
      Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, укытучылар, кадерле укучылар! 

Мәгариф һәм хезмәт ветераны, шушы айларда 50 яшен тутырган, Айбаш гомуми урта 

белем бирү мәктәбенең математика һәм сәнгать укытучысы, 20 елдан артык мәктәп 

җитәкчесе булып эшләгән Вәлиев Рамил Әхәт улының алтын юбилеена багышланган 

кичәне башлыйбыз. Кадерле юбилярны сәхнәбезгә чакырабыз. Рәхим итегез, Рамил 

Әхәтович (Алкышлар). 

 “Уфтанма” җыры яңгырый. Башкара мәктәпнең башлангыч сыйныфлар 

укытучысы Хәмитова Энҗе.  

 Әйе, “Уфтанма” – Р.Әхәтовичның яраткан җыры да, тормыш девизы да. 

Уфтанырга, юк-барга зарланырга яратмый ул. Шушы җирдә ярты гасыр яшәп, аңа 

шатлыгын да, кайгысын да, ятимлек ачысын да күрергә туры килә.  

 Тормыш бигрәк катлаулы, дип 

Зарланырга вакыт тар. 

Минем әле, җиң сызганып, 

Зур эшләр башлыйсым бар.  

Исәнме, яңа туган көн! 

Баш иеп сәлам бирәм. 

Каршылыйм сине, шатланып,  

Изге ниятләр белән. 

Әле кичәге көнемнән 

Гыйбрәтләр аласым бар. 

Ялгышларымны төзәтеп, 

Сафланып каласым бар. 

Заманадан калышмыйм дип, 

Яшендәй яшьнисем бар. 

Шушы бәхетле көнемне 

Сагынып яшисем бар. 

Без бүген хөрмәтле укытучыбызны котларга, аның бәхетле көнен, шатлыгын 

уртаклашырга җыелдык. 

     Мин бүгенге бәйрәмне “иҗат кичәсе” дип атарга булдым, чөнки Рамил Әхәтович – 

шагыйрь яки композитор, рәссам яки скульптор булмаса да, мәктәп-мәгариф 

системасында чын иҗатчы булып, армый-талмый 28 ел (һәм бер урында!) хезмәт иткән 

кеше.  

Сезнең өчен укучыгыз Галимова Гөлшат башкаруында җыр яңгырый. 
............................................................................................... 

     Әйе, бүген әйтеләсе барлык җылы сүзләр, яңгыраячак җырлар, тәкъдим ителәчәк 

биюләр  сезнең өчен, хөрмәтле укытучыбыз. 

     Үзенең мөгаллимлек һәм җитәкчелек  хезмәтләре белән авылда гына түгел, районда да 

тирән хөрмәт казанган Рамил Әхәтовичның үткән тормыш юлы нәтиҗәле дә, кызыклы да, 

гыйбрәтле дә. Ул 1961 нче елның 13 нче октябрендә Биектау районы Каракүл авылында 

Әхәт абый белән Разия  апа гаиләсендә икенче бала булып дөньяга килә. Гыйнвар аенда 

туган кешеләрнең акыллы, зирәк, талантлы булганнарын белепме, әти-әнисе Рамилне туу 

турындагы таныклыгына 1962 нче елның 2 нче гыйнварында туган итеп яздыралар. 

Кемнәр генә тумаган шул бу гыйнар аенда: Һ.Такташ, Г.Бәширов, М.Әмир, Ф.Әмирхан, 

А.Гыйләҗев, И.Юзеев, М.Ш.Шәймиев һ.б. Чынлап та, ходай тәгалә Рамилгә сәләтне 

җәлләми. Ул математик та, җырчы да, гармунчы да, курайчы да,  шофер да, балыкчы да, 

пешекче дә, киномеханик та. Зур Көек сигезьеллык мәктәбен “5” ле билгеләренә генә 

тәмамлаган яшүсмер 1977 нче елда Арча педагогия училищесына укырга керә. Максаты: 

баянда уйнарга өйрәнү. Беренче укытучысы Наилә апаның кызы Халидә шул училищеда 

укып чыга, башкаларга да үрнәк күрсәтә. Рамил укыганда, хәзерге кебек асфальт юллары 

