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УДК   9.908                                                                                        

    И.В. Гибадуллина (Богданова) 

                                                                           п. Чишмы, Башкортостан 

 

 (Шежере рода Богдановых и Киреевых) 

Родословная Богданова Султана Шаймухаметовича 

В  основанной мишарями до 1736 года (об этом сообщал в 1759 году 

башкирский старшина Кыркули-Минской волости Алибай Мурзагулов [1;120]) 

на левом берегу реки Кизяк деревни Абраево по Ревизским сказкам от 1816 

года значится семья Хасана 1756 г.р., сына Сафера из роду князей Богдановых 

(так записано в Ревизских сказках), с двумя женами -  Бадыгульзямал (1770 

г.р.), Мадина (1784 г.р.) и восмью сыновьями: Шангарей (1797 г.р.),  

Шагиахмет (18025 г.р.), Шагимран (18069 г.р.), Шагимурат (1809 г.р.), 

Шагивали (1810 г.р.), Биарслан (18158-1852), Буреастан (1817- 1845), 

Мухаметмагафур (1825 г.р.).   Сын Шагимурат был указным муллой в деревне 

Кулушево (ныне Кармаскалинский район), сын Буреастан в 1845 году погиб на 

службе. 

В книге Габдуллина И.Р. «От служилых татар к татарскому дворянству» 

написано, что в 1863 году Богдановы отмечены и в д. Кулушево Оренбургской  

губернии. Из этого следует полагать, что они и есть предки Богданова Султана 

(Шагимурат (1809 г.р.), отмеченный указным муллой). 

Интересен и тот факт, что Богдановы из д. Абраево по рассказам 

Богданова Султана (1909 г.р.), моего деда, каждое лето ездили в деревню 

Тимошкино (Тимешкә), ныне эта деревня в составе Аургазинского района, на 

свои земли, угодья. По его воспоминаниям, его сестренка Гульнур (1912 г.р.) 

родилась весной  там, при нахождении семьи в д. Тимошкино  на посеве. 

      Из книги Габдуллина И.Р., прочитав информацию о том, что «…к 1713 г… у 

князей Сафара и Хана Умралеевых  детей Богдановых в деревнях Шатыршан, 

Тимошкино и  Ишувар Симбирского уезда…», можно предположить, что 

может  приехавшими Богдановыми, возможно, в 1735 году основана деревня 
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Тимошкино, т.к.  переехавшие люди названия своим поселениям давали в честь 

своей прародины. (Деревня Тимошкино основана в 1735 году ясачными 

татарами [2]). Но из уст в уста поколения Богдановых передают сведения о том, 

что предки наши переехали из Альки Казанской губернии. 

Сыновья Богдановых  участвовали во всех войнах: Шаяб (1887 г.р.) и 

Миниахмет (1893 г.р.), Кашфулла (18/99 г.р.) – участники I мировой войны. 

Султан, Шайдулла, Шарифулла, Шайхрады – участники Великой 

Отечественной войны. Шайхрады и после войны служил летчиком. Богданов 

Султан служил артеллиристом, награжден орденом Славы III степени. 

Богдановы из деревни Абраево активно участвовали в организации 

колхоза.  Первым председателем созданного в 1929 г. колхоза «Урняк» был 

Кашфулла Богданов, который был застрелян кулаками. В 1929 – 1930 гг., 

отделившись из деревни Абраево, несколько семей образовали деревню 

Кызылга у  истока родника Якау реки Кизяк.  В их составе были и Богданов 

Шаяб, Богданов Султан, Богданов Шайдулла. 

В настоящее время в  д. Кызылга проживают сыновья Богданова Султана 

Флюр (1937 г.р.)  и  Вазит (1941 г.р.). Богдановых всегда отличает стремление к 

знаниям, многие из них имеют высшее образование,  трудятся в различных 

отраслях. 

Итак, родословная Богданова С.Ш., составленная ООО «Династия», 

включает в себя 10 поколений Богдановых. 

Изучая материалы и источники нельзя увидеть информацию о том, что в 

деревнях вдоль реки Кизяк проживали дворянские сословия. А изучая 

родословные Киреевых, Богдановых убеждаешься, что они являются 

потомками дворянских сословий, которые из уст в уста передавали, что они 

потомки дворян. Может, такая информация отсутствует в документах ввиду их 

перехода по разным причинам из дворян в ясачные крестьяне. 
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I поколение 

1. Сафар Богданов 

                    V поколение 

18/11   Шагиахмет (1850-1919) 

19/11   Мархаба (1839-) 

20/11   Шагивали (1841-) 

21/11   Хазимухамет (1853 -) 

II поколение 

 2/1    Хасан (1756) 

VI поколение 

22/12   Шаймухамет (1872-1918) 

23/12   Шаяб  (1887-1943) – 

участник I мировой войны 

24/12    Миниахмет (1893 -) – 

участник I мировой войны 

III поколение 

3/2    Шангарей (1797 -) 

4/2    Шагиахмет (1802 -) 

5/2    Шагимран (1806 -) 

6/2    Шагимурат (1809-) - 

указной мулла в Кулушево) 

7/2     Шагивали (1810 -) 

8/2     Биарслан (1815-1852) 

9/2     Буреастан (1817-1845) – 

погиб на службе 

10/2   Мухаметмагафур (1825) 

VII  поколение 

25/13   Шагисултан  

(29.07.1909-23.04.1991) – 

участник ВОВ 

26/13   Кашфулла (1899-1929) – 

участник I мировой войны 

27/13  Шайдулла (1901-1942) – 

участник ВОВ 

28/13  Шагинур (1914-1917) 

29/13  Ямиля (1904-1905) 

30/13  Хакима (1905 -) 

31/13   Миннур (14906 -) 

32/13   Гульнур (1912 -) 

33/13   Зайнаб (1919 - ) 

34/14   Шайхрады (1924 -) 

35/15 Фазлиахмет (1913 - ) 

36/15  Набиахмет (1918 -) 

IV поколение 

11/3   Мухаметгарей (1815-1902) 

12/6   Хафазетдин (1835 -) 

13/6   Валетдин     (1839 -) 

14/6   Валлямий (1842 -) 

15/6   Ахмадий (1850-) 

16/8   Шагиарслан (1849 -) 

17/10 Нургали (1850-1851) 
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VIII поколение 

37/16   Флюр (1937) 

38/16   Флюра (1939) 

39/16   Вазит (1941) 

40/16   Вагиз (1946) 

41/16   Рафим (1949) 

42/16  Раис (1951) 

43/16  Альфия (1955) 

44/17  Шамсулла 

45/18  Шарифулла (1926-1945) – 

участник ВОВ 

46/18  Шафигулла (1929-2001) 

47/18  Шагинур (1931-2005) 

 

IX  поколение 

48/19   Филюс (1972) 

49/19    Ильсур  (1978) 

50/20    Васим (1966) 

51/21     Динар (1972) 

52/22     Руслан (1976) 

53/22     Рушан (1982) 

54/23     Азат   (1979) 

 

 X  поколение 

55/21  Динияр (2004) 

56/22   Амир (2018) 

57/23   Амир (25006) 

58/24    Тимур (2014)  
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УДК   9.908                                                                                                 

    Р.В. Газизова (Богданова) 

                                                                                          п. Чишмы, Башкортостан 

 

 

Кызылгы авылы тарихы 

История деревни Кызылга 

Аннотация: Кизәк елгасы агымының башында торган татар авылы 

Кызылгының тарихы авылдашларыбызның истәлекләреннән язылып алынды.  

Ключевые слова: Чишмә районы, Кизәк буе, Кызылгы авылы. 

Башкортостан, бигрәк тә Чишмә районы, елгаларга, чишмә-инешләргә 

бай як.  Өршәк кушылдыгы булып торган Кизәк елгасының озынлыгы нибары 

егерме биш  километр чамасы. Ә аның ярларында күпме тарих яши, күпме 

язмыш язылган? Кизәк елгасы, Чишмә районының иң куе урманы булып торган 

Абрай урманнары эчендә, җир астыннан кечкенә инешләр бәреп чыкан урында,  

баш ала. Аңа Якау һәм башка вак чишмәләр килеп кушыла. Картадан карасак, 

Кизәк елгасының югары агымында урнашкан беренче авыл булып кечкенә 

татар авылы - Кызылгы тора. Райондагы башка авыллар белән чагыштырганда, 

Кызылгы бик яшь авыл әле. Ул егерменче йөз башында гына,  1929 елда, 

барлыкка килә.   

Тарихтан билдәле булуынча, егерменче гасыр башында колхозлар 

оештыру эше авыр бара: халык бу оешмаларга керергә ашыкмый. 1929 елның  

15 августында ВКП(б)-ның өлкә комитеты бюросы утырышында 

Башкортостанда крестьян  хуҗалыкларын  тотыш  коллективлаштыру 

мәсьәләсе карала. Бу юнәлештә эшне тизәйтү өчен кайбер зур авыллар 

артельләргә бүленә башлый. 1929 елда  Кизәк елгасы буенда урнашкан Абрай 

авылыннан беренчеләрдән  булып  өч нигез яңа жиргә  күченеп утыра: 

Ардаширов Нуриәхмәт, Ахмадиев Идиятулла, Богданов Шаяп (Шигап) 

гаиләләре. Алардан соң Латыповлар, Курамшиннар һәм башкалар яңа урынга 

күченә.  
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Күченүчеләр авыл өчен  урынны Кизәк елгасының югары агымыннан  

сайлыйлар. Картадан күренүенчә, бу җир Кизәк елгасы башыннан дүрт-биш 

чакрым тирәсе аскарак урнашкан. Яңа оештырылган бригадага эшкәртү өчен 

Якау, Хужалы яланнарыннан  450 гектар  жир бирелә. Авылны ике якка бүлеп 

Якау чишмәсе ага. Кизәк елгасының сул як кушынтысы булып торган, шул 

Якау чишмәсеннән авыл исемен дә ала. Якау - куе урман эченнән аккан чишмә, 

аның жиргә бәреп чыккан урыны кызыл балчыклы булып тора. Шуңа күрә 

кызыл балчыклы инеш буена урнашкан авылга Кызылгы дип исем бирәләр. 

Икенче фикер буенча, Кызылгыга исемне “кызыллар” вакыты булганга күрә 

шулай кушканнар,  диләр.  

Якау елгасы исеменең  килеп чыгышы да Кизәк белән бәйле. Бик күп 

еллар элек Кизәк авылыннан Яков исемле крепостной крестьян йорт салып шул 

урынга  күчеп утырган була. Татарлар бу жирне үзләренчә Якау (яки Яков) 

җире дип йөртә. Әйтеп үткән Кизәк авылы Дурас авыл советына керә, һәм анда 

1939 елда халык исәбен алу мәгълүматы буенча 56 кеше яшәгән була. Бүгенге 

көндә инде бу авыл югалган авыллар исемлегендә тора. Кайчандыр Кызылгыга 

терәлеп үк торган рус авылы Николаевка да картада юк хәзер. Ә сугышка 

тиклем анда 300гә якын кеше яшәгән. Кызылгыга күчеп килүчеләрнең урын 

сайлавында Николевка авылының якын булуы да үзенең ролен уйнагандыр. 

Чөнки бу рус авылында мәктәп була, анда май заводы, кирпич заводы эшли. 

Николаевкадан тимер юлына да ерак ара калмый: Усман тимер юлы 

тукталышына Кызылгыдан нибары 12-13 чакрым тирәсе.  

Замандашларыбыз “Якау бит авылның уртасыннан акмый, арткы ягыннан  

ага”, - дияргә мөмкин. Әйе, бүген авылның Якау буендагы  аръягы инде юк. Ул 

җирдә хәзер куе урманнар, җиләкле, хуш исле чәчәкле болыннар колач җәйгән. 

Ә кайчандыр авыл зур була: “Үрнәк” колхозының Кызылгы бригадасында 

сыер, ат, кошчылык фермасы эшли, зур-зур бакчалар, яланнар эшкәртелә. Бөек 

Ватан сугышы елларында һәм аннан соң берничә ел авыл үзе бер колхоз булып 

йөри, Мичурин исемен йөртә.[5; 179] 



8 
 

1939 елда авылда 284 җан теркәлгән булса, 1959 елда кеше саны 277 гә  

төшә. [1; 272]Бөек Ватан сугышы башланмаса, бу сан кимемәс иде, бәлки, 

күпкә арткан булыр иде. Авыр сугыш еллары авылга зур сынаулар китерә. Олы 

яшьтәге авылдашларыбызның истәлекләреннән, китаплардан, Интернет 

челтәрләреннән җыелган мәгълүматлар буенча Кызылгы авылыннан кырык 

дүрт  ир-егетнең үз теләге белән сугышка китүе ачыкланды. Шуларның егерме 

өче  генә кире әйләнеп кайткан. Егерме бер  авылдашыбыз мәңгелеккә чит 

җирләрдә ятып кала. Күпме корылмаган мәхәббәт оялары,төпләнмәгән нигез, 

тумаган җан... 

Янә ун ел үткәч,   1970 елдагы халык саны исәбен алу мәгълүматлары 

буенча Кызылгыда 339 кеше яшәве теркәлә: шуларның 156 ир-ат булса, 183 – 

хатын-кыз. Бүгенге көндә авылда 46 кеше яши, аларның барысы да дип 

әйтерлек олы яшьтәге пенсионерлар: балачаклары дәһшәтле Бөек Ватан 

сугышы һәм аннан соңгы авыр елларга туры килгән апа-абыйлар. [2; 220] 

Кызылгыга  тәү тапкыр килгән кеше иң беренче чиратта һәр йорт янында 

йөз еллык имәннәр үсүенә игътибар итә. Бу агачлар Кизәк буенда  

кызылгылылар килеп урнашканчы ук үскән. Йөз яшәр имәннәр авылның 

барлыкка килүенә, төзелүенә, үсүенә һәм еллар аша авылның әкренләп кимүенә 

шаһит булып торалар. Дәхшәтле елларда алар авылдашларыбызны Бөек Ватан 

сугышына озатып калганнар, Бөек Җиңү белән исән-имин кайтканнарын, яшел 

яфракларын шаулатып, каршы алганнар. Имәнле Кизәк  буе урамнары әле бик 

күп еллар үз балаларын шатланышып каршы алыр, Кызылгының  юлларына 

югалган авыл тузаннары ятмас дип ышанасы килә. 
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УДК   9. 908                                                                      Р.В. Газизова (Богданова) 

                                                                                          п. Чишмы, Башкортостан 

  

Участие представителей сёл Чишминского района  в войнах, связанных 

 с защитой Отечества 

 

Кызылгинцы – участники  

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

Аннотация: В статью вошли описания подвигов, совершенных  

уроженцами села Кызылгы. Эти подвиги были удостоены государственных 

наград.    

Ключевые слова: Великая Отечественная война, село Кызылгы, 

участники войны. 

Как золото собирается  крупицами, так и Победа в Великой 

Отечественной войне ковалась каждым жителем нашей огромной Родины. 

Каждый шаг и подвиг  наших воинов на пути к освобождению родины от 

фашистских захватчиков, каждая капля пролитой крови наших дедов  и 

прадедов для нас священна. Кызылгинцы чтят и помнят всех ветеранов своей 

деревни: и вернувшихся живыми, и погибших на поле боя. К сожалению, в 

маленькой деревушке, расположенной на верхнем течении реки Кизяк, не 

осталось живых свидетелей той страшной войны. Но живы их дети – ветераны 

тыла и дети войны,  внуки, правнуки. Сегодня они по крупицам собирают о них 

всю  информацию, чтобы будущие поколения  знали, помнили  подвиги  

кызылгинцев. Каждый их бой, их подвиг имел свой вес в общей Победе нашей 

страны. 

