәнзилә Җәмгытдинова
60 йорт – Зәфирә һәм Рәшит 

Минегәрәевләр 
61 йорт – Әлфия Гайнанова

62 йорт – Зәлия Шәйдуллина 
63 йорт – Маһурия Мөхәммәтова
64 йорт – Рабис Мөхтәсимов
65 йорт – Рәмзия Галимова
66 йорт – Зөлфирә һәм Хәмит Галиевләр 
69 йорт – Ризидә һәм Фәнис 

Шәйхвәлиевләр
71 йорт – Миннемәккә һәм Мөбарәк

Сәйфетдиновлар 
72 йорт – Нурия Исрафилова 
73 йорт – Гөлнара һәм Олег Черновлар 
74 йорт – Гөлсинә һәм Зәбир Ахтареевлар
75 йорт – Ләйсән һәм Айнур 

Җиһандаровлар 
76 йорт – Фәнүзә Исмәгыйлева
77 йорт – Хәмидә Хәйбрахманова 
78 йорт – Гүзәл һәм Наил Борһановлар 
79 йорт – Әлфия һәм Зиннур 

Әхмәтвәлиевләр 
80 йорт – Венер Гыймаев
81 йорт – Ирина һәм Фәнүр Зәйдуллиннар 
82 йорт – Карина һәм Евгений Галиевләр
84 йорт – Альберт Зиякаев
84 а йорт – Ләйсән һәм Артур Зиякаевлар
85 йорт – Рәзилә һәм Ринат 

Нуритдиновлар
86 йорт – Рәис Фәттахов
87 йорт – Гөлнара һәм Риф Заһидуллиннар
88 йорт – Гөлсинә һәм Нурлыгаян

Шәрифуллиннар
89 йорт – Эльвира һәм Зәбир 

Әхмәтвәлиевләр
90 а йорт – Винера Галиева һәм 

Евгений Пашков 
91 йорт – Рәмзия һәм Дамир Галиевләр
92 йорт – Айгөл һәм Рөстәм 

Шәйхвәлиевләр
93 йорт – Розалия һәм Ришат Гомәровлар
94 йорт – Эльвира һәм Венер Гомәровлар 
96 йорт – Әлфия һәм Марат Шәйдуллиннар 

10
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Наҗия Хәйбрахман кызы (1930–2006) 
булачак ире Яһүдә Лотфулла улы Лотфул-
лин (1931–1995) йортына Туймазы районы-
ның Тукай авылыннан килен булып төшә. 
Яңа өйләнешкән пар икесе дә колхозда 
хезмәт куя. Аннары гаилә җир алып, йорт 
салып керә. Бар эшкә оста, уңган кеше була 
Яһүдә: мич тә чыгара, көянтәләр, тәрәзәләр, 
ишекләр дә ясый. Бүгенгәчә бу йортның һәр 
почмагында Яһүдә бабайның кул җылысы 
саклана. Лотфуллиннар гаиләсендә 7 бала 
туып үсә. Бүгенге көндә кызлары Фәния 
белән Зөлфия – Кандра поселогында, Фән-
зия – Курган өлкәсендә, Фәридә, Рәсимә, 
Илгиз – Төмәнәктә, Раушания Туймазы 
районының Юкәле авылында яшиләр. 

Наҗия һәм Яһүдә Лотфуллиннарның 
уллары Илгиз (1965) 1987 елда авылдашы 
Гөлнарага (1969) өйләнә. «Без Илгиз белән 
күрше урамнарда яшәдек, аның сеңлесе 
белән бик дус идек. Бервакыт лампочкабыз 
янып, ут сүнгәч, әни ярдәмгә урамнан ат 
белән үтеп баручы Илгизне чакыра. Илгиз 

каршы килми, лампочканы алыштырып, 
утны кабызып чыгып китә. Әнием: «Биг- 
рәк игелекле бала икәнсең, киявем булсаң 
ярар иде», – дип теләп кала. Ходайның: 
«Амин!» – дигән чагына туры килгән, 
күрәсең, әниемнең теләкләре кабул булды», –  
дип елмая Гөлнара.

Гөлнара һәм Илгиз Лотфуллиннар 
гаиләсендә 2 бала туып үсә. Илдус (1988) 
Төмәнәктә төпләнеп калган. Гаиләсе белән 
күршедә генә йорт салып кергәннәр. Хаты-
ны Рузана белән үзләре дә инде ике бала – 
Азалия белән Азаматны үстерәләр. Илдус 
бүгенге көндә Туймазыда – шофер, Руза-
на «РиаПласт» оешмасында тегүче булып 
эшли.

Лотфуллиннарның кызлары Илгизә 
Бүздәк районының Яңа Таулар авылында 
үз гаиләсе белән гомер итә. Гаиләдә 4 бала 
үстерәләр. 

«Әнием Рәйфә Усман кызы (1946–2015) 
белән әтием Фәһим Шәрифҗан улы Вәлиул-
линнар (1942–1996) уңган, булган кешеләр 

Илгиз Лотфуллин килене Рузана һәм оныклары Азалия һәм Азамат белән

«Авылыбызны сагынып кайтабыз»
1

иде. Әни – Туймазы районының Җегетәк 
авылы кызы. Алар икесе дә колхозда эшлә-
деләр. 2 бала үстерделәр», – дип, кадер-
леләрен искә ала Гөлнара ханым. 

Гаилә башлыгы Илгиз Лотфуллин бү-
генге көндә төзелеш идарәсендә хезмәт куя. 
Гөлнара кибеттә сатучы булып эшли.

«Без табигатьне бик яратабыз. Җәй җит-
сә, урманнан, су буйларыннан, «Бабай ута-

ры»ннан кайтып кермибез. Җәйләрен төр-
ле дару үләннәре җыябыз, аларны кушып, 
мунча өчен себерке бәйлибез. Чөнки бары-
быз да мунча керергә яратабыз. Кайда гына 
йөрсәк тә, туган авылыбыз Төмәнәкне сагы-
нып кайтабыз. Халкы әйбәт, итагатьле, ты-
рыш. Күршеләребездән дә уңдык, гомер буе 
бертуганнардай яшибез», – диләр Гөлнара 
белән Илгиз.
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Рәйлә Идиятулла кызы (1937–2006) 
белән Мансур Исламгәрәй улы (1934–
2015) Исламгәрәевләр Төмәнәктә туып 
үсеп, язмышларын туган авыллары белән 
бәйләгәннәр. Өч балага гомер бүләк иткән 
алар, матур тәрбия биргәннәр. Уллары Ри-
нат (1966–1988) фаҗигале рәвештә яшьли 
вафат була. Кызлары Асия (1964) олыгай-
ган көнендә Төмәнәккә кайта. Лена (1968) 
үз гаиләсе белән Туймазыда яши. Шәһәр 
хакимиятендә финанс бүлеге җитәкчесе ва-
зифасын башкара. 

«Әти-әниләребез бик тырыш кешеләр 
булды. Безнең ямьле бакча авылда берәү 
булгандыр, анда нинди генә төр алмалар 
үсмәде дә, яшелчәләрнең ниндие генә юк 
иде. Кич җитсә, бакчабыз аркылы аккан 
инештән су ташып сибә идек. Әнкәй пешер-
гән ризыкларның тәме әле дә тел төбендә, 

икмәкме, төрле камыр ашлары дисеңме. Әт-
кәй гармунчы булганга, ансыз бер мәҗлес, 
бер кич утыру булмый иде. Гармунын уйнап 
җибәрсә, әнкәй моңлы тавышы белән җыр-
лап җибәрер иде», – дип искә төшерә әти- 
әниләрен Асия Хәйбрахманова. 

Мансур бабай гомеренең соңгы 4 елын 
кызы тәрбиясендә яши. Әтисенең хәер-фа-
тихасын алып кала Асия. Әти-әнисенең 
нигезен таркатмыйча, йортларына яңа за-
манча сулыш өрә, хәзер шунда өченче буын 
булып, матур гына дөнья көтә. «Әй, әтием-
нең шуңа сөенүләре», – ди Асия ханым. 

Асия Хәйбрахманова озак еллар Себер- 
дә – Ноябрск шәһәрендә яши, 2011 елда 
әтисен карарга дип, Төмәнәккә кайтып ур-
наша. Һөнәре буенча ул – тегүче. Айнур 
(1992) улы Ноябрск шәһәрендә яши, Илна-
ры (1995) үз гаиләсе белән Туймазыда тора. 

Рәйлә һәм Мансур Исламгәрәевләр гаиләсе

Ата-ана нигезендә
4

– Элек урамыбызның бөтен бала-чага-
сы бездә иде. Ул вакытта телевизор авылда 
берничә кешедә генә. Бездә бар, шуңа күрә 
яшьтәшләрем белән, җыйнаулашып, теле-
визор карый идек. Әти-әниләр заманыннан 
ук күршеләребез белән дә дус-тату яшәдек. 

Аларның эшләре дә, ашлары да бергә бул-
ды. Әти-әниемнәр колхозда алдынгылар рә-
тендә булдылар. Җыелыш саен аларга бүләк 
тапшыра иделәр. Хәтта бер елны тегү маши-
насы биргәннәре истә, – дип хатирәләре 
белән уртаклашты Асия Хәйбрахманова. 

Асия Хәйбрахманова уллары белән
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Мининур Габдулла кызы (1951–2008) 
белән Нәриф Нуриман улы Габдрахмановлар 
(1946) 1972 елда гаилә кора. Нәриф абый 
Ярмәкәй районының Кызылъяр авылыннан 
булса, Мининур апа Әлшәй районы Дәүләт 
авылында туып үсә. 

«Мининур безнең авылга дус кызларына 
кунакка кайткан иде. Бер күрүдә ошаттым. 
Мәхәббәтемне белдердем. Бер ел очрашып 
йөргәч, гаилә кордык», – дип искә ала 
мәрхүмә хатынын Нәриф абый.

Укуын тәмамлагач, аны Туймазы районы-
ның Төмәнәк авылына юллама буенча эшкә 
җибәрәләр. Сөйгәне Мининур белән хатлар 
алышып торалар. Ә Яңа ел бәйрәмендә исә 
шаулатып туй да ясап куялар. Габдрахма-
новлар гаиләсендә Филүс (1978) һәм Эльви-
ра (1973) исемле ике бала туып үсә. Бүгенге 
көндә Эльвира Туймазы шәһәрендә шәфкать 
туташы булып эшли. Ә уллары Филүс – 

«Стройхолдинг» ҖЧҖнең кирпеч заводы 
директоры. 

«Мининур бик чиста, пөхтә, аш-суга оста 
булды, һәммәсе аны бер күрүдә үз итә иде. 
Кешеләр белән җиңел аралашты. Ни ая-
ныч, гомере генә кыска булды, – дип сөйли 
Нәриф абый, хатынын сагынып. – Балалар 
үстергәндә, аларның өс-башларына җиткерү 
кыенрак була торган иде. Чит җирләргә 
командировкага барсам, чемодан тутырып 
кием-салым алып кайта идем. Улыма кеч-
кенәдән: «Мин – көтүче малае, урманчы 
булдым, ә син – урманчы малае, директор 
булырга тиеш», – дип әйтә килдем. Алла-
га шөкер, балаларыбыз икесе дә тәртипле 
булып үсте... Төмәнәк авылы халкы безне, 
без аларны үз иттек. Читтән килгән кешеләр 
булсак та, үз булып яшәдек. Башка җиргә 
күчеп китү уйга да кермәде».

Нәриф абый соңгы елларда, лаеклы ялга 

Мининур һәм Нәриф Габдрахмановлар гаиләсе

«Урманчы улы директор булырга тиеш...»
6 а

чыкканчы, Туймазы урманчылыгында баш 
технолог булып эшли. «Ул елларда Төмәнәк 
урманчылыгында 2500 гектар җиргә агач 
утыртыла иде», – ди. Яхшы хезмәтләре 
өчен ул бик күп Мактау грамоталары һәм 
ВДНХның Көмеш медале белән бүләкләнә. 

Габдрахмановлар гаиләсе 1996 елда матур, 
төзек йорт салып керә. Бүгенге көндә Нәриф 
абый кызы Эльвирасы белән шул йортта яши. 

«Китаплар яратам, авыл китапханәсенә 
еш йөрим. Балаларыма терәк – дүрт онык 
үстерешергә ярдәм итәм», – ди ул.
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Ташкентта туып үскән Рәйханә Әшраф 
кызы (1959) белән Вильдар Рәис улы Ус-
мановлар (1961–2019) 1993 елда Төмәнәк-
кә – Вильдарның әнисенең әтисе Нуретдин 
Шәмсетдинов янына күченеп кайтып, аның 
нигезендә төпләнәләр. Нуретдин бабай су-
гыш ветераны була. Сугыштан соң колхозда 
эшли. Үзенең умарталары була, мал-туар 
асрый. Алар белән бергә Вильдарның әни-
се – Әнисә Нуретдин кызы да кайта һәм 
балалары белән бергә яши. «Тату, матур 
тордык. Тыныч, сабыр кеше иде, мине бик 
якын күрде», – дип искә ала бүген бианаен 
Рәйханә апа. 

Күптән түгел генә вафат булган ире – 
Вильдары турында да җылы итеп сөйли 

ул. «Гомере буена шофер булып эшләде. 
Бик тырыш, ярдәмчел, кешелекле иде», – 
ди. Рәйханә апа үзе кибеттә сатучы була. 
Гаиләдә ике ул – Марсель белән Рәмисне 
үстерәләр. Әлеге егетләрнең икесе дә бүген 
гаиләләре белән Татарстанда яши. 

«Балаларыбызда хезмәткә мәхәббәт тәр-
бияләдек. Кичләрен аларга үзебезнең яшьле-
гебез, дусларыбыз турында төрле истәлекләр 
сөйли идек», – ди Рәйханә апа. 

Хуҗаларның уңган, булган булуы, 
чәчәкләр яратуы ерактан ук күренеп 
тора. Йортлары, бакчалары төзек, матур. 
«Төмәнәк халкына рәхмәтлебез, безне үз ит-
теләр. Гомер буе уртак тел табып, аралашып 
яшибез», – ди хуҗабикә. 

Рәйханә һәм Вильдар Усмановлар гаиләсе. Сулдан икенче – әниләре – Әнисә Нуретдин кызы

«Төмәнәклеләр үз итте»
7

1984 елның ямьле җәе. Бакалы районы-
ның Учтым авылыннан Гөлфия Фәнил кызы 
Гыйззәтуллина (1965) Шаран районының 
Ярәмкә авылындагы туганнарына кунакка 
бара. Гадәттәгечә, кичен клубка чыга. Нәкъ 
шул кичне Төмәнәк авылыннан бер төркем 
егетләр Ярәмкәгә кыз күзләргә киләләр. 
Алар арасында озын буйлы, бик тә сөйкем-
ле Хәмит Фәһим улы Хәбибуллин (1960) да 
була. Гөлфияне бер күрүдә ошата егет, шун-
да ук гашыйк була. Тимерне дә кызуында 
суга, бер ай дигәндә, уңган, сылу Гөлфияне 
килен итеп, туган авылы Төмәнәккә алып 
кайта.

Яшьләр үз көчләре, үз тырышлыклары 
белән матур, зур йорт салып керәләр. Гөл-
фия белән Хәмит Хәбибуллиннар гаиләсендә 
бер-бер артлы дүрт бала туа. Бүгенге көндә 
кызлары Ләйлә – Төмәнәктә, Илфир ул-
лары Туймазыда яши, игезәкләре Айсылу 
белән Алмаз Башкорт дәүләт медицина уни-
верситетын тәмамлап, Алмаз Туймазы үзәк 
хастаханәсендә – терапевт, Айсылу балалар 
хастаханәсендә педиатр булып эшли. 

Хәмит Хәбибуллин, 20 еллап колхозда 
хезмәт куйгач, шәхси эшен ачып җибәрә: 
умарталар тота, кош-корт асрый. Килен бу-
лып төшкәч, хезмәт юлын фермада лаборант 
булып башлап җибәргән, аннан соң балалар 
бакчасында эшләгән Гөлфия дә бүгенге көн-

дә үз хуҗалыкларында көч куя. Алар үстер-
гән экологик чиста ризыклар (бал, кош-корт 
ите, помидор, кыяр) белән Туймазы халкын 
тәэмин итәләр. Гөлфия, бакча тутырып, бер-
сеннән-берсе матур гөлләр дә үстерә. 

«Балаларыбыз мәктәптә тырышып укы-
дылар. Хуҗалыкта булыштылар. Эшсезлек-
тән интегү булмады аларда. Хезмәт сөючән 
булып үстеләр», – ди гаилә башлыгы. Аңа 
Гөлфия ханым да кушыла. «Әти-әниләребез-
гә рәхмәт. Безне дә алар эш белән үстерделәр. 
Үзләре көне-төне эштә булдылар. Балалар 
булсак та, без кулыбыздан килгәнчә хуҗа-
лыкны алып бардык. Бүгенге көндә әнием  
Гөлсинә Гали кызы (1939) безнең тәрбиядә 
яши. Төмәнәкнең табигате генә түгел, халкы 
да матур: килүгә яраттым үзләрен, авылын 
да үз иттем. Тирә-күршеләрем дә бик әйбәт-
ләр», – ди ул. 

Гөлфия 
һәм Хәмит 
Хәбибуллиннар 
гаиләсе

«Безне эш белән үстерделәр»
7а
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Лилия Юныс кызы (1983) белән Илесбек 
Уктам улы (1984) Суфиевлар, 2007 елда 
гаилә корып, Туймазы шәһәрендә яши 
башлыйлар. 2011 елда Төмәнәктә йорт сатып 
алып, авылга күченеп кайталар. «Авыл бик 
ошады, шәһәрдән дә ерак түгел, табигате дә 
бик матур, кешеләре ачык, киң күңелле, ба-
лалар бакчасы, мәктәбе дә бар», – ди Ли-
лия.

Гаилә башлыгы Илесбек бүгенге көндә 
машиналар ремонтлау белән шөгыльләнә, ә 
Лилия (һөнәре буенча психолог) – әлеге 
вакытта хуҗабикә. Иманлы, дини кагый-

дәләрне үтәп яшәүче, актив тормыш рәве-
ше алып баручы гаиләдә 3 бала – Асил-
бек, Йолдыз, Айсель үсеп килә. Алар, 
әти-әниләре белән бергәләшеп, табигатьтә 
ял итәргә яраталар: җәйләрен җиләк-җи-
меш, гөмбә җыялар, кышларын чаңгыда 
йөриләр. Ял көннәрендә, бәйрәмнәрдә Туй-
мазы шәһәрендә яшәүче әбекәй-бабыкайла-
рында җыелалар.

Лилия ханым кул эшләренә бик оста: 
чигә, бәйли. «Бу бездә нәселдән килә. Әни-
ем дә шундый оста иде, ә мин кызларымны 
өйрәтәм», – ди ул. 

Лилия һәм 
Илесбек 
Суфиевлар 
гаиләсе

«Авыл бик ошады»
8

Мөсәвир Шәяхмәт улы Шәяхмәтов (1934) 
Туймазы районының Сазбаш авылында, си-
гез балалы ишле гаиләдә туып үсә. Гаиләдә 
бердәнбер малай булгач, тормышның барлык 
авырлыкларын үз җилкәсендә татырга туры 
килә аңа. 15 яшеннән колхозда эшли башлый. 
Булачак хатыны – Туймазы районы Япрык 
авылында туып үскән Әнвәрия Нурхәйдәр 
кызы Гарифуллина (1932–2020) белән аны 
димләп таныштыралар. 

1956 елда алар, чәчләрен чәчкә бәйләп, 
Мөсәвир абыйның туган авылы Сазбашта, 
аның гаиләсендә яши башлыйлар. 13 елдан 
соң Төмәнәк авылына күченәләр. Матур 
йорт салып керәләр. «Бер тиен акчабыз юк 
иде, үзебез агач кисеп, үзебез аны ташып, 
йорт җиткердек», – ди Мөсәвир абый. 

Шәяхмәтовлар 3 балага гомер бүләк 
итәләр. Әлеге көндә кызлары Светлана Хәби-
рова Собханкул бистәсендә үз гаиләсе белән 
яши, Мәдәният йортында эшли. Икенче кыз-
лары Райлә Гайнанова Төмәнәк авылында 
гомер итә. Уллары Илгизәр (1959–2006) 
Туймазы училищесында электр һәм газ белән 
эретеп ябыштыручы һөнәрен үзләштерә. Ан-
нары авылдашы Рәйсәгә өйләнеп, гаиләсе 
белән Когалым шәһәренә китә. Гаиләдә ике 
ул – Илдус (1982) белән Рөстәмне (1989) 
үстерәләр. Илгизәр үзе эретеп ябыштыручы 
булып эшли. Әмма, ни аяныч, озын гомер 
язмаган була аңа... 

«Авылыбыз бик матур, халкы әйбәт, 
яшьләр авылыбызны тагын да ямьләндерсен 
иде. Гасырлар буе яшәп килгән телебезне ба-
лалар, оныклар онытмасыннар иде», – дип 
тели Мөсәвир абый.

Мөсәвир абый кул остасы булган – агачтан 
ат арбалары, кул арбалары кебек төрле тор-
мыш кирәк-яраклары ясаган. Әлеге вакытта 
ул ясаган кул арбасы «Бабай утары» музеенда 
тарихи ядкяр булып, балаларыбызга әүвәлге 
заман тарихын сөйли. «Икесе дә бик матур 
җырлыйлар, күрше-тирәләрне җыеп, еш кына 
кичәләр үткәрәләр иде. Андый вакытларда 
безнең өйдә иртәнгә кадәр җыр тынмады», – 
дип искә ала Райлә ханым. 

Мөсәвир абый белән бергә яшәүләренә 65 
ел тулган көннәрдә Әнвәрия апа бакыйлык-
ка күчә. Матур гомер юлы үтеп, балаларына 
яхшы тәрбия биреп, бер-берсенә терәк бу-
лып, тигез картлыкта озак гомер итә алар. 
Бүгенге көндә Шәяхмәтовларның 5 оныгы, 3 
оныкчыгы бар. 

«Әти-әнием бик тырыш булдылар. Икесе 
дә колхозда эшләде, хезмәт ветераны булып, 
лаеклы ялга чыктылар. Хөкүмәтебез алар-
ның тырыш хезмәтләрен Мактау кәгазьләре 
белән бәяләделәр. 

