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Кереш

Кыска, ләкин мәгънәле, тирән эчтәлекле тормыш белән яшәде ул. Спас 
районы Иске Рәҗәп мәктәбендә укыганда ук, оештыру сәләте, миһербанлы 
һәм ярдәмчел булуы белән аерылып торды. Ул мәктәпнең комсомол оешма-
сы секре таре булган чорда, биредә ниләр генә эшләнмәде?! Ярдәмчесез кал-
ган өлкәннәргә көндәлек булышу, фермаларда терлекләрне шефлыкка алу, 
башлангыч оешмалар арасында төрле ярышлар уздыру дисеңме... сугыш 
һәм хезмәт ветераннары белән очрашуларны да башлап йөрүчеләрнең берсе 
ул иде. Бу кызыклы эшләр һәм шул чорда канат ярган шәхесләр турында 
Сәмигулла Хәйретдинов 1986 елда Татарстан китап нәшриятында «Класс-
ташларым» дигән документаль повесть та бастырып чыгарды.

Сәмигулла күп балалы гаиләдә туып үсә. Әтисе Кәрим ага  –  авылның 
тәҗрибәле умартачысы, Бөек Ватан сугышы һәм хезмәт ветераны, әнисе 
Миңҗамал апаны да авыл халкы киң күңелле, сабыр холыклы, зирәк акыл-
лы кеше буларак искә ала.

Әти-әнисен, туганнарын, авылдаш ларын, якташларын, гомумән, тор-
мыш юлында очраган барлык кешеләрне яратып яшәде ул.

Мәктәпне тәмамлагач, Мамадыш районындагы «Коммунистик хезмәт 
өчен» газетасында, аннары озак еллар дәвамында «Татарстан яшьләре» 
һәм  «Социалистик Татарстан» (хәзерге «Ватаным Татарстан») газеталары 
редакцияләрендә эшләгәндә дә, Сә мигулла Хәйретдиновның туган авылына 
ай саен диярлек кайтмый калганы булдымы икән?! Без аның кышның ачы 
бураннарында билбау тагылган чемода нын чанадай сөйрәп кайт кан чакла-
рын да күргәләдек.

Сәмигулла Кәрим улы Хәйретдинов олы җанлы шәхес иде. Кайда 
гы на эшләмәсен, ярдәмгә мохтаҗ кешеләр аның янына, учак җылысына 
тартылгандай, еш җыйнала торган иде. Авылдашларының чын күңелдән 
әйткән киңәшләрен тыңлап, Иске Рәҗәп авылыннан гына да йөзләрчә ке ше 
дәрәҗәле зур тормыш юлына аяк басты. Алар арасында Татарстан Югары 
суды судьясы Рәис Абдуллин, үз вакытында Чаллы шәһәр хакимияте баш-
лыгы урынбасары булып эшләгән, белеме буенча журналист Рәис Кәримов, 
шагыйрь һәм публи цист Камил Сәгъдәтшин, икътисад фәннәре докторы, 
профессор, Ка зан дәүләт аграр университетының икътисад институты ди-
ректоры Фәрит Мөхәммәтгалиев, ветеринария фәннәре докторы, профес-
сор Нурвахит Мөхәммәтгалиев, дәүләт эшлеклесе Камил Нугаев, бик күп 
танылган журналистлар һәм рәссамнар бар.

Журналистиканы гомерлек иҗади юлдашы итеп сайлады Сәмигулла 
абый. Иске Рәҗәп урта мәктәбендә укыганда ук, аның мәкаләләре, язма-
лары, беренче әдәби үрнәкләре «Яшь ленинчы» (хәзерге «Сабантуй»), «Та-
тарстан яшьләре» газеталарында басыла башлады. Яшь хәбәрчеләрнең бер 
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генә зур җыены да аның катнашыннан башка узмады. Менә шулай итеп, 
аның булачак һөнәре үсмер чактан ук ачыкланып, әкрен-әкрен чәчәк ата 
башлый. Тынгысыз, эзләнүчән булуы егетне Казан дәүләт универ ситетының 
журналистика бүлегенә алып килә.

Сәмигулла Хәйретдиновның кыска гына гомерен текә таудан тырышып-
тырмашып һаман югарыга үрмәләү белән чагыштырасы килә. Ул башта 
пар тиянең Мамадыш район комитетында һәм район газетасында эшләде. 
Аннары «Татарстан яшьләре» газетасында бүлек мөдире һәм җаваплы сәр-
катип булды. Ерак Көнчыгышта хезмәт иткәндә дә, хәрби округ газетасында 
эшләп, үзенең каләмен чарлавын дәвам итте ул.

