
Зәйтүн Әхмәтшин китапларына  әдәби круиз (Чекмагуш) 

Биек булса да тауларым бар, 

Текә булса да- үрләрем. 

Мин тормышта һәрбер биеклеккә 

Хыялларым белән үрләдем... 

    Шагыйрь әйткәнчә, тормышта бөтен матур эшләр, күркәм гамәлләр дә 

хыялдан башлана. Якты уйлар, изге максатлар белән янган кешене уңыш бер 

дә читләп үтми. Ләкин ул хыялланып, алма пеш, авызга төшт дип утырганнан 

гына килми, ә тырыш хезмәт нәтиҗәсе. Көч-тир түгеп яулап алганны ярата 

ул. Язмышын шулай үзе язган уңган- тырышларны төрле өлкәләрдә 

очратырга мөмкин.  

      Хәерле көн, дуслар! Салкын кышны озатып, күңелләрне жылытып, 

жиребезне ямләп яз килә. Аның сулышы,  матур бизәкләре матбугатта, 

әлбәттә, әдәби китапларда ачык чагылыш таба. Һәркем, һәр шәхес яшәү 

дәверендә дөньяда үзеннән соң ниндидер эз калдыра. Алай гына да түгел, 

кайберәүләре тормош күгендә якты йолдоз булып яна. 

    Без сезнең белән бүген шушы якты йолдыз. РСФСР мәгариф алдынгысы, 

укытучы, тарихчы Зәйтүн Фәтхел улы Әхмәтшинның 4 ел эчендә донҗя 

күргән “Киндеркүль авылы тарихы”, “Шук балачак, тиле яшьлек, яки авылым 

мәзәкләре”, “Нур авылы тарихы”, “Балкы син әй мәктәбем”, “Шәҗәрә – нәсел 

тарихы” китапларына әдәби круиз һәм аларның геройлары белән очрашу 

кичәсенә җыелдык. 

    Әйдәгез Зәйтүн абыйның күңел дөньясына үтеп, аның яшәү асылы һәм 

тәрбия серләре белән танышыйк. 

     Әхмәтшин Зәйтүн Фәтхел улы 1945 елның 20 апрелендә Киндеркүль 

авылында туган. 1964 елда Иске Калмаш урта мәктәбен тәмамлый. Хезмәт 

эшчәнлеген 1964 елда туган авылында китапханә һәм клуб мөдире булып 

башлый. “Авангард” колхозында бригада хисапчысы була.  



1972 елда Киндеркүль авылында балалар укыта башлый.1980 елда Бөре 

педагогия институтының биология факультетын читтән торып тәмамлый. 

1979- 87 елларда Үрнәк авыл Советы башкарма комитеты рәисе итеп 

сайлана.  

   1987 елдан алып Үрнәк урта мәктәбендә тарих укытучысы һәм 

директорның тәрбия эшләре буенча урыбасары булып эшли.  

“Хезмәт ветераны”медале, “Социалистик ярышта җиңүче” һәм башка бик күп 

почет грамоталары белән бүләкләнә.  РСФСРның халык мәгарифе 

отличнигы. 

Туган як! Аның шифалы һавасын сулагач, саф суларын эчкән, иркен 

болыннарында тәгәрәп үскән кеше беркайчан да туган ягын оныта алмый. 

Кешене туган җире ашата, үстерә гүзәл табигате белән иркәли. Безнең 

һәрберебезнең газиз туган йорты, нигезебез урнашкан кадерле туган авылы 

бар. Туган авылыбызның һәр сукмагы, һәр агачы, аның барча кешеләре 

күңеленә ифрат та якын. Аларда безнең үткән тарихыбызның бер өлеше, 

халыкның моңы, кайгысы – шатлыгы һәм сагышы. Аларның кайберләре бик 

борынгы, икенчеләре шактый соң барлыкка килгән. Һәрберебезнең үз үсеш 

тарихы, үз дәрәҗәсе, үз мөхите, үзенең данлы кешеләре бар.    

     Сезнең белән танышуны үзегезнең туган ягыгыз Киндеркүл авылы 

турында багышлап язылган китаптан башлыйк. 