Гомер буе ишегалдында да абзар тутырып 
мал-туар, кош-корт асрадылар, бакчаларын-
да яшелчә үстерделәр», – дип горурлана 
әти-әниләре белән кызлары Райлә.

Әнвәрия һәм 
Мөсәвир 
Шәяхмәтовлар

65 ел бергә!
9



Көнчыгыш урамы Көнчыгыш урамы

410 411

йорт йорт

«Кайтуыбызга бер дә үкенмибез. Күр- 
шеләребез бик яхшы, ярдәмчелләр. Алар 
белән туганнардай яшибез. Ашыбызны да 
бергә ашыйбыз, мунчаларга да чакырыша-
быз. Күрше Сәтирә апа мине үз кызыдай 
якын итте», – дип башлады сүзен әле-
ге йортның хуҗабикәсе – Рәзилә Зөфәр 
кызы (1952). Туймазы районы Кәлшәле 
авылы кызы икән ул. Тормыш иптәше Рит 
Имай улы Ибраһимов (1952) Чакмагыш 
районы Иске Почкак авылында туган. 1999 
елда авылда йорт сатып алып, Төмәнәккә 
кайтып төпләнә алар. 

1994 елда гаилә корып җибәргән Ибраһи-
мовлар ике ул үстергәннәр. Хәзер инде икесе 
дә үз гаиләләре белән яши: Азамат – Чак-
магышта, ә Азат – Талбазыда (Ауыргазы 
районы). Кайда гына яшәсәләр дә, алар – 
әти-әниләренең төп ярдәмчеләре. «Балалар 
тәртипле булып үссеннәр өчен барысын да 

эшләргә тырыштык. Үземнең әнкәй: «Кеше 
сөйләмәгез, гарипләрдән көлмәгез», – дип 
өйрәтә иде. Мин дә шуларны балаларыма 
сеңдерергә тырыштым. Хәзер оныкларны 
(бүгенгә дүртәү алар!) үстерешәбез», – ди 
Рәзилә ханым. 

Рит абый гомере буена Себердә тракторчы 
булып эшләгән. Бүгенге көндә лаеклы ялда, 
әмма тик ятарга яратмый, уңган-булган йорт 
хуҗасы агачтан матур итеп урындыклар, 
өстәлләр ясый. Рәзилә апа исә урманчылык-
та эшләгән. Соңгы елларда хуҗабикә булып, 
гаиләсен карап яши. 

Рәзилә һәм Рит Ибраһимовлар – 
җыр-моңга, сәнгатькә, табигатькә гашыйк 
кешеләр. Икесе дә бакчада эшләргә ярата-
лар, урманнан дару үләннәре, җиләк җыя-
лар, «Бабай утары» комплексында еш кунак 
булалар, концертларга йөриләр. 

Күршеләрем туганнарымдай...
10

Төмәнәк авылында туып үскән Рената 
Фәрит кызы (1982) белән Туймазы егете 
Денис Владимир улы Василенколар (1983) 
дусларының туган көне кичәсендә таныша-
лар. 2010 ел була ул. Нәкъ дүрт айдан гаилә 
корып, алар Төмәнәк авылында Ренатаның 
әбисе Сәтирә Нургали кызы Идиятуллина 
(1933) нигезендә яши башлыйлар. 

Василенколар гаиләсендә өч бала үсә: 
Ролан белән Риана – мәктәп укучылары, 
Дианага әле бер яшь тә юк. «Ролан улыбыз 
спорт белән шөгыльләнә. Хәзер инде 3 меда-
ле бар. Мәктәптәге ГТОда катнашып алтын 
значок алды. Үзен чын ир-егет итеп үстерер- 
гә тырышабыз. Кызыбыз Риана бию белән 
кызыксына, рәсем ясарга ярата», – ди бала-
лары белән горурланып Рената ханым. 

Һөнәрләренә килгәндә, Денисның шәх-
си эше бар: йортларга җылылык үткәрә ул. 
Оста куллы, тырыш, яхшы гаилә башлыгы. 
Рената һөнәре буенча укытучы, Башкорт 
дәүләт педагогия университетын тәмамлаган, 
7 ел Төмәнәк мәктәбендә укыткан. Бүгенге 
вакытта Туймазыдагы «Апогей» җиһазлар 
кибетендә сатучы булып эшли. 

«Минем әнием Нурия гомере буена укы-
тучы булып эшләде. Әтием Фәрит көрәшче 
булды, 12 ел рәттән Сабан туе батыры кал-
ды. Аларга зур рәхмәт, безгә яхшы тәрбия 
бирделәр, укытырга тырыштылар. Әлеге 
вакытта да алар – безнең төп терәкләребез. 
Бүгенге көндә әтиемнең әнисе Сәтирә әбекәй 
Туймазы шәһәрендә Илира кызы тәрбиясен-
дә яши. Шуңа карамастан ул – әле һаман 
минем төп ярдәмчем. Булачак ире Хәми-
дулла Идиятуллин белән алар Үзбәкстанда 
танышалар. Соңрак әниләрен карарга дип 
киредән Төмәнәккә кайтып төпләнәләр. Без 

Төмәнәккә Хәмидулла бабай үлгән елны 
яшәргә кайттык. Улыбыз Роланны күргәч, 
тирә-күршеләр шаккатты, барысы да: «Яшь 
Хәмидулла кайткан бит», – диештеләр», – 
дип искә ала Рената кадерлеләрен. 

Аннары өстәп: «Денис яшь чагында Туй-
мазыдан әтисе белән әбиемнәр янындагы 
басуга чөгендер эшкәртергә килеп йөргән. 
Килгән саен әбиемнәр бакчасына карап: 
«Эх, менә шунда торсак иде», – дип, кы-
зыгып китә торган булган. Әлеге вакытта 
Денисым үз куллары белән шушы бакчада 
без яшәячәк зур йортны төзи. Шушыдыр ул 
язмыш», – ди Рената.

Җәйләрен, кышларын табигатьтән кай-
тып керми Василенколар. Балык тоту ди-
сеңме, урманда җиләк, гөмбә җыюмы, чаң-
гыда йөрүме – берсе дә калмый. Табигать 
балалары шул алар, шуннан көч туплыйлар, 
энергия алалар. 

Рената һәм Денис Василенколар гаиләсе

Табигать балалары
11
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Сәрия һәм Венер Гайфуллиннар 1981 
елда гаилә корып җибәрәләр. Венер Фәй-
зулла улы (1948) Туймазы районының Җе-
гетәк авылы егете булса да, яшәүне хатыны-
ның туган авылында – Төмәнәктә кулай дип 
таба. 

«Минем әтеки Хәертдин Фәтхетдин улы 
Миңнебаев (1910–2001) алты балалы зур 
гаиләдә үсә. Ул сугышның беренче көненнән 
яу кырында була. 1943 елда яралана, госпи-
тальдә дәвалана. Сугыштан кайткач, әтеки 
тракторда эшли. Инәки белән дә шунда та-
ныша, ул да тракторчы була. Инәки Сәр-
биҗиһан Мөхәммәтсабит кызы (1919–1968) 
кыска гомерле булды: 48 яшендә үлеп кит-
те, без 9 бала ятим калдык. Әтекинең кич 
утырып юкә кайрысыннан бау, аркан ишкән-
нәрен, итек төпләгәннәрен, кешеләргә мич 
чыгарып йөргәннәрен, өй сипләшкәннәрен, 
арбалар, чаналар ясаганнарын әле дә хәтер-
лим. Балалары ач булмасын өчен барысын 
да эшли иде ул. Аннары әти өйгә үги әни 
алып кайтты. Ләкин ул да озак тормады. 
«Тугыз кашык юганчы, ике кашык юам», –  
дип, кире өенә кайтып китте. Үзе белән әти-

не дә алды. Без, балалар, үзебез генә то-
рып калдык. Миңа ул вакытта 18 яшь иде. 
Апам белән бәләкәй апайларыбызны карап, 
тормыш алып бардык. Авыр булды яшьлек. 
«Тәпән» коесына (сугыштан кайткан бер 
бабай чишмәгә тәпән куйган, шуңа шулай 
атала, ди Сәрия апа), аны язын су баскач, 
«Яшьләр» чишмәсенә суга йөргәннәр истә 
калган. 1972 елда гына урамыбызга су кер-
де. Үзем соң гына, әтинең фатихасын алып, 
кияүгә чыктым. Аның рөхсәте белән төп ни-
гездә калдым», – дип искә төшерә яшьлеген 
Сәрия апа (1950).

Хезмәт юлын 16 яшендә башлаган Сәрия 
апа гомер буе колхозда сыер сава, озак ел-
лар яңа туган бозаулар карый. 14 яшеннән 
эшкә җигелгән Венер абый шофер, трактор-
чы була. Икесе дә һәрвакыт макталып тора: 
тырыш хезмәтләре өчен күп кенә Мактау 
кәгазьләре белән бүләкләнәләр. Сәрия апага 
«Ленинның 100 еллыгы» медале тапшыры-
ла, 1971–1979 елларда авыл Советына де-
путат итеп сайлана.

Сәрия һәм Венер Гайфуллиннар ике ул 
үстергәннәр. «Аларны карарга һич вакыт 

Хәертдин Миңнебаев Сәрбиҗиһан Миңнебаева. 1967 ел

Ятимлек ачысы 
12

булмады. Көн буена без Венер белән колхоз 
эшендә, балалар үзләре генә. Без кайткан-
да өйгә 7–10 лап тирә-күрше баласы җы-
елышкан булыр иде. Балаларны әтиләренә 
карата хөрмәт белән үстердем. «Әтиегез» 
дип кенә тордым, әти сүзе гел алдан йөр- 
де», – ди Сәрия апа. Илшат белән Илнар 

бүгенге көндә инде үзләре гаиләле, матур, 
мул тормышта балалар үстерәләр. 

Гайфуллиннар төп йортта яшәгәч, биредә 
ишек беркайчан да ябылып тормый. Туган-
нары кайчан килсә дә якты йөз белән каршы 
алып, кунак итә алар. 

Бертуган Миңнебаевалар – Майсорур, Фәридә, Сәгыйдә, Сәрия, Сәлимә. 2003 ел
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«Безнең якларда Шәрип тавы бар. Ул 
минем бабамның исеме белән йөртелә. Ае-
рым хуҗалык вакытында ул җирләр Шәрип 
бабамныкы булган. Алар Нурикамал әбием 
(Туймазы районының Атнагул авылыннан) 
белән атлар да асраганнар. Хәлле тормышта 
яшәгәннәр», – дип сөйли башлады Каниф 
Әхмәдиев (1961), безнең белән танышкач. 
Бүгенге көндә төп йортта 4 нче буын яши. 
Каниф Әхмәтзакир улы гарип абыйсын – 
Наил Закир улын да (1957) тәрбияли. 

«Әти Закир Шәрип улы Әхмәдиев 
(1914–2002) – сугыш ветераны. Бик ма-
тур җырлый, өздереп тальян гармунда уй-
ный иде. Әни Мәптуха Гыйззәтулла кызы 
(1921–1999) бик тыйнак, акыллы кеше бул-

ды. Икесе дә тырыш кешеләр иде: әти трак-
торда да, фермада да эшләде, әни – кол-
хозда», – дип искә ала бүген якыннарын 
Каниф Әхмәдиев. Гаиләдә алар җиде бала 
үсә. Шунысы сөенечле: бүгенге көндә бары-
сы да исән-сау. 

«Үзем 17 ел урман хуҗалыгында эшлә-
дем. Кечкенәдән балта белән дус булдым. 
Әти бүрәнә кайтарып тора, без бурыйбыз. 
4—5 нче классларда укыганда ук бура бурый 
идем инде. Җәенә 8 әр бура була иде. Хә-
зер инде мал асрыйбыз. Эре малларыбыз 12  
баш», – ди Каниф.

Төп йортта яшәгәч, кунаклар еш кайта 
Әхмәдиевләргә. Аларны һәрвакыт җиренә 
җиткереп кунак итәргә тырыша алар.

Шәрип бабай ыруы
13

Айрат Миргазиян улы (1949–2013) Гай-
син Җәйләү авылында туса да, аның яшьле-
ге Төмәнәктә үтә. Яшьлек мәхәббәтен, була-
чак тормыш иптәшен дә ул шунда таба. 

Оренбург өлкәсенең Абдрахман авылы 
кызы – яшь, чибәр Гөлсем (1950), ул вакыт-
та Бәләбәй педагогия училищесын тәмамлап, 
юллама белән Төмәнәккә эшкә килгән була. 
Миңсылу исемле апада фатирда торган 
чагы. Армия сафларыннан кайткан көнне 
үк Айрат Гөлсемне озата бара. Яшьләр ара-
сында мәхәббәт уты кабына. Озак та үтми, 
гаилә коралар. «Төмәнәккә эшкә килгәч, 
пропискага керергә авыл Советына бардым. 
18 яшеннән сугыш утына кергән, үле хәбәре 
килсә дә, исән-сау кайтып, авыл Советын-
да секретарь булып эшләүче Миргазиян аб-
зый Гайсин миңа озак кына карап торды да: 
«Кызым, минем фамилияне алырсың», –  
диде. Ходайның «Амин!» дигәненә туры 
килдеме, улына кияүгә чыгып, чыннан да 
аның фамилиясен алырга туры килде», – 
дип көлә Гөлсем апа. 

«Мин килгәндә, бианаемның бианасы да 
исән иде әле. Килен булып төшкәч: «Әй, ки-

лен булулары чепуха, яхшы бианай булыр- 
га тырыш инде», – дип, бианаема киңәш 
биргәне хәтердә. Бианаем Галия Закир кызы 
фермада эшләде. Бик тә сабыр, акыллы, чис- 
та, уңган кеше иде. Биш килене белән дә 
тату яшәде», – дип искә ала бүген Гөлсем 
апа бианае белән биатаен. 

Төмәнәк халкы да бик яхшы кабул итә 
Гөлсем Мөгаллим кызын. «Үзең әйбәт бул-
саң, кешеләр дә әйбәт була, билгеле», – ди 
ул. Эшли башлаган елларында сыйныфта  
41 әр бала укый торган була. 40 ел гомерен 
ул балаларны укытуга, белем-тәрбия бирүгә 
багышлый. 

Гөлсем апа үз әти-әниләрен дә үзгә бер 
җылылык белән искә ала. «Әти-әни гомер 
буена намазлы булды, бик яхшы гарәпчә 
белделәр. Минем әтием дә сугыш ветераны 
иде. Кияүгә чыкканда, үз әнием: «Телеңне 
тый, иреңнең олтырагы бул», – дигән иде. 
Гомерем буе шушы сүзләрне истә тотып яшә-
дем», – ди ул. 

1979 елда йорт төзеп керә Гайсиннар. 
Өч ул – Айваз, Илдус, Илгизне үстерәләр. 
Бүгенге көндә алар өчесе дә Төмәнәктә 

Тормыш дәвам итә
14

йорт

Гөлсем һәм Айрат Гайсиннар гаиләсе

үз гаиләләре белән, мул тормышта яши.  
Айваз – «Золотой рог» оешмасында ди-
ректор. Илгиз, әтисе васыятен үтәп, туган 
нигезендә гомер итә. Әнисе белән бергә 
яши. Бар да әйбәт югыйсә, әмма гомере буе 
колхозда шофер булып эшләгән яраткан 
ирен, пар канатын югалтуы гына авыр Гөл-

сем апага. Шулай да оныклары белән (алар 
аның җидәү!) юану, җәйләрен Айбулат 
тавына, Миңкә кулына җиләккә йөрүләр, 
маллары, умарталары белән мәш килү хәс-
рәтен оныттырып, Айратын сагынуларын 
басып тора.
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Төмәнәк яшьләре – Ләйлә Рәшит кызы 
(1987) белән Руслан Вахит улы Шәрипов- 
лар (1984) озак очрашып йөрми. Уңган, 
булган Ләйләне ычкындырмас өчен, тимерне 
кызуында сук дигәндәй, Руслан берничә оза-
туга кызга тәкъдим ясый да, 2006 елда алар 
кавышып та куялар.

Яшьләрне авылда калдыру максаты 
белән, колхоз рәисе Әгъзам Хәмит улы 
аларның гаиләләренә җир бирсә дә, Шәри-
повлар төп нигездә – Русланның әни-
се ягыннан әби-бабалары Нурикамал һәм 
Мөхәммәтсолтан Мосаваровлар нигезендә 
яңа йорт салып керәләр. Бүгенге көндә алар 
3 малай – Ислам, Илһам, Илсафны тәр- 
биялиләр.

Руслан һөнәре буенча эретеп ябышты-
ручы, «РОССЭН» заводында эшли. Ләйлә 
Туймазы шәһәренең 1 нче интернат-мәктә-
бендә кастелянша хезмәтен башкара. 

«Мине әнием Фәйрүзә Солтан кызы (бү-
генге көндә ул Туймазыда тора) ялгызы 
үстерде. Безне, балаларны, карашырга әни-
нең әнисе Нурикамал (1927) нәнәй дә бар 
иде. Әбекәй белән Мөхәммәтсолтан бабыкай 
6 бала үстергәннәр. Бабыкай колхозда трак-
торда эшләгән», – дип искә ала якыннарын 
Руслан. 

Шәриповлар Төмәнәктә үрнәк гаилә 
исәпләнә. Икесе дә бик тырыш: Руслан ти-
мердән төрле әйберләр ясаса, Ләйлә милли 
ашларны бик оста пешерә. 

Нурикамал Мосаварова Ләйлә һәм Руслан Шәриповлар гаиләсе

Төмәнәкнең үрнәк гаиләсе
16

Бүгенге көндә Илнур Галинур улы 
Әхмәдиев (1968) бабасы белән әтисе ни-
гезендә яши. «Монда элек колхоз иха-
тасы булган. «Чишмә» колхозы шушы 
урыннан башланган, – дип сөйли ул. –  
Гафият бабай (1888–1963) 10 елдан артык 
патша хезмәтендә булган. Аның тырышлы-
гы турында авыл халкы шаккатып сөйләгән: 
башкаларда булмаганда, беренчеләрдән бу-
лып үз мунчасын салып кергән. Ул мунчада 
бөтен авыл халкы юынган, дип тә сөйли өл-
кән буын. Гафият картның корткасы Зәкия 
әби дә Төмәнәкнеке булган».

Әти-әниләре – Саймә Сәетгәрәй кызы 
(1929–2012) (Туймазы районы Кәкребаш 
авылыннан) белән Галинур Гафият улы Әх-
мәдиевләр (1932–1973) гаиләсендә 3 бала 
үсә. Галинур абый колхозда эшли, Саймә 
апа медпунктта җыештыручы була. 

«Әтиебез иртә мәрхүм булды. Күбрәк 
әни тәрбиясендә үстек. Ул тырыш кеше иде. 
Кешедән ким-хур итеп үстермәде», – дип 
сөйли Илнур. 

Илнур Әхмәдиев булачак хатыны белән 
Райманга (Туймазы районы) командировка-
га баргач таныша. Эльвира Илгизәр кызы 
Вәлиева (1978) ул вакытта ашханәдә эшли. 
Төшке ашка кергәч, Илнур бер күрүдә кыз-
га гашыйк була, 1998 елда аны, килен итеп, 
туган авылына алып кайта. 

Эльвира һәм Илнур Әхмәдиевләр 
гаиләсендә ике бала үсә. Бүгенге көндә ул-
лары Римгиль Мәскәү өлкәсендә хәрби бу-
рычын үти. Төпчекләре Рәмзил – әлегә мәк-
тәп укучысы. 

«Туган авылым Төмәнәкне бик яратам. 
Кая гына барсам да, үлеп сагынып кайтам. 
Төмәнәк ул – оҗмах димен барысына да. 
Табигате дә искиткеч, яшәү өчен бөтен шарт-
лары да бар. Исемдә әле бәләкәй чакларда 
Чишмә җиренә Карга боткасына, Сабантуй-
га барганыбыз. Без, малай-шалай, сокла-
нып, шунда ат чабышлары күзәтә идек. 

Гафият бабыкайның чишмәсе булган дип 
сөйлиләр иде. Үземнән соң яхшы эш кал-
дырасым килде, шушы чишмәне эзләдем. 4 
җирдән казысам казыдым, әмма чишмәне 
барыбер таптым. Хәзер шуны матурлыйсым 
бар. Әти төзегән йортта яшәсәм дә, мин аны 
тагын да зурайттым, тагын да күркәмрәк ит-
тем», – ди Илнур Әхмәдиев. 

Саймә Әхмәдиева (Арсланова)

«Төмәнәк ул – оҗмах»
17
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Төмәнәк авылыннан Шәймансур (1926–
2020) урта хәлле крестьян Мотахара 
Имаметдин кызы (1887–1975) белән 
Мөхәмәди Әхмәди улы Әхмәдиевләр (1885–
1935) гаиләсендә туып үсә. Булачак хатыны 
Майнур Мөхәммәтҗан кызы Хайлатыйпова 
(1929–2016) белән 1951 елда кушылалар. 
Икесенең дә үсмер чагы авыр, михнәтле 
сугыш елларына туры килә. 

Шәймансур абзый колхозда күптөрле 
эшләрдә хезмәт куя: тракторчы, ветеринар, 
ферма мөдире, газовик та була. Бүләкләр, 
грамоталар ала. Төмәнәк авылында беренче 
мәчетне ачуда башлап йөри. Майнур апа 
колхозда учетчица була, чөгендердә эшли, 
сыер сава. 

Әхмәдиевләр гаиләдә 6 бала үстереп, 
барысын да укытып чыгаралар. Әбиләре 
Мотахара Имам кызы алар өчен зур ярдәмче 
була. Балаларның һәрберсе, үз юлын табып, 
матур гаиләләр корып, дус, тату тора. 
Олы кызлары Шәмсия (1954), Ишимбай 
нефть техникумын тәмамлап, Яңа Уренгой 

шәһәрендә гаиләсе белән яши. Мастер булып 
эшли. Лаеклы ялга чыккач, туган яклары- 
на – Туймазыга кайтып төпләнә. 

Шамил (1957) гаиләсе белән Серафим 
поселогында яши, Октябрьск НГДУсында 
бораулаучы булып эшләп, лаеклы ялга чыга. 

Нәфисә (1964) гаиләсе белән Кандра 
авылында яши, ашханәдә пешекче булып 
эшли.

Наилә (1967) Башкорт дәүләт педагогия 
институтының физика-математика факуль-
тетын тәмамлап, Әгертамак мәктәбендә 
укыта. 