«Ватаным Татарстан» газетасында хатлар бүлеге мөдире һәм баш мө-
хәррир урынбасары булып эшләгәндә исә, Сәмигулла Кәрим улының иҗади 
сәләте тагын да ачылыбрак китте. Аның хикәяләре, кызыклы язмышлы ке-
шеләр турындагы очерклары һәм язмалары көн саен диярлек дөнья күрә, күп 
меңнәрчә укучыларыбызның күңел кылларын тибрәтә, күтәренке рух өсти 
иде. Якташыбыз берничә китап, байтак кына әдәби әсәрләр авторы да әле.

Газетада эшләгән чорында, аның иҗатына активлык, тынгысызлык һәм 
туктау сыз эзләнү хас булды. Яңадан-яңа сәхифәләр, төрледән-төрле про-
блемалар күтәргән очерк һәм мәкаләләр, сәләтле каләм иясенең «табасын-
нан» төшеп, газета битләрендә сан саен дөнья күрә. Бигрәк тә уку чы хат-
лары эзеннән урыннарга барып язылган мәкаләләрендә ачыла аның күңел 
дөньясы. Кыерсытылганнарны күкрәк киереп яклый, чамасыз кыланган 
җитәкчеләрне җайлы гына үз урынына утырта. Башланган бер генә эшен 
дә ахыргача тәмамламыйча калдырырга яратмады ул.

С. Хәйретдинов чит өлкәләрдә яшәүче милләттәшләребез өчен дә үзе-
нә күрә бер рухи терәк була алды. Журналистның «Милләттәшләребез 
авазы»нда басылып чыккан күп санлы мәкаләләрен Россиянең иң ерак 
төбәкләрендә яшәүче татарлар бүген дә хәтерли. 

Һәр ата-ананың бәхете  –  үзе гоме  рен багышлаган хезмәткә балаларының 
да тартылуы. Хатыны Yәүһә рия ханым белән Сәмигулла Хәйретдинов-
ларның олы кызлары Ләйсән дә гомерен журналистикага багышлады. Ул 
Казан дәүләт университетының журналистика бүлеген уңышлы тәмам лады. 
Кече кызы Алинә дә телгә осталыгы, һәр яңалыкны тотып ала белүе һәм 
аралашучанлыгы белән әтисен хәтерләтә...

Сәмигулла абый үзенең белемен һәрдаим үстер де  –  күп укый, эзләнә 
иде. Ленинградтагы Югары партия мәктәбен тәмамлагач, Бөек Ватан сугы-
шы чоры журналистикасын өйрәнеп, кандидатлык диссертациясен әзерләде 
һәм зур уңыш белән яклады.

Тагын шунысын да әйтеп үтик: бүген республика һәм район газетала-
рында эшләүче күп кенә яшь журналистлар Сәмигулла Кәрим улын үз-
ләренең остазы дип саныйлар. Чөнки аларга журналистика факультетында 
доцент С. К. Хәйретдинов лекцияләрен тыңларга, аның тәҗрибәсен күп 
өйрәнергә туры килде.

Соңгы вакытта исә ул «Татар-информ» агентлыгында баш мөхәррир 
булып эшләде...

1975 елда С. Хәйретдинов, язучы Барлас ага Камалов белән бергәләшеп, 
«Кырга тартыла күңел» дигән документаль повесть иҗат итә. Әлеге китап –
Чүпрәле районының «Ирек» колхозы механизаторлары бригадиры, Социа-
листик Хезмәт Герое Усман Алиев һәм аның хезмәттәшләре турында.

Каләмдәшлектә иҗат итү  –  шактый кыен эш. Ике автор, ике харак-
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тер, ике кулъязма, әмма алар бик тиз уртак тел таба. Барлас абый язган 
битләрне Сәмигулла абый редакцияли, ә Барлас абый ул язганнарны күздән 
кичерә.

Әсәрнең баш персонажы  –  күпне күргән ветеран. Сәмигулла абый по-
вестьның рухын болай дип билгеләде: «Усман абыйның хезмәттә туган 
бә хетен күрсәтик без!»