Из деревни Кызылга на фронт ушли 44 человека, из них живыми с 

Победой вернулись только 23 солдата. Изучив сайт «Подвиг  народа», книги 

«Они вернулись с Победой» и «Память», было установлено, что три 

кызылгинца были награждены Орденом Красной Звезды. Это Биарсланов 

Муллагали Шабанович, Курамшин Закир Галлямович и Хурамшин Мансур 

Абдрахимович.  
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Биарсланов Муллагали Шабанович, гвардии старший сержант, 1907 года 

рождения свой подвиг, достойный Ордена Красной звезды, совершил в 

сентябре 1944 года. Вот как описывается его подвиг в документах, 

опубликованных на сайте «Память народа»: «14 сентября 1944 года при 

прорыве вражеской обороны противника в районе Каньти товарищ Биарсланов 

уничтожил своим минометом один ручной пулемет с его прислугой, что и дало 

возможность продвинуться нашей пехоте. Кроме того, уничтожил 7 немцев.  

16 сентября 44 года в районе Баркайя, отбивая 3 контратаки противника, его 

миномет уничтожил до 17 немцев. 21 сентября 1944 г. в районе Глиздарес 

своим минометом, отбивая 2 контратаки противника, уничтожил 10 немцев».[4] 

Биарсланов Муллагали также был награжден Медалью «За отвагу» в апреле 

победного 1945 года. 

Рядовой Курамшин Закир Галлямовичбыл награжден Орденом Красной 

Звезды зимой 1945 года. Из наградных документов было установлено, что «в 

боях с немецкими захватчиками 21 января 1945 года  за деревню Фульфорд 

рядовой Курамшин первым из своего отделения прорвался к расчету пушки, 

где убил двух немецких солдат, чем дал возможность продвигаться нашим 

танкам вперед. Товарищ Курамшин проявил мужество и геройство». [4] А 

Медаль «За отвагу» солдат Курамшин Закир получил за то, «что он в боях с 

немецкими захватчиками под деревней Новоселки огнем минометов своего 

расчета рассеял и частично уничтожил подходивших к траншеям на 

подкрепление группы немецких солдат, тем самым обеспечил успех наших 

подразделений». [4] 

Подвиг Хурамшина  Мансура Абдрахимовича, которому на момент 

начала войны было всего 17 лет, на наградных листах описывается таким 

образом: «В наступательном бою 28 августа 1943 года в районе села Карачевка 

убил 2 немцев и одного ефрейтора взял в плен.  30 и 31 августа в районе 

станции  Мерефа он уничтожил ручной  пулемет и истребил 7 фашистов. За 

проявленные мужество и отвагу, настойчивость в бою с немецкими 

оккупантами удостоин награждения орденом Красная Звезда». [4] 6 сентября 
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1943 года находясь в составе  44 гвардейского стрелкового полка 15 

гвардейской стрелковой дивизии командир отделения разведки Хурамшин 

Мансур был ранен под Полтавой, получил осколочное ранение левого бедра, 

левой стопы. С повреждением кости и ранением лобной оболочки головы,  при 

взятии Полтавы был эвакуирован в полковую санчасть из поля боя. За этот 

подвиг он был приставлен к награждению медалью «За отвагу». [4] 

Медалью «За отвагу» из села Кызылга также были награждены  младший 

сержант Латыпов Закир Гатаевич 1911 года рождения и ефрейтор Хурамшин 

Абдулла Валетдинович тоже 1911 года. Командир отделения второй  

минометной роты младшего сержанта Латыпов Закир Гатаевичв боях с 

немецкими захватчиками под деревней Новоселки огнем минометов своего 

расчета рассеял и частично уничтожил подходивших к траншеям на 

подкрепление группы немецких солдат, тем самым обеспечил успех наших 

подразделений и был приставлен к награде. 

Отделение, в котором находился ефрейтор Хурамшин Абдулла, получило 

задание устроить проход через противотанковый ров противника в районе 

южнее деревни Тенкиттен для артиллерии и транспорта. Под сильным 

артиллерийским  минометным и пулеметным огнем товарищ Хурамшин 

короткими перебежками пробирался к противотанковому рву. Противник 

находился в 200 метрах и вел сильный автоматно-пулеметный и минометный 

огонь. Не обращая вниманияна сильный огонь противника, пренебрегая 

опасностью, Хурамшин Абдулла работал самоотверженно. Поставленную ему 

задачу по устройству съезда выполнил в срок. За что и был награжден 

заслуженной медалью. [4] 

Два уроженца села Кызылга в Великой Отечественной войне совершили 

подвиги, достойные награждения Орденом Славы 3 степени. Один из них, 

рядовой Ахмадиев Минулла Халимович 1909 года рождения в бою за гоpод 

Форст16 апреля 1945 года  гранатами забросал два  ручных пулемета 

противника. Кроме того товарищ Ахмадиев заметил пулеметчика, засевшего с 

пулеметом, который мешал продвигаться нашей пехоте. Минулла Ахмадиев  
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подобрался к нему и двумя  гранатами разбил этот пулемет. За этот подвиг был 

приставлен к награждению Орденом. [4] 

Сержант Богданов Султан Шаймухаметович, 1909 года рождения в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на Украине и в Польше проявил 

стойкость, мужество и способность умело уничтожить врага. В боях по 

прорыву сильно укрепленной линии обороны в районе города Мацею он огнем 

своего орудия подавил огонь минометной батареи, разбил наблюдательный 

пункт и 2 пулемета с прислугой; уничтожил до 30 солдат и офицеров 

противника. В боях по расширению плацдарма на левом берегу Вислы орудие 

товарища Богданова постоянно находится в боевых порядках пехоты. В районе 

хутора Закшев метким огнем орудия были разбиты 3 пулеметные точки, 

подавлен огонь минометной батареи, и в артиллерийской дуэли с самоходной 

пушкой противника Богданов заставил ее скрыться. 10 августа 1944 года при 

отражении контратаки немцев орудие товарища Богданова уничтожило до 40 

гитлеровцев. Вот такое описание подвига Богданова Султана опубликовано на 

сайте «Память народа». За проявленную храбрость сержант Богданов Султан 

Шаймухаметович был награжден Орденом  Славы III степени.  

Интересна послевоенная судьба этого Ордена.  Дома солдата Богданова с 

войны ждали жена и трое детей: два сына и дочь. Вернувшийся с войны 

глубокой осенью 1945 года отец  поднял на руки шестилетнюю худенькую дочь 

Флюру. Девочка  с интересом начала рассматривать яркие награды отца. Герой, 

увидев ее удивление, снял одну из них - Орден Славы - и прикрепил на груди 

дочери. Счастливая Флюра побежала к маме, поделиться радостью такого 

неожиданного и невиданного подарка. Девочка еще  долго носила этот Орден и 

хвалилась подружкам, что ей отец привез с войны подарок - брошь. Сейчас этот 

Орден и остальные медали ветерана  бережно хранятся внуками Флюры 

Султановны. 

С каждым годом уходит всё дальше вглубь истории памятный май сорок 

пятого. Всё меньше остаётся на земле тех, кто вынес на своих плечах тяготы 

войны — как на фронте, так и в тылу. Но память о них будет жить вечно. 
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Великая Отечественная война навсегда останется героической вехой в истории 

нашей страны. 
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УДК   9.908                                                                             

    Р.В. Газизова (Богданова) 

                                                                                п. Чишмы, Башкортостан 

Духовная составляющая,  языки, традиции и фольклор  народов, 

заселяющих  сёла, расположенные вдоль  реки Кизяк, в контексте 

исторической филологии и культуры 

 

Миңкәй әби такмаклары 

Кизәк буе Кызылгы авылында гомер иткән Миңкәй әбине белмәгән кеше 

юк. Ә менә аның такмаклар әйтеп, шигырьләр язганын бөтен авылдашлары да 

белде микән? Белмәгән булсагыз, белегез, дигәндәй, сүз башлыйбыз.  

Бәширова Миңкәй Гиниятулла кызы 1905 елда Чишмә районы 

Бәрсуанбаш авылының  крестьян гаиләсендә дөньяга килгән. 1935 елда Миңкәй 

Кызылгы егете Бәширов Минигази Хисаметдин улына тормышка чыга. 

Сугышка тиклем ире белән бик тату яшиләр, Мингази абый колхоз рәисе булып 

эшли, тырыш Миңкәй апа аның уң кулы булып тора. 1941 елда Миңкәй апа 

ирен сугышка озата, улы Зәет һәм кызы Фәүзия белән кала. Төпчек кызлары 

Флүзә әнисенең карынында була. Аңа әтисенең җылы кулларында уйнарга 

Ходай насыйп итмәгән: Мингази Бәширов 1943 елның нояберендә хәбәрсез 

югала.  

Күпне күргән, күпне кичергән Баширова Миңкәй тормыш авырлыгына 

бирешми,тол хатын исеменә тап төшерми балаларына яхшы тәрбия бирә. 

Кайсы вакытта усал да булырга туры килгәндер, җан әрнүләрен басыр өчен 

шаяра да белә Миңкәй апа. Бәширова Миңкәй такмаклар, бәетләр чыгарырга 

оста булган,  матур-матур шигырьләр язып калдырган.  Шул шигырьләре 

аркасында җавапка да тарттырылган булган хатын кеше. Ә ул такмакның 

тарихы болай була.  

Ыштаным да чобарлы, 

Күлмәгем дә чобарлы, 

Сәнәске тартып йөрүне 

Сталин уйлап чыгарды,- 
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дип такмаклый ул, ат урынына җигелеп,  авыр чаналар тартып йөк 

ташыган көннәрнең берсендә. Әлбәттә, бу сүзләр “тиешле” урынга җиткерелә. 

Хатынны район үзәгенә тикшеррегә алып китәләр. Комендантның: “Йә, сөйлә, 

нинди такмак чыгардың син анда? – дигән соравына Миңкәй болай дип җавап 

кайтара: 

“Ыштаның да чоп-чобар, 

Күлмәгең дә чоп-чобар. 

Балагыңны  бик күтәрмә, 

Чыпчыгың чыгып очар, - 

дип такмаклаган идем, шул сүземне бригадир ошатмагандыр”, - дип 

җавап кайтара. Бу такмакка “бәйләнергә” сәбәп тапмый өстә утыручылар, 

шулай итеп, Миңкәй әби җавапка тартылудан азат була. 

Сугышка тиклем Миңкәй әбинең тормыш иптәше Мингази колхоз 

председателе булып эшли. Ире сугышка алынгач, председатель итеп Закир 

исемле кешене куялар.  Кичәге председатель хатыны бүген инде кул белән җир 

сөрергә чыга.  

Югары очтан икәү килә, 

Кигән кара эшләпә. 

Закир казый, Миӊкәй сөрә, 

Менә донья нишләтә. 

Миңкәй апа сугышта югалган ирен  гомере буена сагынып яши.Тол хатын 

язмышының  ачысын да төчесен дә татырга туры килгән,  җор телле кыю хатын 

такмакларында күпме мәгънә, күпме кичереш, сагыш һәм әрнү.  

          Агыйдел белән диӊгез 

Агуларыбертигез, 

Сезнекүрсә, мине сорар, 

Бик сагынган диегез. 

 

Ятсам да йоклый алмыймын, 

Сандугачларуята, 

Сайраган булып юата 

Бәхетеӊ юк дип елата. 

 

Эшләсәм эшләмәсәм дә, 

Җиннәремне сызганам, 

Әрнеп үтә гомерләрем, 

Үз үземне кызганам. 
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Кычкырып бер җырлыйм эле 

Моӊлы тавышым белән. 

Син дә миӊа кушылырсыӊ 

Кайгы сагышын белән. 

Биек тауныӊ башларында 

Әллә каргалар микән. 

Әрнеп гомере үтсен диеп, 

Кемнәр каргады икән. 

Сөенәм мин кайчак иртәләрен, 

Шөкер кылам язмышка, 

Ә кичләрен янә утлар сүнгәч, 

Төшәмен шул кайгы-сагышка. 

Әйдә, дустым, барасыӊмы, 

Мин барам бөрлегәнгә. 

Кычкырып җырлап җибәрәм, 

Йөрәгем әрнегәндә. 

 

Агыйделнеӊ суы тирән, 

Атым төшеп эчерәм. 

Көн дэ озын, төн дэ озын, 

Әрнеп гомер кичерәм. 

Безнеӊ мәчетнеӊ ишеге 

Кыйбылага  кап-каршы, 

Әллә әдәмнәр каргышы, 

Әллә ходай язмышы. 

 

Кызылгы бик матур авыл, 

Кара урман эчендә. 

Беркем белми хәлләремне, 

Утлар яна эчемдә. 

 

Миңкәй әби өч баласын: улы Зәет, кызлары Фәүзия белән Флүзәне үстерә. 

Улы Зәет олыгаеп вафат булгач, Кызылгыдагы кызы Флүзә белән Иске Мусада 

яшәгән кызы Фәүзия олы яшьтәге әниләрен чиратлашып карый.  

Яфраклар җилгә оча 

Очып барган кош  кебек. 

Мусада торган чагым 

Йокыдагы төш кебек. 

Уфаларга барыр идем, 

Җияү барсам арырмын, 

Монда бик куп тордым инде, 

Хәзер  кая барырмын. 

Тимер белән киртәлиләр 

Виноградның бакчасын, 

Кемдә торам, шуӊа бирәм 

Пенсиянеӊ акчасын. 

 

Чулт-чулт итеп кошлар сайрый 

Кызылгы якларында. 

Тагын килеп кердем инде 

Шифоньер артларына.

Иске Мусага китеп торган чакларында гомер иткән йортын, ире белән 

корган нигезен сагынып яши Миңкәй әби. Кызылгыга һәм авылдашларына 
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багышланган шигырьләре дә байтак аның. Кызылгыда бер холыксызрак ир 

яшәгән, хатынын да “каты кулда” тота дигән сүз дә йөрегән  аның турында. Ә 

инде туры сүзле, төртмә телле Миңкәй әби беркемнән дә куркып тормый. 

Шундый холыксыз ирләр дә аның такмалары тарихына кереп калган. 

Уфаларга барыр өчен 

Атныӊ җиктем кашкасын. 

Кызылгыларны сагындым 

Шахинурдан башкасын. 

 

Миңнекәй апа Башировага Ходай шатлык-көенечләргә тулы  озын гомер 

язган. Ул 103 яшькә тиклем гомер итә. Соңгы көннәргә кадәр уз аңында, саф 

уй-фикерле була. Адәм баласы шундый инде ул: теге дөньяга күчү турында 

уйлар, олыгайган саен, башка ешрак керә. Миңкәй әбине дә андый уйланулар 

урап үтмәгән. Шул уйлар шигъри юлларга яткан. 

Алтын йөзекләр койдырдым, 

Үлчәп карап зурлыгын. 

Кабрем өстенә чәчегез 

Бу чәчәкнен орлыгын. 

Кулымдагы йөзегемнеӊ 

Исемнәре Мөслимә. 

Тасбих әйтеп утырырлар 

Каберемнеӊ өстендә. 

Сандугачның балалары 

Кайсы берсе каралар, 

Бер мин генә түгел инде,  

Бар да шунда баралар. 

Алмагачтан алма җыйдым, 

Аны ничек бүләргә? 

Бер дә үләсе килми дә бит, 

Вакыт җитте үләргә.

 

Нинди генә булмасын тормыш: авырмы-җиңелме, озынмы-кыскамы, 

парлымы-ялгызмы, беркем дә бу дөньядан тумый, гомер бик тиз үткән кебек. 

Кеше гомере – аккан су, дип юкка әйтмиләрдер. Ул шулкадәр кыска ки, әйләнеп 

карарга һәм нәрсәдер аңларга да өлгерә алмыйсың, утларында яндырып, сагыш-

моңга салып уза да китә гомер дигән кадерле мизгел. Бу сүзләрне Миңкәй 

апаның шигырьләре исбат итеп тора. 
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Җир җиләген бик күп       

җыйдым, 

Савытларым тулмады, 

Туксан ел гомер кичердем, 

Тугызай да булмады. 

Исем китеп карап торам 

Җилсезтузан тузганын. 

Үзем сизми дә калдым мин 

Гомеремнеӊ узганын.

 

Укымышлы хатын тирә-якта булган вакыйгалар турында хәбәрләр белән 

кызыксынып тора. Кайсы берсенә багышлап бәетләр дә яза ул. Киләсе бәет 

нәкъ менә Иске Мусадан ерак булмаган Ибраһим авылында булган фаҗигале 

вакыйгага багышланган. 

