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«Хе мәткә бағышланған ғүмерҙ »
        
     Атайым  Солтансәлим  Солтанбай  улына  Бөйөк  Ватан  һуғышы
башланғанда  14  йәш  була.  Һуғыштың  беренсе  көндәрендә  үк  атаһы
Солтанбай  Йәғәфәр  улы  хе мәт  армияһына,  20  йәшлек,  әле  өйләнеп  тәҙ
өлгөрмәгән   ағаһы  Илһамитдин  Солтанбай  улы фронт а  алына.  Үкенескәҡ
күрә тыуған  илдәренә  айтырға тура килмәй,  яу  ырында хәбәрһе  юғалаҡ ҡ ҙ
улар. Атайыма,  ул  замандын  барлык  балаларына,  ғәмһе  бала  са  менәнҙ ҡ
хушлашып, ауыр колхоз эшенә егелергә, әсе нужа һурпаһын күп һемерергә
тура килә . «Ашарға тама , кейергә кейем юк ине, әммә һәр беребе ә йәшлекҡ ҙҙ
дәрте, еңеү е я ынайтыу теләге көслө инее» - тип һөйләгәне и емдә. Бәләкәйҙ ҡ ҫ
генә өй ә атайым, кустыһы Солтанмәхмүт һәм ике туған апаһы Фәригә көнҙ
күрәләр. 
        «15-16 йәшлек ү мер әр е ФЗО - ға йыя башлай ар икән» - тигән һүҫ ҙ ҙ ҙ ҙ
ишетелә. Етемлек ү әгенә үткән Фәриғә апаһы ФЗО - ға эләгеп Свердловскҙ
өлкәһенә  эшкә  китә  һәм  шунда  ала.  Аслы  -  ту лы  тормоштан  устыһыҡ ҡ ҡ
вафат булып кала. Яңы ғына гөрләп торған ғаилә пыран - заран килә, атайым
ур ғаиләнән бер ү е тороп кала. айғыға бирешмәй баш ба ып колхоз эшенәҙ ҙ Ҡ ҫ

бирелә. 
      1945 йылда әһәрле һуғыш бөтә, кешеләр ә алдағы көнгә ышаныслыҡ ҙ ҡ
барлы а килә. 1948 йылда атайым Смак ауылы һылыуы әсәйем менән сәскәҡҡ
-  сәс  бәйләй.  Эшкә  әрһе  ике  йәш  йөрәк  бик  матур  донъя  ороп  йәшәпҙ ҡ
китәләр. 1970 йылдар а «Фәриғә инәйең уна а айта» - тип атайымдыңҙ ҡ ҡҡ ҡ
көтөп  йөрөгәне  и тә  алған.  Фәригә  инәйемден  баһадир ай  улы  Викторҫ ҡ ҙ
менән ауылға айтып төшөүе ур ва иға булды. Өй ән - өйгә, хатта күршеҡ ҙ ҡ ҙ
ауылға  са ырышып  уна  булып  йөрөнөләр.  Һөйләшеп  һү әре  бөтмәне,ҡ ҡ ҡ ҙҙ
кү әренән йәштәре китмәне. 30 йылдан һуң осраш андарында ниндәй уй-ҙҙ ҡ
хистәр  урғылды икән улар ын күңелдәрендә? Балалы  менән күп нәмәнеҙ ҡ
аңламағанмын.  Ы сым  гына  кәү әле,  аласа  кейенгән,  тыйна  ынаҡ ҙ ҡ ҡ ҡ
һөйләшкән  Фәригә  инәйем  һаман  кү  алдымда.ҙ
        Атайым,  30  йыл  Ленин  Орденлы  Матрай
совхозында механизатор булып эшләй. Эштең гөрләп торған сағы. Атайым
гел  генә  алдынғылар  рәтендә  була.  Бала  сағымда  атайымды гел эштә  тип
и ләйем. Йәйрәп ят ан ба ыузар а ашлы  сәсә, кө өн йыя, туңға һөрә, ышҫ ҡ ҫ ҙ ҡ ҙ ҡ

ар тота, юл ыра. ара таңдан тороп тракторын йылытып йөрөү әре һаманҡ ҡ Ҡ ҙ



кү  алдында.  Ал  –  ял  белмәй,  алдынғы  тракторист,  эшенә  етди  арағанҙ ҡ
атайымды  1962  йылда  партия  сафына  алалар.  Дәүләт  тарафынан  ма тауҡ
грамоталары,  бүләктәре  бихисап.
        1966  йыл  «Хе мәт  батырлығы  өсөн»  ми алына,ҙ ҙ
1974  йылдың  12  апрелендә  «Баш орт  АССР  –  ының  ат а анғанҡ ҡ ҙ
механизаторы»  тигән  почетлы  исемгә  лайы  була.ҡ
         1979  йылда  ә ерле  атайымдың  йөрәге  тибеү ән  ту тай.ҡ ҙ ҙ ҡ
Эшһөйәр, тыныс хол ло, кешегә аршы насар һү  әйтмәгән, тауыш күтәреү еҡ ҡ ҙ ҙ
бар  тип  белмәгән,  алдынғы арашлы атайым менән  сикһе  ғорурланабы ,ҡ ҙ ҙ
онотмайбы .ҙ


