Һәм авторлар нәкъ шулай эшлиләр дә.
Менә С. Хәйретдинов каләменнән төшкән юллар: «Бәхет,  –  ди ул,  –  бүген 

дә үзеңнең кешеләргә, илгә, халыкка ки рәк легеңне тоеп яшәү. Бәхет ул – 
күз ачып йомган арада гына килеп китүче нәрсә түгел, бәлки сине озак 
елларга биләп торучы хис. Үз урыныңда булып, бөтен көчеңә, тулы егәреңә 
эшли алу, җәмгыять тормышының эчендә кайнау  –  бәхет. Андый кешене 
иярдән тиз генә бәреп төшереп булмый...»

«Классташларым» әсә рендә исә танылган педагог Миңниса Yамалиеваны 
тасвирлап, журналист менә ниләр яза: «...Ни генә уйласа да, бу минутларда 
үзен бик бәхетле сизде ул. Көзге чәчәкләрнең хуш исе әйтерсең лә аның 
өенә генә түгел, ә бөтен авылга таралган  –  бөтен авыл, аның шикелле, бу 
халәттән шатланадыр кебек тоелды».

Бәхетле халәтне С. Хәйретдинов бер шәхес аша да, күпкә ки ңәйтеп 
тә тасвирлый белә иде. «Кырга тартыла күңел» китабын ул безгә мон-
дый автограф белән бирде: «Минем якташларыма-дусларыма, уртак хез-
мәтләребезнең тәүгесе генә булмасын, дигән олы теләк белән, Сәмигулла. 
19.06.75».

Әлеге документаль повестьның беренче юлларын Барлас абый язса, соң-
гы юлларын каләмдәшебез Сәмигулла абый тезә: «...Усман Алиев хезмәтсез 
яшәүне күз алдына да китерә алмый». Бу сүзләр аның да төп асыл сыйфатын 
ачыклый кебек. Тиктормас җитез тиен кебек, һичкайчан тынгы белмәде ул.

Газета эше кешедән тулы көченә тырышуны таләп итә. Аннан соң да 
әсәрләр язу  –  йокы һәм ял исәбенә. Сәмигулла абыйның да йокысыз төннәре 
күп булгандыр, аның каравы менә дигән әсәрләре исәннәргә ядкяр-хатирә 
булып калды. Монысы  –  каләм иясенең икенче гомере, рухи балкышы!

Болай дигәндә, без иң әүвәле аның «Классташларым» исемле кита-
бын хәтердә тотабыз. Шулай ук документаль әсәр. Конкрет адреслар, кон -
к рет шәхесләр. Язучы өчен иң авыр жанр. Монда, киерелеп китеп, автор 
фантазиясенә бирелә алмыйсың. Сәмигулла абый шултикле тормышчан 
һәм сәнгатьле итеп язган, шуңа да аңа дәгъва белдергән бер генә затны да 
хәтерләмибез. Ә рәхмәт хатларын байтак алды ул. Һәркайсына сабыйларча 
сөенә иде. Күз алдына гына китереп карыйк: ул әлеге хатларны иң беренче 
итеп үзенең акыллы вә чибәр хатынына – шәфкать туташы булып эшләүче 
Yәүһәриягә укыгандыр. Халкың ихтирамын газиз кешең белән уртакла -
шу  –  үзе зур бәхет ләбаса!

«Классташларым»ны автор безгә язу машинкасында басылгач ук 
укыт кан иде. Без аны ошаттык, шулай да тәнкыйтькә якын бер фикер-
не әйттек: «Классташларны гап-гади санап чыгуга әйләндерүдән сак булу 
хәерлерәк»,  –  дидек. Сәмигулла абый әйләнечләп йомшак кына әйткәнне тиз 
төшенде, уйланды, төзәтте һәм классташлары тасвирламасына һәркемнең 
үзенә генә хас төсмерләрне өсти алды.

Үзең язган үзеңә һәрчак әйбәт тое ла. Чит күзгә ул алай түгел. Ник? 
Чөнки автор кәгазьгә төшми калганнарын да күңел келәтендә саклый, ә уку-
чы аларны белми бит. Менә шушы хакыйкатьне тирәнтен аңлау Сәмигулла 
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абый Хәйретдиновка иҗади җитдилек алып килде, ул үзе дә гаҗәеп таләпчән 
шәхескә әйләнде.

Дары базында дары мулдан булып, Сәмигулла абыебызның әдәби иҗат-
ка омтылышы сөендерә иде. Ният вә планнары да зурдан булды. Тарих 
эчкәресенә кереп, бүгенге чытырманлы-сазлыклы чынбарлыгыбызны аңлата-
аңла та, ро ман да язмакчы иде якташыбыз... Ләкин мәрхәмәтсез үлем аны 
арабыздан алып китте. Ни хәл итәсең?! Башкара алмый калганнарга үкенсәк 
тә, кайгы кочаклап утырыр хәл юк. Дустыбызның хәл кадәри калдырган 
якты иҗади мирасына ихтирамлы булыйк  –  шуны яшь буынның табынына 
рухи сый итеп куйыйк!