Маһигөл (1960) белән Наил (1969) Тө-
мәнәктә төпләнеп калалар. 

«Бианай сабыр, тырыш иде, бакчада 
эшләгәндә куып җитеп булмый иде үзен. 
Төп йортта яшәгәнгә, бер дә кунак өзелми 
иде өеннән. Алты баласы өстенә, биатайның 
бертуганнары балаларын да үстергән. Гомер 
буе бианасы белән яшәгән, аны караган», – 
дип җылы сүзләр белән искә ала аны килене 
Гөлчәчәк Әхмәдиева. 

Майнур һәм 
Шәймансур 
Әхмәдиевләр

Эше барның ашы бар
19

Фәйрүзә Вәкил кызы (1966) белән Ил-
шат Мөнәвир улы (1964) Нуретдиновлар 
Ташкентта очраша. Бер күрешүдә бер-бер-
сен ошатып, 5 ел дәвамында дуслашып, 
сынашып йөри алар. Шул елларда Фәйрүзә 
югары белем ала, ә Илшат сабыр гына көтә. 
Инде кавышырга да була дигәндә генә, Ил-
шатның Төмәнәк авылында яшәүче Гамилә 
әбекәе авырый башлый. Әтисе Мөнәвир 
(1937–1992) ага әнисен карарга дип, 1991 
елда авылга кайтып китә. Бер елдан соң ул 
гаиләсен – хатыны Раумана (1939–2020) 
белән улы Илшатны да чакыртып ала. 

Мөнәвир абый гаиләсе белән бер генә ел 
яшәп кала, гүр иясе була. 1994 елда Илшат 
үз янына сөйгәне Фәйрүзәне дә алып кайта. 
Нуретдиновлар, гаилә корып, ике бала – 
Ильяс белән Гөлшатны үстерәләр. Әтиләре 
туып үскән нигездә яңа йорт салып керәләр. 
«Авырлыкларны күп күрергә туры килде. 

Акча җитмәүдән интектек. Ташкентта укы-
ган һөнәрем – мамык үстерү буенча тех-
нолог булу монда кирәкмәде. Кайткач, тегү 
эшенә өйрәнеп, ательеда да эшләдем, инглиз 
теленә укып, мәктәптә дә укыттым, балалар 
бакчасында да эшләргә туры килде», – ди 
Фәйрүзә. 

Илшат озак еллар «УфаТрансГаз» оеш-
масында эшләгән. Бүгенге көндә өй эшләрен 
карап яши. Бакча эшләре, чәчкәләр ярата 
ул. Ә хуҗабикә җыр-моңга, аш-суга бик 
оста. «Бик теләп, яратып ашарга пешерәм, 
икмәк салам, үзем колмак ясыйм», – ди. 

Хуҗаларның уңганлыгын, тырышлыгын, 
матурлык тудыруларын үзләре төзеп кергән, 
үзләре бизәгән күркәм йортларыннан күрергә 
мөмкин. «Борынгы әйберләргә «җан өрергә» 
яратам: аларны җыям, яңартам», – ди Ил-
шат, стенадагы борынгы сәгатькә күрсәтеп.

Фәйрүзә Нуретдинова улы Ильяс һәм  
кызы Гөлшат белән 

Илшат Нуретдинов улы Ильяс белән

«Борынгы әйберләргә җан өрәм...»
20
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Шаран районы Шаранбаш-Кенәз авылын-
нан килгән Венира Шәһадәт кызы (1966) 
белән Төмәнәк егете Альберт Мөдәрис улы 
(1963) Мөхәммәтгалиевләр 1986 елда гаилә 
кора. Ә танышулары болайрак була. Төмәнәк 
авылында яшәүче апасына кунакка килгән 
чагында Венира тукталышта хәрби хезмәт-
тән кайтып килүче егетне күрә. Яшьләр сөй-

ләшеп, дуслашып китә. Ике елдан соң ямьле 
җәй аенда алар шаулатып туй да ясыйлар. 

Альберт – һөнәре буенча шофер. Вени-
ра – хуҗабикә. 2008 елда алар үз эшләрен 
ачып җибәрәләр: машиналар, тракторлар 
алалар, маллар асрый башлыйлар. Гаиләдә 
3 бала – Фидан, Альмир, Альбинаны 
үстерәләр. Бүген егетләр үз гаиләләре белән 

Венира һәм Альберт Мөхәммәтгалиевләр гаиләсе

Җыр-моңга гашыйк нәсел
21

җитеш тормышта Туймазы шәһәрендә яши. 
Альбина Әлмәт шәһәрендә тора, «Яшьләр 
үзәге»ндә җитәкче булып эшли. 

Альбертның тавышы бик матур, җыр-
га балачактан гашыйк ул. Бүген Төмәнәк 
Мәдәният йорты каршында оештырылган 
«Ядкяр» ансамблендә җырлый. Кызлары 
Альбина да кечкенәдән Мәдәният йортында 
оештырылган «Йолдызкай» бию ансамбленә 
йөргән. 

«Инәки Зәйтүнә Әхмәтзакир кызы белән 
әтеки Мөдәрис Мөхәммәтгали улы да җыр-
га-моңга гашыйк булдылар. Авыл клубында 
бер чара да узмады алардан башка. Әтеки 
«Зәңгәр күлмәк» җырын бик матур җыр-
лый иде», – дип, кадерлеләре турында ис-

тәлекләрен барлый Альберт Мөхәммәтгали-
ев. 

Үзенең туып үскән нигезендә яңа йорт 
салып керә Альберт. Әнисе, әтисенең әни- 
се – Һашига әбисе белән бергә яшиләр. 
«Бик туры сүзле, тырыш әби иде. Улын яшь-
ли ялгызы калып үстергән. Балаларыбызны 
үстерешергә ярдәм итте. Без эштә булганда 
хуҗалык та, балалар да аның өстендә иде. 
Аңа мең рәхмәтлебез. Озын гомерле булды, 
95 яшендә үлде», – ди Венира. 

Бүгенге көндә хуҗабикә гөлләр үстерә. 
Ялларда, бәйрәмнәрдә кунакка кайткан ба-
лаларын, оныкларын үзе пешергән бәлеш-
ләр, тәбикмәкләр белән сыйлый. Гаилә бәхе-
те өчен күп кирәкми шул. 

«Яшәр өчен кайттык»
22
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Шаран районы Түбән Заит авылы егете 
Рәмзил Мәгдән улы (1968) белән Бүздәк рай-
оны Кыска Елга авылы кызы Земфира Раил 
кызы (1971) Туймазыда эшләгән вакытла-
рында очрашалар. Ике яшь йөрәк 1991 елда 
кавыша. Озак еллар Туймазы шәһәрендә 
яши алар. 2012 елда Төмәнәк авылында йорт 
сатып алалар һәм алдагы гомерләрен шушы 
авыл белән бәйлиләр. 

Рәмзил – һөнәре буенча төзүче, Земфи-

ра – сатучы. «Шәһәрдән ерак түгел, таби-
гате матур, халкы ачык, киң күңелле, шуңа 
да яшәр өчен Төмәнәк авылын сайладык. 
Күршеләр белән дус яшибез. Барысы белән 
дә танышып, уртак тел таптык. Рәмзил көне 
буе ишегалдында, ир-ат эше белән мәшгуль. 
Үзем чәчәкләр үстерәм», – ди хуҗабикә. 

Земфира һәм Рәмзил Сабировларның 
уллары Илдар гаиләсе белән Туймазы кала-
сында яши. 
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Әлеге күркәм йортның хуҗалары – төмә-
нәкле Роза Мәхәссим кызы (1958) белән 
Кыска-Елга авылыннан (Туймазы районы) 
Әбүзәр Әнвәр улы Фәттаховлар (1955). Алар 
Туймазы шәһәрендәге «Автобетоновоз» заво-
дында эшләгән яшьлек елларында танышып 
гаилә коралар. Роза апаны әнисе Гөлнәзирә 
Нәгыйм кызы Рафагутдинова (1926–2007) 
ялгызы тәрбияләп үстерә. Гөлнәзирә апа ир-
ләр эше дип тормый, гомере буена трактор-
да эшли. Хезмәте хөкүмәтебез тарафыннан 
да югары бәяләнә: «Октябрь революциясе» 
орденына, грамоталарга, рәхмәт хатларына, 
кыйммәтле бүләкләргә лаек була ул. 

Роза һәм Әбүзәр Фәттахов-
лар 2008 елга кадәр Туймазы-
да яшиләр. Гомер буе заводта 
эшлиләр. Шәһәрдә яшәсәләр 
дә, туган авыллары белән ара-
ны өзмиләр. Ялларда кайтып, 
ярдәмләшеп йөриләр. Фикер-
ләшәләр-киңәшләшәләр дә, 2008  
елда Төмәнәккә – Роза апа-
ның туган нигезенә кайтып 
төпләнәләр. Әти-әниләреннән 
калган өйләрен Әбүзәр абый-
ның тырышлыгы белән зурай-
талар, заманча ясыйлар.

Тату гаиләдә 3 акыллы, ита-

гатьле кыз туып үсә. Әти-әниләреннән матур 
тәрбия алып, хәзер инде үз гаиләләре белән 
яши алар. Гөлназ (1983) Туймазыда тора, 
инженер булып эшли. Альбина (1989) Туй-
мазы үзәк хастаханәсендә шәфкать туташы 
булып эшли. Алсу (1992) Оренбург өлкәсен-
дә яши, нефть компаниясендә инженер бу-
лып эшли. Фәттаховлар нәселен дәвам итеп, 
5 оныклары үсеп килә. 

Роза апа гөлләр ярата. Ел әйләнәсендә 
аның тәрәзә төпләрен аллы-гөлле чәчәк-
тә утыручы гөлләр бизи. Бакчасында 
җиләк-җимеш, яшелчә шаулап үсә. 

Гөлнәзирә Рафагутдинова оныгы 
белән. 1995 ел

Роза һәм Әбүзәр Фәттаховлар кызлары Гөлназ белән. 1984 ел

Чәчәкле-гөлле йорт хуҗалары
23

Мөнирә Миңнегали кызы (1918–2008) 
Миргасим Сәетгали улы белән 4 ел гына 
торып кала. Әти булган кеше гаиләсен 
калдырып чыгып киткәндә, кечкенә сабыена 
нибары 6 ай була. Мөнирә апа 3 бала 
белән ялгызы кала. Ярый әле, аралашырга, 
ярдәмләшергә бианае белән биатае – Салиха 
кортка белән Сәетгали була. Мөнирә колхозда 
төрле эшләрдә йөри, бар тырышлыгын, кө- 
чен салып, балаларын аякка бастыра. Бә-
рәңге дә сата, бәләкәй арба белән утынын 
да ташый. Ир-ат эшенә дә, хатын-кыз эшенә 
дә өлгерә. «Безнең әни Туймазы районының 

Исмаил авылы кызы иде. Миңнегали бабам 
Исмаил авылының балта остасы булган. Бик 
тырыш хатын иде, әле дә аны еш искә алам, 
уңганлыгына сокланам. Бәләкәйдән мин 
дә әнигә ярдәмләшеп үстем», – дип сөйли 
кызы Зөлфирә апа. 

Зөлфирә Миргасим кызы Корбангалиева 
(1950) гомере буена әнисе белән яши. 38 ел 
фермада сыер сава. Тырыш хезмәте «Почет 
Билгесе» ордены белән бәяләнә. 6 тапкыр 
район Советына депутат итеп сайлана. 

«Күршеләремә бик рәхмәтлемен. Гел ара-
лашып, ярдәмләшеп яшәдек», – ди ул. 

Зөлфирә 
Корбангалиева 
апасы Рәсилә 
белән

«Әнинең тырышлыгына сокланам»
24
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Фәнидә Галләметдин кызы (1955) бе-
лән Рәзиф Рифагат улы (1953–2003) Ма- 
ликовлар Башкортстанның Нуриман рай-
онында туып үсәләр. Бер мәктәптә укыйлар. 
2 ел озатышып-сынашып йөргәннән соң, 
ямьле җәй көнендә гаилә коралар. Яшь гаилә, 
дөнья күрү теләге белән, Көньяк Казахстан 
якларына чыгып китә. Шулай итеп, аларның 
39 ел гомерләре читтә үтә. Рәзиф абый – 
токарь, Фәнидә апа балалар бакчасында 
тәрбияче булып эшли. Гаиләдә 3 бала – 
Рөстәм (1976), Альбина (1979), Илгиз 
(1986) үсә. «Чит җирләрдә яшәгәндә туган 
якларымны – Башкортстанның табигатен –  
тауларын, урманнарын, чишмәләрен, анда 
калган туганнарымны сагына идем, язлар 
җитсә, бигрәк тә түзәрлегем калмый иде, 
сагышымны басар өчен шигырьләр укый 
идем», – ди Фәнидә апа. 

Бүгенге көндә Илгиз уллары үз гаиләсе 
белән Астана (Казахстан) шәһәрендә яши. 

Альбина кызлары Туймазы шәһәренең 
мәгариф бүлегендә хисапчы булып эшли. 
Рөстәм уллары гаиләсе белән Фәнидә 
апа янында көн күрә. Рөстәмнең хатыны 
Зөлфия Мидхәт кызы (1979) – Туймазы 
районы Дуслык авылы кызы. Һөнәре буенча 
хисапчы. Гаиләдә ике бала – Искәндәр 
белән Тамирлан үсеп килә. Рөстәм Маликов 
үзе «РиаПласт» оешмасында эшли. 

«Башкортстанга кайтканыбызга бик 
шатмын. Казахстанда туып үссәм дә, күңелем 
белән гел әти-әниемнең туган якларына 
тартылдым. Каникулда Нуриман районы- 
на – нәнәйләргә кайта идек. Анда безгә,  
балаларга, татарча гына сөйләшергә рөхсәт 
итә иделәр. Шуның өчен рәхмәт аларга, 
бүгенге көндә үзем дә туган телемдә 
сөйләшәм, балаларыма да өйрәтәм. Төмәнәк 
авылы халкы белән дә бик тиз уртак тел 
таптык. Безне үз итеп кабул иттеләр», – ди 
Рөстәм. 

Фәнидә һәм Рәзиф Маликовлар гаиләсе. 1979 ел

Читтә узган гомер
25

Зөлфия һәм Рөстәм Маликовлар гаиләсе
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Туймазы районының Әгер авылында 
яшәүче Сайра Асылгәрәй кызы (1930–2000) 
Төмәнәк егете Әхмәдия Биктимер улы Фаз-
летдиновка (1929–1995) кияүгә чыга. Ал-
ны-ялны белми икәүләшеп колхозда хезмәт 
куя алар. Авылның балта остасы булган 
Әхмәдия авылдашларына өйләр салыша. 
Гаиләләрендә 2 бала үсә. Ривгать (1957) – 
аларның төпчеге. Аның хатыны Гөлфәри-

Сайра Фазлетдинова

Табигать кешеләре
26

Гөлфәридә 
һәм Ривгать 
Фазлетдиновлар 
гаиләсе

дә Галимҗан кызы (1963) 
да Төмәнәкнеке. Алар 1981 
елда гаилә кора, гаиләләрен-
дә 4 бала үсә.

Бүгенге көндә Ривгать 
абый балалар бакчасында 
каравылда эшли, Гөлфәридә 
апа лаеклы ялда. Тормыш- 
ларына күз тимәсен: күп 
итеп мал-туар асрыйлар, ты-
рышып дөнья көтәләр.

«Урамыбыздагы күрше- 
ләр белән тату яшәдек, бар 
нәрсәне дә бергә эшли идек. 
Элек бит бик күп эшләр өмә 
белән башкарылды. Яшьлек-

тә күңелле итеп кичәләр уза иде. Шунда та-
ныштык та инде тормыш иптәшем белән», –  
дип, истәлекләре белән уртаклаша Ривгать 
абый. 

Фазлетдиновлар гаиләсе тырышып эшләп 
кенә яшәми, матур ял да итә белә. Алар та-
бигать кешеләре – җәйләрен Айбулат та-
вында печән чабалар, Төмәнәк болыннарын-
нан җиләк җыялар.

Әхмәдия Фазлетдинов

Гүзәлия (1969) – Әнүзә Хәмзә кызы 
(1940–2017) һәм Рәис Харис улы Нәгый-
мовлар (1937–2004) гаиләсендә туган өч 
баланың берсе. Булачак ирен – Караидел 
районы егете Рәфил Исмагзам улы Мусинны 
(1968) – ул Уфа каласында заводта эшлә-
гәндә очрата. 1990 ел була бу. Шул елда ук 
яшьләр гөрләтеп туй да ясый. 10 ел Уфада 
яшәгәннән соң, Гүзәлиянең әти-әниләрен тәр-
бияләргә дип, Төмәнәккә кайтып төпләнә бу 
гаилә. Шул еллар эчендә алар ике бала тәр-
бияләп үстерәләр. Уллары Радмир бүгенге 
көндә Туймазыда Эчке эшләр министрлыгы 
системасында эшли. Кызлары Азалия әлегә 
үзләре белән яши. Рәфил Собханкул посело-
гында – «Транснефть» оешмасында шофер 
булып, Гүзәлия Төмәнәк авылы Мәдәният 
йортында эшли.

«Бала чагыбыз пар канатлар астында үт-
те. Әти-әниебез авылдашлар, күршеләр ал-
дында абруйлы булды. Еш кына тирә-күрше 
аларга киңәш сорап керә иде. Ә күршеләр 
белән җыелышып кич утырулары! Нинди 
бәхетле чаклар булган! Бергәләп өмә ясаула-
ры, кич утырып, кәбестә тозлаулары бүген-
гедәй исемдә. 

Әти гомер буена колхозда җаваплы эш-
ләрдә эшләде. Бригадир да, ферма мөдире дә 
булды. Без торганчы китә, без йокларга ят-
кач кына кайта иде. Аны, лаеклы ялга чык- 
кач кына, өйдә күрә башладык. Бик кеше- 
лекле, нечкә күңелле кеше иде. Әни склад 
мөдире булып эшләде. Икесе дә тырыш 
хезмәтләре өчен бик күп Мактау кәгазьләре 
белән бүләкләнде», – дип искә ала әти- 
әниләрен Гүзәлия.

Әнүзә һәм Рәис 
Нәгыймовлар 
гаиләсе

Пар канатлар астындагы бәхет
27
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1970 ел. Сабитай Женебергинович Силь-
баев (1946) Казахстан якларыннан Туй-
мазы районына кунакка килә. Булачак 
хатынын – Туймазы районының Түбән 
Бишенде авылында үскән Алия Зөлкәрнәй 
кызын (1955) да шунда очрата, бер күрүдә 
гашыйк була. 

1972 елда гаилә кора алар. Сабитай Алия- 
не үзе белән Казахстанга алып китә. Тулы, 
тату гаиләдә 5 бала туып үсә. Бүгенге көн-
дә һәркайсының үз гаиләсе, үз балалары 
бар. Әмма ничек кенә матур яшәмәсеннәр, 
туган як үзенә тартып, ымсындырып тора. 
Ниһаять, алар Алиянең туган ягына кайтыр-
га дигән фикергә киләләр. Район үзәгенә дә 
якын дип, өстәвенә зур, матур татар авылы 
булгач, Төмәнәктә тукталалар. 2000 елда 

Алия һәм Сабитай Сильбаевлар биредә йорт 
салып керә. 

«Алия белән очрашканда татарча бөтен-
ләй белми идем. Ул өйрәтте. Бер дә авыр 
булмады. Безнең телләрнең охшаш сүзләре 
күп икән. Балаларым да татарча аңлый. 
Төмәнәк халкын килүгә яраттык. Бик уң-
ган, тырыш, тәртипле алар, безне дә яхшы 
кабул иттеләр. Күршеләрем белән яхшы 
яшибез. Лаеклы ялга чыкканчы, Туймазыга 
йөреп эшләдек. Бүгенге көндә 5 оныгыбыз 
бар, Аллага шөкер. Кунакка кайтканда, алар 
белән әвәрә киләбез. Мәчеткә йөри башла-
дым. Авылдашыбыз Фәнир Галимов зур яңа 
мәчет төзетте, Аллаһының рәхмәтләре яусын 
үзенә», – ди Сабитай абый. 

Алия һәм Сабитай Сильбаевлар гаиләсе

«Төмәнәк халкын килүгә яраттык» 
28

Гыйльмиҗиһан һәм Шәкүр Мөхәммәтов-
лар гаиләсендә үскән биш баланың бүген 
икесе генә исән. Апалы-сеңелле Гөлфирә 
(1947) белән Бибисара (1937) бер-берсен 
ташламыйлар, җае чыккан саен күрешеп, 
хәл-әхвәл сорашып, туганнарча ярдәмләшеп 
яшиләр. 

Бибисара апа әтисен бик җитез, үткен 
кеше итеп хәтерли. Шәкүр Мөхәммәт улы 
(1898–1951) сугышка кадәр колхозда рәис 
булып торган, Венгрия сугышында кат-

нашкан, әсирлектә булган. Бик авыр еллар 
кичерсә дә, исән-сау кайткан. Әмма гомере 
кыска булган: Төмәнәккә кайтып, 4 кенә ел 
яшәп калган. Бибисара апаның әнисе Гыйль-
миҗиһан Әсмәндияр кызы (1904–1960) исә 
гомере буена колхозда эшләгән. 

Бибисара апа ялгыз яшәсә дә, күңел-
сезләнеп, зарланып утырмый. Тормышына 
шөкер итә, туганнарының, авылдашларының 
җылысын тоеп яши. Үзе дә аларга, исәнлек, 
иминлек, татулык теләп, догалар кыла.

Бибисара Мөхәммәтова апасы һәм әнисе янәшәсендә

Тормышка шөкер итеп...
29
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Төмәнәктә туган Маһирә Исмәгыйль кы-
зы (1933–1999) белән оста гармунчы Сад- 
рислам Сәхабетдин улы Сәхабетдиновлар 
(1930–2002) гомер буе колхозда хезмәт  
куялар. Ишегалларында мал асрыйлар, 
умарта тоталар. 

Мөбарәк (1959) – Сәхабетдиновлар 
гаиләсендә туып үскән биш бала арасында 
өченчесе. Булачак хатыны – Бакалы рай-
оны Иске Балыклы авылыннан Зилә Зин-
нәтулла кызы (1963) белән дусларының туе- 
на шаһитлар булып килгәч таныша. Алты ай 
дуслашып йөргәннән соң, 1984 елда гаилә 
коралар. Мөбарәк ул вакытта «Химмаш» за-
водында токарь булып эшләсә, Зилә ит ком-
бинатында хезмәт куя торган була. 