да, Бәрәңге юлыннан утырып кайтырга машинасы да булмый. 4 ел буе Дөбьяздан 

Каракүлгә кадәр  – 18 чакрым, Каракүлдән Дөбьязга тагын 18 км ны җәяү йөри Илгиз 

белән Рамил. Барып алырга, илтеп куярга гиләнең терәге юк, шофер булып эшләгән Әхәт 

абый бу фани дөньядан бик яшьли китә шул. Ул вакытта Рамилгә  – 12 яшь, абыйсы 

Рәфкатькә  – 15, сеңлесе Рамиләгә 2 яшь кенә була. Тол калган Разия апа кайнанасы 



Камилә апа белән бергәләп ятимнәрне аякка бастыралар: тәрбия бирәләр, белемле итәргә 

омтылалар, хезмәткә өйрәтәләр.  

Укыганда ук Рамил булачак һөнәренә ныклы нигез сала: 1981 нче елда уку 

йортыннан “Башлангыч сыйныфлар укытучысы” белгечлеге алып чыга. Җәяү йөрүләр 

үзәккә үтсә дә, студент тормышы күңелле уза булачак укытучының. Теләгенә ирешә: 

баянда уйнарга өйрәнә, Арча мәдәният йортында эшләгән “Егетләр” ансамблендә ( 

җитәкчесе – Айдар Фәйрахмановның абыйсы МарсельФәйрахманов ) җырлый, соңгы 

курсларда укыганда, тынлы оркестр составында быргыда уйный, бәйрәм 

демонстрацияләрендә катнаша. Студент тормышында актив булганы өчен Рамил берничә 

мәртәбә Мактау грамоталары белән бүләкләнә. Изге өметләр белән канатланган, бөтен 

яктан әзерлекле яшь белгечне Биектау районының Айбаш мәктәбенә җибәрәләр, һәм аның 

хезмәт юлы Айбаш мәктәбендә башлана.  Менә шул елдан бирле Рамил Әхәтовичның  

хезмәт биографиясе Айбаш белән генә бәйле. Ул вакыттагы мәктәп директоры Дәүләтшин 

Әнвәр Дәүләтша улы һәм аның җитәкчелегендәге коллектив та   Рамил тормышында  зур 

роль уйныйлар, чөнки тату, бердәм коллективта эшләр гөрләп бара. Башта ул 

пионервожатый булып эшли, җыр дәресләре укыта. Үзе уйнап, үзе җырлап күрсәткән җыр 

укытучысы бу эшен дә яратып башкара, укучыларда татар җырларына мәхәббәт тәрбияли.                       

......................... 

Шундый җырларның берсен Гайнуллин Инсаф башкара: 

Сау-сәламәт, белемле, һөнәрле  егет армия хезмәтенә дә кирәк. Рамил хәрби 

хезмәтне Ленинградта (хәзерге Санкт-Петербург) өлкән кинорадиомеханик вазифасында 

үтә. Арча педагогия уку йорты биргән 3 нче категория киномеханик таныклыгы, 2 ай 

укыгач,  2 нче категориягә әйләнә, ягъни белгеч һөнәри осталыгын арттыра. Армия срогын 

тутыргач, егет туган ягына әйләнеп кайта һәм педагогик эшчәнлеген дәвам итә, бер үк 

вакытта читтән торып Казан дәүләт педагогика институтының физика-математика 

факультетында укый. Уку йортын 1988 нче елда тәмамлап, математика укытучысы 

белгечлеге ала. Математика дәресләрен укытырга аңа, директор булып эшли башлагач, 

район мәгариф бүлеге белгече, укытучыларның укытучысы Галимова Р.Н. тәкъдим итә. Ә 

аңа кадәр ул директорның тәрбия эшләре буенча урынбасары булып та эшли. 1990 нчы 

елның 28 нче августыннан Рамил Әхәтовичка зур җаваплылык –  мәктәп директоры 

вазифасы йөклиләр. 20 ел буе, 2010 нчы елның августына кадәр Рамил Әхәтович – Айбаш 