Уразаны тоттым да бит  

Күрә алмадым гаетен, 

Сез тыӊлагыз, мин әйтәмен 

Саҗидәләр бәетен. 

Ибраһим урманында 

Бик куп икән юкә агач. 

Ибраһимда бер  хәл булган, 

Бөтен халык йоклагач. 

Алар алма жыйганнар да, 

Аны икәүбүлгәннәр. 

Хамит белән Саҗидә 

Утта янып үлгәннәр.<…> 

Сандугачлар моӊлы сайрый 

Сызылып таңнар атканда. 

Беркая бара алмадык 

Тәнебезгә ут капканда. 

Тәрәзәнеӊ төпләрендә 

Чәчәк аткан гөл генә, 

Балаларым кайтуына 

Калды кара көл генә.<…> 

 

 

Тазалык – зур байлык, ә йөзгә җиткән карчыктан да күбрәк бу турыда кем 

уйлана микән?  

Бакчаларда алмагач, 

Кистем алма булмагач, 

Төн чыгулары бик авыр, 

Тазалыгыӊ булмагач. 

Аргы яктан бирге якка, 

Чыгып килә кесәмче  

Озын гомерләр биргәнче, 

Исәнлегем бирсәӊче. 
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           Сүз азагында шуны әйтәсе килә, Миңкәй әбинең бик күп санлы 

такмаклары, бәетләре аның кызы һәм авылдашлары белән кадерләп язып 

алынган, алар авыл һәм район китапханәсендә саклана. Бу шигъри юлларда 

авылның тарихы яши, ул тарих  киләсе буыннарга да җиткерелер. 

 

Хәлим бабай такмаклары 

 

Кизәк буендагы Абрай белән Кызылгыны тоташтырган юл буенда 20 нче 

гасырның 80 нче  елларына тиклем  гади булмаган язмышлы бер ир заты яши. 

Аның исеме 

Мусалимов Хәлим 

Сагит  улы. Хәлим 

абый язмышының 

гадәттән тыш булуы 

аның яшәү рәвешендә 

була. Мусалимов 

Хәлим 1909 елда дүрт 

балалы гаиләдә туа. 

Авылдашлары хәтерләве 

буенча, Хәлим үсмер чагында холыксыз, үзсүзле, тискәре  була, әти-әнисен 

тыңлашмый. Шул сәбәптән ул туган өеннән чыгып китә һәм урман эчендә җир 

йортта (землянкада) яши башлый. Мусалимов Хәлим ул вакытта төзелгән 

колхозларга керергә теләми, үз көнен үзе күрә: халыкка ялланып утын яра, йорт 

эшләрен эшли. Ул чабата, аркан үрергә бик оста булган икән. Шуларны азыкка 

алыштырып тамагын туйдырган, өс-башына кием туплаган.  

Абрайлылар һәм кызылгылылар аның җир йортын әле дә хәтерли. Кыю 

бала-чага Хәлим бабайның  ул өенә кереп кунак булып та йөрегән. Анда ир 

кеше  үзенә  йокларга, ашарга урыннар ясап куйган булган, йортының 

диварлары читләвек чыбыгыннан, агачтан һәм балчыктан була. Урман эчендә 

дәрвишнең (отшельник) яшелчә бакчасы да була, анда ул бәрәңге, кишер кебек 
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яшелчәләр үстерә. Әлеге вакытта бу урын “Хәлим чокыры” дип  халык телендә 

атала. 

Советлар Союзы вакытында бу күренеш, әлбәттә, гадәттән тыш күренеш 

була. Хәтта, илләр арасында салкын сугыш барган чорда,  Хәлим Мусалимов 

турында АКШ ның Би-би-си телерадио компаниясендә сөйләгәннәр, диләр. Бу 

хәлдән соң аңа “Коммунизм” колхозы өр-яңа өй салып бирә. Ләкин Хәлим анда 

барыбер яшәми, олыгайганчы дәрвишләрчә яшәвен дәвам итә. Олыгаеп, хәле 

авырлашкач,  Хәлим абыйны  Иске Муса дәваханәсенә урнаштыралар. Аны  

анда соңгы көннәренә кадәр дәваханәнең баш табибы Хайретдинов Наиль 

тәрбияләп карый.  

Авылдашлар хәтерләве буенча Хәлим абый гармунда уйный белгән һәм 

такмаклар чыгарырга оста булган. Вакытында язылып алынмаган булса да, 

авылдашлар аны телдән хәтерли. Шуларның бер өлеше язып алынды. 

 

          Әй, булмаган, булмаган, 

Хәлим кебек тумаган. 

Безнең Хәлим бигрәк уңган, 

Бар Рәсәйне ураган. 

 

Син дә чибәр, мин дә чибәр, 

Көзгегә карап җибәр. 

Абрай дигән авылда 

Иң чибәре мин диләр. 

 

Әй, булмаган, булмаган, 

Хәлим кебек тумаган. 

Эшкә дисәң эч авырта,  

Ашаганда ударник. 

 

Иртә дә кил, кич тә кил, 

Тәрәзәмне чиртә кил. 

Чиртүеңнән танырмын да  

Каршы чыгып алырмын. 

 

Иртә килермен дидең, 

Кич тә килермен дидең. 

Алтын йөзек, куш беләзек 

Алып бирермен дидең. 

 

 

 

УДК   9.908                                                                         К.М.Әхмәтшина 
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Чишмә  р-ны, Иске Муса авылы 

Иске Муса авылы тарихы 

Иске Муса... Авылыбызның бер ягыннан боргаланып - боргаланып, тын 

гына Кизәк елгасы агып ята. Икенче ягында офыкка тоташкан урманнар, күкрәп 

яткан киң яланнар, тугайлар, талгын гына итеп канатларын кагып куйган җилдә 

дерелдәп, тирбәлеп, тѳсен үзгәртеп тора торган җикәнле,чәчәкле сазлык яр 

буйлары, тѳрле-тѳрле балыкларга бай күлләр һәм буалар безне һәрвакыт үзенә 

тартып тора. 

Иске Муса авылы борын - борыннан бай табигате, саф hавасы, үзенең 

таулары, урманнары, жиләкле акланнары, моңлы итеп чылтырап аккан 

чишмәләре, күлләре, сандугач сайравына тулган тугайлары белән аерылып 

тора. Аларның һәрберсенең үз исеме,тарихы, риваяте бар. 

Авылым чишмәләрдән башлана 

Челтер-челтер аккан чишмәләргә карап без хыял аша балачак иленә, 

үткәннәргә кайтабыз, алар халык тормышының истәлек - хатирәләре һәм 

тарихы турында сөйлиләр. Чишмәләр-чисталык, сафлык, пакълек билгесе дә. 

Киң күнелле гадел кешене, гадәттә, чишмә суының сафлыгына тиңлиләр. 

Авылыбыздан  биш - алты чакрым ераклыкта гына хозур табигәтьнең  

уртасында чылтыр- чылтыр агып яткан Акчишмә бар. 

Yзенең моңлы чылтыраган тавышы белән бѳтен кешелекне үзенә җәлеп 

итеп торучы, дѳньяга көч, дәрт бирүче Акчишмә ул. 

 Аксакалларыбыз сөйләвенчә Акчишмәнең тарихы 1917-1918 елларга 

барып тоташа. Бер яшь кыз белән егет бер-берсен яратканнар. Шундый 

мөхәббәт була, бер-берсеннән башка яши алмыйлар. Алар мәңге аерылмаска 

вәгъдә бирәләр. Ләкин бер көнне егет сөйгәне янына килеп җитә алмый. Юлда 

килгәндә егетне көнчел кешеләр, авылга җитәрәк, үтерәләр. Кыз бу югалтуга 

түзә алмый һәм егете үлгән җиргә барып  үзенә кул сала. Авыл халкы өчен 

тетрәндергеч хәл була бу. Һәм бу ике яшь йөрәкнең истәлегенә, аларның җаны 

чыккан җиргә авыл халкы ике ак каен утырта.Шул  каеннар астыннан ургылып 

чишмә бәреп чыга.  
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Халык ул чишмәне  Акчишмә дип атый, чөнки яшьләрнең мөхәббәте 

чишмә суы кебек ак, саф була. Менә шул ике яшь йѳрәкнең гомере ѳзелгән тау 

башында, каеннары әллә кайчан корып тѳшсәләр дә, тамырлары ныклы ул 

каеннарның.  

Шул корыган каеннар урнына тагын яшь каеннар үсеп чыктылар. Ул 

каеннар, теге ике яшь гомернең  киләчәк буынга: “Безне  онытмагыз...” - диеп 

әйтүләредер, бәлки.  

“Акчишмә” не үтеп урманның уң ягында “Юкә тѳбе” дип аталган урын 

бар. Икенчеләй аны “Юкә төбе чишмәсе” дип тә йөртәләр, чѳнки, юкә агачы 

тѳбеннән әкрен генә чишмә агып яткан. Бу чишмәне халык, “афәт чишмәсе” 

дип тә йөрткән, берәр кайгы килер булса шушы юкә тѳбеннән чыккан чишмә 

шаулап ага башлаган. Чишмә шаулаганын  ишеткән  тирә як халкы куркуга 

калган, чөнки тиздән ил өстенә кайгы киләсен  аңлаганнар. 

“Сәйфи чишмәсе” – бу чишмә авыл уртасында урнашкан. Иске Муса 

авылының  Елга арты һәм Елга урамнарын бүлеп Кизәк елгасы агып китә. Шул 

елгага барып тоташа ул Сәйфи чишмәсе.  

Иске Муса авылында  яшәгән Сәйфи исемле скрипкачы карт казып 

чыгарган ул чишмәне, шунлыктан Сәйфи чишмәсе дип атаганнар. 

Елгалар 

“Кизәк” елгасы 

Кайчандыр “Кизәк” елгасы буена кыргыз халыклары килеп тѳпләнгән 

булганнар. Кыргызлар элек-электән малчылык белән шѳгелләнгән. 

Кышкылыкка алар шушы мал тизәгеннән ягулык әзерләгәннәр. (Ягулык: кирпич 

формасында кисеп киптерелгән тирес. Икенче тѳрле әйткәндә, тизәк сүзе 

кизәк дип йѳртелә). Хаттә шул ягулыкны тирә-яктагы халыкка сатып та 

биргәннәр. Чѳнки урман кисәргә рѳхсәт булмаган. Шул ягулыкны тимер мичкә 

ягып ѳйләрен җылытканнар. “Кизәк” елгасы  кыргызлардан калган атама  дип 

сѳйлиләр авылыбызның аксакаллары. 

Кизәк елгасы әлеге кѳндә дә шулай тын гына агып ята. 
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 Авылыбыздан биш чакрым ераклыкта урнашкан Кызылга авылы 

башыннан  ургылып чыккан чишмә һәм Кизәк елгасы, борма-борма юллар ясап 

Абрай, Иске Муса авыллары аша  үтеп  Өршәк исемле  елгага  барып тоташа. 

Ничәмә буын кешесе шул елгада коенып сихәт алып, кѳч, дәрт алып яшәгән һәм 

яшәячәк. 

“Шалтабый” елгасы 

Бәкәй авылы яклап килгәндә, Иске Мусага килеп җитәрәк уң яклап 

“Шалтабый” елгасы агып ята.  

Табигатьнең дистәләгән гасырларга сузылган яме, яшьлеге һәр урында, 

һәр төбәктә ага торган  елга - сулар, чиксез күп сандагы чишмәләргә бәйле. 

Елга - сулар, чишмәләр бик боронгы һәм атамалары да ерак тарихка  барып 

тоташалар. Ничәмә гасырлар элек әлеге Иске Муса  авылы булмаган да вакытта 

бу җирләргә Шотланд кешеләре килеп төпләнгән булганнар. Үзләренә яшәр 

өчен җайлы урын сайлап урман авызыннан агып яткан елга буенда 

урнашканнар.  

 “Шалтабый” исеме менә шул Шотланд кешеләреннән калган исем”, - дип 

сѳйли иде авылыбызның аксакалы Усманов Фәиз Мәрвән улы.  

Халык телендә“Шалтабый елгасы”-ның икенче атамасы да бар - ул 

“Шалтабый чокыры”.  

Җәйнең эссе кѳннәрендә Шалтабый елгасында авыл үсмерләре су коена 

торган булганнар. Шуңа да бала - чаганы  “Шалтабый моряклары”, - дип 

шаяртып йѳрткәннәр.  

Ә хәзер инде коенырлык суы калмаган, корып бетеп бара ул елга. Ничәмә 

буат вакыт үтсә дә ул исемнәр, кушаматлар халык телендә әле дә булса 

кулланыла.  

Күлләр 

Авылыбызның кѳньяк -кѳнчыгыш ѳлешендә матур исемнәре белән дан 

тоткан бик күп күлләр тезелеп киткән. Һәр күлнең үзенә тиң бер хатирәсе бар. 



25 
 

“Карагатлы күл” – авыл халкы  шул күл буена кара карагат җыярга 

йѳргән. Чѳнки күлне  уртада калдырып тирә ягында  карагат бик күп үскән. 

Шуңа күлне дә “Карагатлы күл” дип атаганнар. 

“Тѳпсез күл” -  ул күлне бик тирән дип сөйли иде аксакал Усманов Фәез 

Мәрвән улы, шуңа да аны “Тѳпсез күл” дип атаганнар. 

“Бакалы күл” - “Елга арты” урамы  артында гына уршанкан бу күл. 

Җәйнең матур айлы кичләрендә бѳтен дѳнъяны яңгыратып  шул күлдәге 

бакаларның тавышлары ишетелә.   

“Акчарлаклы күл”-  күл тирәсендә акчарлаклар бик күп булган.   

“Тирәкле күл” - басу уртасында бик зур күл бар. Шушы күл уртасында 

биек, горур тирәкләр үсеп утырган. Шуңа күлнең исеме дә “Тирәкле күл” дип 

атала. 

Акланнар 

Авылдан биш - алты чакрым ераклыкта гына  Акчишмәгә барган юлның  

уң як ярында “Умарталык” дигән аклан бар.   

Элек – электән Иске Муса авылында эш сѳючән халык яшәгән. Алар 

чабата үрү, мал-туар үрчетү, жир эшләре һәм умартачылык белән дә 

шѳгелләнгәннәр. Бүгенге кѳндә умарталыкта умарталар  булмаса да аклан 

исеме халык хатерендә саклана, халык телендә йѳри. Шушы умарталар 

урынында хәзер җиләклек, һәр җәй ул акланда җыен кебек кеше була, чѳнки 

җиләк бик уңа анда. 

    Умарталык акланыннан соң  урман эчендә тагын бер истәлекле аклан 

бар. Ул акланны халык телендә  “Баhау утырышы”, “Баһау акланы” дип 

йөртәләр.  

Ни ѳчен шулай атаганнар соң ул акланны?  

Моннан100 еллар элек Абрай авылыннан Бахау исемле бабай урманчы 

булып эшли. Бер зур гына акланда үзенә яшәргә йорт тѳзегән, читән белән 

уратып та алга. Бахау бабай яшәгән аклан юлга якын булганлыктан юлчылар 
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кереп хәл алып ,кунып китә торган булганнар.  Бугенге кѳндә дә аклан шулай 

ук атала. Аклан уртасында  Баһау карт утырткан ике ак каен үсеп утыра.    

“Хабир акланы” 

1930 нчы елларда колхозлар оештырылган чорда авыл халкына жир бүлеп 

биргәннәр. Һәр крестьян үзенең җирен үзе эшкәртергә тиеш булган. Хәбир 

исемле картка җир урман эченнән туры килә.Шушы җирне агачтан тазартып 

үзләренә чәчүлек җире әэерләгән. Бүгенге кѳндә дә халык акланның исемен 

югалтмаган – Хәбир акланы дип йѳртәләр. 

Басу  исемнəре 

“Имәнлек басуы ” - Абрай авылы белән Иске Муса авыллары уртасында 

зур имәнлек урманы бар. Ничәмә дистә еллар үскән урман. Бик күп тѳрле 

файдалы үләннәргә бай. 