Яшь гаилә башта Туймазы шәһәрендә 
яши. 2002 елда алар Мөбарәкнең туып үскән 
нигезенә кайтып, әтисе-әнисе йортын зурай-
талар, матурлыйлар. Гаиләдә ике бала – 
Айгөл (1985) белән Ирек (1988) туып үсә. 
Бүгенге көндә алар икесе дә Туймазыда үз 
гаиләләре белән матур дөнья көтәләр. Айгөл 
районның мәгариф бүлегендә – хисапчы, 
Ирек әтисе белән «Химмаш» заводында 
токарь булып эшли. Әтиле-уллы Сәхабет-
диновлар икесе дә эшләрендә зур уңышка 
ирешкәннәр. Ирек бәйгеләрдә катнашып, 
алдынгы урыннарны алса, Мөбарәк әфән-
де «Башкортстанның 100 еллыгы» медале, 
Мактау грамоталары, Башкортстан Прези-
дентының Рәхмәт хаты белән бүләкләнгән. 

Кул остасы булуы өстенә, Мөбарәк Сә-
хабетдинов – оста җырчы да, җыр-моңга 
гашыйк кеше. Бүгенге көндә дә Мәдәният 
йортында үткәрелгән һәр чарада актив катна-
ша. «Бабыкайны – әтинең әтисе Сәхабетдин 
Кәшәфетдин улын (1896–1943) күрмәсәк тә, 
әбекәйне бик яхшы хәтерлим. Чөнки без, әте-
ки-инәкиләр колхоз эшендә булгач, күбрәк 
әбекәй – әтекинең әнисе Миңкамал Гарәфет-
дин кызы (1898–1996) тәрбиясендә үстек. 
Әтекинең күз карашыннан аңлый идек. Бик 
таләпчән булдылар, матчада гел «акыл чыбы-
гы» торыр иде», – ди Мөбарәк абый. 

Зилә һәм Мөбарәк Сәхабетдиновларның 
төзек, матур йорт-кураларында бүгенге көн-
дә чисталык, пөхтәлек хөкем сөрә. Тәрәзә 
төпләрен миләүшә чәчәкләре бизи. 

«Балаларыбыз яхшы укыды, алар 
өчен кызарырга туры килмәде. Үзләренә 
яхшы тәрбия бирергә тырыштык», –  
ди Зилә ханым. Әлбәттә, ул балаларның ма-
тур үрнәкләре бар. Оясында ни күрсә, очка-
нында шул булыр, диләр бит.

Зилә һәм Мөбарәк Сәхабетдиновлар гаиләсе. 1997 ел

Оясында ни күрсә...
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Гөлшат Нурлыгаян кызы (1973) белән 
Илгиз Рәҗәп улы Рәшитовлар (1969) 
Төмәнәктә туып үскән. Мәктәптә укыганда 
ук, берсен берсе белсәләр дә, Илгиз хәр-
би хезмәттән кайткач кына дуслашып китә 
яшьләр. 1991 елда гаилә коралар. 

Бүгенге көндә Илгиз Шаранда «Газпром» 
оешмасында эшли. Гөлшат – хуҗабикә. 
Гаиләдә 2 бала – Динара һәм Данис үсә. 
Динара бүгенге көндә үз гаиләсе белән Туй-
мазы шәһәрендә яши. Данис әлеге вакытта 
хәрби хезмәттә. 

Илгиз техника белән мавыга. Гөлшат гөл-
ләр үстерә. Ихата тутырып кош-корт асрый 

алар. «Балаларны эш белән тәрбияләдек. 
Бакча тутырып кишерен, чөгендерен утыр-
та идек. Аннары аларны бергәләп утадык, 
эшкәрттек. Саткан акчага балаларга уку 
кирәк-яраклары, тормыш өчен әйберләр ала 
идек. Эшсөяр булып үстеләр, Аллага шө-
кер», – ди хуҗабикә. 

Гөлшат һәм Илгиз Рәшитовлар балаларын 
эшчән, максатчан итеп кенә тәрбияләп калма-
ганнар, икесенә дә югары белем дә биргәннәр. 
2014 елда бик матур йорт җиткереп кергән-
нәр. Хуҗаларның уңганлыгы, тырышлыгы 
ишегалдыннан ук күренеп тора. Гомерле, 
бәракәтле генә булсын тормышлары!

Тырышлык тыштан күренә
32

Гөлшат һәм Илгиз Рәшитовлар гаиләсе
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Алар Кызлар тавында үткән авыл Са-
бан туенда таныша. Очрашып йөри торгач, 
мәхәббәт утының зурайганнан-зурая баруын 
тоеп, кавышырга уйлыйлар. 1983 ел була 
ул. Һәм ялгышмыйлар да. Берсеннән-бер-
се акыллы, тәүфыйклы өч балага гомер 
бирәләр. Тик шунысы аянычлы була: 27 
яшьлек Илүзәләре (1984–2012), ике нара-
сыен ятим итеп, яман шештән якты дөнья  
белән хушлаша. Бүгенге көндә әлеге са-

быйларны яраткан әбекәе белән бабыкае 
тәрбияли. Ильвир уллары, үзләренә йорт 
торгызып, күршедә генә гаиләсе белән тора, 
Рөстәмнәре Туймазыда яши.

Аңлагансыздыр, сүзебез төмәнәкле ләр – 
Зилара Мәләветдин кызы (1962) һәм Раил 
Закиян улы Тимерҗановлар (1958) турын-
да.

«Мәктәпне бетергәч тә, әнкәйнең груп-
пасын алып, фермага эшкә төштем. Туган 
авылымны бик яратам, шуңа да читкә чы-
гып китәсем килмәде. Тормыш өчен дә авыл 
егетен сайладым. 35 ел фермада сыер сау-
дым. 36 ел бианаем белән тордым. Ул җир 
йөзендәге иң яхшы кеше иде. Аның кебек 
сабыр, акыллы кеше булдымы икән тагын?! 
Үз әниемнән дә якынрак булды дисәм дә 
ялгыш булмас. Ул бик оста йон эрли, шәл, 
бияләйләр бәйли, икмәк сала иде. Аның 
икмәкләрен күчтәнәчкә алып китәләр иде. 
Эштән кайтышка өем җылы, ашарга пешкән, 
балалар каралган була иде», – дип мактап 
туя алмый бианасын Зилара Тимерҗанова. 

Әлбәттә, үз әти-әнисен дә якты хис-
ләр белән искә ала ул. Әтисе Галәветдин 
Шәмсетдин улы Биктимеров (1938–1978) 
Төмәнәкнеке, әнисе Гыйльмениса Хаҗи 
кызы (1930–1994) Шаран районының Сар-
саз авылыннан була. 

«Әнием әтидән олырак була, әмма аны 
яратуы шулкадәр көчле була ки, аңа кияүгә 
чыгар өчен яшен 8 яшькә «яшәртеп», яңа 
паспорт ала. Шунлыктан лаеклы ялга да  
8 ел соң чыга», – дип сөйли Зилара. 

Зилара һәм Раил Тимерҗановлар

«Бианаем җир йөзендәге иң яхшы кеше иде»
33

Октябрь районы Түбән Заит авылын-
да туган Фәүзия Сафа кызы (1940) белән 
Фәвәдис Фазлетдин улы (1939–2004) Мос- 
тафиннар 1964 елда өйләнешәләр. Яшь 
парлар Төмәнәктә төпләнеп кала. Матур 
гаиләдә бер-бер артлы дүрт бала – Роза 
(1962–2015), Фәйрүзә (1966), Фәүзил 
(1968), Гөлүзә (1972) туа. Үсеп буй җиткән 
балалар, кошлар кебек, туган нигезләреннән 
очып киткәндә, уллары Фәүзил, әти-әни-
сенә терәк булып, төп йортта кала. Татар-
станның Баулы районы Шалты авылында 
туып үскән Нәфисә Әсгать кызына (1969) 
өйләнеп җибәрә. Килен дә Мостафиннарның 
үзләренә охшаган: ачык йөзле, киң күңелле 
булып чыга. 

Килен белән бианайның бергә гомер ки-
чергәненә 30 елдан артык вакыт узган. Алар 
гаиләсендәге татулыкка, кыз белән әнидәй 
яшәүләренә, араларындагы җылылыкка һәр-
кем соклана. Нәфисә һәм Фәүзил Мостафин-
нар үзләре дә, ике балага гомер биреп, онык- 
ларына дәү әни белән дәү әти инде бүген. 

Фәүзил бүгенге көндә Туймазы шәһәрен-
дәге «Ильфа» оешмасында шофер булып 
эшли. Нәфисә – хуҗабикә. Ә Фәүзия апа –  
килененең зур ярдәмчесе. Өйдәге бөтен эш 
икесенең җилкәсендә. Фәүзия апа, өлкән 
яшьтә булуына карамастан, бүгенге көндә дә 
Кардонга җиләккә йөри, кул эшләрен баш-
карырга – чигү чигәргә, челтәрләр бәйләргә 
ярата.

Фәүзия 
Мостафина 
балалары һәм 
оныклары 
арасында

Килен – бианай туфрагыннан... 
34
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2016 ел. Туймазы районының Тукай 
авылыннан Эльза Илгиз кызы (1995) 
Төмәнәккә килен булып төшә. Ире Ильвир 
Раил улы Тимерҗанов (1985) белән әти- 
әниләре янәшәсендә генә матур йорт җитке-
реп керәләр. Әти-әниләре фаҗигале рәвештә 
вафат булгач, алар, киңәшләшеп, Эльзаның 
энесен үзләренә алалар. Үз балалары белән 
беррәттән, аны да тәрбиялиләр. Бүгенге көн-
дә Ильвир «РиаПласт» оешмасында эшли, 
Эльза – хуҗабикә. 

Тимерҗановлар күпләп мал үрчетәләр. 
Җәйләрен табигатьтә булырга яраталар. Саз-
баш урманына җиләккә, гөмбәгә йөриләр. 

«Авылсыз тора алмыйм. Туймазы кирпеч 
заводына эшкә кергән идем, бер генә көн 
эшләдем. Авылсыз яши алмавымны аңлап, 
икенче көнне үк, сагынып, Төмәнәккәемә 
кайтып киттем», – ди Ильвир. 

«Төмәнәксез тора алмыйм»

«Без Төмәнәкне яраттык»
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Туймазы районының Сазбаш авылында 
туып үскән Әнисә Нуретдин кызы Усмано-
ва (1939–2013) яшьлегендә колхозда эшли. 
Әмма 1960 елда күп кенә авылдашлары ке-
бек, бәхет эзләп, Үзбәкстанның Ташкент 
шәһәренә чыгып китә. Шул китүеннән 40 
елдан соң гына, 2000 елда кызы Сәкинә, 
улы Вильдар белән туган якларына әйләнеп 
кайта ала. Балалары икесе дә Төмәнәктә төп-
ләнә. 

Сәкинә (1959) ханым югары белемне 
Ташкентта ала. Озак еллар Төзелеш мини-
стрлыгында сәркатип булып эшли. Бер кыз 
үстерә. Бүгенге көндә кызы Аделя Мазано-
ва (1986) Туймазы шәһәрендә яши. Сәкинә 
апа оныгын тәрбияләшергә ярдәм итә. Буш 

вакытларында китап укырга, кроссвордлар 
чишәргә ярата. Бигрәк тә тарихи китапларга 
өстенлек бирә ул. 

«Кайту темасы күтәрелгәч, бездә: «Кая 
кайтабыз?» – дигән сорау бөтенләй бул-
мады. Күз алдына бер генә як, ул да булса 
туган җир – ата-бабалар яшәгән як килде. 
Әниемнең туган авылы Сазбашта да, Туйма-
зыда да йорт ала алган булыр идек, әмма 
теләмәдек. Ә Төмәнәктә гаиләбез белән күр-
кәм йорт төзеп кердек.

Төмәнәкнең табигате генә дә ни тора! 
Авыл халкы бик ошый. Күршеләрем әйбәт. 
Җәйләрен бакчада эшләргә, матур-матур 
чәчәкләр үстерергә яратам», – ди Сәкинә 
Шәмсетдинова. 

Сәкинә Шәмсетдинованың бабасы – 
сугыш ветераны Нуретдин 
Шәмсетдинов

Сәкинә Шәмсетдинованың әнисе белән әбисе – Сәлимә белән Әнисә 
Шәмсетдиновалар
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Шаран районы Каръяуды авылында туып 
үскән Фидалия Хикмәтулла кызы Вәлиәх-
мәтованың (1956) Төмәнәккә килен булып 
төшкәненә 40 ел узып киткән. Ире Идрис 

Нурсафа улы (1953) белән алар 3 бала тәр-
бияләп үстергәннәр. Балаларында туган 
җиргә, ана теленә мәхәббәт тәрбияләгән-
нәр, туган якларының матурлыгы, гүзәллеге 
белән сокланырга, аның белән горурланырга 
өйрәткәннәр. Шуңамы, уллары да Төмәнәктә 
төпләнеп калган, биредә гаилә корып, инде 
үзләре балалар үстерәләр. 

Идрис абый гомере буена колхозда шо-
фер булып эшләгән, Фидалия апа колхозда 
алдынгы сыер савучы булган. «Әтеки Нур-
сафа Вәлиәхмәт улы (1895–1981) сугыш ве-
тераны иде. Инәки Галимә Фәхертдин кызы 
(1913–1997) белән алар 8 балага гомер бир-
гәннәр. Бүген инде Фидалия белән үзебез 
әби-бабай, балаларга, оныкларга терәк бу-
лып яшибез», – ди Идрис абый.

Галимә һәм Нурсафа Вәлиәхмәтовлар гаиләсе

Балаларга, оныкларга терәк булып...
38

Фидалия һәм Идрис Вәлиәхмәтовлар гаиләсе. 1997 ел

Хәтере яхшы, күңеле көр аның... 
39

Сәрия һәм Сәйфулла Хайлатыйповлар

Сәрия Мөхәммәтзакир кызы Гыйльфа-
нова (1932–2021) Төмәнәктә моннан 60 ел 
элек килен булып төшкән нигезендә яшә-
де. Без кергәндә олы яшьтә булуына кара-
мастан, хәтере яхшы, күңеле көр иде аның. 
Иске Туймазы урманында агач кисүләрен, 
кул арбасы белән урманнан утын ташуларын 
сөйләсә дә, тормышыннан бер дә зарланма-
ды. Тәрәзә төпләрендә үсеп утыручы гөлләре 
белән сөйләшеп, балаларына, оныкларына 
куанып, үткәннәрен хатирәләрендә яңартып, 
барлап йөри иде. 

«Мин Туймазы районының Гафур 
авылында, сигез балалы Фәриха һәм Мөхәм-
мәтзакир Гыйльфановлар гаиләсендә туып 
үстем. Әтием 1943 елның җәендә хезмәт 
армиясенә алынды. Бер елдан, ябыгып, 
сәламәтлеген югалтып, көчкә кайтып керде. 
Шатлыгыннан ул: «Балаларым янына кайт-
тым, аларны күрдем, инде үлсәм дә үкен-
мим», – дигән икән. Сәламәтлеге шулкадәр 
какшаган булган, чыннан да, озак та торма-
ды, үлде. Әниебез итәк тулы балалар белән 

тол калды. 1923, 1924 елгы абыйларым да 
сугышта һәлак булдылар. Авыр яшәдек, биг-
рәк тә сугыш елларында. Сыерыбыз бар иде 
үзе, бакча тутырып бәрәңге үстердек, хезмәт 
яраттык. Шул тырышлыгыбыз гына безне 
үлемнән коткарып калды», – дип үзе ту-
рында безгә дә сөйләп бирде Сәрия апа.

Кияүгә чыгу тарихы да кызыклы булып 
чыкты аның. Мәктәптә җыештыручы булып 
эшләп йөргән чаклары. Җәй ае. Сәрия апа 
төш күрә. Имеш, күршеләр бакчасында 
йөри. Бакча ямь-яшел. Шунда бер карчыга 
тавык куып йөри. Тавык кача, ә карчыга 
аның кулына килеп куна. Икенче көнне 
Сәрия апа: «Кызлар, мин кияүгә чыгам  
икән», – дип, дус кызларына сөйли. 

«Көз җитте. Туганнарым мине бер егет 
белән таныштырдылар. Ул Төмәнәк авылын-
нан Сәйфулла иде. Авылыбызга бер туганы-
быз белән йөк машинасында килгәннәр, шул 
көнне үк мин дә аларга ияреп киттем. Юлда 
туганым: «Кая барганыңны беләсеңме соң 
син?» – дип сорады. «Начар җиргә алып 
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бармыйсыздыр әле», – дидем. Мине күр-
гәч, булачак бианам: «Әй, бигрәк кечкенә 
буйлы, дөнья көтә алырмы бу?» – дип 
куйды. Никах укыттылар, шулай торып 
калдым», – дип дәвам итте хатирәләрен 
Сәрия апа.

Сәрия һәм Сәйфулла Хайлатыйповлар 
5 балага гомер бирә. Әлеге көндә алар-
ның дүртесе исән-сау. Сәвия (1961) белән 
Гөлсинә (1963) Туймазыда яши. Сәвия го-
мер буена «Химмаш» заводында – эретеп 
ябыштыручы, Гөлсинә автовокзалда дис-
петчер булып эшләгән. Сәйфелвәрисләре 
(1966) Уфада яши, эшкуар. 

Суфиян (1971) гаиләсе белән Туймазыда 

тора. «Химмаш» заводында эретеп ябышты-
ручы булып эшли. Көн саен хатыны Рәмзия 
белән Төмәнәккә кайтып, әниләренең хәлен 
белеп, өс-башларын алыштырып, тәмле ри-
зыклар белән сыйлап китәләр. 

 «Суфиян улым белән Рәмзия киленемә 
бик рәхмәтлемен. Бала урынына карыйлар. 
Бер үк ил-көннәр тыныч булсын да, сугыш 
афәте генә булмасын, кешеләр безнең кебек 
ачка интекмәсен. Оныкларыбыз туган җир-
ләрен, бигрәк тә туган телләрен онытмасын-
нар иде», – дип, бүгенгесенә шөкер итеп, 
һәркемгә изге теләктә утырган Сәрия апа, 
2021 елның җәендә вафат булды. Кызганыч 
китабыбызның чыкканын күрми калды.

Рәмзия һәм Суфиян Хайлатыйповлар әниләре Сәрия апа белән

Сәлимә Шәяхмәт кызы (1906–1988) 
белән Мөҗәһит Вәлиәхмәт улы Вәлиәх-
мәтовлар (1901–1942) икесе дә Төмәнәкнең 
татлы суын эчеп үсә. Бөек Ватан сугышы 
башланганчы 14 ел бергә торып кала алар. 
Шул еллар эчендә гаиләдә бер-бер артлы 
исән-сау, матур биш бала туа. Ни кызганыч, 
әтиләре генә сугышта һәлак була. 

«Сугыштан соңгы елларда Төмәнәк хал-
кы бик бердәм булды: ашы да, эше дә бергә 
иде. Авыр еллар булса да, күңелле итеп кич 
утырулар, татар халык җырларын башкару-
лар, күңел ачулар була иде», – дип искә тө-
шерә 90 яшьлек Җәүһәрә әби (1929) яшьлек 
елларын. 

Сәлимә апа гомеренең соңгы көннәренә 
кадәр кызы – Җәүһәрәсе (1929) белән яши. 
Колхозчыларга, тракторчыларга, балалар 
бакчасындагы сабыйларга ашарга пешерә. 
Җәүһәрә Вәлиәхмәтова гомере буена ферма-
да сыер сава, лаеклы ялга хезмәт ветераны 
булып чыга. 

Язмыштан узмыш юк дигәндәй, Җәүһәрә 
апа кияүгә чыкмый. Шуңа карамастан ул 
бүгенге көндә ялгыз түгел, бертуганы – 
Флүрә (1938) кызының улы һәм килене 
янында, кош-корт асрашып, оныклар ка-
рашып, үгет-нәсыйхәтләрен, киңәшләрен би-
реп, матур итеп яшәп ята. 

Сулдан – Җәүһәрә һәм Сәлимә Вәлиәхмәтовалар, 
Төмәнәк кызы Факия Җаббарова

Ул ялгыз түгел
40
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Рабига Гыйззәтулла кызы (1941) була-
чак ире Рәис Нигъмәтулла улы Рәхмәтул-
лин (1939–2010) белән, клуб мөдире булып 
эшләгән чорда, кичке уенда таныша. Ул 
вакытта Рәис абый 3 ел солдат хезмәтен үтәп 
кайткан егет була. Очрашып 1 атна үткәннән 
соң, гөрләтеп туй да ясый алар. 

Бу 1962 ел була. Рәхмәтуллиннар гаиләсен-
дә 3 бала – Рәфис (1963–2018), Рузалия 
(1967), Фәнис (1970) үсә. Бүгенге көндә алар-
ның 6 оныклары, 7 оныкчыклары бар. 

Рәис абый гомере буе колхозда шофер 
булып эшли. Әтисе Нигъмәтулла сугышта 
катнашкан, әсирлек газапларын узган кеше. 
Хатыны Факия белән бер бала тәрбияләп 
үстергәннәр.

Рабига апа төрле эштә эшләгән – клуб 
мөдире дә, китапханәче дә, колхозда склад 

мөдире дә булган. 34 ел бианай-биатай белән 
бергә гомер иткәннәр. «Икесе дә бик яхшы 
булдылар. 40 көнлек балаларымны аларга 
калдырып эшкә чыгып китә идем. Оныкла-
рын да яраттылар. Гомер буе мал-туар, кош-
корт, умарта тоттык. Хуҗалыкны да күбрәк 
алар алып барды. Чөнки без гел эштә бул-
дык», – дип сөйли Рабига апа. 

Рабига апаның үз әтисе бик яшьли үлә. 
Әниләре Минзифа 3 баласын ялгызы үстерә. 
Кул эшләренә бик оста була ул. Рабига апа-
га бирнә сандыгына кадәр үзе әзерли. 

Рабига апа гөлләр ярата, һәр тәрәзә төбе 
саен 3 әр савытта шау чәчәктә миләүшә гөл-
ләре утыра. Нинди генә төре юк аларның би-
редә! Исәнлектә-саулыкта, шатланып, булга-
нына шөкер итеп, озак еллар яшәргә язсын 
әле үзенә.