урта мәктәбенең алыштыргысыз җитәкчесе. Мәктәпләрдә генә түгел, республика 

тормышында да, Россиядә дә үзгәрешләр – алга китешләр, артка чигенүләр, реформалар, 

кризислар, тәҗрибәләр чоры бу. Бер гасырның ахырында, икенче йөзьеллыкның башында 

идарә итәргә туры килә яшь җитәкчегә. Рамил Әхәтович акыллы, кешелекле, оста җитәкче 

булып таныла, укытучылар һәм укучылар коллективын үз артыннан ияртеп, яңа 

уңышларга омтылдырып, иҗади эшләүче шәхесләр тәрбияләүгә көчен кызганмый. 

Укытучылар, укучылар интеллектуаль, иҗади бәйгеләрдә шактый гына нәтиҗәләргә 

иреште. Аның укучылары арасында доцент Гарипов Илнур Борһанович кебек галимнәр 

дә, укытучылар, инженерлар, ветврачлар, программистлар, журналистлар, авыл хуҗалыгы 

белгечләре дә бар.  

Президент стипендиясенә лаек булып укыган укучысы Ләйлә үзенең 

укытучысын җыр белән сәламли........................................................... 

Бәхәсле мәсьәләләр дә сабыр, итагатьле, башкалар киңәшенә колак сала белә 

торган директор җитәкчелегендә тыныч хәл ителә. Коллегаларына карата киң күңелле, 

уңышларына  – сөенә, кайгыларын уртаклаша белүче олы йөрәкле гади дә  Рамил 

Әхәтович.  Тәкәбберләнү, хөсетләнү, масаю кебек тискәре сыйфатлар аңа бөтенләй ят. 

Әти-әниләр белән дә элемтә, мөнәсәбәтләр тиешле дәрәҗәдә.  

Күп вакытта шәхси тормышыңны онытып чабарга туры килә җитәкче дилбегәсен 

тоткач. Ул эшләгәндә, мәктәпнең җылыту системасы газлаштырыла, яңартыла, мәктәпкә 

берничә тапкыр ремонт ясала. Заманында Новосибирск проекты буенча төзелгән яңа 

типтагы мәктәп, еллар узу белән, күбрәк игътибар сорый. Бетмәс-төкәнмәс мәсьәләләр 

туып кына тора, һәммәсен дә вакытында хәл итәргә кирәк. Болар бөтенесе җитәкчедән 

акыл белән эш итүне таләп итә, ә Рамил Әхәтовичның башы түгәрәк, логик фикер йөртү 

көчле. Күпьеллык хезмәт бәяләнә: аны “Россия мәгарифендәге казанышлары өчен” күкрәк 

билгесе белән бүләклиләр, ветеран исеме бирәләр. 



Хөрмәтле Рамил Әхәтович, Сезне чын күңелдән юбилеегыз белән тәбрик итәбез. 

Сезгә саулык-сәламәтлек, авыр, ләкин мактаулы эшегездә зур уңышлар, шатлык-

куанычлар, ак бәхетләр, мәхәббәт телибез. Ә хәзер сүзне укучыларга бирәбез. 

 

 
                     Сезнең һөнәр авыр тартыр иде,  

                     Булса әгәр эшнең бизмәне. 

                     Утыз елга якын укытсагыз да, 

                     Эштән күңелегез бизмәде. 

                     Яшь   буынга юллар салучы сез 

                     Кирәк белеп, үлчәп түшәргә. 

                     Абынмасын бала, дигән уйлар 

                     Саташтыра кереп төшләргә. 

 

                     Олы бәхет – бөтен гомереңне 

                     Яшь буынга бирү, багышлау, 

Илең-халкың белән бергә атлау, 

Тормыш агышыннан калышмау. 

Җиргә лаек итеп уллар, кызлар 

Тәрбияләү нинди куаныч! 

Укытучы өчен моңардан да 

Бармы икән олы юаныч?! 

 

Бер уйласаң, гел бер нәрсә 

Ничә ай, ничә еллар... 