     1921 елгы ачлык елларында күпме кешене үлемнән алып калган,  

1941-45 еллардагы сугыш корбаннарын озатып, каршы алган горур урман ул. 

Шулай ук күренекле шагыйрь, фронтовик, якташыбыз Муса Галигә, билгеле 

булган жырчы Марат Сабит улы Шариповка илһам биргән, иҗат кѳче ѳстәгән 

мәңгелек урман ул. Урман  авызынннан башлап җәелеп яткан, офыкка барып 

тоташкан иген басуы. Имәнлек урманы буенда урнашканга иген басуын да 

имәнлек басуы дип йѳртәләр 

“Айгыр баткан”  – бу басу авылыбызның кѳньяк -кѳнчыгыш ѳлешендә 

урнашкан. Басу уртасында тирән күл булган. Бер байның айгыр аты шул күлгә 

су эчәргә тѳшеп батып үлгән булган. Шуңа да бу басуны “Айгыр баткан” дип 

йѳртәләр.                                         

“Өч аяк басуы”. Сугышка тиклем, 1930-нчы елларда  колхозлар 

барлыкка килә. Колхозга  кергән кешеләр трудоденьга эшләргә тиеш 

булганнар.Чәчү, урак ѳстендә колхозчылар кѳне -тѳне басуда иген чәчеп, урып  

эшкәрткәннәр.Өйләренә кайтмыйча кѳннәр-тѳннәр буе эшләгәннәр. Әзрәк ял 

алыр алыр ѳчен  өч агачтан куш ясаганнар, шуннан калган исем “Өч аяк басуы”.  

“Карамалы басуы” - басу уртасында: “Бар табигатькә  мин хуҗамын”- 

дигән тѳсле күкрәп, карама агачы үсеп утыра. 
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Ул агачка хәзер бик күп еллар. Җир эшкәртергә комачауласа да кисеп 

алырга бер кемнең дә кулы бармый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мәгълүмат халык теленнән җыеп алынды. 
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УДК   9.908                                                                  К.М.Әхмәтшина 

Чишмә р-ны, Иске Муса авылы 

Абрай авылы  топонимикасы 

Абрай авылы бик  матур табигатле авыл.  

Чылтырап аккан чишмә-күлләргә, урман, болыннарга, үзәннәргә бик бай. 

Нинди генә чишмә –сулары юк аның:  “Кизәк чишмәсе”, “Карача  чишмәсе”, 

“Хаким чишмәсе”, “Әникәй чишмәсе”, “Тирәнү чишмәсе”, “Сәфәр чишмәсе”. 

Җир куеныннан  кѳмеш балдаклар чыгарып  ургылучы  чишмәләр кемгә 

генә кадерле түгел  икән? 

Кешенең бала чагы да шуннан башлана, яшел чирәмле чишмә  юлыннан. 

Җиребезнең кабатланмас бу бизәге  җырыбыздан да, телебездән дә мәңге 

тѳшми. Халкыбызның  кыю йѳрәкле улларына  да  каһарманлыкны алар биргән 

инде. 

“Кизәк чишмәсе”. Моннан бер ничә  буат элек бу якларда “Кизәк” 

исемле бер авыл булган дип сѳйлиләр  авылыбызның  аксакаллары.  Шул авыл 

янында гына кѳмештәй чылтырап чишмә агып яткан. Шуңа чишмәне “Кизәк 

чишмәсе” дип атаганнар. 

“Хаким чишмәсе”. Бу чишмә биек тау астыннан бәреп килеп чыкккан 

чишмә.  Хаким исемле карт шул чишмәне һәр вакыт, чистартып, тазартып 

торган. Шуңа чишмәне “Хаким бабай чишмәсе”,  “Хаким чишмәсе” дип 

йѳртәләр.  

Хаким чишмәсеннән арырак, Кызылгы авылына табан барганда, тау 

астыннан тагын бер чишмә агып ята  -  “Аникәй чишмәсе”.  

Бу чишмә янында “Аникәй” исемле кеше  кирпич суктырган.  Чишмә 

янындагы тугайлыкны “Аникәй чокыры” - дип тә йѳртәләр. 

“Сәфәр  чишмәсе”. Бу чишмә,  авыл янында гына  урнашкан урман 

эченнән агып чыга.  Абрай авылында яшәгән Сәфәр исемле карт һәр вакыт шул 

чишмә чыккан җирдә үзенең малларын туклаткан. Анда бик зур аклан да 

булган.Чит кешеләрне Сәфәр бабай ул акланга кертмәгән. 
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Шуңа ул  акланны “Сәфәр чишмәсе” яки “Сәфәр акланы”  дип йѳртәләр.  

Әлеге кѳндә дә Сәфәр акланында Абрай халкы туган кѳннәр, күрешү кичәләрен 

үткәрәләр. Кичләрен авыл яшләре анда барып тѳрле ярыш уеннары үткәрәләр. 

“Тирәнү чишмәсе”, “Тирәнү чокыры”, “Тирәнү күле”. Абрай авылы 

янында гына бик тирән чокыр була, шуңа ул чокырны “Тирәнү чокыры” дип 

атаганнар.    

1929 елны  Кызылгы авылы барлыкка килгәч, шул  тирән чокыр аша 

чыгып йѳрүләре бик кыен була  һәм шул чокыр аша күпер салалар. Якында 

гына, тау битләвеннән чишмә суы чыгып  шул чокырга агып тѳшә һәм күл 

барлыкка килә. Бу күлне “Тирәнү күле” дип атыйлар.    

Аксакалларыбыз сѳйләвенчә, менә шул бик тирән чокыр янындагы 

чишмәне “Тирәнү чишмәсе”, чишмәдән агып тѳшеп барлыкка килгән күлне 

“Тирәнү күле” дип атаганнар. 

                                                 Күлләр  

“Түгәрәк күл”  - Бу күлне, май табасы кебек түм -  түгәрәк  булганга 

шулай атаганнар. Җәй кѳннәрендә, шул күлгә  барып кыз-кыркын кер чайкап 

йѳргәннәр. 

“Птахин күле” - Абрай авылынан чыгып, Чувалкип авылына киткән 

юлның сул ягында кала бу күл. Аксакаллар сѳйләвенчә, Птахин фамилиялы бер 

рус кешесе һәр вакыт күл янында туктап хәл алып,  күл суында коенып китә 

торган булган. Шуңа күлне “Птахин күле” дип атаганнар. 

“Минзәлә күле” –Бу күл бик тирән булган. Җәйнең бер матур кѳнендә,  

су коенырга барган Минзәлә исемле кыз, кабат ѳенә әйләнеп кайта алмаган, 

шул күлдә батып һәлак булган. 

“Тирәкле күл”–зур булмаган күл янында бик биек тирәк үсеп утырган. 

Анда су коенырга барган кешеләр ѳчен ул кояштан ышык та булган. Шуңа күрә  

бу күлне “Тирәкле күл” дип атаганнар. 

“Әпәй тавы” – Кизәк елгасының аргы ягында  бер бәләкәй генә тау бар. 

Элеке заманнан ук шул тауны “Әпәй тавы” дип атаганнар, чѳнки читтән 

карасаң, ул тау әпәйгә ошап тора. Җәй кѳннәрендә “Әпәй тавы” башында тѳрле-
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тѳрле чәчкәләр үсеп утырырлар иде, жир җиләге күп була иде, дип искә алалар 

авыл кешеләре. Шул тауга аяк белән басарга да куркканнар, чѳнки “Әпәй тавы” 

дип аталгач әпәй ѳстенә  баскан кебек булган. 

“Әулия тавы” – Авылыбызның аксакаллары сѳйләвенчә, борын заманда 

Әүлия исемле кыз үлгән булган. Шул кызны,  Әүлияне  бер тау башына күмгән  

булганнар. Менә шуннан  “Әүлия тауы”  дип атаганнар ул тауны.  

Шул тауга колак салып тыңласаң, елаган кыз тавыш ишетелә, дип тә 

сѳйлиләр. 

                                           Яланнар 

“Яучапкан  яланы”.   Бу ялан, Кызылгы һәм  Абрай авыллары янындагы  

урман  аръягында  урнашкан.  Авыл аксакаллары, яланны ни ѳчен “Яучапкан  

яланы” дип атаганнарын менә болай лип аңлаттылар: 

«…Яучапкан  яланының тарихы  1773- 1775 елларда  барган крестьяннар 

сугышына барып тоташа.  Ул  елларда  эле урманнар да бик  зур, куе булмаган.  

Киң,  җәйрәп яткан, ачык ялан булган  ул урында.  Менә шул ялан аша Салават 

Юлаев һәм  Пугачев җитәкчелек иткән  гаскәрләр үткән булган».    

“Мөбәр яланы” -    Кызылгы авылына якын гына күкрәп яткан бер ялан, 

иген басуы бар. Бу басуны “Мөбәр яланы” дип йѳртәләр.  

Ни ѳчен шулай атаганнар соң  ул яланны? 

1974 нче елларда колхозларның гѳрләп торган чагы була. Кызылга 

авылында яшәгән,  «Коммунизм» колхозының  механизаторы   Шаяхметов 

Мөбәр Шайдулла улы  гомере буе тракторда эшләгән, жир эшкәрткән, иген 

чәчкән. Ләкин 1974  елның  22 июлендә Мөбәр Шайдулла улы  фәҗигале  

рәвештә һәлак була. Менә шул Мөбәр Шайдулла улы эшкәрткән  яланны 

“Мөбәр яланы” дип йөртәләр. 

“Күрекле ялан” – бу ялан  бѳтен яклап та, бар дѳньяга күренеп тора. 

Күркәм, зур, тигез  ялан булганга шулай атаганнар. Бик күп уңыш  бирә торган 

иген басуы була ул. 
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Чокыр, үзәннәр 

“Солдат чокыры” –  1919 нчы  елда барган   "кызыллар" белән 

"аклар"  сугышы чорында була бу хәл. Җәйнең челлә эссе бер кѳне була.  

Кызылгы авылыннар арырак Николаевка  дигән рус авылы булган. Шул авыл 

янында, Кызыл армия  сафында хезмәт итүче  солдатлар  “аклардан” качып 

ятканнар. Тик аларны шул авылда яшәгән  Доягов исемле  кеше күреп кала һәм 

Шөнгәккул станциясенә барып “аклар” га хәбәр иткән. Аклар тиз арада  килеп 

тә  җиткәннәр,  солдатларны атып үтергәннәр. Бер солдатка качып ѳлгерергә 

туры килә, ләкин чокырга тѳшеп җиткәч  дошман пулясы аны да бик каты 

яралый, солдат һәлак була.  

  « ….Бу хәллəрдән соң бик күп еллар үткәч, шул чокырда солдатның  үле 

гәүдәсеннән  калган сѳякләрен, авыл халкы җыеп кабергә күмделәр. Менә шуңа 

ул  чокырны “Солдат чокыры“ дип атыйлар” - дип сѳйләде, әлеге вакытта 

Кызылгы авылында яшәүче Богданов Флүр Солтан улы.  

“Дөрмәй  чокыры“ – Абрай авылының әлеге  “Yзәк урамының”  бер 

очын “Дөрмәй  очы” яки “Дөрмәй  чокыры»  дип атыйлар.   Чокырның тап 

уртасында зур тирәк үсеп утыра. Авыл аксакаллары:   “...Патшалар заманында 

шул урында тѳрмә булган,  менә  шунардан калган атама ул” дип фараз итәләр.  

                                    

                                            Күперләр 

“Кәс күпер”  -  Абрай авылының бер ягыннан боргаланып – боргаланып 

“Кизәк елгасы”  агып китә, икенче ягыннан иген басулары, урманнары үз 

кочагына ала.  Иске Муса авылы яклап килгәндә,  Абрай авылына керер ѳчен 

тирән чокыр үтәргә кирәк булган, я булмаса урман аша урап барырга туры 

килгән. Шуңа күрә чокыр аша чирәмнән кәсләр кисеп күпер салганнар һәм 

күперне “Кәс күпере”  яки “Кәс күпер”   дип атаганнар.  

Иске Муса авылы яклап  “Кәс күпер”  нең уң ягында,  “Карача урманы“ 

күкрәп  утыра.  Урман авызыннан гына чылтырап тагын бер чишмә агып ята. 

Ул чишмәне “Карача чишмәсе” дип йѳртәләр. Әлеге кѳндѳ дә авыл халкы шул 

чишмәгә суга бара. 
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“Завод купере“ – 1959-1960 елларда  Николаевка авылы янында сѳт 

заводы булган. Шул заводка тирә яктагы колхоз фермаларыннан,  атлар җигеп 

сѳт ташыганнар. Сѳт заводына барыр ѳчен “Кизәк елгасы” аша чыгарга кирәк 

булган.  Елга аша таштан күпер салганнар. Менә шуннан калган атама  ул 

“Завод купере”. 

 

 

 

Мәглүмат  авыл аксакаллары  сүзләренән алынды 
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УДК   9. 908                       

                                                Г.Ф. Султанова 

                                                                              Чишминский р-н, с. Ибрагимово,     

Башкортостан 

  

Участие представителей сёл Чишминского района  в войнах, связанных 

 с защитой Отечества 

 

Абдулла Губайдуллович Гизатуллин 

(05.05.1904 - 15.03.1945) 

Герой Советского Союза 

Даты указов:  15.01.1944    Медаль № 2931 

Гизатуллин Абдулла Губайдуллович - командир 

отделения 60-го гвардейского кавалерийского полка 

16-й гвардейской кавалерийской дивизии, сформированной в декабре 1941 года 

в городе Уфе, как 112 - я Башкирская кавалерийская дивизия, 7-го гвардейского 

кавалерийского корпуса 61-й армии Центрального фронта, гвардии сержант. 

 Родился 5 мая 1904 года в селе Ибрагимово, ныне Чишминского района 

Башкирии в крестьянской семье. Татарин. Член ВКП(б) с 1938 года. 

Образование начальное. Работал бригадиром тракторной бригады в совхозе 

"Уршак"  Чишминского района. 

 В Красную Армию призван в мае 1942 года Чишминским 

райвоенкоматом  Башкирской АССР. 

На фронте Великой Отечественной войны с декабря 1942 года. 

 Командир отделения 60-го гвардейского кавалерийского полка (16-я 

гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й гвардейский кавалерийский корпус,  
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61-я армия, Центральный фронт) гвардии сержант Гизатуллин А.Г. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками проявил исключительную храбрость и 

мужество. 

  20 сентября 1943 года в бою за село Лопатино Гомельской области 

Гизатуллин А.Г. отбил контратаку двух танков и пехоты врага, и в 

последующем наступлении со своим отделением подавил пулемётную точку 

противника, мешавшую продвижению наших частей. 

   28 сентября 1943 г. под артиллерийским и пулеметным огнем 

противника А.Г. Гизатуллин первым из эскадрона переправился на западный 

берег реки Днепр. В ожесточенном бою за удержание плацдарма у деревни 

Галки Брагинского района Гомельской области Белоруссии он лично 

уничтожил 2 пулемёта противника и тем самым дал возможность остальным 

подразделениям полка успешно форсировать реку. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные 

мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии 

сержанту Гизатуллину Абдулле Губайдулловичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина (1945), Отечественной 

войны II степени (1945),  медали "Золотая Звезда" (№ 2931). 

А.Г. Гизатуллин погиб в бою 15 марта 1945 года.  

 Гвардии младший лейтенант Абдулла Гизатуллин похоронен на 

немецкой земле, в братской могиле в городе Устфав.  

      Имя А.Г. Гизатуллина высечено золотыми буквами на мемориальных 

досках вместе с именами всех 78-и Героев Советского Союза 112-й Башкирской 

(16-й гвардейской Черниговской) кавалерийской дивизии, установленных в 

Национальном музее Республики Башкортостан (город Уфа, улица Советская, 

14) и в Музее 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии 
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(город Уфа, улица Левитана, 27), в Трептов – парке в Берлине, где установлен 

монумент Воину-освободителю. 