Рабига һәм Рәис Рәхмәтуллиннар 

Рәшидә Рәшит кызы (1948) Туймазы ме-
дицина училищесын тәмамлаган 1980 елда 
Туймазыдан Төмәнәккә килен булып төшә. 
«Биатай Тимерҗан Гомәр улы Заһидуллин 
(1914–1989) – Фин һәм Бөек Ватан су-
гышларында катнашкан ветеран. Сугыштан 
соң колхоз рәисе булып торган. Бианай Би-
бисара Муллагали кызы (1918–1984) да – 
тыл ветераны. Әтеки белән матур итеп гаилә 
корып, 3 бала – Ришат, Равил, Рабисны 
үстергәннәр. Инәки чөгендердә, яшелчә бак-
часында эшләгән», – дип сөйләп китте Рә-
шидә Гомәрова якыннары турында. 

Рабис Тимерҗан улы Гомәров (1946–
2009) колхозда бригадир булып эшли. Тор-
мышының иң матур чагында ике баласын, 
яраткан хатынын калдырып, гүр иясе була. 

Рәшидә апа үзе 23 ел медпунктта акушерка 
булып хезмәт куя. Күршеләр, авылдашлар 
бүген дә аның киңәшләренә мохтаҗ. «Бер-
сен дә кире борып чыгармыйм, һәммәсенә дә 
ярдәм итәргә тырышам», – ди ул. 

Төмәнәкнең матурлыгына, халкының ты-
рыш, уңган булуына соклана Рәшидә апа. 
«Яшь барган саен, яшьлек, бергәләшеп җые-
лышып халык җырларын башкарган чаклар 
искә төшә. Без Рабис белән авыл яшьләре 
үткәргән чараларның гел уртасында булдык. 
Ирем спектакльләрдә төп рольләрне уйнаса, 
мин сәхнәдә өздереп бии идем. Кичләрен 
колхоз амбарларында бергәләп эшләүләре 
бик күңелле була иде. Бүгенге яшьләр дә 
үз моңнарын, үз телләрен, туган якларын 
онытмасыннар», – ди ул.

Бибисара Заһидуллина (уңда) Рәшидә һәм Рабис Гомәровлар гаиләсе

«Үз моңнарын онытмасыннар...»
42
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Төмәнәк яшьләре – кул эшләренә оста 
булган, уңган Әнисә Мөсәвәр кызы (1941–
2016) белән виртуоз гармунчы Мөнир Га-
зыймҗан улы Мөхәммәтовлар (1938) авыл-
ның иске клубында, кичке уенда таныша. 
3 елга якын дуслашып йөргәч, гаилә кора 
алар. Гаиләдә ике бала – Илдар (1963–
2003) белән Илшат (1969–1997) туып үсә. 
Ике уллары да армия срогын уза: Илшат – 
Әфган чикләрендә, Илдар Мәскәүдә хезмәт 
итә. Әмма, ни кызганыч, Мөхәммәтовлар 
гаиләсенә фаҗига көтмәгәндә килә: ике ул-
лары да матур гына яшәп ятканда вафат 
була. 

Бүгенге көндә Мөнир бабайның 3 оныгы, 
2 оныкчыгы бар. 

– Хатыным Әнисә белән икебез дә кол-
хозда эшләдек. 50 елдан артык эш стажым 
бар. Йорт салырга агач кирәк булгач, урман-
чылыкка күчтем. Йортны салып бетергәч, 

кире колхозга кайттым. Колхоз җитәкчеләре 
дә кайтуымны сорады. Чөнки тырыш идем, 
эшне яраттым. Әле дә тик торырга яратмыйм. 
Кулымнан килгән бар эшне башкарыр- 
га тырышам, – ди Мөнир бабай. 

Балалар үстергәндә төп ярдәмчеләре 
әти-әниләре була аларның. Күршедә генә 
яшәгән сугыш инвалиды Газыймҗан Мөхәм-
мәт улы (1909–1988) белән Кафия Әхмәт-
шәрип кызы (1909–2002) балаларын да 
караша, мал-туар да асраша. «6 шар сыер 
асрый идек. Шуларны сатып машина алдым. 
Ул вакытта машина алу зур сөенеч иде», – 
ди Мөнир бабай. 

 «Хәзер яшәү өчен барлык шартлар да 
бар, тик кешеләр арасында тигезлек юк, ал-
дагы көнгә өмет юк. Без яшь чакта киләчәк-
кә, алдагы көнгә өмет белән яши идек», – 
дип көрсенә ул.

Кафия һәм Газыймҗан Мөхәммәтовлар 
гаиләсе

Әнисә һәм Мөнир Мөхәммәтовлар

Индира һәм Илдус Гайсиннар Төмәнәк-
тә яшь гаиләләрдән санала. Алар 2007 елда 
гаилә коралар. Шул ук елда әти-әниләре 
ярдәмендә матур зур йорт салып керәләр. 
«Әти-әниләребезгә рәхмәтлебез, безне эшкә 
өйрәттеләр», – ди Индира. 

Гайсиннар гаиләсендә 2 бала – Вилсур 
белән Алсу үсеп килә. «Балаларыбызның 
акыллы, тәртипле, эшсөяр итеп үсүләрен 
телибез. Зур үскәч тә туган телләрен оныт-

масыннар, татар булулары белән горурлан-
сыннар иде», – диләр алар. 

Бүгенге көндә Илдус Айрат улы (1979) 
мәктәптә каравылда эшли, Индира Әхмә-
дулла кызы (1984) – хуҗабикә. Җәйләрен 
алар гаиләләре белән табигатькә чыгарга 
яраталар. Ихата тутырып мал-туар, кош-
корт асрыйлар. 

«Әти-әниләргә рәхмәтле»
45/1

«38 ел бианай белән яшәдем»
46

йорт

Төмәнәклеләр Асия Кәшфулла кызы 
(1939) белән Фәрит Сибгатулла улы Зәй-
дуллиннар (1941–1990) 1963 елда гаилә 
коралар. Яшьлек елларында икесе дә 
Төмәнәк урманчылыгында эшлиләр. Шунда 
очрашып, якыннан танышып китәләр. Зәй-
дуллиннар гаиләсендә 3 бала – Фәнүр, Ра-
милә, Рәзилә туып үсә. Бүгенге көндә өчесе 
дә гаиләле, әти-әниләре урамында ук йорт-
лар салып кергәннәр.

Фәрит абыйның әтисе Сибгатулла За- 
һидулла улы сугыштан кайтмый. Әнисе 
Нурҗиһан балаларын ялгызы гына үстерә. 
Олыгайган көнендә биатасы Заһидулланы 
да тәрбияләргә туры килә аңа. 

Асия апаның әти-әниләре Фатыйма һәм 
Кәшфулла Хәсәновлар гомер буена колхозда 
эшлиләр. 

«37 ел бианай белән яшәдем. Бик яхшы 
кеше иде. Ул вакытта комбайнчыларга аш 
пешерү бар иде. Бианаем аларга аш, икмәк 
пешерде. Эшкә нык булды. Кулыннан эше, 
авызыннан ашы китмәде. Уңган кеше иде. 

Иптәшем Фәрит тә тырыш булды, авылның 
балта остасы иде. 

Үзем яшьтән үк бәйләдем, чиктем. Яшь 
чакта, кызлар белән ярышып, челтәр бәйли 
идек. Кем бер кәтүк бетерә, шул кичке уенга 
чыга. Ул вакытта клуб юк иде. Кызлар тавы-
на кичке уенга чыгабыз. Гармунга кушылып 
җырлыйбыз, биибез», – дип сөйли Асия апа. 

Асия Зәйдуллина (сулда) туганнары арасында
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«Без үскәндә күңелле иде: яшьләр кичке 
уенга чыга, спектакльләр куя. Ирем белән 
без дә шунда таныштык. Мин мандолинада 
уйныйм, Равил гармунда сыздыра... Кич-
ке уеннарда ул уйнаган бию көйләренә бии 
идек. 17 яшемдә кияүгә чыктым», – дип 
сөйли башлады Рәзинә Сәйфулла кызы 
(1947) яшьлеге турында.

1965 елда гаилә кора алар. Чит якларга 
чыгып китмичә, туган авылларында кала-
лар. Җир урыны алып, үзләре йорт салып 
керәләр. Икесе дә гомер буе колхозда – Ра-
вил Тимерҗан улы (1941) абый тракторчы 
булып, Рәзинә апа фермада эшли. 

4 бала тәрбияләп үстерәләр Гомәровлар. 
Шуларның икесе – Ләйлә белән Венер Тө- 
мәнәктә яши.

«Минем әтием Сәйфулла Сабир улы Хәби-
ров белән әнием Миңкамал Миндияр кызы да 
гомер буе колхозда эшләделәр. Әти, мәрхүм, 
оста тимерче иде. Чаналар, арбалар ясады. 
Әнием авылның оста тегүчесе булды. Авылда 
бик күпләр әнием теккән күлмәкне киде, –  
дип искә төшерә кадерлеләрен Рәзинә апа. – 
Әти-әниләребезгә хөрмәт белән карый идек. 
Рәхмәт яусын, бүген инде шул хөрмәтне ба-
лаларыбыздан үзебез күрәбез. Барысы да ты-
рыш, эшсөяр булып үстеләр, Аллага шөкер». 

Рәзинә һәм Равил Гомәровлар гаиләсе

1990 елда Октябрьск төзелеш техни-
кумында укыган Төмәнәк кызы Гөлшат 
Гомәрова (1971) булачак ире Азат Даутов-
ның (1964) әнисе янында практика үтә. Дип-
лом язган вакыты була кызның. Азат аңа 
диплом эшендә сызымнар сызарга булыша. 
Яшьләр шулай дуслашып китә. Кызны чит-
ләргә бирәсе килми Азатның, шуңа тиз тота: 
ай ярымнан гөрләтеп туй ясыйлар. 

49

Башкортстанның Ярмәкәй районы Усман- 
Ташлы авылы кызы Нурия Тимерҗан кызы 
(1944) тормыш иптәше Мөхәссим Нәгый-
мулла улы Сәмигуллин (1938–2016) белән 
52 ел Туймазы шәһәрендә яшиләр. Ире ва-
фатыннан соң, 2017 елда кызы Фәйрүзә 
Фәйзуллина (1976) белән Төмәнәк авылын-
да йорт сатып алалар. 

«Шәһәргә якын булуы белән әйбәт Төмә- 

нәк, табигате дә матур. Бу авылга килеп 
төпләнүемә бер дә үкенмим, халкы уңган, 
күршеләрем әйбәт. Мин авылны, авыл мине 
үз итте. Әти-әниләребез безне ничек тәрбия- 
ләде, балаларымны да шулай тәрбияләргә 
тырыштым. Олыларны олы, кечеләрне кече 
итегез, пычрак суны теләсә кая түкмәгез, 
бер-берегезгә ярдәмчел булыгыз, тату яшәгез 
дип кенә торам», – ди Нурия апа. 

Мөхәссим Сәмигуллин Нурия Сәмигуллина кызлары белән

«Килгәнемә үкенмим»

Матур гаилә артачак
49/1

йорт

Гаиләдә ике бала – Юлия белән Алмаз 
үсә. Бүгенге көндә Азат Мирзанур улы Әл-
мәттә – нефтьче, Гөлшат Рабис кызы сатучы 
булып эшли. Кызлары Юлия Әлмәт нефть 
институтын тәмамлап, ә уллары Алмаз хәрби 
хезмәттән кайтып, Туймазының «Химмаш» 
заводында эшлиләр.  

«Төмәнәк авылының халкы бик әйбәт, 
табигате дә матур. Озак еллар Туймазы 
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Бабасы нигезендә 
50

йорт

Шаран районында туып үскән Раушания 
Камил кызы Закировага (1966) язмыш күп 
сынаулар бирә. Әмма ул бирешми, иреннән 
аерылгач, 1995 елда, кызы белән Төмәнәк 
авылына бабасы Хәертдиннең (1911–?) ту-
ган нигезенә кайтып төпләнә.

Раушаниянең бабасы гомер буена трак-
торчы булып эшләгән. Соңрак үзенең авыл-
дашларына, шулай ук күрше авылларга 
барып, мич чыгарып йөргән. Хәертдиннең 
кызы Сәрия дә бүгенге көндә Төмәнәктә 
яши. 

Бар эшкә дә оста ул
54

Мөнәзирә һәм Мөнир Хәсәновлар гаиләсе

Мөнәзирә 
Хәсәнова 
балалары 
арасында

1960 елда өйләнешеп, Мөнәзирә Әхмәт-
гали кызы (1936) ире Мөнир Нурулла улы 
Хәсәнов (1933–2012) белән 52 ел бергә го-
мер кичерә. 5 балага тәрбия биреп, башлы-
күзле итәләр. Бүгенге көндә аларның бар-
лыгы 17 онык-оныкчасы бар. 

Мөнәзирә апаның әтисе Әхмәтгали су-
гыш башланган 1941 елда тифтан үлә, әнисе 
Мәрьям (1904–1981) колхозда эшли. «Бик 
авыр елларда да сыгылмыйча, сынмыйча 
безне үстерде. Без гаиләдә 4 бала идек: Фә-
нис, Рифкать, Мөнәзирә, Фәнзия. Сугыш 
елларында кәлҗәмәсен дә, үләнен дә аша-
дык, чабатасын да кидек. Инәки минем ба-
лаларны да карашты, бик әйбәт оста тегүче 
иде», – дип искә ала әнисен Мөнәзирә апа. 

Мөнәзирә апа үзе дә кул эшләренә оста: 

тегә, чигә, бәйли. Тасма белән чигелгән чи- 
гешләре өенең диварларын бизи. 

Мөнәзирә апаның ире Мөнир абый кол-
хоз кибетендә провизор да, сатучы да була. 
Мөнәзирә Хәсәнова үзе дә 12 ел кибеттә, ан-
нары колхозда төрле эштә эшли, завхоз бу-
лып, лаеклы ялга чыга. 

Хәсәновлар гаиләсендә 5 бала үсә. Фәй-
рүзә (1961) – Туймазыда, Фәния (1962) –  
Кандракүл авылында (Туймазы районы), 
Мөнәвир Хәсәнов (1966) Төмәнәктә төплә-
неп кала, Гөлчәчәк (1977) Туймазыда яши. 

Бүгенге көндә Мөнәзирә апа Гөлнара 
(1970) кызы белән бергә яши. Булганына 
шөкер итеп, авыру-сырхауларга биреш-
мичә яшәргә тырыша ул. Урманга җиләк, 
мәтрүшкә җыярга, себерке бәйләргә йөри. Ә 
үз бакчаларында үскән суганын күрсәгез?! 
Бөтен Төмәнәк халкын туендырырга җитә! 
«Суган-сарымсак утыртам, балаларыма ни-
чек тә ярдәм итәргә тырышам. Бер яшелчә 
дә сатып алмыйбыз», – ди Мөнәзирә апа. 

шәһәрендә яшәсәк тә, киңәшеп-сөйләшеп, 
Гөлшатның туган авылы да булгач, Төмәнәк-
тә өй салырга уйладык. Тиздән йортыбызны 
төзеп бетереп, яшәргә кайтырга исәп», – ди 
Азат әфәнде. 

Димәк, Төмәнәк авылында тагын бер ма-
тур гаилә артачак. 

Гөлшат һәм Азат Даутовлар
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Галимә Мөгамбәр кызы (1962) һәм Рә-
шит Әнвәр улы (1958) Мостафиннар ту- 
мышлары белән Төмәнәктән. Иске авыл 
клубындагы кичке уенда таныша алар. Өч 
ел бер-берсен сынаганнан соң, 1982 елда 
гаилә коралар. Башта биш ел колхоз йор-
тында яшиләр. 1987 елда, ниһаять, үзләренә 
йорт салып керәләр. Рәшит абый гомере  
буе – колхозда, Галимә апа Төмәнәк авылы 
балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. 
Мостафиннар өч бала (Руслан, Ләйлә, Гөл-
нур) тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге көндә 
аларның 7 оныклары бар. 

Рәшит абыйның әтисе Әнвәр Фазлетдин 
улы Мостафин (1923–1980) Бөек Ватан су-
гышында катнаша. Туган авылына 1947 елда 
гына әйләнеп кайта. Хатыны Фәхрия Мөх-
тәсиб кызы Мостафина (1923–2005) белән  
6 бала тәрбияләп үстерәләр. Әнвәр абый 
авылның балта остасы була. Фәхрия апа кол-
хозда сарыклар карый. Кул эшләреннән – 
бәйләргә ярата. Балаларына үзе шарфлар, 
бияләйләр бәйләп кидерә. 

Мостафиннар гаиләсе белән бөтен авыл-
га талдан каз оялары үреп сата. «Балачакта 

гел тал чыбыклары ташый идек. Без ташып 
торабыз, әти-әни оя үрә. Хәтерлим әле, бер 
оя 1 сум 20 тиен тора иде. 20 тиенен безгә, 
балаларга, бирәләр. Шулай итеп, бәләкәйдән 
акча эшләргә өйрәндек», – дип искә ала ул 
чакларны Рәшит абый. 

Галимә апаның әнисе Галия Төхвәт кызы 
Исхакова (1934) гомере буена мәктәптә җы-
ештыручы булып эшли. Ул елларда техник 
хезмәткәрләр урманга утынга да йөри, мич 
тә яга. Галия апа җырга-моңга гашыйк кеше 
була, аның моңлы тавышын авылдашлары 
әле дә хәтерли. 

Әнисенә охшап, Галимә апа да матур җыр- 
лый. Балалар бакчасында эшләгәндә, гел 
Кыш бабай ролен башкарырга туры килә аңа. 
Рәшит абый да, әтисе кебек, балта остасы. Ба-
лалар бакчасындагы күп әйберләр аның кулы 
белән ясалган. Икесенең дә тырыш хезмәт-
ләре Мактау грамоталары белән бәяләнгән. 

«Балаларыбыз үзләренә йорт салып кер-
деләр, агач утырттылар, балалар үстерделәр. 
Барысы да тәртипле, без алардан канә- 
гать», – дип шөкер итә Мостафиннар. 

Галия Исхакова Галимә һәм Рәшит Мостафиннар

Тырыш нәсел дәвамчылары
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Авылның аксакалы
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Солтан Шириев Нәгыймә Шириева олы кызы Фәрхениса һәм оныклары белән

Фәрхениса 
Шириева һәм 
Гатаулла 
Хәлиуллиннар 
гаиләсе

Төмәнәктә туган Солтан Шириевнең ха-
тыны, балаларын ятим итеп, көтмәгәндә 
үлеп китә. Икенче хатын булып килгән Нә-
гыймә (1894–1986) балаларны үстерешә, 
аларга рәхим-шәфкатьле була. Үзе дә иренә 
ике кыз – Фәрхениса (1925–2019) белән 
Фатыйманы (1927–2019) бүләк итә. Олы-
гайган көнендә Нәгыймә карчык Фатый-
ма кызы тәрбиясендә яши. Оныклары аны 

курайда, кубызда уйнаучы, җырга-моңга 
гашыйк, уңган, ачык күңелле карчык була-
рак хәтерлиләр. 

Шириевләрнең өлкән кызлары Фәрхени-
са сугыш елларында Орехово-Зуевога торф 
чыгарырга йөри. Салкын баракларда яшәп, 
ачлыктан интеккән чакларын, шартлау та-
вышларыннан куркуларын еш искә ала тор-
ган була. 
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1944 елда ул сугыштан яраланып кайт-
кан авылдашына – Гатаулла Шәйдулла 
улы Хәлиуллинга (1926–1994) кияүгә чыга. 
Хәлиуллиннар гаиләсендә 5 бала туып үсә. 
Тәнзилә (1949) белән Рафаэль (1951–2005) 
Төмәнәктә төпләнеп кала. Зөһрәләре (1952) 
Шаран районының Зирекле авылында яши. 
Зөлфирә (1955) Туймазыда 25 ел чәчтараш-
ханәдә – парикмахер, Зөләйра (1957) 36 ел 
Туймазы пыяла заводының пыяла җитеш-
терү эшендә контролер булып хезмәт куя. 
Икесе дә гомер буе әниләрен тәрбияләп, 
аның янында, Төмәнәктә яшиләр. Бүгенге 
көндә Хәлиуллиннарның нәселен 5 онык,  
9 оныкчык, 1 оныгының баласы дәвам итә. 

«Әтеки сугыш турында сөйләргә яратмый 
иде. «Өч солдатка бер ау мылтыгы биреп, 
танкка каршы җибәрделәр», – дип сөйлә-
гәне хәтердә калган. 78 килограммлы егет 
булып китеп, 39 килограммга калып кайт-

кан. Сул як боты пуля кыйпылчыклары 
тиеп чәрдәкләнгән, гомер буе аксап йөрде. 
Язуы бик матур иде аның, үзе бик белемле 
иде, шуңа яшьлегендә авыл Советында сек- 
ретарь булып эшләгән. Ферма мөдире дә 
иттеләр аны, «Буян» исемле аты белән сөт 
тә җыйды. Үзе бик ярдәмчел, гадел булды. 
Әле хәтеремдә, фермада эшләгәндә үләр-үл-
мәс сарык бәтиләрен терелтергә алып кай-
та иде. Ул авылда кемнең ничек яшәгәнен 
дә белеп торды. Авылның аксакалы булып 
яшәде. Инәки гел колхозда эшләде: чөгендер 
басуында, ашлык амбарында... 

Әтеки шулкадәр матур җырлый иде без-
нең. Балачактан җырлаган, халык җырла-
рын башкарган, бәләкәй чанага утыртып, 
җырларга клубка йөрткәннәр үзен. Сугым 
ашларына да гел аны чакыралар иде», – 
дип, хатирәләре белән уртаклашты кызлары 
Зөлфирә Шириева.

Фәрхениса 
Шириева 
кызлары – 
сулдан –  
Зөһрә, Зөлфирә, 
Тәнзилә, 
Зөләйрә 
арасында

Ирида Хөсәен кызы Кузьмина (1951) 
Төмәнәк авылына 1991 елда ике баласы 
белән килеп урнаша. Килүгә авылны үз итә, 
тирә-күршеләре белән дуслаша. «Төмәнәкнең 
табигатенә, кешеләренең ачык күңелле, уң-
ган, тырыш булуларына сокланам», – ди ул. 