Сәмигулла Кәрим улы Хәйрет диновның талантлы каләм иясе, китаплар 
авторы, бер үк вакытта эчкерсез, кешеләргә бик нык ышанучан замандаш 
булуы хакында күп язылды. Аларны кабатлап тормыйча, без аның игътибар-
дан читтә калган башка бер гүзәл сыйфатын мөхтәрәм укучыларга җиткерә 
алсак, якташыбызның ниндирәк кеше икәнен күзалларга җиңелрәк булыр.

Башка төбәкләр якташлык җәм гыятьләре оештыру турында уйланып 
кына йөргән бер заманда, Сәмигулла абый күңелендә әлеге хыялның ба-
ла чагыннан ук барлыгын һәрчак сиздереп-уртаклашып яшәде. Бары тик 
бер авылдан гына чыккан күренекле кешеләрне  –  хезмәт алдынгыларын, 
әдәбият-сәнгать әһелләрен, зур гына оешма-хуҗалык җитәкчеләрен һәм 
башкаларны бергә оештырып, аларны уртак максатка туплап, туган сала-
сына, уңган-булган халкына, киләчәктә югары белем аласы егет вә кызла-
рына һәрьяклап ярдәм итү уе белән янып яшәвен һәрчак бәхеткә санады 
ул. Мәктәптә укыган вакытларыннан аңарда бөреләнгән хыял чаткысы 
нәкъ менә журналист һөнәрен алуга этәрә. Үзе сайлаган һөнәрнең саваплы 
гамәл икәненә бик нык ышанып, төнен вә көндезен армый-тал мый хезмәттә 
булыр, ерак араларны якын итеп, командировкаларга барып, тиз генә туган 
якларына сәфәр кылып, шатлык-борчулары бе лән Казанга ашкынып кайтыр 
иде. Тиктормас җан, ял да итмичә, кем беләндер телефоннан хәбәргә керер, 
хәл-әхвәлен белешер, кайтып җитмәс боры н, чираттагы сәфәрен планлашты-
ра башлар. Шул арада, төп эшен дә онытмыйча, күләмле язмасын әзерләп, 
үзе үк язу машинкасында басып, газетаның чираттагы санына тапшырыр. 
Икенче карыйсың, кыерсытылып, дөреслек эзләп, гомумән, журналистның 
ярдәменә ышанып районнардан килгәннәргә акыллы киңәшләрен бирер, кай-
сы оешмага, кемгә нин ди хат-юллама белән мөрәҗәгать итәргә кирәклеген 
аңлатыр. Булыша алса, моңа ихластан бик тә сөенер иде!

Соңгы тапкыр без аны Тәтешкә барырга ике-өч көн кала күрдек. Дөнья 
хәлләре, туган як, гаилә, балалар турындагы сөйләшүебез ачык хәтердә 
калган. Аерылышыр алдыннан, ул үзенең бераз авырып торуы турында да 
әйтеп куйды. Без исә: «Чирләп торгач, сәфәреңне бераз кичектереп бул-
мыймы соң?»  –  дип сорадык. Ә ул: «Мине бит Тәтештә көтәләр, баруым 
турында инде хәбәр дә иткән идем»,  –  дип, ашыгып китеп тә барды. Әйткән 
сүзендә һәрвакыт нык торучан, барасы җиренә, таш яуса да, һичшиксез, 
бара торган көчле рухлы шәхесләрнең берсе иде ул...

Безгә калса, Сәмигулла Кәрим улының үлеме дә символик мәгънәгә ия, 
чөнки аның гомере нәкъ менә авылыбызга нигез салучы Рәҗәп бабайның 
туган ягы булган Тәтеш районында өзелде. Үләренә берничә ай кала, ул 
апасы Разыя (Мәләкәстә яши иде, мәрхүмә инде) белән Иске Рәҗәпкә якын-
нарының хәлләрен белергә, туган нигез, кадерле кешеләре белән саубулла-
шырга кайтуларын сиздерәләр. Әлбәттә, ул вакытта туганнары моңа әллә 
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ни әһәмият бирмиләр, Сәмигулла абыйларының чираттагы шаяртуыдыр дип 
кенә кабул итәләр. Аларның икесе дә туган-тумачаны, авылдашларны бик 
якын күреп яшәде бит  –  кирәк чагында ярдәм кулларын сузарлар, кайгы-
хәсрәтең булса, чын күңелдән уртаклашырлар иде...