 Золотом на граните выбито имя Героя и в парке Победы в столице 

Башкортостана. 

Его имя носят: 

 улица в рабочем поселке Чишмы. 

 Ибрагимовская средняя  школа.  

 9 мая 2005 года состоялось открытие памятника 

Герою Советского Союза Гизатуллину Абдулле 

Губайдулловичу в р. п. Чишмы.  

           В 2010 году памятник  был 

перемещен  в центр п. Чишмы  и размещен 

возле  реконструированного мемориала, 

павшим защитникам Отечества, уроженцев 

Чишминского района. 

  

Племянницы А. Гизатуллина - Резида апа Галеева, Расима  апа 

Фазлыйахметовна 

                            

 1973-нче елда А.Гизатуллинның 

бертуган апасы Хәлимә,          Хәлимә 

апаның кызы Резида, кияүе Фатих, 

аларның уллары Эльвир. 

 

 

А.Гизатуллинның бертуган апасы Хәлим , җизнәсе Мансур  
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УДК   9.908                                                                         Султанова Г. Ф. 

Чишмә р-ны, Ибраһим  авылы 

Ибраһим  авылы топонимикасы 

 

Бу дөньяда, бәлки, күп-күп эшләр күрем, 

Билгесездер - кая ташлар бу тәкъдирем; 

Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, 

Хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. 

                                                                          (Г.Тукай). 

Туган җир… Ибраһим авылы… 

Ибраһим авылым… Анда - безнең үткән тарихыбызның бер өлеше, 

халыкның моңы-зары, кайгысы-шатлыгы, куаныч һәм сагышы. 

Минем кебек күпләрне дә, авылымның урам, чишмә, күл, тау атамалары, 

тарихы кызыксындырадыр. Бер атама да юкка гына бирелмәгән, ул нинди дә 

булса сәбәпкә бәйле рәвештә килеп чыга. Бер ишеләре - тарихи вакыйгаларга, 

бер ишеләре гадәт-йола кануннарына бәйләп бирелә. 

Чишмәләрнең аталу тарихы безгә ниләр сөйли? 

Чишмәләрнең аталу тарихы 

Халык элек - электән чишмәләргә табынган, аның белән серләшкән, аның 

белән бергә гомер кичергән. Чит җирләрдән кайткан кеше беренче булып 

чишмәгә йөгергән... 

Халык чишмәләрне тәменә, кайда урнашуына карап бәяләгән, аларны 

укымышлы, булдыклы кешеләрнең исемнәре белән атап йөрткән, мактанычы 

итеп санаган, горурланган. Чишмәсез авылны - йолдызсыз күккә тиңләгәннәр. 

Бу яктан табигать Ибраһимны да ким-хур итмәгән. Һәр чишмәнең үз 

тарихы, үз матурлыгы бар. 

Минем туган авылымда "Нәмән" дип аталган чишмә бар. Ул бүген дә 

авыл халкын тәмле суы белән сыйлый. 

Нәмән чишмәсе. Авылдагы иң тәмле су. Тау битеннән агып чыккан. 

Нәмән исемле бабай аны казып чистарткан, улак куйган. Суын алырга бөтен 
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авыл жыелган. Караңгыдан килеп чират алганнар. Су алырга килгән халык 

үзләре белән чишмә суын тутырырга чүмеч алып барганнар. Авылга килеп 

кергәч, уң яклап, Ает дигән чокырга ага.  

Гомәр чишмәсе. Гомәр исемле абзый казып калдырган. Агач белән бурап 

куя, тирә - ягын тәртиптә тота. Аның хөрмәтенә авыл халкы бүген дә әлеге 

чишмәне  "Гомәр чишмәсе” дип йөри. Соңырак Габитов Ринат абзый 

бураларын яңартып, суын тазарткан. Беренче бригат һәм авыл халкы кулланган. 

Ләкин суы каты. Катык белән әйрән ясар өчен авыл халкы Гомәр чишмәсенең 

суын кулланганнар. Авыл күпереннән уң якта урнашкан. 

Уелдан бабай чишмәсе. Камчатка дигән иң аргы ферма буеннан Кизәк 

елгасына төшкәндә сул якта, тау битеннән  чыгып ята. Суы шул тиклем тәмле. 

Уелдан исемле бабай изге кунелле булган, шушы чишмәне карап, чистартып 

торган. 

Хамматзакир чишмәсе. Ибраһим авылының сул яклап иң очында 

урнашкан. Хамматзакир исемле бабай тапкан, тазарткан. Улак куйган, чүмече 

дә булган. Шул якта яшәүче халык чүмеч белән чиләкләргә су тутырып алып 

кайта торган булганнар. Әлеге вакытта Латыпов Салават белән Каримов 

Фирдәүс  тимердән чиләк утыртканнар. Хәзер, һәр иртәдә, чишмә  үзенең 

моңлы җырын суза. Көтүлектә урнашканга, чишмәнең саф, тәмле суын, 

көтүчеләр эссе жәй көннәрендә, рәхәтләнеп кулланалар. 

 

Тугай чишмәсе - Ибраһим бәлән Бәкәй авыллары уртасында тугайлыкта 

булган. Яшь кызларга су юлы күрсәтү йолаларын шул Тугай чишмәсендә 

үткәрә торган гадәт булган. Соңрак  бу тугайлыкта пионер жыелышлары үтә 

иде. Балалар учак ягып, төрле уеннар уйнап куңел ачканнар. 

                                       

Авылымның күлләре 

Бакалы күл. Авылның сул як очында. Әби – бабайлар сүзенә караганда 

күлдә бакалар бик күп булган. Суы тирән, юлга тиклем чыгып торган. Су 

кергәндә бакалар тәнгә тиеп китә торган булган. 
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Элеге вакытта күлнең суы нык кимеде, шулай да бакалар һәм кыр 

үрдәкләре бар. Яз житү белән, көннәр жылыткач кыр үрдәкләре һәм бака 

тавышлары авылга ямь өстенә ямь өсти. 

Басу күле. Авылның сул ягында, басуда урнашкан. Чиста, йомшак сулы 

искиткич матур күл булган. Авыл халкы күлгә кер юарга барган. Керләрен югач 

үләнгә тезеп киптергәннәр. Кер кипкәнче бала-чага төрле уеннар уйнап, күңел 

ачканнар.  

Күчмә күл. Күлнең уртасында утрау булган. Ул күчеп йөргән. 

Шунлыктан исеме дә Күчмә күл дип аталган. Ул үзенең исемен 1975 елга 

тиклем саклады. 1975 нче елгы корылыкта күлнең суы кипте. Хәзер  тирәсе 

болынлык, иртә яздан кара көзгә кадәр авыл көтүен көтәләр. Авылны чыккач 

Питрәй юлы белән барганда, сул якта кала. 

Урыс күле. Күл буена урыс кешесе мәете күмелгән. Дин буенча 

моселман зиратына урыс кешесен күмәргә ярамаганлыктан, аны күл буена 

күмгәннәр. Авылны чыканда уң якта кала.  

Төпле күл. Авылны чыккач Питрәй авылына барганда сул якта. Колхоз 

вакытында жәйләү урнашкан. Иртә яздан, кара көзгә хатле савымчылар, 

терлекчеләр шунда эшләгәннәр.  

Хадия күле. Хадия исемле әби шул күл янында яшәгән. Балчык өеп, 

ихата ясап, бик интегеп гомер иткән. Ирен үгез (бамбун) сөзеп үтергән. 

Ахмади бабай күле.   Урам уртасында урнашканга, бу күлдән авыл 

халкы түтәлләргә су сибәргә, мал эчерергә су алган. Соңрак колонкаларда су 

булгач, каз, үрдәк бәпкәләре, күлнең суында чумып, коенып рәхәтләнеп үсә 

иделәр. Соңгы елларда жәйнең эссе көннәрендә күл суы кибеп бетә. 

 

Чокырлар исемлеге 

Хәсән чокыры. Авылның  сул ягында. Исеме каян килеп чыкканын 

белүче юк. Хәсән исемле кеше  шул чокыр кырында яшәгәнлектән шундый 

исем бирелгән дип уйлыйбыз. Бабайлар белүенчә чокырның бер ягында Маруан 

бабай, икенче ягында бик озын чәчле укытучы Мәдинә апа яшәгән.  
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Ает чокыры. Ибраһим белән Бәкәй авылын икегә бүлеп торучы чокыр. 

Бик тирән чокыр булган заманында. Бер  ярында Ибраһим авылы бригадасының 

конюшние булган. Еллар уза... Бу вакыт эчендә һәр урында узгәрешләр була 

тора. Колхоз ике авылны тоташтырып күпер төзи. Хәзер чокырны ләм басып 

бетте. Нәмән чишмәсе шул чокыр буйлап ага. Чокырның яртысында чишмә суы 

жир астына төшеп китә дә йөз метрдан кабат саркып чыга.  

Каникул чокыры. Каникул вакытында балалар шушында чаңгы 

шуганнар, жәй коне жиләк жыйганнар. Әле дә халык шул чокыда жиләк жыя. 

Ул Чишмәдән килгәндә авылга килеп житмәстән сул якта кала. 

Апаста чокыры. Авылның сул ягында. Иген басуларын һәм урманны 

икегә бүлеп тора.  

Бәли чокыры. Ибраһим белән Бәкәй яланнары читендә урнашкан. Яз 

житүен авыл халкы шул чокырга карап билгеләгән. Бәли чокыры ташса «Яз 

башланды» дигән алар. 

                 

Урманнары белән мактаулы безнең авыл. 

Бик борынгы заманнарда безнең басу-кырларны кара урманнар уратып 

алган булган. Һәрбер урманның күңелгә ятыш үз атамасы бар. Ул атамалар 

буыннан- буынга күчә барган: Махира урманы, Янган урман. 

 Янган урман- урман буйлап барганда, зур аклан бар. Шунда агачларның 

төпләрен яндырып, акланны чистартканнар. Шуңа Янган урман  исеме калган. 

Якын тирәдә җиләк җыелып беткәннән соң да, Янган урманда җиләк кызарып 

пешеп ята әле. 

Махира урманы – Махира исемле әби, ире Минислам вафат булгач, 

авылга староста булып кала. Халык жыеп агач утырта. Бер ничә дистә елдан, 

утырткан агачлар урман булып үсәләр. Халык шул урманны Махира урманы 

дип йөри хәзер дә. Ул Чишмә яклап килгәндә сул якта. 
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Тау  исемнәре 

Шлан тавы – бу тауның ни өчен шулай аталганын халык белми. Шулай 

да Ибраһим авыл халкы беренче булып шунда урнашкан. Күрше Рәпәй 

авылындагы урыс халкы тынгы бирмәгәч, арырак китеп әлеге урында 

төпләнгәннәр. Валиҗан мулла әйтүенчә, авылның беренче зираты да шунда. 

Шлан тавы Ибраһим авылының көнчыгышында, бик матур почмагында 

урнашкан. Бер яклап Апаста елгасы акса, икенче яклап Кизәк елгасы ага. Элеге 

изге урынның тәбигате матур булганга күрә, авылга кайткан кунакларны халык 

шул тауга җиләк-җимеш, гөмбә, чикләвек җыярга, я булмаса, ял итәргә алып 

бара.  

Биек тау- исеме тауның текә булуы белән бәйле. Элек шул тау аша 

урманга юл салынган булган. Халык таудан менеп – төшеп йөргән. Рифкать 

исемле абзый ат җигеп, 5 яшьлек улын утыртып урманга утынга барган. 

Утынны арбага төяп тауга менгән чакта, ат артка китеп, арба капланган. Утын 

һәм арба астында калып әтәсе белән улы шунда вафат булганнар. Шуннан 

юлны тауның  сөзәк җиреннән салганнар.  

Урта тау- Ает чокырының башында, ике ерынның уртасында биек булып 

калкып утыра. Уртада булгач, исеме дә гади генә – Урта тау дип йөртәләр. 90 

нче елларга кадәр кызыл ярында ак сызык булып акбур күренеп ята иде. 

Шуннан акбур алып бала чага җиргә сызып уйный идек. Биектә урнашкач, яз 

җиткәч иң беренче булып чирәм биек тауда ачыла. Бөтен бала шунда  уенга 

җыела. 

Елан тау- авылның төньягында. Шул тауның асты тулы елан оясы 

булган. Еланнар өелешеп – әүмәкләшеп яткан. Шунлыктан исеме Елан тау дип 

аталган. Хәзерге вакытта елан күргән кеше юк, рәхәтләнеп җиләк, мәтрүшкә 

җыярга бара авыл халкы.  

Идакай тирәге. Сайфуллин Рәфилнең карт картатасы утырткан тал-

тирәк.  Идакай тирәге ялгыз гына үзе бер басу уртасында үсеп утыра. Бәкәй 

авылына борылгач уң ята. Ялгыз дисәң дә, тирәк ялгыз гына булмаган, кырына 
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чишмә  саркып чыккан. Авыл халкы урманнан кайтканда шул чишмәнең 

салкын суын эчеп сусынын баскан. 

 

Елга  исемнәре 

Кизәк елгасы- Елга Өршәк елгасына кушылып, аның кушылдыгы 

булып тора.  Озынлыгы якынча алты километр.Ибраһим авылының нәкъ 

уртасыннан агып, авлны ике якка бүлеп тора. 

Сары саз елгасы. Бәрсүән капкасы ягыннан башлана да, Апаста 

елгасына барып кушыла.  

Апаста елгасы – Кизәк елгасына тоташа. Ләкин коры килгән елларда 

елга кибеп бетә. Элеке елларда Апаста буенда авыл көтүе көтәләр иде. Ә  хәзер 

елга буе хуш исле печәнлек, эре, кып-кызыл булып пешкән җиләклек, сары, 

зәңгәр мәтрүшкәлек булып бөтен авыл халкын үзенә тартып торган урын. 

Озек утравы. (Яңа Юл авылы да дип йөреткәннәр). Ул бәләкәй генә бер 

авыл булган. Ибраһим авылында кешеләргә яшәргә урын житмәгәч, шунда 

күчкән булганнар. Бер бригада кеше сәмән йортларда  яшәгән, сәмәннән ферма 

төзеп маллар тотканнар. Ләкин халыкка эчәргә йомшак су булмаганлыктан, 

халык кабат авылга күчкән. Авыл бетсә дә фермада маллар калу сәбәпле яшь 

кызлар сыер савырга барып йөргәннәр.  

Бәрсүән капкасы- элек шул урында юл булган. Урманны чыккач та 

Бәрсүән авылы күренгән. Шуның өчен «Бәрсүән капкасы»  дип атаганнар. 

 

Урам  исемнәре 

Закон урамы -  бу урамда торган кешеләр «закон буенча», дип сөйләргә 

яратканнар. Шуннан киткән Закон урамы дип. Шулай ук Югары оч дип тә 

атыйлар. 

Янган урам- Зират ягыннан ут чыгып җил уңаена урам буеннан буена 

янып беткән. Шулай ук Тубән оч та дип йөретәләр.   

Бакалы куак урамы- җәй буе бака сайравы яңгырап тора бу урамда. 
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Кизәк елгасының арьягында урнашканга Аргы як дип тә йөретәләр. 

Тау асты урамы.  Бу урам авылыбызның бик матур җирендә, Кизәк 

елгасы буенда урнашкан. Бик тыныч, матур урам. Бәпкә үләне өстендә 

 бала-чага рәхәтләнеп уйнап үсә. 

 

 

 

Кулланган материаллар исемлеге :  

 Мәгълүмәт халыҡ теленнән  җыеп алынды. 

 Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. Өч томда. 