Авылга күчеп килгән көненнән башлап, 
колхозда бухгалтериядә эшли һәм лаеклы 
ялга чыкканчы шунда хезмәт куя.

Ирида апаның нәселен бүгенге көндә  
5 оныгы дәвам итә. Аларның кунакка кай-
туын сагынып көтеп тора ул. Буш вакыт-
ларында тегәргә, бәйләргә бакчасында 
чәчәкләр үстерергә ярата. «Һич эшсез тора 
алмыйм, бигрәк тә ир-ат эшен яратып баш-
карам», – ди Ирида ханым.

«Табигатен яраттым»
58

Ирида 
Кузьмина. 
1988 ел

«Нигә кайтып тордыгыз инде?..»
60

йорт

1981 ел. Башкорт дәүләт педагогия ин-
ститутын тәмамлап, Сәрән (Туймазы рай- 
оны) авылыннан Зәфирә Гали кызы Нәбиул-
лина (1957) Төмәнәккә укытырга килә. Шул 
елларда Катав-Ивановск шәһәрендә (Чиләбе 
өлкәсе) төзелеш техникумы тәмамлап, Рә-
шит Фазылгәрәй улы Минегәрәев (1958) тә 
туган авылына әйләнеп кайта. Кайтуга, аны 
комсомол секретаре итеп куялар. Зәфирәнең 
дә комсомол булып йөргән чагы. Туймазыга 
комсомол җыелышына баргач танышып кай-
та яшьләр. Ике ел дуслашып йөргәч, 1983 
елда гаилә коралар.

Рәшит абый гомере буена колхозда төрле 
эштә көч куя: спорт эше буенча методист та, 

бригадир да, ферма мөдире дә, склад мөдире 
дә була. Зәфирә апа авыл мәктәбендә бала-
ларга белем бирә, 10 ел директор булып тора. 
«Мин директор булып эшли башлаган еллар-
да мәктәбебез таушалган хәлдә, түбәсеннән 
яңгыр үтә иде. Шул елларда Рәшит колхозда 
бригадир булып эшли иде, шуңа күрә мәктәп-
не ремонтлаганда, аның да ярдәме күп тиде. 
2009 елда мәктәбебезгә капиталь ремонт ясал-
ды. Ул эшне коллектив белән берлектә баш-
карып чыктык», – дип искә ала Зәфирә апа 
үзе җитәкләгән елларны. 

Минегәрәевләр гаиләсендә бер кыз үсә. 
Алсу бүгенге көндә үз гаиләсе белән Ок-
тябрьск шәһәрендә яши. 
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Рәшит Минегәрәевнең әтисе Фазыл-
гәрәй Исламгәрәй улы (1913–2009) – су-
гыш ветераны. Әнисе Сара Абзалла кызы 
(1928–2015) белән икесе дә колхозда эшлә-
гән. Гаиләдә дус-тату, ярдәмчел, бердәм 6 
бала тәрбияләп үстергәннәр. «Бианаем бик 
әйбәт, сабыр кеше иде. 33 ел бергә яшәдек. 
Хуҗалыкны да күбрәк алар алып барды. 
Без көннәр буе эштә булдык. Эштән: «Нигә 
кайтып тордыгыз инде, төн кунар өченме, 
ашарга төшерер идек әле», – дип, шаяртып 
каршылый иде бианаем», – дип искә ала 
Зәфирә апа якыннарын.

Рәшит Минегәрәев – оста куллы хуҗа. 
Хуҗалыгындагы һәрнәрсә аның үз кулы 
белән эшләнгән. «Төп нигездә яшәгәч, ту-
ганнар еш кунакка кайта. Һәркайсына йөзе-
без дә, ишегебез дә ачык, ашыбыз пешкән. 
Башкаларга да шундый татулыкта яшәргә 
язсын», – ди Зәфирә апа. 

Бүгенге көндә Зәфирә һәм Рәшит Ми-
негәрәевләр ишегалды тутырып мал-ту-
ар асрыйлар. Җәйләрен Айбулат, Кызлар 
тавына җиләккә йөриләр. Ике оныклары 
белән әвәрә килеп, тыныч, матур, мул тор-
мышта көн күрәләр. 

Зәфирә һәм Рәшит Минегәрәевләр гаиләсе

61

Төмәнәклеләр Әлфия һәм Фәрит Гай-
нановларның өлкән уллары Флүр нәсел 
җепләрен саклаучы, тамырлары белән кы-
зыксынучы егет булып чыкты. Мине дә бик 
рәхәтләнеп әби-бабаларының, әти-әниләре-
нең тарихы белән таныштырды. 

«Безнең гаиләбез дә үз юлын үткән, үз 
җиңүләренә ирешкән, Ходай язган кайгы- 
хәсрәтләрне дә күп кичергән. Билгеле, бо-
ларның берсе дә эзсез генә үтеп китмәгән. 
Гайнан – Шакирҗан – Сәхабетдин – Фә-
рит – Флүр – болар мин белгән кадәр та- 
мырларым. Алар арасыннан Сәхабетдин 
бабам турында мәгълүмат сакланган. Ул 
1915 елның 23 маенда Шәмсурый белән Ша-

кирҗан гаиләсендә дөньяга килә. Урман 
хуҗалыгы Кардонында яшәп, шунда ук ур-
манчы булып эшли. 1941 елда илгә килгән 
кара кайгы бабамның гаиләсен дә читләтеп 
үтми. Сәхабетдин бабам 170 нче укчылар 
дивизиясе составында сугыш юлын үтә. Су-
гыштан исән-сау кайта. 1961 елда ул гаиләсе 
белән Төмәнәк авылына күчә, шунда өй салып 
керәләр. Әбием Хәдирә белән дүрт бала –  
3 малай, бер кыз үстерәләр. Шул малайлар-
ның уртанчысы минем әтием Фәрит (1952–
2012). Ул Төмәнәк 8 еллык мәктәбен тәмам-
лаганнан соң, Бакалыда авыл хуҗалыгы 
училишесында белем ала. Лаеклы ялга чык-
канчы, авыл хуҗалыгында төрле техникада 
эшләде.  

Әнием ягыннан бабам Акмалетдин Сә-
хабетдин улы Абзалов (1926–2000) авыл 
хуҗалыгында хезмәт куйган. Олы трактор-
лар, комбайн йөрткән, эретеп ябыштыручы, 
токарь да булган. Бөек Ватан сугышы ел-
ларында хезмәт армиясендә Кама елгасында 
сал агызуда эшләгән.

Мәдинә әбием (1928–2004) бабам бе-
лән 1950 елда кавышкан. Әбием авылда 
яшелчәлектә, аннары мәктәптә эшләгән. 
Алар да 3 малай, 1 кыз үстергәннәр. Шул 
кыз минем әнием Әлфия (1954), Туймазы-
дагы 1 нче урта мәктәпне тәмамлагач, Ок-
тябрьск шәһәрендәге мебель фабрикасында 

Нәсел җепләрен саклаучы

Мәдинә һәм Акмалетдин Абзаловлар балалары белән

Әлфия һәм 
Фәрит 
Гайнановлар
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эшли. Аннары, лаеклы ялга чыкканчы, авыл 
хуҗалыгында эшләде», – дип сөйли Флүр 
Гайнанов.

Аның әти-әнисе Әлфия белән Фәрит 
Гайнановлар 1987 елда өйләнешәләр. Гаи- 
ләдә 2 бала туып үсә. Флүр (1987), Тө- 
мәнәктә урта мәктәпне бетергәч, Туймазы 
индустриаль техникумын тәмамлый. Ерак 
Кавказ якларында армия сафларында 
хезмәт итеп кайта. 2015 елда гаилә кора. 
Хатыны Айгөл белән ике бала – Энҗе һәм 
Ниязны үстерәләр. 

Фәнүр (1988), урта мәктәпне тәмамлагач, 
Туймазы шәһәрендәге 49 нчы училищены бе-
терә. Хатыны Гөлшат белән уллары Кәримне 
үстерәләр. 

Әлфия ханым бүгенге көндә оныкларын 
карашып яши. 

«Без бәхетле, чөнки үткәнебезне, әби-ба-
баларыбызның тарихын беләбез. Алар белән 
горурланабыз. Без бәхетле, чөнки балала-
рыбызга, оныкларыбызга сөйләрлек, мирас 
итеп калдырырлык тарихыбыз бар», – ди 
Флүр Гайнанов. 

Айгөл һәм Флүр Гайнановлар гаиләсе Гөлшат һәм Фәнүр Гайнановлар гаиләсе

Төмәнәк кызы Зәлия Зәйнулла кызы 
Шәйдуллина (1947) «Родина» Мәдәни-
ят йортындагы бию түгәрәгенә йөри, фо-
торәсемгә төшерә, мандолинада оста уйный. 
Булачак ирен – Рәҗәп Рәшитовны да бе-
ренче мәртәбә бию түгәрәгендә очрата ул. 

Рәҗәп Әхмәтгали улы Рәшитов (1943–
2013) та талантлы, спортны, биергә яратучы 
егет булып чыга: Сабантуйларда гер күтәрү 
буенча беренчелекне бирми, Уфада узды-
рылган бәйгеләрдә катнаша. 

Мәктәпне бетерүгә үк кавышырга ашык-
мый яшьләр, кайсы кайда белемнәрен күтә- 
рергә тырыша. Зәлия – Бәләбәй педагогия 
училищесына, Рәҗәп Уфа автотранспорт 
техникумына укырга керә. Икесе дә һөнәр 
иясе булып, туган авылларына кайтып урна-
ша. Зәлия башлангыч сыйныф укучылары-
на белем бирә. Соңрак югары белем алып, 
рус теле укытучысы булып китә. Ә Рәҗәп 
колхозда эшли: шофер да, токарь да, кур-
кынычсызлык техникасы буенча инженер да 
була. Шул арада Венгриядә хәрби бурычын 
үтәп кайта. 

Зәлия белән Рәҗәп 1968 елда гаилә ко-
рып, Рәҗәп абыйның туган нигезендә яшәп 
калалар. 

– Биатай Әхмәтгали Габдрәкыйп улы 
сугыш ветераны иде. Гомер буена колхозда 
умартачы булып эшләде. Бианай Мөшәрәфә 
Мөхәммәди кызы да колхозда төрле эштә 
йөрде. Балалар үстергәндә, инәки төп терәк 
булды. 6 айлык баланы аңа калдырып эшкә 
чыктым, – дип искә ала Зәлия апа. 

Зәлия апа белән Рәҗәп абый 2 бала 
тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге көндә икесе 

дә туган авылларында үз гаиләләре белән 
яшиләр. 

– Балалар үстергәндә, үзебез көн-төн 
эштә булдык. Аларны да эш белән тәрбия- 
ләдек, бер минут эшсез тормадылар. Чөнки 
ялкауларны бер дә яратмыйм. Югары белем 
алырга да юнәлеш бирдек. Балаларыбыз бик 
әйбәтләр, Аллага шөкер. Бүген дүрт оныгы-
бызны һәм ике оныкчыгыбызны да тәрбияле, 
кешелекле итеп үстерешергә булышабыз, – 
ди Зәлия апа. 

Хезмәт ветераны Зәлия апа Шәйдулли-
на (Рәшитова) 35 ел мәктәптә эшләп лаеклы 
ялга чыга, «Россиянең халык мәгарифе от-
личнигы» дигән мактаулы исемгә лаек була. 

«Ялкауларны бер дә яратмыйм»
62

Зәлия һәм Рәҗәп Рәшитовлар
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Маһурия Харис кызы Мөхәммәтова (1932) 
Төмәнәк авылында күп балалы гаиләдә туа. 
Авыл мәктәбендә 4 нче сыйныфны тәмамлый. 
Әтисе Харис абый сугыштан яраланып кайта, 
кайткач озак тормый, Туймазы хастаханәсен-
дә вафат була. «Әни белән көлтә җыйганнар, 
урак урганнар, печән чапканда көч җитмәгән-
лектән елаганнарым, Кыдаш урманы кисәргә 
йөргәннәрем әле дә истә», – ди ул. 

1954 елның декабрендә Маһурия авыл-
ның иң чибәр егете Галиәхмәт белән кавыша. 
Ул аны армиядән көтеп ала. Галиәхмәт ар-
миягә киткәндә күршедә яшәүче Бәдерниса, 
Хәлимә, Гамилә әбиләргә: «Әгәр Маһурия 
мине көтсә, өйләнәм, ә сезгә берәр тартма 
чәй бирәм», – ди икән. Көтмиме соң?! Көтә, 
әлбәттә, Галиәхмәтен...

Маһурия һәм Галиәхмәт Мөхәммәтовлар 
гаиләсендә өч бала – Газинур (1957), Резеда 
(1959), Мөнәвир (1962–1996) туып үсә. Га-
лиәхмәт абый гомер буе тракторда, комбайн- 

да эшли, колхозда иң алдынгылардан була. 
Маһурия апа да колхозда хезмәт куя: чөген-
дердә дә, амбарда да эшли. 

Бүгенге көндә дә ул – Төмәнәкнең их-
тирамга лаеклы әбисе. Ачык йөзен, матур  
киңәшләрен кызганмыйча, балаларына ярат-
кан әнкәй, оныкларына хөрмәтле әбекәй бу-
лып, тыныч картлыкта гомер итә. 

Маһурия Мөхәммәтова Газинур улы белән

Авылның хөрмәтле әбисе
63

«Күрдем, ошаттым, гашыйк булдым. 2—3 
көн эчендә чәчләрне чәчкә бәйләп, гаилә дә 
кордык, биш бала – Венер, Лилия, Дамир, 
Винера, Гүзәлне үстердек», – дип, елма-
еп сүзен башлады Хәмит Абзалетдин улы 
(1937) гаиләсе турында. 

Хәмит абый Галиев тумышы белән 
Төмәнәктән. Хатыны Зөлфирә Амтах кызы 
(1939) Татар Олкан (Туймазы районы) 
авылыннан килен булып килгән. Зөлфирә 
апа гомер буе колхозда төрле эштә эшләгән, 
«Хезмәт ветераны» исеменә лаек булган. Хә-
мит абыйның да 43 ел хезмәт стажы бар. Ул 
колхозда шофер да, тракторчы да булган. 
«Колхоз эшендә йөреп, балаларның үскәнен 
күрми дә калдык. Мәктәптә яхшы укыды-
лар, техникумнар бетерделәр. «Йөзебезгә 
кызыллык китермәгез, тырыш булыгыз», –  
дип үстердек. Хәзер инде үзләре матур итеп 
дөнья көтәләр», – ди балалары белән Хә-
мит абый, горурланып.

«Хуҗалыктагы бөтен эшне Хәмит белән 
үзебез башкардык. Тормышны җигелеп тарт- 
тык: урманын да кистек, йортын да салдык. 
Күп итеп маллар асрадык. Яшьли тегү, чигү 
эшләренә оста булдым. Бирнә сандыгын да 
әзерләдем. Балаларны үстергәндә, кием-са-
лымны үзем тектем-бәйләдем», – дип, иренә 
кушыла Зөлфирә апа. 

Галиевләр озак еллар Хәмит абыйның 
әнисе Сәхипҗамал Мөхәммәтгали кызы 

(1901–1993) белән бергә яшиләр. Әтиләре 
Абзалетдин Сәфәргали улы (?–1945) яшь-
ли гүр иясе була. 

Бүгенге көндә Зөлфирә һәм Хәмит Га-
лиевләр тормышларыннан канәгать булып, 
шөкер итеп тыныч кына яшәп яталар. Хуҗа-
ларның уңганлыгы ишегалларыннан күренеп 
тора. Төзек, матур йорт. Тәрәз төпләрен ал-
лы-гөлле чәчкәләргә күмелгән гөлләр бизи. 

«Бер күрүдә яраттым...»
66

Зөлфирә һәм Хәмит Галиевләр балалары һәм оныклары 
арасында
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Миннемәккә Минехаир кызы (1951) белән 
Мөбарәк Гыйльметдин улы Сәйфетдиновлар 
(1948) авыл клубына кичке уенга чыккач та-
нышалар. 4 ел бер-берсен сынаганнан соң, 
матур җәй аенда гаилә корып җибәрәләр һәм 
Туймазы шәһәрендә яши башлыйлар. Сәй-
фетдиновлар гаиләсендә 2 кыз – Ильмира 
(1975) һәм Эльвира (1980) туып үсә. Бүген-
ге көндә алар үз гаиләләре белән Туймазы 
шәһәрендә торалар. Мөбарәк абый гомере буе- 
на шофер, Миннемәккә апа хисапчы булып 

эшли. 2003 елда Сәйфетдиновлар гаиләсе Мө-
барәк абыйның туган нигезенә – Төмәнәккә 
кайтып төпләнәләр. 

Мөбарәк абыйның әтисе Гыйльметдин 
Ягафәр улы (1905–1980) – сугыш вете-
раны. Сугыштан соң озак еллар колхозда 
эшләгән, умарта тоткан. Аның бик күп ор-
ден-медальләре сакланган. 

Әнисе Фатыйма Фәррах кызы (1908–
1980) гомере буена колхозда эшләгән. 
Гаиләләрендә алты бала туса да, өчесе генә 
үскән. «Минем бабыкай – Ягафәр Сәйфет-
дин улын гаиләләре белән Себергә сөргәннәр. 
Ягафәр бабай шуннан кайтмаган. Шуның ар-
касында әтеки дә 5 ел сөргендә булган. 5 ел 
Бөек Ватан сугышында катнашкан», – дип 
сөйли Мөбарәк абый. 

Миннемәккә апаның әтисе Минехаир 
Гыйззәтулла улы Хисмәтуллин (1924–1986) 
да – сугыш ветераны. Әнисе Кәримә Габ-
салих кызы (1930–2006) белән алар дүрт 
бала тәрбияләп үстергәннәр. 

«Бәләкәй вакытта әти-әниләргә умарта 
караша идек. Армиягә кадәр үк колхозда 
тракторчы булып эшләдем. Һәрвакыт эштә 
булдык, балаларны да эшсөяр итеп тәрбия- 
ләргә тырыштык. Элек дөнья авырлыгын 
сизмәдек. Эш булды, эше булгач, ашы да 
булды», – дип сөйли Мөбарәк абый. 

Хуҗаларның тырышлыгы ишегалдыннан 
ук күренеп тора. Йорт-куралар төзек, матур. 
Тәрәзә төбендәге гөлләр хуҗабикәнең уңган-
лыгы турында сөйли. Алар бүгенге көндә дә 
мал-туар, кош-корт асрап торалар. Ялларда 
балаларын, оныкларын көтеп алалар. Мин-
немәккә апа әбекәй буларак оныкларын бә- 
лешләр, өчпочмаклар пешереп көтеп тора. 

«Җәйләрен Айбулат тавына, иске умарта-
лыкка йөрергә яратабыз. Табигатебез матур. 
Дөньябыздан канәгать булып яшибез», – 
диләр алар. 

Эше булса, ашы була
71

Фатыйма һәм Гыйльметдин Сәйфетдиновлар

Миннемәккә һәм Мөбарәк Сәйфетдиновлар

Нурия Миңнеәхмәт кызы (1965) белән 
Рөстәм Фәнүк улы Исрафиловлар (1961–
2009) 2002 елда, Нуриянең бертуган апасы 
чакыруы буенча, Себердән Төмәнәккә килеп 
төпләнәләр. Иске генә йорт сатып алалар. 
Аңа яңа бүлмәләр өстиләр, матурлыйлар. 
Нурия мәктәптә җыештыручы булып эшли. 
Дөнья булгач, төрле хәлләр була: авыр чак- 
ларны да үткәрәләр, шатлыклы вакыйгалар-
га да бай була аларның тормышы. Гаиләдә  

2 бала тәрбияләп үстерәләр. Алар инде бүген 
һәркайсы үз гаиләсе белән яши. Кызлары 
Регина Туймазы районы Әгертамак авылын-
да, уллары Рафаэль Октябрск шәһәрендә 
яши. 

2008 елда Нуриянең бертуган энесе Сала-
ват гүр иясе була. Нурия белән Рөстәм Сала-
ватның ике улын үзләренә тәрбиягә алалар. 
Бүгенге көндә Рамазан белән Марсель Ок-
тябрск шәһәрендә укыйлар. 

Дөнья булгач, төрле хәлләр була...
72

Нурия 
Исрафилова 
уллары Рамазан 
һәм Марсель 
белән
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Гөлнара Равил кызы (1974) булачак  
ирен – Олег Андрей улы Черновны (1969) –  
Туймазы фарфор заводында эшләгән елла-
рында очрата. Яшь парлар 1993 елда гаилә 
кора. Башта алар Туймазы шәһәрендә яши. 
2005 елда Төмәнәккә күченеп кайталар. Ма-
тур итеп дөнья җиткерәләр. 

Черновлар 3 балага – Руслан (1994), Эль- 
вира (1997), Артем (2010) гомер бирәләр. Бү-
генге көндә Артем – мәктәп укучысы, Руслан 
белән Эльвира үз гаиләләре белән яши. 

«Күченеп кайткан елларда авырлыклар 
да булды, ләкин алар алдында баш иеп 

тормадык, җиңә бардык. Балаларыбыз эш-
сөяр булып үсте, мәктәптә дә яхшы укыды-
лар. Барлык йорт эшләрен алар белән бергә 
эшлибез», – дип сөйли Олег.

Ул бүгенге көндә Туймазыдагы «Хим-
маш» оешмасында, Гөлнара Төмәнәк мәктә-
бендә җыештыручы булып эшли. 

«Төмәнәк урманнары җиләк-җимешкә 
бик бай. Җәйләрен урманда йөрергә ярата- 
быз», – ди алар. Гөлнара гөлләр үстерергә 
дә ярата, тәрәзә төпләрен матур миләүшәләр 
бизи аларның. 

Гөлнара һәм 
Олег Черновлар 
гаиләсе

Сазбаш авылында туган Габделвәли Рә-
шитов (1905–1943) 1941 елда Бөек Ватан 
сугышына алына, 1943 елда яраланып авылга 
кайта. Әмма озак тормый, яралары төзәлү-
гә, яңадан сугышка китә. Шул китүеннән ул 
башка туган якларына әйләнеп кайта алмый, 
һәлак була. «Варваровка авылында туганнар 
каберлегенә җирләнгән» дигән кәгазе килгән-
дә хатыны Маһирә (1910–1988) икенче бала-
сына көмәнле була. 