Әйе, авыл дигәндә, Сәмигулла абыйның кермәгән ишеге, бармаган җире 
калмагандыр, мөгаен. Ахыргы нәтиҗәнең уңай буласына нык инанып, җиң-
нәрен сызганыр да, «бисмилла»сын әйтә-әйтә, эшкә тотыныр, башкаларны 
да төшенкелеккә бирелмәскә чакырып тынычландырыр-юатыр иде.

Талантлы каләм иясе, искиткеч игелекле, тынгысыз зат, якын дус-ки-
ңәшче Сәмигулла Кәрим улына авылдашлары бүген дә бик рәхмәтле. Аның 
якты истәлеген хәтерләрендә нык саклаганга, якташлары юбилеен да зурлап 
билгеләп үтте.

Әлеге әдәби-мәдәни кичәгә күп санлы кунаклар килде. Алар арасын-
да Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, «Татагрохимсервис» 
бер ләшмәсенең директорлар советы рәисе Салихҗан Кәлимуллин, район 
башлыгы Камил Нугаев, фән докторлары, профессорлар Нурвахит һәм 
Фәрит Мөхәммәтгалиевләр, язучы Рашат Низамиев, проектлаштыру оешма-
сы генераль директоры Наил Шәйдуллин, шулай ук «Ватаным Татарстан» 
газетасы журналистлары Камил Сәгъдәтшин (кичәне оештыруда башлап 
йөрүче) һәм Наил Фәйзетдиновлар да бар иде.

Күптән түгел генә, тирә-якка тагын да ямь өстәп, авылыбызда яңа 
мәк тәп ачылган иде. Күренекле якташыбызны искә алу кичәсен биредә 
үткәрү дә, миңа калса, тирән мәгънәгә ия, чөнки үткен каләменең, игелекле 
эшләренең һәм миһербанлылыкның чишмә башы нәкъ менә мәктәп елларына 
барып тоташа. Биредә ул стена газетасы редакторы, драма һәм фото түгәрәге 
җитәкчесе, соңрак авыл тарихы музеен оештыруда башлап йөрүчеләрдән 
була. Заманча төзелгән мәктәпнең актлар залында алма төшәрлек тә урын 
юк. Сәхнә түрендә мәрхүмнең «Күңелем синдә, авылым!..» дигән шигъри 
юлы һәм зур гына фоторәсеме куелган (соңрак, компьютер җайланмасы 
ярдәмендә, фотолар алмашынып торды). Үткен, шул ук вакытта уйчан, бераз 
моңсу да күз карашы белән залда тын да алмый утыручы якын туганнарын, 
сыйныфташларын, каләмдәш дусларын һәм, әлбәттә, иң элек гаиләсен –
тормыш иптәше Yәүһәрия ханым белән кызлары Ләйсән һәм Алинәне бар-
лый иде кебек...

Киек казлар китә җылы якка,
Төркемнәре белән гел бергә.
Казлар китә, ә без, якын дуслар,
Сагынышып килдек күршергә.

Авылдашыбыз, өметле моңсар Рамил Галимов башкаруындагы җырның 
бу сүзләре кичәдәгеләрнең күңелләрен дулкынландырмыйча калмагандыр. 
Укы тучылар коллективы, укучылар һәм авылның китапханә мөдире Флёра 
Хәйретдинова тырышлыгы белән эчтәлекле кичә әзерләнгән. Кемнәрдер 
хәтер сандыкларындагы хатирәләрне барларга кереште. Еракта калган яшь-
лек истәлекләре белән уртаклашканда, Сәмигулла Хәйретдиновның мәк тәптә 
укыганда ук оештыру сәләтенә ия, тырыш һәм эзләнүчән, кешеләргә карата 
искиткеч миһербанлы булуын әйтеп уздылар. Сыйныфташлары Фатый-
ма Хатыйпова, Гөлфия Әхмәтҗанова, Юныс Миндубаев, укытучы-остаз 
Мәсгудә Сөләйман кызы Фәйзиевалар да аның нәкъ менә әлеге асыл сыйфат-
ларын ассызыклап билгеләп үттеләр. Кичә барышында, истәлекләре белән 
уртаклашып, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Салихҗан 


