
Эш күрсәткән ирне ил онытмас... 

1927 нче елда нигез салынган Чиялек авылы Иске Байсар 

җирлегенә керә. Авыл яныннан Сөн елгасы ага, тирә-якта урманлы 

таулар, тауларында  язын ап-ак чәчәккә күмелә торган, җәй ахырында 

күзләрне камаштырырлык, комачтай кып-кызыл чия куаклары. Куак 

кынамы соң? Урман. Чия урманы. Авылның исеме дә шуннан 

чыккан. Җылан Чиялеге.  

Ә авылның халкы нинди?! Татар кешесенә хас булган барлык 

күркәм сыйфатларны бергә җыйганнар. Кемгә генә килеп кермә, ачык 

йөз белән түргә дәшәләр. Безнең сүзебез дә шул авылның уңган, 

булган кешесе Садертдинов Әбүзәр Садертдин улы турында. 

Әбүзәр абый. 1925 елның 10 нчы октябрендә Елан авылында 

Садертдин абый һәм Фатыйма апа гаиләсендә уллары Шәрхетдиннән 

соң, икенче бала булып дөняга килә. Күп балалы гаилә була ул. 

Садертдиннән соң - Әкрәметдин, Асия, Зөлфирә, Бания, Кыям...  

Әтиләре Садертдин – Чуракай авылында колхоз председателе. 

Әниләре төрле эштә эшли. Икесе дә бик тырыш, хезмәт сөючән 

кешеләр булалар. Балаларында да шул ук сыйфатларны тәрбиялиләр. 

Әбүзәр әниләре эштә чакта эне-сеңелләрен карый. Уйнарга да вакыты 

булмый. Кечкенәдән эш белән тәрбияләнә. Балачагы булмый да кала 

диярлек... 

Гәүдәле булганга, 7 нче сыйныфта укыганда 1943 елның 10 нчы 

гыйнварында Әбүзәр абый армиягә алына.  

Ак томаннар арыш кырларында  

Тыныч кына изрәп ятканда,  

Сандугачлар канат какканда, 

Аяз күктән кара болыт булып, 

Фашист козгыннары килделәр. 

Ут һәм үлем чәчеп улый – улый, 

Ил өстендә очып йөрделәр. 

Ачы нәфрәт, чиксез ярсу белән 

Дошманына халкым ташланды. 

Азатлыгы өчен туган илнең 

 Авыр көрәш җирдә башланды. 

 
 

Амур областе Мурманск шәһәрендә бер ел буе сугышка әзерлек 

эшләре бара. Аннан соң I Белоруссия фронтына озатыла. Ржев, 

Великие Лукины азат итүдә катнаша. 1944 елның февралендә каты 

яралана. Кулын дәвалагач, Саратов шәһәренә озатыла. Анда эчке 

эшләр частендә хезмәт итә, хәрби тоткынннарны саклый.  

1946 елда тыныч тормышка әйләнеп кайта. III төркем инвалид 

яугирнең күкрәгендә дистәдән артык хәрби һәм тыныч хезмәттәге 

батырлыгын чагылдырган медальләр, тагын төрле билгеләр 

янәшәсендә II дәрәҗә Ватан сугышы ордены да балкый. 

Җиңү килде җирне нурга күмеп, 

Шатлык белән күзне чылатып. 

Килде ул көн горур күкрәкләрдә 

Орден-медаләрне чыңлатып.  

1947-1948 елда Казан шәһәрендә эшли. Ләкин туган як үзенә 

тарта шул. Авылга кайта. Күркәм, тыныч холыклы Әбүзә абый иртә 

яздан кара көзгә кадәр басудан, кышын остаханәдән кайтып керми. 

1949 елда Чаллыда 3 ай тракторчылыкка укый. МТС та НАТИ 

тракторына утыра, техника хуҗалыкларга таратылгач, 1958 елдан 

хуҗалыкта ДТ-54 белән җир эшкәртә, иген чәчә. Берара Т-40 белән 

эшләп карый, кабат чылбырлы тракторга күчә. Бакта ягулык бетми 



эштән туктамый, риясызлык күрсәтә. Шуңа да 1954 елда 

республиканың иң дәрәҗәле бүләге – ТАССР Югары Советы 

Президиумының Мактау грамотасына лаек була. Ул чагында 15 ат 

көчле тракторга исәпләгәндә бер елга 682 гектар җир эшкәртә ул. 

Лаеклы ял яше җиткәч, 7 ел хуҗалыкта сөт җыя. Һәм аны хуҗалык 

идарәсе ат белән бүләкли. Шуннан соң 14 ел тугры хезмәт күрсәтә. 

Садертдинов Әбүзәр Садертдин улы – үрнәк гаилә башлыгы да.  

 

 
Хәләл җефете  Факия Хашимова – Тәкмәк кызы. Ул төрле эштә 

йөрү өстенә 13 яшеннән мәктәптә укуын хат ташучы хезмәте белән 

бергә алып бара. Чиялеккә килен булып төшкәч, ул 69 яшенә кадәр 

Иске Байсардан хат ташый, 22 ел бригадада хуҗалык мөдире 

вазифаларын да башкара һәм 1957- 1998 елларда әле халыктан сөт тә 

җыя. Чиялек Факия апа өчен оҗмах төсле тоела. Ире әбүзәрдән, 

каената һәм каенанасыннан уңа, бер – берсенә авыр сүз әйтешми, 

ямьсезләшми, ишле гаилә башлыгы Садертдин белән – 27, аның 

җәмәгате Фатыйма әби белән 36 ел бик матур, тату гомер кичерәләр. 

Факия апа 12 тапкыр авыл, 2 мәртәбә авыл Советы депутаты булып 

сайланып, халык мәнфәгатьләрен кайгыртып йөрүе дә вакытны ала, 

билгеле. Ул 6 медаль белән бүләкләнә. 

 
Әбүзәр абый белән Факия апа 3 балага тормыш бүләк итәләр. 

Ике малай һәм бер кыз. Балалары да үзләре кебек тырыш, уңган - 

булган.  Кызлары Сәкинә 19 ел Байсар дәваханәсендә шәфкать 

туташы булып эшли. Ләкин гомере генә кыска була. Зинфир, Гөлнур 

һәм Илнурын ятим итеп, каты авырудан вафат була.  

Уллары Рафис һәм Рәсим атлы. Икесе дә кечкенәдән эш сөеп 

үсәләр, Совет Армиясендә хезмәт итәләр. Берсе – Германиядә, 

икенчесе – Арбатта. Балалары, оныклары, туганнары, авылдашлары, 

күршеләре  Әбүзәр абый белән Факия апаны онытмыйлар, 

ярдәмнәреннән, кадер-хөрмәттән ташламыйлар. Бу очракта, “Эш 

күрсәткән ирне ил онытмас” дигән сүзләрне әйтү  бик тә туры килеп 

тора. 



 
 

 

Әбүзәр абый белән Факия апа хәзерге вакытта да, яшьлектәге 

мәхәббәтләрен, бер – берсенә тугрылыкларын югалтмыйча, заман 

авырлыкларына бирешмичә, булганына шөкер итеп, алдагы 

тормышка өмет белән карап яшиләр. 