Казан,Тат.кит.нәшр,1979. 
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УДК   9.908                                                                         Г. Ф. Султанова 

д. Ибрагимово, Бикеево Чишминского р-на РБ 

 

История сел  Ибрагимово и Бикеево 

По преданию, сёла возникли в 1739 г. По словам 

долгожительниц  Зубарзят, Фархана әби, Тагирова Зайнетдина, Ахмадышина 

Шамсетдина и других старожилов, с Оки прибыли братья Ибрагим и Муса с 

зятем. Братья очень любили свою сестру и, оберегая её, отвели землю между 

своими участками. Из этого можно допустить, что Бикей образован от 

слова «Бикэ», что означает «женщина знатного рода». За ними с Оки 

перебрались' Юрмаш, Юмаш. Они занимались полеводством, 

животноводством, были всесторонне развитыми людьми. Купили землю у 

Альбея Мурзагулова, а Юмаш у Мряса. Имели много земель. Выращивали 

пшеницу, рожь,  лён. Обозом возили свои продукты, изделия, продавали в 

больших городах. Сегодня сохранились названия «Халекей 

акланы», «Садыйк урманы». Доказательством этого является документ из 

архива.  

Документ из архива 

 Старшина Альбей  Мурзагулов в 1753 году 31 января написал в 

губернское управление рапорт. В нем упоминается об отказе от податей 

мишярей, переселившихся по реке Кизяк в Ибрагимово, Муса, Бикей, Абраево и 

др. Этот документ ориентирует нас на годы основания деревень Ибрагимово, 

Бикеево – середину XVIII века.  

После этого рапорта Мурзагулова, мишеры из деревень Ибрагимово, 

Бикеево, Мусино написали прошение в Уфимскую провинциальную концелярию о 

том, что они ещё 20 лет раньше (выходит 1739 год) платили деньги Альбею 

Мурзагулову, выходит, что земля законно в их собственности. Этот документ 

является важным источником для изучения истории возникновения деревень 

Ибрагимова, Бикеева, Мусина, примерно, в 1735-1740 годы.  
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Первоначально Ибрагим обосновался на горе  Шлан. Позже ибрагимовцев 

Репьёвский боярин вытеснил к реке Кизяк. Д. Бикей обосновалась на 3- 4 км 

выше реки «Кизяк», на границе владения старшины Ибрагима Мряся. Для 

ведения хозяйства было неудобно, поэтому решили спуститься ближе к реке. 

Кругом был лесной массив. Люди корчевали деревья и строили жилья, очищали 

площадь под пашни. К 1795 году насчитывалось 56 человек.  

         К середине 19 века переселились на левый берег Кизяка.  

         Обе деревни Ибрагимово и Бикеево образовались в 1732 году. Имели 

землю во вечном владении и по договорам 1756, 1770 гг., выданным  Кыркули 

– Минской и Минской волости Уфимского уезда III контона 8 юрты.  

Уровень жизни был разным: одни владели и положением, и имуществом, 

другие бедствовали. Обнищание основной массы башкирского населения 

открыло возможность торговле и захвату башкирских земель. Секретарь 

Уфимской казённой палаты А.И.Благушин  выкупил по низким ценам, за 100 

рублей, довольно большие земельные угодия вдоль рек Уршак и Бильязы. 

Бесцеремонно захватив башкирские земли на этой  территории, стала крупным 

земледельцем помещица Ляхова.  

Житель д. Ибрагимово Ибрам Уразбахтин, ясачный старшина, собирал 

ясак из наших краев и деревень Казанской дороги. Его писарем 

был  Кутлузаман. Он жил в д. Уразбаково Казанской дороги. Ибрам имел свой 

дом в д. Акмулла, был пугачевским полковником. Осаждал г.Уфу. Действовал 

совместно с Канзафаром  Усаевым. После подавления восстания они скрылись. 

В 1774 году, осенью, отставной мишарский старшина Альмекей Алкеев 

сообщил в Уфу о том, что отправляется на поимку Ибрама, который скрывался 

в вершинах Дёмы.  Альмекей Алкеев – отставной старшина Кыркули – 

Минской волости, житель д. Ибрагимово имел квартиру в Уфе. Зимой 1773 – 

1774 гг. находился в осаждённом Оренбурге, угодил в плен к пугачевцам. 

Благодаря заступничеству Альбея  Мурзагулова, который служил в отряде 
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Пугачёва, ему удалось спастись. Повстанцы разорили его имение. В сентябре 

он участвовал в карательских операциях.  

В XIX веке д. Ибрагимово и Бикеево вошли в Караякуповскую волость. 

Район стал районом оседлого земледельческого хозяйства. Сеяли рожь, 

пшеницу, овес, ячмень, гречиху, просо, горох, коноплю, лён. Из огородных 

культур выращивали картофель, капусту, репу, свеклу и огурцы. Появились 

водяные мельницы. Одежду и обувь, хозяйственный инвентарь приходилось 

изготовлять домашним способом. Сырьём для изготовления тканей служил лён. 

Кожу для обуви выделывали сами. Валяли кошму и войлоки. Занимались 

плетением лаптей, изготовлением рогож, бочек, телег и т.д.  

         В начале XX века  деревни  Ибрагимово и Бикеево вошли в Абраевскую 

волость (в неё вошли 13 деревень). Рост численности населения приводил к 

обострению земельного вопроса. Число душ росло, а земельный фонд оставался 

прежним. Остро стояла проблема выдела взрослых сыновей из больших 

крестьянских семей. В практику входит выдел без земли. В 1917 году на душу 

обоего пола приходилось 2,6 десятины. Безземельных дворов было около 7%, 

малоземельных (меньше десяти десятин) - почти половина дворов. 

В 1913 году увеличилось число зажиточных и безземельных крестьян. 

        По данным переписи населения 1920 года в деревне Ибрагимово 

начитывалось –343 дворов. В них проживали 1910 человек (мужчин 945, 

женщин 965). В д. Бикеево – 350 дворов. В них проживали 1778 человек (873 

мужчин,  905 женщин). 

После изгнания колчаковцев были созданы ревкомы, начала работать 

партийная ячейка. Председателем Абраевского волисполкома выбрали Яхию 

Рафикова. Острый характер приобрел продовольственный вопрос. Отбирали 

весь хлеб, не оставляя даже на семена. 1921 году начался страшный голод. В 

Абраевской волости число голодающих достигло до 5503.  С голоду умирали 

семьями. Сельчане собирали гнилые картошки на полях Репьевки и Ляховой, 

пекли картофелины из гнилых овощей. Красную свеклу делили на крошечные 
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кусочки и запевали чаем, как лакомство. В то время мусульмане не выращивали 

овощей, считая их продукциями русских. 

  После обследования комиссия ВЦИК признала Уфимскую губернию 

голодающей и необходимой оказывать ей государственную помощь. В 

деревнях образовались общественные питания, кормили бесплатно. 

 С 1920 года начали создаваться коммуны, товарищества. Они то 

объединялись, то распадались.  

1928 году в деревне Ибрагимово был организован артель «Машинное 

товарищество» во главе Шагимардановым  Миниахметом  Нигматзяновичом. 

Он родился 1889 году в деревне Ибрагимово в семье зажиточного крестьянина. 

Самоучка. Служил в царской армии. Участник I Мировой войны 1914 года. Был 

награжден Георгиевским крестом.  1929 году артель распался.     

 А в  деревне Бикеево создали кооператив «Гигант». Одним из 

организаторов был Валетдинов Динислам Валетдинович. Родился он 1889 году, 

в семье зажиточного крестьянина. Его предки имели свои земельные угодия, 

леса и скот. Сами же продавали излишки зерна, лён, льеные изделия. Были 

грамотными, развитыми людьми для своего времени. 

   В конце 1929 года началась сплошная коллективизация. Грубо 

нарушалась добровольность. Кто не входил в колхоз, того считали кулаком и 

выселяли со всей семьей  из деревни. Были сосланы Хасанов Абдулла, 

Шарипов Идият, Шакур и другие.  

   В 1930 году в Ибрагимово образовался колхоз «Красный партизан» 

председателем колхоза был  Шагимарданов Миниахмет.  

   В Бикеево в 1930 году был создан колхоз «Красный флот» первыми 

вошли коммунисты – организаторы колхозы Юсупов Махмут, Валетдинов 

Динислам, Шакуров Сабур, Багаутдинов Галяметдин, Ахмадышин 

Хабибрахмани комсомолец Байков Султан.  



48 
 

   В основном эти люди были из зажиточной семьи. В колхоз вошли со 

своими лошадьми, коровами, инвентарем, строениями. 

   К 1932 году обе деревни объединялись в единый колхоз «Красный 

партизан». Председателем выбрали Валетдинова Динислама, счетоводом 

Ахмадышина  Хабибрахмана. По стране шла классовая борьба. Председателя и 

счетовода, назвав «врагами народа» посадили в тюрьму, не объявляя к ним 

обвинения. 

Гордость Ибрагимовской земли:  

1. Гизатуллин Абдулла Губайдуллович - Герой Советского Союза 

(1944). Участник Великой Отечественной войны.  Родился 5 мая 1904 года в 

деревне Ибрагимово Абраевской волости Уфимского уезда Уфимской 

губернии, ныне Чишминского района  Республики Башкортостан. Окончил 

курсы механизаторов, младших офицеров. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 15 января 1944 года. 9 мая 2005 года состоялось открытие памятника 

Герою Советского Союза Гизатуллину Абдулле Губайдулловичу в р. п. Чишмы. 

Награжден орденами Ленина (1944), Отечественной войны II  степени (1945). 

Его имя носят: улица в рабочем поселке Чишмы, Ибрагимовская средняя  

школа. 

2. Хурамшин Талгат Закирович -  Герой Социалистического Труда 

(1971 г.), изобретатель СССР, почетный гражданин г. Уфы. Родился 1 мая 1932 

г.  в  селе Ибрагимово. 

3. Багаутдинов Айрат Мухаметдинович – полковник ракетных 

войск, родился 01 июня 1939 г. в селе Ибрагимово. 

4. Ахметвалиев Расих Хасипович – живописец, член союза  

художников Башкортостана (1992 г.), заслуженный художник Республики 

Башкортостан (2010 г.), родился 24 декабря 14954 г. в д. Бикеево. 

В настоящее время  на  территории СП Ибрагимовский сельсовет создана 

вся инфраструктура для полноценной жизни людей: имеется средняя 
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общеобразовательная школа им. Абдуллы Гизатуллина в с. Ибрагимово,   2 

дошкольные группы. В школу осуществляется подвоз детей одним автобусом  

из 4 деревень. На территории поселения так же имеются  4 фельдшерско- 

акушерского пункта  с. Ибрагимово,  с. Бикеево, д. Первомайский и с. 

Петряево. В 2018 году построен новый модульный фельдшерско – акушерский 

пункт в с. Петряево,   специалисты наших мед. учреждений обслуживают 

людей пожилого возраста на дому, имеется почтовое отделение, есть 6 

магазинов, где продаются товары повседневного спроса. Имеется так же две 

библиотеки и 1 Сельский дом культуры в  с. Ибрагимово и 1 сельский клуб в с. 

Бикеево.  

На территории СП Ибрагимовский сельсовет  находятся следующие с/х 

организации: 

-  ООО: ПКФ «Урал», «Новотроицкое», «Земля Урала», 

«Агропромбизнес»; 

-  КФХ: «Мустафин Р.М.», «Нафиков», «Вильданов», «Мустафин А.М.». 

 

 

 

 

Список литературы 

1. Матрериалы по истории Башкирской АССР. Т.IV. Часть вторая.- 

М., 1956. 

2. Чишмы -  край светлых родников: Научно-справочное 

издание/Редкол.: Р.М. Асадуллин гл. ред.), Г.Т. Хусаинова (авт. сост, отв. ред.) 

 

 P.S. Основываясь на архивные документы и рассказы аксакалов 

деревень, история сёл  написана  учительницей – пенсионеркой Валетдиновой 

Расимой Габдрауфовной. 
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УДК   9.908                                                                         Г. Ф. Султанова 

д. Ибрагимово, Бикеево Чишминского р-на РБ 

 

Духовная составляющая,  языки, традиции и фольклор  народов, 

заселяющих  сёла, расположенные вдоль  реки Кизяк, в контексте 

исторической филологии и культуры 

 

Хайдаров Вәзит бәете 

Иртән торып, чыгып киттем, 

Күрергә дип авылым. 

Төшләремә дә кермәде 

Шунда барып авырым. 

Әнкәй, берүк күп елама, 

Сукыраер күзләрең. 

Эчләремдә генә калды 

Сиңа әйтер сүзләрем. 

Дөньяларга тудыргансын, 

Бер жирем юк килмәгән. 

Ходай гына тик нигәдер 

Озын гомер бирмәгән. 

Жыелырлар туганнарым, 

Килерләр дус ишләрем. 

Бәхилләшкән булыр идем 

Алдан белсәм нишләрем. 

Каерылып бер карадым, 

Авыллардан киткәндә. 

Якты дөньялардан киттем 

50 яшькә җиткәндә. 

Аңламый да калдым, әнкәй, 

Белмим, әллә ни булды?! 

Өзеп алган чәчкә кебек, 

Сулышларым тиз сулды. 

Балаларым каберемә 

Алсу чәчкә чәчегез! 

Мине сагынып сөйләгәндә, 

Чыгар кайнар яшегез. 

Кайгыларың каты булды, 

Йөрисең башың иеп. 

Әнкәй, рәнҗемәче берүк, 

Кайгыга салдың диеп. 

Туганым да төшләрендә 

Чия өзгән ашарга. 

Миңа  Ходай кушмагандыр 

Сезнең белән яшәргә. 

Сагынганда, әнкәй, мине, 

Түзәрсең нихәл итеп? 

Сезне кайгыларга салдым, 

Якты дөньядан китеп. 
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Мәңгегә йомдым күземне, 

Ача алмадым башка. 

Газиз балам диеп, әнкәй, 

Язып куегыз ташка! 

Ашлар пешкәч, өстәлләргә 

Балаларын утыртсын. 

Онытмагыз, бу юк диеп, 

Миңа дога укырсың. 

Балаларың җыелганда, 

Утырырсыз өстәлгә. 

Мин генә кайта алмамын, 

Әллә күпме көтсәң дә. 

Тәрәзәңне ачып куйсаң, 

Жилләр чыгып япмасмы? 

Күңелләрең сизде микән, 

Минем исән кайтмасны? 

Иртүк торып тарак алып, 

Чәчең тарап үрерсең. 

Бик сагынган чакларыңда 

Төшләреңдә  күрерсең. 

Көзләр җиткәч, бакчаларда 

Алма пешә өзәргә. 

Авыр кайгылар китердем, 

Тырыш әнкәй түзәргә! 

Мин китәмен бу дөньядан, 

Сез каласыз яшәргә. 

Балаларыма мин булмам  

Әткәй диеп дәшәргә. (Фәнзилә 

Гарифуллина) 

 

Тормыш иптәшем Зинурга 

Киттең дә ташлап син мине, 

Ялгызымны калдырып. 

Тәрәзәдән көтәм сине, 

Күзләремне талдырып. 

Уем белән эзлим сине, 

Эзләр итә зиратка. 

Анда барып сине күрсәм, 

Авыр миңа бигрәк тә. 

Чыгып киттең бик тизгә дип, 

Калдың шунда мәңгегә. 

Әйтә алмадым әйтер сүзләремне, 

Эчләремдә калды мәңгегә. 

Картайганда калдырдын да киттең, 

Бер ялгызым калдым адашып. 

Әҗәлләрдән качып булмый икән, 

Булмый икән аны алдатып. 

60 яшьтә барып кердең 

Кара җир асларына. 

Кайгыларым чиктән ашты, 

Сыймады башларыма. 

Уйнар идең гармуныңда... 

Эчләрең пошты микән? 
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Нигә шушы чакларында 

Сорый белмәдем икән? 

Ап-ак карлар яуган җиргә, 

Ялтырыйлар кояшка. 

Сине көтеп, күзем талды 

Карап кояш баешка. 

Эзләр кала җирдә ятып, 

Атлап китсәң карлардан. 

Авыр ялгыз яшәүләре, 

Ялгыз калсаң ярлардан. 

Карлар эри, язлар җитсә, 

Сулары агып китә. 

Тик минем генә күңелем 

Һаман да сине көтә. 

Язлар – язлар төсле түгел, 

Әллә нигә яме юк. 

Бергә эчкән чактагыдай, 

Чәйләрнең дә тәме юк. 