Ләкин тәүге елым кебек 

Һәр елда дулкынланам. 

Таңнан да иртәрәк торып, 

Кояштай балкып йөрим, 

Яңа ачышлар ясарга  

Хыяллар татып йөрим. 

Һәр дәресем, һәр укучым 

Кадерле хәзинәдән, 

Күңелем бай, көнем якты 

Алар калдырган эздән. 

 

Яши бу авылда 

Сөекле укытучым –  

Һәркемгә кояштай 

Нур сибеп торучым. 

Ялыгу белмәүче, 

Тынгысыз кеше ул, 

Тик белә: башкара  

Иң изге эшне ул. 

Шифалы нурлардай 

Җылыта сүзләре,  

Тулган ай шикелле 

Ягымлы йөзләре. 

 

Аңардан хөрмәтле 

Кешем юк шикелле, 

Ул һаман кадерле, 

Сөекле,сөйкемле. 

Ул минем һәрвакыт 

Күңелем күгендә, 

Эшләргә, яшәргә 

Дәрт бирә бүген дә. 

 

 

Чигәгездәге көмеш чал 

Үрелсә дә өскәрәк, 

Картаймыйсыз, сез һаман 

Яшьлектәге төстәрәк. 

Шул ук риясыз елмаю, 

Ягымлы, йомшак тавыш. 

Йөрешләрегезгә тикле 

Таныш, электән таныш. 



 

Тын гына  басып үтәсез 

Парталар арасыннан. 

Һәрбер баланың язмышын 

Юрыйсыз карашыннан. 

Изге теләкләр телисез 

Аларның барысына. 

Җилкәннәрен җил екмасын 

Елларның агышында. 

 

Елганы мул сулы итә 

Ургыган чишмә генә... 

Борчулы көннәрегезнең  

Кем чыккан исәбенә. 

Узган юлыгызга карап, 

Хәйранга калам бүген: 

Күпме түземлекләр кирәк 

Тартырга тормыш йөген. 

 

  

Мамык карлар ява урамнарга, 

Сукмакларга ява, юлларга. 

Сез атлыйсыз көртле тыкрыклардан, 

Чумган килеш тирән уйларга. 

Уйларыгыз изге... сабыйларның  

Күңеленә барып ялгана. 

Күпме хисләр кирәк алар өчен 

Ял-йокыңны онытып янарга?! 

 

Һәм сакларга кирәк сүндермичә 

Аларга дип яккан учакны. 

Үз балаңа күпме җылы кирәк –  

Аларга да кирәк шул чаклы. 

Йөрәгеңне бүлеп бирү кирәк, 

Җил-давыллар җирдә азмы соң? 

Чандыр иңегездә күтәргәнсез 

Күпме балаларның язмышын?! 

 

Еллар үткәч, очар кошлар кебек, 

Таралганнар төрле якларга. 

Сөюләре килә, рәхмәтләре 

Сезгә атап язган хатларда. 

“Онытмыйбыз, абый!” дигән сүзнең 

кайнарлыгын җаныгыз тоймасмы?! 

Көзләрегез шуңа якты сезнең, 

Язларыгыз шуңа кояшлы. 

 

 

Исемдә алтын сукмакка 

Тәүге кат баскан көнем. 

Тәүге кат мәктәп ишеген  

Үрелеп ачкан көнем. 

Укытучым! Шундый назлап 

Карадыгыз күземә. 

Сүнмәслек дәрт өстәдегез 

Сез минем йөрәгемә. 

 

И, сабырлык, хаклык падишаһы! 

Гомеремнең якты җыры син. 

Балачакны шау чәчәкле иткән 

Изге күңелеңнең җылысы. 

Рәхмәт сиңа, иң хөрмәтле кешем, 

Канат куеп, мине очырдың. 

Тормыш дигән гаҗәп орбитага  

Тиң кешесе итеп чорымның. 

 

 

 



 

 

Кылган саен җирдә яхшы гамәл, 

Монда, димен, синең өлешең. 

Аңлыйм, аңлыйм нидән торганлыгын  

Чәчләреңә иңгән көмешнең. 