1. Киндеркүл авылы тарихы. З. Ахметшин, И. Р. Габдуллин. 

Һәрбер кеше өчен ил тарихы үзенең тәпи баскан туган җире,  әтиләренең 

хикәяләрен тыңлап, яшьтәшләре белән уйнап үскән кече Туган иле белән 

бәйләнгән. Без күзгә күренмәс меңләгән җепләр белән туган ягыбыз белән 

тоташканбыз, тормыштагы шатлыклы минутларда да, авырлык килгән 

чакларда да, туган ягыбызга булса да әйләнеп кайтабыз. 

Хөрмәтле укучылар! Сезнең кулыгыздагы китап безнең туган авылыбызга, 

тамырыбызга багышланган һәм тарихи чыганаклардан файдаланып язылган. 

Бу хезмәт яшь буынны тәрбияләүдә үз урынын табар, яшьләргә сабак булыр 

дип ышанам. Дип башлаган кереш сүзне  Альберт Дусалимов. Әйдәгез әле 



сүзне сезгә бирәбез Зәйтүн Фатхелович.  Һәрдаим күңелегезгә дәрт- дарман 

биреп торган туган якларыгыз турында, китапта тупланган материаллар 

таныштырып  үтсәгезче.  

Туган якларыңның ургылып аккан көмештәй тау чишмәләрен хәтерләткән 

иҗат чишмәләрегез саекмасын. 

Киндеркүл авылында тупланган хлык телендәге мәзәк хәлләр турындагы 

китабы “Шук балачак, тиле яшьлек яки авылым мәзәкләре” – монда китап үзе 

дә әйтеп тора авылдан чыккан мәзәкләр тупланган. Берничәсен укып 

ишеттерәм (Укыла). 

Сүз бирергә геройларна. 

Киндеркүл авылыннан Үрнәккә килгәндә уң якта күркәм Нур авылы уң якта 

кала. Хәзер Нур авылы тарихын күз салыйк. Бу хезмәттә Нур авылының 

элекке заманнардан алып хәзерге көнгә кадәр тарихы күрсәтелә. Сәвәде 

елгасы буен урнашкан бу авылга 90 ел тулды. 

Нур авылы Сәвәде елгасы елгасы буена урнашкан авылларга охшаш гади 

генә бер авыл. Һәравыл кебек аның үз дөнясы, үз тарихы бар. Авыл тарихы – 

һәр нәселнең һәр гаиләнең тарихы ул. Бер нәсел тамыр җәя, үсә тарала, 

икенчеләрендә үсеш туктала, өченчеләре корып юк була. 

Нур авылының 90 елдан артык тарихы бар. Авылга багышланган бу фәнни- 

популяр хезмәт язуның максаты яшь буын үзенең төбәген, шул җирдә гомер 

кичергән бабаларның үткәнен белеп үссен. Аларның намуслы хезмәте, 

сугыштагы батырлыгы белән горурлансын һәм үзләре дә бу тарихта эз 

калдырсыннар дигән теләк иде, дигән автор. 

Ни мәңглек икән җир йөзендә? 

Бар да бетә, бар да югала... 

Кеше килә. Яши. Китеп бара. 

Ни кала соң аннан, ни кала? 

Әйткән сүзләр, кылган эшләр кала, 

Яхшы- яман дигән ат кала. 



Китапка кергән шушы шигырь юллары белән Нур авылынның күренекле 

кешеләренә күчәбез. Сүз сезгә Зәйтүн абый алар белән таныштырып та 

китегез әле. 

Җиде буын бабамнарның 

Күтәреп дәррәҗәсен 

Дәү әтием тырышыплар  

Төзегән шәҗәрәсен. 

Кмнәр кайчан килгә- киткән, 

Кемнәр кайчан яшәгән? 

Барсын да тарих итеп, 

Ак кагәзҗгә төркегән. 

Кеше -  тамыр җәйгән агач сыман. Агач тамырлары җир- анадан тереклек 

суты алган кебек, кеше дә яшәр өчен үзенең җиде буын нәсел- нәсәбен 

белергә һәм ата- бабаларыбызның тормыш тәҗрибәсенә  горыф- гадәтләренә 

таянып үсәргә тиеш. 