Габделвәлинең беренче хатыны вафат 
булгач, дүрт ятим бала өстенә килгән була 
Маһирә. Үзе дә иренә ике бала бүләк итә. 
Әмма, ни кызганыч, каһәр суккан сугыш 
күпме баланы ятим калдыра. Маһирә дә 
алты баласын – Фатыйма, Зәкиян, Миңне-
гали, Шәмсинур, Фәнүзә, Рәзинәне кочак- 
лап, тол кала. Бүгенге көндә шул алты ба-
ладан икесе – Фәнүзә апа белән Рәзинә апа 
гына исән. Рәзинә апа Туймазы шәһәрендә 
яши, Фәнүзә апа Төмәнәктә гомер итә.

Фәнүзә Рәшитова (1938) Төмәнәк егете- 
нә – Мәгариф Мөхтәсиб улы Исмәгыйлев-
ка (1936–2008) кияүгә чыга. «Килен булып 
төшкәндә, иремнең әти-әниләре үлгән, би-
анайның 96 яшьлек бианае гына исән иде. 
Аны тәрбияләдек», – ди ул. Фәнүзә апа 
колхозда эшли, Мәгариф абый атлар карый. 
Гаиләдә дүрт бала – Рузил (1958–2002), 
Инзир (1961–2004), Гөлсинә (1963), Гүзәл 
(1966) туа. Бүгенге көндә Гүзәл – Шаран 
районының Дүртөйле авылында, Гөлсинә 
Төмәнәктә – Маһирә әбисенең нигезендә 
яши. Соңгы елларда Фәнүзә апа да Гөлсинә 
кызы тәрбиясендә көн күрә. 

Гөлсинә Октябрьскида 30 нчы һөнәр 
училищесын тәмамлый. 1983 елда Бәләбәй 

районы Байморза авылы егете Зәбир Зәки-
ян улы Ахтареевка (1961) кияүгә чыга. 
Гөлсинә 20 ел Туймазыдагы «Сава» ит ком-
бинатында эшли, Зәбир төзелештә ташчы 
хезмәтендә була. Ахтареевлар гаиләсендә  
2 бала – Зимфир (1984) һәм Гөлназ 
(1987) туып үсә. 

2008 елда Төмәнәккә кайтып, зур, мәһа-
бәт өй салып керәләр. Бүгенге көндә кош-
корт асрап, бакчада җиләк-җимеш, яшелчә, 
чәчәк үстереп, матур, мул тормышта яши 
алар. 

Сугыш чоры балалары
76

Фәнүзә һәм Мәгариф Исмәгыйлевлар кызлары Гүзәл, 
Гөлсинә һәм кияүләре Зәбир, оныклары Александр белән. 
1996 ел 



Көнчыгыш урамы Көнчыгыш урамы

462 463

йорт йортЭштә узган балачак
77

Риф Мәгдән улы Хәйбрахмановның 
(1944–2002) әтисе Мәгдән Гарәфетдин улы 
Ямадыбаш (Шаран районы) авылыннан 
була. Рифкә 4 яшь чагында ук вафат була ул. 
Шуңа күрә Риф әнисе – Нурикамал Сәха-
бетдин кызы (1923–1998) тәрбиясендә генә 
үсә, гаиләдә бердәнбер бала була. Нурикамал 
Хәйбрахманова гомер буе колхозда эшли. 

Үсеп, буйга җиткән егет 1971 елда гаилә 
кора. Мәктәп елларыннан ук белгән авылдаш 
кызына – Хәмидәгә (1949) күзе төшә аның. 
Тәвәккәл, кыю Рифне Хәмидә дә үз итә. 
Гаилә коргач, аларның 3 кызлары – Гөлүзә, 
Миләүшә, Ирина туып үсә. Бүгенге көндә ба-
лалар барысы да үз гаиләләре белән яши. 

Хәмидә апаның әтисе Нургали Миңне-
гали улы Миңнегалиев (1895–1962) белән 
әнисе Хәтирә Тимербай кызы (1913–1994) 
гаиләсендә 5 бала тәрбияләнеп үсә. Әти- 
әниләре үзләре гомер буе колхозда эшлиләр. 

«Без кечкенә чакта уенчыклар юк иде. 
Тау бите кардан ачылуга, урам балалары 
шунда җыелышып, «көлүкле», «тыйтаклы» 
уеннары уйный идек. Бәләкәйдән әнкәйгә 

ярдәмләшергә фермага менеп йөрдем. 8 нче 
сыйныфны бетергәч, үзем дә фермада эшли 
башладым», – дип, бала чагын хәтерендә 
барлый Хәмидә Хәйбрахманова. 

27 ел төп нигездә бианае белән яши алар. 
Балалар үстергәндә, Нурикамал әби зур ярдәм-
че була. Аларны күз карасы кебек саклый. 
«Колхоз эшенә иртән чыгып китеп, кич кенә 
кайта идек. Бианайга бик рәхмәтлемен. Бала-
ларым әбиләре тәрбиясендә үсте. Кул арасына 
керә башлау белән, хуҗалык эшләрендә ярдәм 
итештеләр, эшсөяр булып үстеләр», – ди Хә-
мидә апа, балалары өчен горурланып. 

Хәмидә апа үзе күп еллар буе ире Риф 
абый белән комбайнда ярдәмче, аннары 
колхозда сыер савучы булып эшли. Тырыш 
хезмәте өчен 3 нче дәрәҗә Хезмәт даны ор-
денына лаек була, Мактау грамоталары бе-
лән бүләкләнә. 

Бүгенге көндә ул кызы Миләүшә, оныгы 
Камилә белән бергә яши. Колхозда механиза-
тор булып эшләп йөргән Риф абыйның гына 
гомере иртә өзелә: лаеклы ялга да чыга ал-
мыйча, яман шеш авыруыннан үлеп китә. 

Риф Хәйбрахманов Хәмидә Хәйбрахманова кызлары белән

Гүзәл Абдулхәмит кызы (1967) белән Наил 
Вәкил улы (1962) Борһановлар, Үзбәкстанда 
туып үссәләр дә, татар телен яхшы беләләр. 
Ана теленә мәхәббәт аларга гаиләдә бирелгән. 

Сугыш елларында Наилнең әби-бабала- 
ры – Татарстаннан, Гүзәлнең әби-бабала-
ры Башкортстаннан Үзбәкстанга күченеп ки-
тә. Ничә еллардан соң аларның оныклары 
очрашып, гаилә корып, әби-бабаларының ту-
ган якларына кайталар. 

«Төмәнәккә кунакка кайткач, авылның 
табигатен, халкын бик ошаттык. Шуңа күрә 
яшәр өчен бу авылны сайладык. 2002 елда 
матур йорт салып кердек. Күршеләребез бик 
яхшы туры килде. Кайткан елларда ярдәмнәре 
бик зур булды. Аларга мең рәхмәтлебез», – 
диләр алар. 

Наил – һөнәре буенча төзүче. Якын-тирә 
авылларда бик күп йортлар аның кулы белән 
төзелгән. Гүзәл – пешекче. Төмәнәк авылы 
балалар бакчасында ашханәдә эшли. Үзләре 
дә 2 бала – Әнвәр белән Мансурны тәрбияләп 
үстергәннәр.

 «Балаларыбызны мөселманча тәрбияләргә 
тырыштык. Үзем дә, улларым да биш вакыт 
намазны калдырмыйбыз. Мәчеткә дә йөрибез. 
Фәнир Галимов төзеткән «Ак өмет» мәчетен үз 
итәбез», – ди хуҗа. 

Пылау – Борһановларның иң яраткан ри-
зыгы. Татар халкының милли ризыкларын да 

яратып ашый алар. Хуҗалык эшләрен балала-
ры белән бергәләп башкаралар. 

«Балаларыбыз туган телләрен белсеннәр, 
милләттәшләре белән аралашып яшәсеннәр 
дип кайттык Башкортстанга. Аллага шөкер, 
улларыбыз татарча аралаша, Мансур улыбыз 
хәтта туган телебездә шигырьләр дә яза», – 
ди Наил әфәнде.

Ерак араларны якын итеп...
78

Гүзәл һәм Наил Борһановлар гаиләсе
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Бер сыйныфта, бер урамда уйнап үскән 
төмәнәклеләр Әлфия Нурсафа кызы (1951) 
белән Зиннур Әүхәди улы (1952) Әхмәтвә-
лиевләр 1977 елда гаилә кора. 5 балага – 
Зәбир, Рөстәм, Ильмира, Лена белән Ленар-
га (игезәкләр) гомер бүләк итәләр. Бүгенге 
көндә аларның барысы да гаиләле, үзләре 
матур итеп дөнья көтә. Ике уллары исә 
Төмәнәктә йорт салып кергән. 

Әлфия һәм Зиннур Әхмәтвәлиевләр 
әтиләренең төп нигезендә яши. Икесе дә го-
мер буе колхозда эшләгән. Зиннурның туган-
нары – оста гармунчылар, үзе дә җыр-моң-
га гашыйк, бигрәк тә озын көйләрне яратып 
башкара ул. 

«Әтеки-инәки белән 13 елдан артык бер-

гә гомер иттек. Инәки соңгы елларында ин-
сульт кичерде. Алар гүр иясе булгач, әте-
кинең 100 яшьлек әнисе Хәлимә Тимербай 
кызын тәрбияләдек. Әти-әни, әби-бабалары-
бызның рәхмәтен, фатихасын алып калдык, 
Аллага шөкер. Озын гомерле булдылар, 
үзләре бик акыллы кешеләр иде. Соңгы ел-
ларда әбиебез дисбе тартып, догалар укып 
кына утырды», – ди Зиннур Әхмәтвәлиев. 

Әлфия ханым да үз әти-әнисен җылы хис-
ләр белән искә ала. Әнисе Галимә Фәхрет-
дин кызы (1913–1997) – Ямадыбаш (Ша-
ран районы) авылыннан. Әтисе Нурсафа 
Вәлиәхмәт улы Вәлиәхмәтов (1895–1981) 
белән алар 4 бала үстерәләр. Әтисе кебек, 
Нурсафа да мулла була. 

«Яшь чакларыбыз матур булып истә кал-
ган. Эшкә дә йөрдек, балалар да үстердек. 
Элек капка башы саен колхоз басуыннан 
чөгендер, бәрәңге эшкәртергә бирелә иде. 
Гаилә белән утыйбыз, гаилә белән алабыз. 
Хәзер ис-акылларыбыз китә. Ничек өлгер-
гәнбез? Балаларга артык тәрбия дә бирә 
алмадык кебек. Үзебез белән эшкә йөрттек, 
Аллага шөкер, эшкә өйрәнеп үстеләр», – ди 
Зиннур абый. 

Зиннур Әхмәтвәлиев үзе атлар ярата. Бү-
генге көндә дә ишегалды тутырып мал-туар 
асрый, умарта тота. Ә Әлфиясе тегә-бәйли. 
«Оныклар, балалар белән барыбыз бергә 
җыелганда 18 әр кеше булабыз. Туган көн-
нәрне яланда үткәрергә яратабыз. Бергә 
җыелганда бәлеш белән сыйлыйм үзләрен. 
Гомер буе кулыбыздан эш, авызыбыздан аш 
китмәде», – дип шөкер итә Әлфия ханым.

Әлфия һәм Зиннур Әхмәтвәлиевлар гаиләсе

Төмәнәк авылының иң өлкән кешеләре-
нең берсе булган 97 яшьлек Мөзәкирә әби 
Гыймаева (1923) бүгенге көндә бианае-биа-
тае нигезендә яши. Ире Сәхабетдин Гыймаев 
(1920–2000) – Шәмсевафа һәм Тәһаутдин 
Гыймаевлар гаиләсендә туган алты бала – 
Миңнегаян, Әхмәдия, Хурлыгаян, Мәрзия, 
Тәрҗимә арасында төпчеге. Ул – сугыш 
афәтләрен үткән авыл кешесе, «Георгий Жу-
ков (1896–1996)», «За отвагу», юбилей ме-
дальләренә, 3 нче дәрәҗә Дан орденына лаек 
булган сугыш ветераны. 

Мөзәкирә әби Төмәнәккә Шаран районы 
Нөрәй авылыннан килен булып килә. Ире 

белән икесе дә колхозда төрле эштә эшлиләр. 
Гыймаевлар гаиләсендә өч бала – Венера 
(1951), Венер (1956), Айрат (1963–1983) 
туа. Өчесе дә туган авылларында төпләнеп 
кала. «Әтеки бик әйбәт, нечкә күңелле кеше 
иде. Инәки бик таләпчән булды», – ди Ве-
нера апа. 

Яшьлеге авыр узса да, бүгенге көндә бик 
бәхетле Мөзәкирә әби. Янәшәсендә хәлен бе-
лешеп торырга, кирәк чакта ярдәмләшергә, 
авырганда чәйләрен куеп эчертергә Венерасы 
белән Венеры бар. Шуңа шөкер итеп, балала-
рына изге теләкләрен теләп, Ходайдан сорап, 
догалар кылып гомер кичерә. 

Ул ялгыз түгел
80

Сәхабетдин Гыймаев Мөзәкирә Гыймаева кызы Венера һәм улы Венер белән
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«Безнең Ташкенттан авылга күчеп кайт-
кан гына чак. Фәнүр дә Себердә эшләп ялга 
кайткан. Беренче мәртәбә автобус тукта-
лышында очраштык. Миңа Фәнүр ошады. 
Ул да беренче күрүдә үк мине ошаткан икән: 
«Бу шәл бәйләгән чибәр кыз минем хатыным 
булачак», – дип, күңеленә салып та куй-
ган», – дип сөйләп китте ире белән таны-
шу тарихлары турында Ирина. Шулай итеп, 
1993 елда яңа гаилә барлыкка килә. Матур 
гына йорт салып керә алар. Тату гаиләдә  
3 бала – Эмиль, Энзара, Амелия үсә. 

Бүгенге көндә Фәнүр Зәйдуллин (1968) 
Себердә механик булып эшләп йөри. Ирина 
(1976) – Төмәнәктә почта элемтәсе җитәк-
чесе.

Ирина белән Фәнүр Зәйдуллиннарның 
куанычлары зур, ярдәмләшергә, киңәшлә-
шергә икесенең дә әниләре исән-сау, үз 
урамнарында ук яшиләр. «Мин килен бу-
лып төшкәндә, Фәнүрнең әбисе дә исән 
иде. Йортлары кечкенә булса да, бик тату 
яшәдек. Гел кунаклар килә иде. Әбекәй ку-
накчыл, киң күңелле, ачык йөзле булды», –  
ди искә ала Ирина.

Әти-әниләренең әбекәйләренә күрсәт-
кән хөрмәтен күреп үскән балалар бүген 
әти-әниләренә – Ирина белән Фәнүргә дә 
мәрхәмәтле. Зәйдуллиннарның дус, тату 
гаиләсе җәйләрен җиләккә, кышларын чаң-
гы шуарга ярата. 

Ирина белән 
Фәнүр 
Зәйдуллиннар 
гаиләсе

Марат Гомәр улы Зиякаев (1962) Үз-
бәкстанның Сәмәрканд шәһәрендә туа. Сә- 
мәркандтагы 92 нче һөнәр училищесында элек-
трик һөнәре үзләштерә. 1983 елда ул Туймазы-
га күченеп кайта. 14 ел – Туймазы тимербе-
тон заводында, ә бүгенге көндә Туймазы кәгазь 
фабрикасында эшли. Булачак хатыны –  
Шаран районының Алпай авылында туып 
үскән Зилара Фәим кызы (1963) белән дә ул 
Туймазы шәһәрендә таныша, һәм 1984 елда 
алар гаилә кора. 

Зилара, Зирекле урта мәктәбен тәмамла-
гач, Туймазының 54 нче һөнәр училищесына 
укырга керә. Аннан фарфор эшләнмәләрне 
формовкалаучы булып чыга. 1981–1986 ел-
ларда Туймазы фарфор заводында эшли. 18 
ел Туймазының 6 нчы балалар бакчасында 
хезмәт куя.

2007 елда Зилара һәм Марат Зиякаевлар 
Төмәнәк авылына күченеп кайталар. Зилара 
ханым кибеттә сатучы булып эшли. Зиякаев-
лар гаиләсендә туган Альберт (1990), Туйма-
зының 128 нче лицеен тәмамлап, «РиаПласт» 
оешмасында эретеп ябыштыручы булып эшли, 
Туймазыда тора. Артур (1985) уллары, Туй-
мазының 49 нчы һөнәр училищесында электр 
белән эретеп ябыштыручы һөнәрен үзләште-
реп, Туймазыдагы «Стальмонтаж» оешмасын-
да хезмәт куя, гаиләсе белән Төмәнәктә яши. 
Хатыны Ләйсән Хәмит кызы (1988), Бирск 
дәүләт педагогия академиясен тәмамлап, 
Төмәнәк мәктәбендә химия-биология фәненнән 

укыта. Алар ике бала – Данир (2015) белән 
Риананы (2018) үстерәләр.

Бүген Зиякаевлар бер ишегалдында ике 
йортта дус, тату яшиләр. Аш-суга оста Зи-
лара ханым һәркайсын тәмле ашлары белән 
сыйласа, Марат әфәнде һәрвакыт киңәшләрен 
бирер гә әзер.

Бер ишегалдында – ике гаилә
84

Артур, Зилара, Альберт, Марат Зиякаевлар

Ләйсән һәм Артур Зиякаевлар
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Рауманә (1939–2020) белән Мөнәвир 
(1939–1992) Нуритдиновларның төпчеге 
Ринатның (1971) яңа гына армия сафларын-
да хезмәт итеп кайткан чагы. Булачак хаты-
ны – Рәзилә Фәрит кызы (1972) белән ул 
клубта, кичке уенда таныша. Бер ел очрашып 
йөргәннән соң, яшьләр гаилә кора: 1994 ел-
ның ямьле җәендә гөрләтеп туй ясый алар.

Ринат бүгенге көндә Себердә вахта 
ысулы белән электрик булып эшләп йөри. 
Аның турында авылдашлары «алтын куллы 
ир» диләр. Бигрәк тә агач эшләренә кулы 
ятып тора. Татар халкының ядкяре, бүгенге 
вакытта музейларда гына күреп була торган 
сандыклар да ясаган элек. Хәтта заказ белән 
ясатучылар да булган. 

Рәзилә Нуритдинова район үзәгендәге 
кибеттә эшли. Бакчада чәчкәләр үстерергә 

ярата. Язын авылдашларын да чәчәк 
үсентеләре белән тәэмин итә. Авыл халкы 
рәхмәт укый-укый үстерә аның гөлләрен. 
«Без табигатькә гашыйк, җир кешеләре. 
Туган авылыбызны бик яратабыз, спорт бе- 
лән шөгыльләнәбез, кышын чаңгыда йөри-
без», – ди Рәзилә. 

Нуритдиновларның кызлары Рената 
(1997) КФУның журналистика бүлеген тә-
мамлаган. «Кызыбыз укыганда гел алдын-
гылар рәтендә булды, йөзебезгә кызыллык 
китермәде, Аллага шөкер», – диләр Рәзилә 
белән Ринат. 

Нуритдиновлар бүген үз көчләре белән 
тергезгән бик күркәм, мәһабәт йортта 
яшиләр. Ишегалдыннан ук хуҗаларның уң-
ганлыклары күзгә ташлана. 

Рәзилә һәм 
Ринат 
Нуритдиновлар 
гаиләсе

Әкъмәлетдин Мөхәммәтдин улы Фәттахов 
(1923–1996) Шаран районы Бурсык авылын-
да туып үсә. 7 нче сыйныфны тәмамлауга, 
колхозда эшли башлый. 1941 елда Бөек Ватан 
сугышына алына һәм анда пулеметчы булып 
хезмәт итә. Сугыштагы батырлыклары өчен 
Кызыл Йолдыз һәм I, II дәрәҗә Ватан сугышы 
орденнарына лаек була. 1943 елда яраланып, 
бер аягын югалтып, туган ягына әйләнеп кай-
та. Әмма тормыш авырлыклары аркасында 
Мурманск якларына чыгып китәргә мәҗбүр 
була. Һәм 1948 елда шунда счетовод-кассир 
булып эшли башлый. 

1954 елда Әкъмәлетдин Фәттахов Төмәнәк 
урман хуҗалыгына эшкә кайта. Биредә 
Төмәнәк кызы Гөлҗиһан Шәрәфетдин кызы 
Гарәфетдинова (1932–1998) белән никахла-

ша. Әкъмәлетдин абый баш хисапчы булып, 
ә Гөлҗиһан апа колхозда эшли: чөгендер дә 
үстерә, сарык фермасында да, амбарда да, ур-
ман хуҗалыгында да хезмәт куя. 

Фәттаховлар гаиләсендә 4 бала – Зөлфия 
(1956), Рәис (1957), Зимфира (1959), Аль-
фира (1961) туып үсә. Бүгенге көндә Зөлфия 
Кыргызстанның Чолпон-Ата, Альфира –  
Калуга, Зимфира Туймазы шәһәрләрендә 
яшиләр, Рәис Төмәнәктә – әти-әниләренең 
төп нигезендә көн күрә. 

«Әти-әниемнәр җыр-моңга гашыйк, бик 
тырыш кешеләр иде, көне-төне эштә булды-
лар, безгә дә яхшы тәрбия бирделәр, укытты-
лар. Без аларга бик рәхмәтле, онытмыйбыз, 
һәрвакыт искә алабыз үзләрен», – ди Рәис 
Фәттахов. 

Әти-әни нигезендә
86

Гөлҗиһан һәм 
Әкъмәлетдин 
Фәттаховлар
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Төмәнәк авылында яшәүче Гөлсинә (1955) 
һәм Нурлыгаян (1950) Шәрифуллиннар 
1972 елда гаилә кора. Мәхәббәт тарихлары 
авыл клубында башлана. «Яңа гына солдат 
хезмәтеннән кайткан чибәр, уңган Нурлы-
гаян шулкадәр башымны әйләндерде –  
18 яшемдә үк кияүгә чыктым», – дип көлә 
Гөлсинә апа. 

Тату гаиләдә 3 бала үсә. Гөлшат – авыл-
да, Илшат белән Лилия Туймазы шәһәрендә 
үз гаиләләре белән яшиләр. Нурлыгаян абый 
да, Гөлсинә апа да гомерләре буе колхозда 
эшлиләр. Үзләре җир сатып алып, йорт са-
лып керәләр. 