Жәйге кичтә талга кунып, 

Кош сайравын яратам. 

Әкрен генә аккан суга карап 

Кайгыларымны мин таратам. 

Алып кайтып утырттың да 

Бакчабызга юкәләр. 

Син булмагач, үсми алар. 

Әллә сине көтәләр?! (Фанзилә 

Гарифуллина) 

 

 

Рөстәмгә 

Белмәгәнмен икән яннарымда чакта, 

Кайгыларның нинди икәнен. 

Иңнәрем дә авыраеп китте 

Ишеткәч Чечнәгә киткәнең. 

Үстердем, балам, кадерләп сине, 

18 яшьләргә җиткәнче. 

Урыныңа үзем барыр идем,  

Көннәр санап монда көткәнче. 

Йөргән җирләреңдә исән йөре, 

Күңелеңне шатлык капласын! 

Дошман күзләреннән берүк сине 

Аллахы Тагалә сакласын! 

Үсеп җиткәч, бала язмышлары 

Булмый икән безнең кулларда. 

Бары изге күңелле кешеләр генә 

Очрасын синең юлларда! 

Чит җирләрдә йөргән чакларыңда 

Карап йөре алдың- артыңны! 

Мин сагынып, түземсезлек белән 

Көтеп алам хәрбер хатыңны. 

Бу дөньяның авыр сынаулары, 

Иртә төште синең башыңа. 

Исән – имин генә хезмәт итеп, 

 Кайтып җит син,балам, каршыма! 
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Синең уйнап үскән урамнарны 

Ничә тапкыр урап үтәмен?! 

Һәрбер айны, һәрбер көнне санап, 

Синең кайтуыңны көтәмен. 

Уянам да, күзләремне ачам,- 

Күз алдымда синең йөзләрең. 

Ишетелә кебек колагыма, 

“Әнкәй”- диеп дәшкән сүзләрең. 

(Фанзилә Гарифуллина) 

 

 

Альфирга 

Кара җирнең куенына керде 

Утыз яшьлек чакта бәбкәең. 

“Авырлыклар сиңа күп китердем, 

Берүк рәнҗи күрмә, әнкәем! 

Шундый уйлар килер башыма дип, 

Уйламадым эшкә барганда. 

Әнкәй, сиңа бик авыр булгандыр, 

Үле гәүдәм кертеп салганда. 

Жил-яңгырдан саклап, өшетмичә, 

Үстердең син мине әнкәем. 

Ачуланма шушы уйларыма, 

Бәхиллеген бирче, әнкәем. 

Хәсрәтләрдән эчкәйләрең янып, 

Алсу йөзең кара көйгәндер. 

Нихәлләр итим соң, әнкәй, бәгрем, 

Гомерләрем шулай булгандыр. 

Хәзер инде үкенергә бик соң, 

Мин белмәдем синең кадерне. 

Яннарымда балаларым бар дип, 

Син онытма минем каберне. 

Жәйләрне мин кабат күрәлмәдем, 

Көтү көткән тугай буйларын. 

Яннарымда, әнкәй, син булмадың, 

Әйтәлмәдем сиңа уйларым. 

Якты кояшның да нуры җитми, 

Кайгы савытларың тулганда. 

Төшләреңдә сине юатырмын, 

Бик –бик авыр сиңа булганда. 

Сезгә булган соңгы сүзләремне,   

Язар идем, кулда кара юк. 

Рәнҗемәгез инде, туганнарым, 

Күрәчәкне күрми чара юк. 

Маңгаема минем язылгандыр, 

Күпме гомер миңа бирелгән. 

Шушы көнгә минем соңгы туйга, 

Актан туй кулмәге тегелгән. 

Мин бәхилмен сезгә, туганнарым, 

Бары сез бирегез бәхиллек. 

Каберемне буш тотмагыз берүк, 

Гөрләп үссен анда яшеллек. 

Зиратларны узган чакта,  

Минем кабер күренер. 
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Еллар үтәр, гомер узар, 

Сезнең күңел сүрелер. 

Сүрелмәс бары әнкәйнең 

Кайнар яшьле күзләре. 

Сагындырыр әнкәемнең 

Балам дигән сүзләре. 

Тәрәзәңә кошлар чиртсә, 

Ачып аңа җимнәр сип. 

Үсәрмен мин гөлләр булып, 

Иртүк торып сулар сип. 

Минем кигән киемнәрне, 

Элдеңме син чөйләргә? 

Сине алып керәлмәдем,  

Яңа салган өйләргә. 

Балаларың җыелганда,  

Булыр күңелең китек. 

Сине кайгыларга салдым, 

Якты дөньядан китеп. 

Сызлып таңнар аткан чакта, 

Кояш матур күренер. 

Бик сагынган чакларыңда, 

Күзеңнән яшь түгелер. 

Мин кычкырып әйтәлмәдем, 

Ярату тойгыларым. 

Төшләреңә кердеме икән, 

Киләсе кайгыларың? 

Алма бакчасына керсәм, 

Алмалар өзәр идем. 

Әҗәлләр кычкырып килсә, 

Мин дә бит сизәр идем. 

Кышлар үтеп кар эресә, 

Күренә урам ташлары. 

Нинди кайгылар кичерми 

Газиз әнкәй башлары? 

Апам, сине яратам дип, 

Битләреннән үпмәдем. 

Көтмәгез бу кайтыр дип, 

Кайтыр җиргә китмәдем. (Фанзилә 

Гарифуллина) 
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УДК   9.908                                                                                                    

                                                                                        А.Н. Фаридунова 

                                            Чишминский р-н с. Теперишево, Башкортостан 

 

 “Чишмә районы Тәпәреш авылының тарихы hәм 

микротопонимнары” 

    Архив материалларына караганда Тәпәреш авылына 1782 елда нигез 

салынган дип фаразлана. Авыл Дәүләкән районы Мөсәгит авылында “Урыс” 

елгасыннан агышын башлап елга Тәпәреш авылын өч ягын бергә тоташтырып 

акканга курә  “Тәпәреш ”елгасы дип атала. Елга Кизәк  елгасы белән бер рәттән 

Өршәк елгасына барып кушыла. Кизәк елгасы буенда урынашкан авылларның 

иң якыны Абрай авылына 10 км  чамасы ераклыкта урынашкан булса да, шул 

халыклар белән киң элемтәдә яшәгән өчен Тәпәреш авылы  халкы да Кизәк буе 

мишәрләре булып исәпләнелә. 

    Тәпәреш авылының исеме “топорище” диген сүздән килеп чыккан дип 

әйтәләр. Шушы сүзне исбатлап  “Балта буләк” урманы да тора. Димәк, ул 

урмандагы агачлардан балта сабы эшләгәннәр. Абделманаф исемле кеше  

Тәпәреш авылы халкы өчен ике ел буена җир юллаган. Җирне  алырга күпмедер 

акча кирәк була, авылдагы бер төркем халык акча бирми (Базар яклар). Шуңа 

күрә, Абделманаф үзен үлгәннән соң аерым күмәргә әмер әйтеп калдыра. Бу 

зират шуннан башлап Абделманаф зираты дип атала (Раил Валетдинов 

сүзләреннән алынды.)  

     Безнең авыл халкының язмышы ил тарихы белән тыгыз бәйләнгән. 

Авылда 1913 елда земство мәктәбе ачыла (Акбердин йортында). Егерменче 

гасыр башына тиклем балаларны муллалар үз йортларында укытканнар: 

Гиззатов Нагимулла, Гаймалов Хаммат. Өч мәдрәсә ачылган. Андагы  муллалар 

исемнәре: Акбердин Зәкәрия (базар – як), Акбердин Галимьян (урталык), 

Акбердин Хабибрахман (ялан як).  
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1925 елда зур булмаган агач бина төзелә, анда көндез балалар, ә кичен 

олылар укыган. Совет мәктәбе ачылгач беренче директор булып Нигмәт Гатин 

эшләгән. Аның кызы Ләлә Гатина күп еллар Тәпәреш мәктәбендә укыткан.1939 

елда сүтелгән мәчет бинасыннан тагын бер мәктәп бинасы төзиләр. Бөек Ватан 

сугышына тиклем мәктәп директоры булып Фаттахов Зәкәрия эшләгән, ул 

сугышта үлеп калган.   

Өршәк елгасының сул як кушылдыгы,Тәпәреш елгасы янында, район 

үзәгеннән 45 км һәм якындагы Шөнгәк-Күл тимер юл станциясеннән 18 км 

ераклыкта урнашкан. Халкы: 1795 елда -138 кеше булган, 1870 елда - 133 йорт, 

789 кеше яшәгән (397 ир-ат  һәм 392 хатын - кыз. 1920 елда 319 йорт 1719 кеше 

(849 ир - ат) һәм (870 хатын-кыз.), 1989 елда - 464, 1999 елда -518 кеше. 

Күпчелек халкы – татар (1870 елга керә). 1904 елдан бирле Караякуп волосте.  

- Уфа губернасы өязе Абрай волостена, 1926 елда. - Уфа кантонының 

Абрай волостена, 1930 елның августыннан Чишмә районына. Халык игенчелек, 

терлекчелек белән шөгыльләнгән.1870 елда 12 лавка, ит белән сәүдә итү һәм 

чабата үрү теркәлгән. Дүшәмбегә кадәр базарлар оештырыла иде. Мәчет (1791 

елда төзелгән һәм 1867 елда яңадан төзелгән) һәм мәдрәсә эшләп килгән. 1913 

елда земство мәктәбе ачыла. 1930 еллар башында крестьян хуҗалыклары 

колхозга берләшәләр. "Чулпан "колхозының үзәк утары була. [1; 240] 

Тәпәреш авылы   өч өлешкә бүленгән:  “Базар як”,  “Урталык”, “Ялан як”.  

“Базар як” -  Тәпәреш авылының көнбатыш ягында урнашкан. Шул якта  

зур базар булган. Анда тирә  -  як авыллардан да килгәннәр.  

 Базар як урамнары:  

“Яр буе”  урамның исеме  яр буенда урнашкан өчен бирелгән.  2000 еллар 

башында авылга зәңгәр ягулык кертү  уңаеннан авыл урамнарына  атамалар  

бирелде. Бу урамда барлыгы 20 йорт бар.  Бүгенге көндә  “Яр буе” урамында 

Бәдрединов Ф., Ибрагимов Ф.,  Гиләзетдинов А.,  Ямалетнинов В., Ибрагимова 

Т.,  Гаймалов Р., Нигматуллин А.,  Раянова Р.,  Салахова Т.,  Гаймалова Ф.,  

Хайруллина Л.,  Ямалетдинова Ф.,  Галеев И. гаиләләре яши. 
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“Үзәк” урам авылның уртасында  урнашкан. Бу урамда көнкүреш 

төзелешләре: кибет, клуб, китапханә, медпункт урнашкан өчен урамга  шушы 

исем бирелгән. Анда барлыгы  15 йорт  бар. “Үзәк” урамында яшәүчеләр: 

Лутфуллин Г.,  Сиразетдинов Ф.,  Хәбибуллина М., Бәдретдинов М., Ахметшин 

Ф.,  Идиятуллина Х., Хаматшина М.,  Сафин М. 

“Мәктәп” урамы - бу урамда мәктәп урнашканлыктан шулай аталган.   

“Мәктәп” урамында  барлыгы 25 йорт.  

 Гаймалов Х.,  Раянов И.,  Мустафин Х., Хаматшина З., Лутфуллина Г.,  

Шафикова З., Хуснуллин В., Такиев А., Нигматуллин Ф., Саксанбаева З.,  

Мустафин Ф.,  Хафизов Ф., Гаймалова Р.,  Ибрагимов Р.,  Такиев М. гаиләләре 

яши.   

                                                   “Завод” урамы 

Элек,  1970 - нче елларда Тәпәреш  авылында “Кирпеч  сугу” заводы 

булган.  Шуның өчен  бу урам -  “Завод”  урамы  дип атала. Кирпеч сугу заводы 

1992 елларга  кадәр  эш итә. Бүгенге көндә (2019 ел)  бу урамның исеме генә 

торып  калган.   

   Урамда барлыгы  19 йорт.  Ахметшин М.,  Шайхутдинова М., Валеева 

З.,  Фаттахов В.,  Юсупова М.,  Адельгареев  А., Нуриев М.,  Ахмадиев  И., 

Валеева Ф., Фатулаева  Ф.,  Ахметшин И., Галеева Р.,  Хаматшин  Н., Валеев Р.,  

Идиятуллин А. гаиләләре яши.  

 “Урталык” ягы -  Тәпәреш авылының уртасында урнашкан өчен- 

“Урталык”,- диеп атаганнар.  

“Урталык” ягы  урамнары:  

Елга урамының  ас ягында “Тәпәреш” елгасы ага, шуңа бу урамның  

исеме “Елга” урамы  дип атала. Бу урамда 30 йорт исәпләнә. Бүгенге көндә 

“Елга” урамында: Сафин А., Раянов И.,  Юсупов Р., Бәдретдинов И., 

Гайзетдинов  М.,  Юсупов А., Раянова Г., Нигматуллина Р., Гайзетдинова Ф., 

Салахов Ш., Нигматуллин И., Нагимуллин В., ШангарееваТ., Салахова М., 
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Хаматшин Ф., Сафин Х.,  Фаридонов Р.,  Фаридунов И.,  Галеев Р., 

Гилязетдинов Ф., Хайруллин Р.  гаиләләре яши.  

 

 “Юл буе” урамы  Тәпәреш авылының  Чишмәдән килгән олы юл  

читенең сул ягында урнашкан. Анда барлыгы 20 йорт  бар. “Юл буе” урамында 

бүгенге көндә: Губайдуллина Н., Фаттахов Б., Ягудина Р., Ишмухаметова Р., 

Сафин С.,  Сахабутдинов Р.,Зарипова А., Фаизова Р., Хайруллин Ф.,  

 Юсупова Р.,  Сафина З.,  Ишмухаметов Р., Фаизов Р.,  Валетдинов Ш.,  

Хайруллин Ф.,  Лукманов А.,  Хайруллина Р.  гаиләләре яши. 

 

2000 еллар башында авылга зәңгәр ягулык кертү  уңаеннан авыл 

урамнарына  атамалар  бирелде.  Монда Имән агачлары урман булып үскәнгә 

күрә “Урман” урамы  дип атаганнар. 

 

“Ялан як” урамы  Тәпәреш авылының  “Юл буе” урамын, “Тәпәреш” 

елгасын үтеп, авылның көнчыгыш ягында,  өске якта урнашкан.  Элек - электән 

үк бу якларда яланнар, ачыклыклар күп булган.  Шуңа да урамның исеме “ялан 

як” урамы  диеп атала. “Ялан  як” урамында барлыгы  36 йорт бар. Бүгенге 

көндә: Вәлиуллин М. , Сафин М.,  Валиуллина Л., Ахметшина А., Ахметшин 

М., Усманова Г., ХаматшинаХ., Ахметшина Р., Усманов М., Исхаков Ф. 

Баширов Л., Гарифуллин  Ф., Юсупов Д., Баширова С., Зиянгирова М., Ямгуров 

Ф. , Ямилов А., Мингазова Р., Валетдинова Р., Сафин И. , Хаматшина Ф., 

Тухватуллин Р., Усманова С.,  Галлямова Г. , Афанасева Р.  гаиләләре  яши.  

 

Елгалар, күлләр исемнәре 

“Тәпәреш” елгасы Тәпәреш  авылының өч ягын тоташтыра, шуның өчен 

бу елганы “Тәпәреш” елгасы диеп атаганнар. Дәүләкән районы “Мөсәгит” 

авылының “Урыс” елгасынан чыганагын башлый. Аңа  авылның “Озын күл” 

елгасы килеп тоташа. Озынлыгы 16 км, “Өршәк” елгасына суын коя.  
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“Озын күл” елгасы  озын ерымнан чишмә чыгып,  агып яткан. Шуңа буа 

исеме дә “Озын күл” дип аталган. Елганың уң ягына дуңгыз фермасы төзелү 

сәбәпле елга аша күпер салынган һәм буа барлыкка килгән.  