 Шәҗәрә – нәсел агачы, дигән хезмәтендә Урнәк, Киндеркүлҗ, Көсәкәй,  һәм 

Нур авылы буенча нәсел шәжәрәләре күрсәтелә.  

“Бу китапны язганда Үрнәк, Көсәкәй, Киндеркүл һәм Нур авылларындагы 

өлкән буын кешеләре белән күп тапкыр очрашып киңәшләштек. Билгеле 

тарихчылар Марат Ахунов, Ильдус Габдуллиннарның китапларындагы 

кайбер материалларны кулландым. Чакмагыш район архивы, материалларна 

нигезләнеп күп кенә кешеләрнең нәсел шәҗәрәләре төзелде. 

Үткән тарихка сәяхат кызыклы да, катлаулы да эш. Мин бу сәяхат вакытында 

үз нәселемнең зур, эшкә кыю, куркусыз икәнлеген аңладым. Үткәннәрне 

барла, киләчәк буын өчен зур байлык калдыруым белән чиксез горурланам. 

Тарих шаһит диләр, 

 Тарих битләреннән, 

Эзләсеннән туганнарым үз эзләрен. 

Бу эшемдә минем нәсел җебем, 

Шул җеп белән тезелеп киткән  



Ул минем газизләрем. Бу сүзләргә кушылып нинди өстәр сүзләрегез бар 

Зәйтүн Фатхеллович рәхим итегез. 

1969-1975.....активлашты.... (укырга китаптан) ди Зәйтүн абый турында 

районыбызның шәрәфле граңданины Хәйдәр абый Басыйров. Шуны 

исбатларга сезне түргә чакырабыз Хәйдәр абый. 

Мәктәп...Шаян үсмер чаклар, мәктәп еллары әр баланың күңелендә җуелмас 

эз калдыра. Мәктәп туган илгә ил сакчылары, хезмәт сөйгән басу батырлар, 

йөзләгән башка төрле ияләрен укыткан һәм тәрбияләгән. Күпме шагыйрь 

мәктәпкә багышлап язылган шигырь юллары, композиторлар җырлар иҗат 

иткәннәр. Бу тарихи хезмәт язуның максаты Урнәк мәктәбе турында булган 

истәлекләрне, тарихи мәгүлүмәтләрне, өлкән яшьтәге авылдашларның 

хәтерләүләрен бергә туплап киләчәк буынга тапшыру иде. Ди автор.  

Бүген залда шушы мәктәпне тәмамлаган укучыла,  сезнең белән бервакытта 

эшләгән коллегаларыгыз да утыра. Аларга сүзне биргәнче китап белән 

якыннанрак таныштырып китсәгез иде.  

     Җир йөзендә бер- берсенә ике тамчы судай охшаш язмышлы кешеләр 

булмый. Һәркемнең үз йөзе, үз холкы. Тәпи басып киткән тәүге адымыннан 

ук кеше үз сукмагы, үз юлы буйлап китә. Берәүләрнең үткән юлында 

бушлык, чүп үләннәре кала (алар артка ияреп карарга да ояла), ә икенчеләр 

аның һәр өлешен гөл- чәчәккә күмә, матур хатирәләре аерылмас юлдаш 

булып озптып бара. Әйе, Зәйтүн абыйның узган гомер юлы гөл- чәчәкле, 

буыннардан- буыннарга тапшырып сөйләрлек гүзәл вакыйгалар, истәлекләр 

белән чуарланган. Юк, берәү дә аларны артыннан артыннан сибеп бармаган, 

үз куллары, үз акылы, үз йөрәге кылган гамәлләре белән бизәп барган ул аны. 

Үзе тырыш хезмт җимешләре алар. 

Шундый эчтәлекле чыгышыгыз өчен зур рәхмәт. Зәйтүн абый, илһамлы 

күңелегез аңа ачышларга омтылсын, иҗатыгызның һәр тармагы сезгә 

канәгатҗлек хисе биреп торсын. 

2014- 2017 ларда чыккан китаплары 5 штук. Бу зур хезмәт бит.  

Рәхмәт Зәйтүн абый.Бәрәкәтле иҗади зын гомер телибез. (соавторлары) 