Нурлыгаян абыйның әтисе Рамазан Шәри-
фулла улы Шәрифуллинның (1930–1966) 
гомере фаҗигале рәвештә өзелә: көтүдән кайт- 
канда аттан егылып төшә ул. Алар хатыны 

Нуримәккә Гыйльметдин кызы Сафиуллина 
(1930–2000) белән 4 бала тәрбияләп үстерә. 
Икесе дә колхозда малчылыкта эшли. 

«Без яшь чакта кич утырулар бар иде. 
Безнең инәки Шәмгыя Минһаҗ кызы белән 
әтеки Зәкәрия Тимербай улы Абдуллиннар 
ачык йөзле, киң күңелле кешеләр булды. 
Тирә-күрше безгә яисә икенче бер күршегә 
җыелып, җырлашып утыралар, яңалыклар 
сөйләшәләр, бәйләм бәйлиләр... Хәзер бар 
нәрсә дә бар. Тормыш җитеш, тирә-күрше 
белән аралашу гына сирәгәйде», – дип көр-
сенә Гөлсинә апа. 

Бүгенге көндә Гөлсинә Зәкәрия кызы 
белән Нурлыгаян Рамазан улы Шәрифул-
линнарның 6 оныклары бар. Балаларына 
терәк булып, тигезлекләренә сөенеп, онык-
ларына шатланып яши бүген алар. 

Гөлсинә һәм 
Нурлыгаян 
Шәрифуллиннар

Туймазы районы Татар Олкан авылында 
туган Эльвира Фәнил кызы Ямгиева (1977) 
Төмәнәккә 2001 елда килен булып төшә. «Зә-
бир туганы белән безнең авылга кунакка кил-
гән иде, шунда таныштык. Аннан ул солдат 
хезмәтенә китте. Армиядән соң якыннанрак 
дуслашып киттек, гаилә кордык, матур итеп 
йорт төзеп кердек», – дип сөйли Эльвира. 

Зәбир Зиннур улы Әхмәтвәлиев (1977) – 
Туймазыдагы «ТуймазыФрут» оешмасында 
шофер, Эльвира Туймазы үзәк хастаханәсенең 
наркология бүлегендә фельдшер булып эшли. 

Әхмәтвәлиевләр гаиләдә ике ул – Булат 
(2002) һәм Миратны (2015) үстерәләр. Бүген-
ге көндә Булат Әлмәт дәүләт нефть институ-
тында белем ала. «Балаларыбыз әти-әниләрен, 
әби-бабайларын хөрмәт итсеннәр. Туган тел-
ләрен белсеннәр, туган авылларын яратсын-
нар дип тәрбиялибез», – ди хуҗабикә. 

«Кунак егет белән таныштым» 
89

Эльвира һәм Зәбир Әхмәтвәлиевлар
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1994 ел. Туймазыдан Собханкулга ба-
ручы автобуста Төмәнәк авылы егете Ришат 
Рабис улы Гомәров (1973) бер чибәр кыз-
ны күреп ала. Собханкул авылыннан Роза-
лия Гайфулла кызы (1972) булып чыга ул. 
Урып- җыю вакыты була бу, кызның уңган-
лыгы шунда ук сынала. Ришатның аны чит-
ләргә бирәсе килми. 2 атна дигәндә гаилә дә 
корып җибәрәләр. 

Гомәровлар гаиләсендә 5 бала – Анаста-
сия (1992), Илшат (1995), Ринат (1998), 
Илфат (2001), Ильяс (2007) тәрбияләнеп 
үсә. Боларга өстәп, алар балалар йортыннан 
тагын 2 бала алалар. Әниләре кыек юлга бас- 
кан, балалар мунчада яшәгән була, бу хак-
та ишеткәч, Розалия белән Ришат аларны 
кызганып, гаиләләренә алып кайта. Бу ба-
лалар инде хәзер үзләре гаиләле. Галина Пе-
тербургта ресторанда пешекче булып эшли. 
Людмила Төмәнәктә яши. 

Ришат үзе һөнәре буенча төзүче, өйләр 
сала. Розалия «Жасмин» чәчтарашханәсендә 
эшли. Балалары да үзләре кебек эшсөярләр, 
тырышлар, абзар-кура тутырып мал, кош-
корт асрыйлар. Дөньялары матур, җитеш.

Ришатның әтисе Рабис Тимерҗан улы 
Гомәров (1946–2009) гомере буе колхозда 
бригадир булып эшләгән. «Әтине өйдә күр-
гән булмады. Без йокыдан торышка, колхоз 
эшенә киткән була. Без йокларга яткач кына 

кайта иде. Шуңа күбрәк әби-бабай тәрбия-
сендә үстек. Бик тырыш, акыллы кешеләр 
иде алар. Безне дә эшкә өйрәттеләр, – дип 
сөйли Ришат кадерлеләре турында. – Әти-
нең әнисе Бибисара әби умарта тотты. Бик 
таләпчән иде».

Балалары ял вакытларында һәрвакыт 
үзләре янында була Гомәровларның. Роза-
лия аш-суга бик оста. Милли ашларны бик 
теләп пешерә. Җәйләрен бакча тутырып 
чәчкә, яшелчә-җимеш үстерә. Көзен шул 
яшелчәләрдән кышкылыкка салатлар ясый. 
Ришат исә – кул остасы. Бик матур йорт-
ларын үзе салып кергән. Җәйләрен гаилә 
Сазбаш, Айбулат урманнарына җиләккә, 
гөмбәгә йөрергә ярата, печәнне дә үзләре 
әзерлиләр. 

Розалия 
һәм Ришат 
Гомәровлар 
гаиләсе

Бер мәктәптә укысалар да, уку елла-
рында берсен берсе белешми алар. Беренче 
мәртәбә авыл клубында узган кичке уенда 
күрешәләр. 

Сүзебез – Эльвира Рифкат кызы (1973) 
һәм Венер Равил улы Гомәровлар (1968) 
турында. 1993 елда гаилә кора алар. 2 ул 
үстерәләр. Себердә эшләүче Эльмир уллары 
узган ел гына гаилә корган. Альмир улла- 
ры – студент.

Венер үзе Туймазыга йөреп эшли. Кул-
лары алтын аның: агачтан юынып өстәлләр 
ясый, йортларын да төзек, матур, заманча 
итеп үзе салган. Эльвира исә – хуҗабикә. 
Ишегалды тутырып мал-туар, кош-корт та 
асрый алар. 

«Печән сатып алганыбыз юк, егетләр 
үзләре әзерли. Улларыбызны эшсөяр итеп 
үстердек. Бер эштән дә куркып тормыйлар. 
Кызларныкы, малайларныкы дип аермый- 

лар. Үзебезне дә әти-әни хезмәт белән тәр-
бияләде. Колхоз эшенә чыгып киткәндә, 
безгә өйдәгесен кушып калдыралар иде. Ә 
без алар кушмаганны да үзебез белеп эшләп 
куя идек. Миңа – 5 яшь, икенче апаема – 
3, кечкенәсенә нибары – 9 ай. Менә шушы 
сабыйларны өйдә калдырып китәләр иде. 
Иң өлкәне булгач, бөтен җаваплылык минем 
өстә булды», – дип, бала чагын искә төшерә 
Эльвира. 

Эльвира һәм Венер Гомәровлар әле бүген 
дә әти-әниләренә булышып, хуҗалыкларын-
да ярдәмләшеп яшиләр. Авыл клубында үт-
кәрелгән концертларга, бәйрәмнәргә йөриләр. 
Гаилә әгъзалары алтын көзне үз итә, мөмкин-
челек табып, табигатькә чыгарга яраталар. 

«Балалар белән һәрвакыт татарча сөй-
ләшәбез. Эльмирыбыз мәчеткә йөри», – ди 
Эльвира ханым, улы белән горурланып.

«Безне хезмәт белән тәрбияләделәр»
94

Эльвира 
һәм Венер 
Гомәровлар 
гаиләсе



Көнчыгыш урамы

475

Көнчыгыш урамы

474

йорт«Балаларны эш белән тәрбияләдек»
96

Әлфия һәм Марат Шәйдуллиннар

2014 елда Төмәнәк авылында ачылган «РиаПласт» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьнең 
тарихы 2011 елдан башлана. Шул елда «РиаПласт» җәмгыяте Туймазыдагы өч тегү 
машинасында йомшак контейнерлар җитештерә башлый. Бүгенге көндә ул полипропилен 
капчыклар тегү предприятиеләре арасында Федерациянең Идел буе округы буенча иң 
күләмле оешма һәм биредә 260 кеше эшли. Җәмгыятьне Ринат Марат улы Шәйдуллин 
җитәкли. 

«РиаПласт» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять

Әлфия Кайдус кызы (1958) белән Ма-
рат Зәйнулла улы Шәйдуллиннар (1955) 
1980 елда гаилә кора. Марат Төмәнәк авылы 
егете булса, Әлфия Туймазы районы Бәтке 
авылыннан килен булып төшә. Беренче тап-
кыр Төмәнәк авылында кичке уенда очра-
ша алар. Әлфия ул вакытта, Уфа китап- 
ханә техникумын тәмамлап, юллама белән 
Төмәнәк китапханәсенә эшкә килгән була. Ә 
Маратның, читтән торып, Уфа нефть инсти-
тутын тәмамлап, Туймазыдагы «Химмаш» 
заводында эшләп йөргән чаклары. 

«Ул елларда төп эштән соң кичен амбар-
га ашлык төяргә, чистартырга йөрү бар иде. 
Әлфия белән якыннанрак танышу өчен, мин 
дә шунда бара идем», – дип сөйли Марат 
әфәнде. 

Шәйдуллиннар 2 ул тәрбияләп үстерәләр. 
Бүгенге көндә алар икесе дә үз гаиләләре 
белән җитеш тормышта яши. Рөстәм (1981) –  
Мәскәүдә, һөнәре буенча нефтьче, Амери-
ка компаниясендә генераль директор, Ри-
нат (1985) исә «РиаПласт» җаваплылыгы 
чикләнгән җәмгыятьтә директор вазифасын 
башкара. 

Марат һәм Әлфия Шәйдуллиннар озак 
еллар Туймазы шәһәрендә яшиләр. 2005 ел-
да алар Марат әфәнденең туган авылында –  
Төмәнәктә бөтен мөмкинлекләре булган 
уңайлы, матур йорт төзеп керәләр. Шәһәрдә 
үссәләр дә балалары авыл тормышын күреп, 

авыл эшләренә өйрәнеп үсәләр. Чөнки гаилә 
һәрвакыт авылга – әти-әниләре янына кай-
тып йөри, балалары белән бергәләп, аларга 
хуҗалык эшендә ярдәм итәләр. «Уллары- 
бызны эш белән тәрбияләдек. Авылга еш 
кайткач, туганнар белән дә аралашып үс-
теләр. Улларыма бигрәк тә Зәлия апамның 
йогынтысы, тәрбиясе күп тиде», – ди гаилә 
башлыгы. 

Марат әфәнде әлеге көндә «РиаПласт» 
оешмасында эшли. Ә Әлфия ханым озак 
еллар китапханәче булган, ә 2001 елдан бү-
генгәчә Туймазы үзәк китапханәсе дирек-
торы. Хезмәтендәге уңышлары өчен 2015 
елда «Башкортстанның атказанган мәдәният 
хезмәткәре» исеме бирелгән, шул ук елда 
«Елның иң әйбәт директоры» булган, 2019 
елда Башкортстанның 100 еллыгы медале 
белән бүләкләнгән.

Марат абыйның әтисе дә, әнисе дә Тө- 
мәнәкнекеләр. Әтисе Зәйнулла Әхмәдулла 
улы Шәйдуллин – сугыш ветераны, 1943 
елда аннан яраланып кайта. Сугыштан соң 
урманчылыкта хезмәт куя. Әнисе Габидә Га-
бидулла кызы сугыш елларында тракторда 
эшләп, «Фидакяр хезмәт өчен» медаленә 
лаек була. Зәйнулла белән Габидә 4 бала – 
Зәлия, Фәрит, Сәрия, Маратны тәрбияләп 
үстерәләр. Бүгенге көндә алар барысы да 
исән-сау, Төмәнәктә яшиләр.
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Авылның көньягы

6 – Әүлия чишмәсе 19  Б – Кабак очы буасы
8 – Яшьләр (Завод) чишмәсе 22 – Чишмә яланы
9 – Баязит чишмәсе 22 Б – Әгертамак – Туймазы – Көньяк

19 – Туң камыш 23 – Чишмә яланы

23  Б – Әгер елгасы 34 – Игенлек өсте
24  Б – Зират 35 – Айбулат
30 Б – Апогей җире 35 А – Таштау
31  Б – «Йолдыз» КФХсы фермасы 35 Б – Кысык буе елгасы
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Авылның көньяк-көнбатышы 

3 – Чуакай чишмәсе 13 – Үлекле түбә
5 – Тимер коесы 13 А – Фәйзулла тавы
8 – Яшьләр (Завод) чишмәсе 14 – Корт басуы
9 – Баязит чишмәсе 15 – Җәйләүбаш зираты

21

20

20Б

18 5

19Б

28Б

9

8

14

17

15

15А

13

16А

13А

31Б

19Г

3

15  А – Шарлык 19 Б – Кабак очы буасы 21 – Кысык буе
16 А – Пашка урманы (акланы) 19 Г – Назыйф посадкасы 28 Б– Имәнлек
17 – Урта юкәлек 20 – Үләт базы 31 Б– «Йолдыз» КФХсы

фермасы18 – Бүләк яланы 20 Б – Дильшат тепли-
цасы
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Авылның көнбатышы 

8

8 8

10Б

9

11Б

12Б

16

8 – «Галимов» КФХсы җирләре 11 Б – Мәхәс бакчасы
9 – Петровка яланы 12 Б – Юныс кулы

10 Б – Балагач–Көнбатыш 16 – Петровка чишмәсе
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Авылның төньяк-көнбатышы 

2 – Инәкиләр чишмәсе 5 Б – Зирекле Каран
5 – Олы кул 6 Б – Чияле тау
5 А – Без утырткан агачлар. 1980 ел 7 Б – Покровка, Дарвино

14

2

5 А

5 А
5Б

6Б

7Б

37Б

34Б

13Б

5

8Б

14Б

8 Б – Бакалы – Төньяк-Көнбатыш 14 Б – Айрат буасы
13 Б – Бакалы юлы 34 Б – Зирекле Каран елгасы
14 – Җирек Каран чишмәсе 37 Б – Марат теплицасы



484 485

Авылның төньяк-көнбатышы 

1 – Кызлар тавы 3 – Чикерткә тавы
1 А – Югары оч чишмәсе 4 – Акмай тавы
2 – Кызыл тау 5 – Олы кул
2 А – Инәкиләр чишмәсе (Таш кое) 5 А – Ак тау

5 Б – Зирекле Каран

1А

2

2А

3

8
9

5Б
6

5А

9А

15
1

4

5

9Б

7Б
8Б

6 – Чияле тау 9 – Петровка яланы
7 Б – Покровка, Дарвино 9 А – Балагач
8 – «Галимов» КФХсы җирләре 9 Б – «Йолдыз» КФХсы җирләре
8 Б – Бакалы – Төньяк-Көнбатыш 15 – Бибинакыя коесы
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Авылның төньяк-көнчыгышы 

1 Б – Дүрмән авылы 6 – Бабай утары
2 Б – Шаран – Төньяк-көнчыгыш 7 – Әсән коесы
3 Б – Шаран юлы 10 – Умарталык чишмәсе
4 – Әгер елгасы башы 11 – Нарат коесы

12 – Карлыган куагы чишмәсе

4
11

12

1Б2Б

3Б

6

32

24 10

3Б

28

30
33

27

29

26

23Б

7

31

23 Б – Әгер елгасы 29 – Чөтеркә тавы
24 – Чалмалы тавы 30 – Үрәзмәт басуы
26 – Иске умарталык 31 – Тәңкәле чокыр
27 – Әгъзам кулы 32 – Карлыганлы куак
28 – Төпләү яланы 33 – Сапый кутыры
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Авылның көньяк-көнчыгышы 

1 – Югары оч чишмәсе 23 Б – Әгер елгасы
13 – Сәндрә чишмәсе 25 Б – Урал авылы
17 – Бояр чишмәсе 26 Б – Сазбаш авылы
18 – Кардон чишмәсе 27 Б – Сазбаш урманы

1

18
13

39
40

23Б

25Б

27Б
26Б

34Б

17

36
34 35

37
38 35А

33Б

33 Б – Мәхүбә түбәсе 35 А – Таштау 39 – Кардон
34 – Игенлек өсте 36 – Миңкә кулы 40 – Балан тавы
34 Б – Зирекле Каран елгасы 37 – Сәндрә
35 – Айбулат 38 – Түгәрәк
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Авылның көньяк-көнбатышы 

7 А – Ярәмкә чокыры
10 – Заправка арты
11 – Вышка акланы

16
12

11

10

16Б
15Б

16А

7А

7А

12 – Кәкре акланы
15 Б – Урта Юкәлек
16 – Җәйләү

16 А – Пашка урманы (акланы)
16 Б – Көньяк-Көнбатыш
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Авылның көнчыгышы 
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Авылның көньягы 
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Авылның төньягы 



498 499

Авылның көнбатышы

9

4

3
10

2

1

5
6

8

7

1 – Мәктәп
2 – Клуб
3 – «Пятерочка» кибете

4 – «Табыш» кибете
5 – «Йолдыз» кафесы
6 – Авыл Советы

7 – «Ак өмет» мәчете
8 – Балалар бакчасы
9 – «РиаПласт» оешмасы

10 – «Лукойл» заправкасы
11 – «Йолдыз» КФХсының ат фермасы
12 – Фельдшер-акушерлык пункты

11
12
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Авылның үзәге
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Тузмый-таушалмый торган бүләк 

Кулыгыздагы әлеге уникаль басманың төзүче-авторы – Рәзинә 
Исмәгыйлева – танылган журналист, берничә китап авторы, Татар-
станның атказанган мәдәният хезмәткәре, «Фидакяр хезмәт өчен» 
медале иясе. Рәзинә Әхтәм кызы Татарстанның Чистай районы Та-
тар Баганалысы авылында туып үскән. Казан дәүләт университетын 
тәмамлап, язмышын балалар матбугаты – «Сабантуй» («Яшь ле-
нинчы») һәм Казанда яшәгән килеш тә туган ягы – Чистае белән 
тыгызлап үргән журналист. Әле алдагы хезмәтләре китап кибетләре 
киштәләрендә бетеп тә өлгермәде, тагын чираттагысы, инде Башкор-
тстан якларына – Туймазы районының 329 еллык тарихлы Төмәнәк 
авылына багышланганы дөнья күрде. 

«Фәнир Галимов: «Оныкларыма» китабының уникальлегенең 
бер сәбәбе – ул шушы авыл кешеләренең тырышлыгы – аларның 
матди ярдәме белән әзерләнүдә. Төмәнәк халкы шушы китап белән 
үз авылларына, борынгылар әйтмешли, «ташка баскан» һәйкәл куй-
дылар. Бу инде еллар тузаны каплый, вакыт җилләре ваклый ал-
мый торган рухи һәйкәл.

Рәзинә Әхтәм кызы Исмәгыйлева белән «Яшь ленинчы» газетасы (хәзер – 
«Сабантуй» журналы) редакциясендә егерме елдан артык иңне-иңгә куеп эшлә-
дек. Журналист язмалары әзерләгәндә, аның һәр детальгә җентекле якын килүе, 
фактларны кабат-кабат тикшерүе, төгәллеккә һәм камиллеккә омтылуы һәрчак 
игътибарга лаек иде. Баш мөхәррир урынбасары булып эшли башлагач, аның 
бу сыйфатлары тагын да ныграк ачылды. Оештыру сәләтенә ия булуы, уртак 
эш файдасына яңадан-яңа идеяләр белән чыгуы, коллективны туплап тору өчен, 
аның эшен һәм ялын файдалы һәм күңелле итеп оештыру өчен куйган хезмәт-
ләре һәрберебездә рәхмәт һәм соклану хисләре уятты.

Рәзинә Әхтәм кызы соңгы елларда авыл тарихлары, кешеләренең язмышы 
белән кызыксыну өлкәсендә күп көч куя башлады. Журналистик эзләнүләре, тук-
таусыз яңалыкка омтылуы, армый-талмый фидакяр хезмәт белән шөгыльләнүе 
нәтиҗәсендә 12 ел эчендә аның авыл, район тарихларына багышланган 9 китабы 
дөнья күрде. Ул язган китаплар белән танышкач, мин Рәзинәне кабаттан ачкан 
кебек булдым. Мондый олы хезмәткә бары тик үз-үзенә нык ышанган кеше генә 
алына ала. Архив материалларында казынып, тарих төпкеленә төшеп, меңәрлә-
гән кеше язмышын өйрәнеп, аларның һәрберсенә җитди якын килеп, һәр язма 
өчен фактларны бөртекләп җыеп иҗат ителгән китаплар алар. Моны һәркем 
булдыра алмый. Рәзинәнең салмак-сабыр, каударланмый-кабаланмый гына җит-
ди эш алып барып, авыллар өчен тузмый-таушалмый торган гаять эчтәлекле 
бүләк әзерләве сокландыргыч. Ул китаплар реаль фактларга таянып язылса да, 
алар белән танышканда, үзеңне матур әдәбият укыган кебек хис итәсең: автор 
сине катлаулы вакыйгалар, бер-берсенә һич тә охшамаган кызыклы образлар 
дөньясына алып кереп китә. Үзем дә аларны бик кызыксынып, тәэсирләнеп, 
йөрәгем аша үткәреп укыдым.

Рәзинә Исмәгыйлева чираттагы китабын – төмәнәклеләр күңел түрендә сак- 
ланган иң кадерле хатирәләрен туплап, сайлап, вакыт тузаныннан чистартып, 
зәркән хезмәтедәй ялтыратып, рәссамнар, дизайнерлар ярдәмендә затлы басма 
рәвешенә китереп, халыкка кайтарып бирә алды. Мин ышанам: бу китап та аның 
соңгысы булмас. Булмасын да! Уңышлар телим! 

Ләлә ГЫЙМАДИЕВА, 
Татарстан Язучылар берлеге һәм 

Татарстан Журналистлар берлеге әгъзасы, 
Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, 

С. Сөләйманова исемендәге әдәби премия лауреаты
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