Авылга керер алдыннан уң якта “Имәнле күл” елгасы,  аның өске 

ягында  “Имәнлек” урманы  урнашкан. “Имәнле күл” дигән  исеме дә, имән 

агачлары күп үскәнгә кушылган. Матур  җәй айларында күчмә кошлар 

“Имәнлек” урманында   оя корып,  бала чыгара. Кошларның моңлы тавышы 

елганы, тирә- якны ямьләп яңгырый. Елга төрле  балыкларга да бай. 

                                                     

 “Урталык” белән “Ялан як” арасында бик күркәм акланда челтерәп 

чишмә ага. Аны “Салих коесы” дип йөртәләр, чөнки аңа Салих дигән бабай 

нигез салган. Шушы кое бик күп еллар буена халыкка файда китергән. Шулай 

ук Очлы тау чишмәсе, Аскап коесы, Шарлама, Олы кое - яшәү чыганагы булган 

авыл өчен. 

 

Ерымнар, зиратлар, тау, чокырлар исемнәре 

 “Казыя күл” ерымы  дип халык  телендә исемләп йөртү  элек - электән 

килгән, чөнки бу ерымга ел саен кыр казлары килгән.  Бу ерым “Ялан як” 

урамын үтеп китеп, авылның сул ягында урнашкан. Җәйләрен көтүлек йөри. 

Озынлыгы 2 км. тирәсе.    

(“Ялан як” урамында яшәүче Усманов Салих  сүзләреннән алынды)  

 

“Убырлы күл” чокыры  

Авылдашларның  хәтерләүләренә  караганда бу урында  элек бәләкәй генә 

ерым булган. Еллар аны тирәнәйткән, упкан, агачлар утырту да ярдәм итмәгән. 

Усманов Салих сүзләреннән алганда, бу чокырдан элек ут чыкканын күрүчеләр 

булган, аны “убыр уты”,- дип атаганнар. Шуңа күрә чокырга да “Убырлы күл” 

чокыры  дип исем биргәннәр.  
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“Поп” ерымы дип исем калган, чөнки 1789 - 90-нчы елларда  шул җирдә 

чиркәү утырган. Чиркәү хуҗасы (поп, исеме билдәсез) шул җиргә хуҗа булган. 

Башкортлар килеп җирне сатып алганнан соң, бу ерымга “Поп” ерымы  дип 

исем кушылган.            (Валетдинов Раиль сүзләреннән)  

 

Авылдан ерак түгел урман эчендә бер чокыр бар, аны “Шәпкә чокыры” 

дип атыйлар.  

Авылда базар булган көнне базар караклары килгәннәр. Башларына 

озынча шәпкә киеп йөрегән булганнар. Базардан әйбер урлап,  шул чокырда 

качып ятканнар. Читтән карасаң, каракларның шәпкә очлары гына күренгән, 

шуңа атап “шәпкә чокыры” исеме калган. 

(“Юл буе” урамында яшәүче Юсупова Рәшидә сүзләреннән алынды).  

 

“Солдатлар” зираты.  

1917-1919- нчы  елларда бу зиратта  ике солдат күмелгән. Бүгенге көнгәчә  

бу кабер саклана һәм тәрбияләнеп килә. 

1924 елны туган  Ахмадиев Султан абый тарафыннан тәрбияләнеп килә 

иде. Укучылар ярдәме белән бу  зиратка агачтан һәйкәл ясалып куелды. 

Кызганычка каршы,  бу һәйкәл черү сәбәпле,   һәйкәл юкка чыкты. Һәм 

бүгенгесе көнне “Солдатлар” зиратына тимер койма (киртә)куелды. Бу изге 

эшне Тәпәреш авыл  егете Ахметшин Марат Миннәхмәт улы оештырды.  

 

Авылдан ерак түгел 7-8 км читтә “Зәйнәп”  тауы бар. Аның легендасы 

авылның олы кешеләре сөйләве буенча, бик   кызганыч. Гражданнар сугышы 

чоры. Шөнгәк-Күл авылы  аклар кулында. Иң җай урын сайлап, тау читенә 

кызыллар Тәпәрештә окоп казыйлар. Авылдан Зәйнәп исемле кызның да әтисе 

кызыллар арасында була. Кыз көн дә әтисенә, качып кына,  ашарга китереп 

йөри. Ә бер көн килеп,  Зәйнәп тауга күтәрелгәндә,  аклар аны  атып үтерәләр. 
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Зәйнәп исемле кыз бала тауга күмелгән өчен, тау исеме  “Зәйнәп” тау  дип 

аталып калган.  

“Миннекәй” мәчете 

1791 елгы документларга карасак тәүге мәчетләрнең булуы ачыклана. 

Шунан соң,  1905 елны “Базар як” ягында икенче номерлы мәчет ачыла. Анда  

Зәкәрия Акбердин  идарә итә башлый.  

  1908 елны “Ялан як” ягында, Әбделманов кабере янында,   өченче мәчет 

ачыла. Өченче мәчетнең мулласы булып, Дәүләкән районы Имай –Карамалы 

авылынын Хабибуллин Сәгдатулла эшли башлый. (Валетдинов Раиль 

сүзләреннән алынган).  

  2012 елда авылыбыздан чыккан эшкуар  Зиянгиров Рафыйк Әнвәр улы 

бик матур мәчет салдырды. Әнисе хөрмәтенә «Миннекәй» мәчете исеме 

бирелде.  

 

 

 Информация собрана со слов сторожилов. 
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УДК   9.908                                                                                        

    Латыпова А. Р. 

                                     Чишминский р-н, д. Чувалкипово, Башкортостан 

Из истории села  Чувалкипово 

 Село Чувалкипово расположено в 4 км от реки Кизяк. Место, где 

расположено село Чувалкипово, было покрыто березняком. Основатели села 

первоначально жили в чувалах, т.е. пристенный очаг с нависающим 

дымоходом. Чувалы были в нескольких местах, считали, что «чувалар күп»- 

«чувалы много». Отсюда и название села Чувалкип,  Чувалкипово. 

Образовалось оно примерно в 1700-годах. Об этом свидетельствует 

надпись «1764 г.» на надгробном камне. По рассказам старейшин, когда-то из 

долин Волги прибыли на Урал наемные рабочие и расположились на берегу 

маленькой речки. В это время здесь находились башкирские племена. Многие 

нанимались на работу хозяевам земельных участков. Время от времени 

вспыхивали ссоры среди хозяев и наемников.  

 В конце ХIХ в. царским правительством  началась земельная реформа. 

Во  время одной из таких реформ - Столыпинской реформы в 1916 году- из 

Чувалкипово на другую сторону родника /Чишма суы аръягына/ начал 

отделяться народ из-за земли. И в итоге появилась дер. Чишмабаш. Как раз в 

это время и девочкам стали выделять земельный участок. Тогда Чувалкипово 

входило в Абраевскую волость. Секретарем работал из дер.Чувалкипово 

Ахмадышин Хамадинур. 

В 1910-1920-х годах в Чувалкипово старостой был Усманов Гашим. Его 

старший сын Махмут был коммунистом. 

         В первом медресе работал Латыпов  Фатых /халфа/. 

Из Чувалкипово в Японской и Австро-Венгерской войне учавствовали у 

Шангареевой Мархабы два сына, они остались в Китае. До 30 года от них 
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получали письма. В этой войне еще учавствовали из Чувалкипово Габидуллин 

Галимулла, Хафизов Зиганур, Исмагилов Халик, Хамматов Ахметсафа. 

 Примерно в 20-х годах от Чувалкипово отделяются деревни Булякбашево 

и Кузембетово. Первые баи/байлар/ д. Чувалкипово - Хакимов Хабибрахман, 

Кутдусов  Абуталип  и Ганиев Арслан.  Батраками у них работали Латыпов 

Ислам, Нугманов Кашфи,  Хатипов   Махмут. 

 Из Чувалкипово многие  участвовали  в революции и Гражданской 

войне,  так как  бои  между  белыми  и красными  проходили  через  деревню. 

Они -  Хафизов  Сабир,  Мингазов Гайнетдин,  Багаутдинов  Сагетдин  и   

Габидуллин  Нагимулла. 

 В 1921 году  деревню постигает  голод. Многие семьи погибли от  

голода,  а  детей  отправляли  в  приюты. Например, Халяпов  Файзулла,  

Аминев  Хамадинур,  Габидуллин  Гайнулла,  Хасанова  Самига,  Гарипов  

Мукатдас  и  другие. 

  После  революции в 1930 году  в  деревне  создается  сельсовет. Первым  

председателем  сельского Совета  был  Ишмаев  Ахмет, а  секретарем  Ишмаев  

Саетгали. В  тоже  время  организуется  партячейка.  Революционеры -   

Хафизов  Сабир,  Багаутдинов  Сагетдин  являются  первыми секретарями  

партячейки. Первый  коммунист  деревни -   Латыпов  Абдулла. 

 В 30-х  годах  создается  колхоз  «Тугаряк». дер. Чувалкипово  

располагался  около  озера  Тугаряк  Кул. / Первый  председатель  колхоза  

«Тугаряк»  Аминев  Сафа, после  него -   Таюпов  Аюп. 

 До  1935  года  в деревне  было  5 мечети. Мулла -  Фасхутдинов  

Махмут.  В деревне  было  пять  бригад. Единоличником  остался  лишь  Асрар  

Салахов. 

 Таким  образом,  до  2-й Мировой  войны  Чувалкипово  является  одним  

из  больших  и богатых  хозяйств  в  районе /280- дворов и 1500 человек/. 
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 На  Великую  Отечественную  войну  из    деревни  уходят  232 человека, 

из  них   113  не вернулись    с  поля  боя. 

  Кавалеры ордена Красной Звезды: Хазивалиев Абдулла, Хафизов  

Махмут, Хайретдинов Ахат, Садретдинов  Раис, Сафуанов  Закир  и  другие. 

 Первый  тракторист  Гилязов  Ахкям, бригадир  тракторной  бригады  

Мухарямов  Закария. Первые  шоферы  Юнусов  Муса  и Габидуллин Ахъяр. 

Первый председатель  сельпо  Габидуллин  Нагимулла, первые  продавцы  

Латыпов  Зулькарней  и  Хафизов  Зиганур. 

 Чувалкиповский сельсовет Чишминского района РБ  основан в 1930 

году, существовал по 1959 год. В 1959 г. Чувалкиповский сельсовет укреплен 

со Старомусинским  сельсоветом и существовал по 1964 г. 

 С  29 января 1965 г.- снова преобразован в Чувалкиповский  сельсовет 

Чишминского района РБ.  

 На территории Чувалкиповского сельсовета  три населенных пункта: 

с. Чувалкипово, д. Теперишево, д. Романовка. Население -1141 человек, 420 

дворов. Национальный состав –татары, русские, башкиры. 

 В 1934 году Чувалкиповцы организуют самостоятельный колхоз. А в д. 

Теперишево до 1959 г. был колхоз «Чулпан. В д. романовка был колхоз 

«Василевск», он укреплен с колхозом «Дружба» до 1959 г. 

После  укрепления колхозов в 1959 г. образовалось новое коллективное 

хозяйство «Путь к Коммунизму», которое объединило девять колхозов. 

В 1964 году  с. Чувалкипово, д. Теперишево, д. Абраево, с. Кызылга  

выделились и образовали новый колхоз «Урал». За трудовые заслуги  и успехи 

награждены орденом Ленина – комбайнеры  Каримов Сарвар Сафуанович 

,Раянов Фанис Хабибрахманович. 
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Орденом трудовой Славы награждены доярки  Абдрахманова Газима 

Лотфрахмановна, Садыков Талгат Зиганурович, Сафина  Газима Хамматовна, 

Юнусова Фарида Салимзяновна. 

Из истории школы 

Школа основана в 1927 году, как школа всеобуча. В 1932 г. 

преобразована в школу первой ступени. В 1940 г. школа стала семилетней. В 

1952 г. реорганизована  в среднюю школу. Она стала четвертой средней школой  

в Чишминском районе. 

 Для получения среднего образования сюда приходили дети из 14 

соседних деревень. 

Новое здание школы построено в 1967 г. В 1955 г. состоялся первый 

выпуск средней школы. 18 выпускников получили  аттестаты зрелости. С 1955-

по 2002 годы среднее образование получил 1551 выпускник. За это время в 

школе проработало более 180 учителей. 

 Среди выпускников школы есть труженики сельского хозяйства, врачи, 

учителя, деятели культуры и искусства, работники органов правопорядка, 

предприниматели, кадровые   военные государственные служащие. 

  Гордостью школы являются выпускники: ректор Казанского финансово-

экономического университета, профессор Хайруллин Наиль Гиндуллович, 

заместитель министра промышленности внешних связей, торговли РБ  Вагапов 

Роберт Фанилевич, заслуженный учитель школы РБ, 28 лет руководил 

Чишминским РОНО Габидуллин  Фанзиль Нагимович, директор Чишминского  

хладокомбината, заслуженный  работник торговли РБ Насибуллин Шарифулла 

Ибатуллович, главный врач Старомусинской участковой больницы 

Хайретдинов Наиль Бадегетдинович, кандидаты сельскохозяйственных наук 

Сахипгареев Ахмет Ахкямович,  Хайретдинов Сагил Исламович и мн. др. 
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Школа   обучала учащихся из школ  дер.Чувалкипово, Булякбашево,  

Кузембетово,  Старомусино,  Теперишево,  Абраево,  Ибрагимово, Бекеево,  

Романовка  и  Кызылга.   

В 1996  году построена новая   мечеть в  дер.Чувалкипово  (здание 

кирпичное )  «Кашфулла мэчете». 

  В 1976  году  открыт  памятник  погибшим  в  годы  Великой  

Отечественной  войны  в  дер. Чувалкипово. По  сельсовету  с  поля  боя  не  

вернулись  245   человек. Кавалеры  ордена  Красной  Звезды  Хазивалиев  

Абдулла, Хафизов  Махмут   Мансурович, Хайрутдинов  Ахат  Миниахметович, 

Сафуанов  Закир . 

  На территории сельсовета  была   деревня Бураково, но  на   

сегодняшний  день ее не  существует. 

Из историй названий 

При внимательном взгляде к окружающей нас природной среде мы 

обнаруживаем массу имен, названий отдельных объектов этой среды: названия 

сел, улиц, рек, озер, овраг, гор и т.д. 

Даже  совсем незаметные частицы природы, будь это лес или роща, озеро 

или речушка, горка или овраг, лужайка или поляна, каждое из них имеет свое 

название, прошлое и историю.    

 Каждое название тесно связано с историей общества, населения этой 

местности. Например, в Чувалкиповском лесу  имеется овраг под названием 

«Эткырган». В буквальном переводе означает: Эт – собака, кырган –

уничтожена. Почему так назван этот овраг? Придание гласит, что когда-то в 

этих местах шла борьба между двумя племенами. Ослабевшее племя укрылось 

в этом овраге, противник по лаю собак обнаружил место скрытия этого 

племени и напал на него. Ослабленное племя, находящееся в овраге, во 

избежание, чтобы еще раз не быть раскрытым, уничтожило всех своих собак. 
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 В том же Чувалкиповском лесу есть «Хатыннар акланы»-«Поляна 

женщин». На этот счет существует такая версия: когда шло сражение между 

двумя племенами, женщины  одного из племен  скрывались на этой поляне. 

Однако, воины враждующей стороны их обнаруживают, насилуют и всех  

убивают. После такой трагедии поляна стала называться – «Поляной женщин». 

 Погибших в таких  сражениях собирали и хоронили в одну яму, в 

результате образовался (уба) курган. Такие курганы имеются и вблизи с. 

Чувалкипово. 

 С западной стороны деревни  в овраге есть «Буре юлы»; когда-то к 

деревне примыкал лес, и по этой дороге ходили волки. 

 С юга  к деревне примыкает овраг, под названием «Табор басуы»; здесь 

люди ставили шалаши и жили то время, пока шла  уборка урожая (вручную). 

 

 

Материал собран со слов очевидцев и сторожилов. 
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