И сабырлык, хаклык падишаһы! 

Гомеремнең якты җыры син. 

Киләчәктә рәхәт шатлык бирсен 

Безнең күңелләрнең җылысы.  

 

Кемнәр үлчәр сезнең хәзинәдә 

Тулып яткан акыл байлыгын?! 

Диям бүген: шуны саклар өчен 

Күбрәк булсын иде саулыгыгыз. 

Мәңге, Рамил абый, күңелегезне 

Ил җылысы торсын җылытып, 

Изге хыялыгыз чынга ашсын, 

Яшәгез көнегезне җыр итеп. 

 

Озын гомер юлы эзен салган, 

Чалланганнар чигә чәчләре. 

Хөрмәт итә сезне өлкән картлар, 

Яраталар авыл яшьләре. 

Горур атлый безнең Рамил абый, 

Күз карашы ерак төбәлгән. 

50 еллык гомере матур үткән 

Данлы хезмәт белән бизәлгән. 

Рәхмәт сезгә, Рамил абый, 

Безнең яшь буынның  

Йөрәгенә салдыгыз батырлык. 

Күңеленә - нур, 

Теләгенә - канат, 

Акылына бирдегез матурлык. 

 

 

Һәр яңаны элек сездән белдек, 

Киңәш сорап, сезгә йөгердек,  

Анабыздай сезне якын итеп, 

Дустыбыздай сезне үз күрдек. 

Без беләбез: сезгә җиңел түгел, 

Күпме язмыш сезнең кулларда. 

Ләкин ышаныгыз, һәрчак без булырбыз 

Сез күрсәткән тугры юлларда. 

Еллар үтәр, очар кошлар сыман, 

Без очарбыз туган төбәктән. 

Кайда гына ләкин булсак та без, 

Гел сакларбыз сезне йөрәктә.  

 

 

Менә шундый тыйнак егеткә кызлар да битараф түгел. Арчада бергә укыган 

сабакташы, хәзер инде танылган шагыйрә, популяр җырлар авторы Сания Әхмәтҗанова, 

аңа багышлап, “Каракүл чибәренә” шигырен иҗат итә. Ә үзенә тиң белән Рамилне Айбаш 

мәктәбе очраштыра һәм кавыштыра.  Ул – җырларда җырлана торган чәчәк Миләүшә. 

Сәхнәбезнең түренә чакырабыз сине, Миләүшә. Рамил белән басу, Миләүшә, сиңа бик тә 

килешә, озын гомер теләп көн дә, каеннар да эндәшә. Сәхнәгә җирнең чәчәкләрен – илнең 

киләчәкләрен, Рамил белән Миләүшәнең мәхәббәт җимешләрен чакырабыз. Сөмбел, 

Ләйсән, Гүзәлия, сәхнәгә рәхим итегез. Кызларыңа – игелекле әти, хатыныңа ипле ир, 

терәк булып, тагын күп еллар яшәргә язсын. 

 

Сезнең өчен җырлый Хәмитова Нәзилә. “Әйләнә” 

 

Бертуган абыйсы, сеңелесе гаиләсен дә, Миләүшәнең туганнарын да якын итә 

Рамил. Ул бик туган җанлы, ярдәмчел. Кыз туганга ярдәм итүне динебез дә хуплый, 

Рамилә дә нәни абыйсының һөнәрен сайлады, Яшел Үзән районының Яке мәктәбендә 



татар теле дәресләре укыта. Эшендә дә, тормышында зур таяныч аңа Рамил абыйсы.  

.................................................................  

................................................................................................................... 

Рамилнең һөнәрләрен башта ук санап киткән идем. Чынлап та, аның эшләмәгән эше 

юк, дисәм дә артык булмас. Авыл җирендә яшәгәч, крестьян хезмәте дә ят түгел аңа: мал 

тота, печәнен әзерли, бәрәңге үстерә, сугымчы да, төзүче булып та эшли ала.  Хуҗалыкта 

кирәкле тракторы да, сукасы һ.б. кирәк-яраклары да бар. Рамилнең үзе генә белгән 

гөмбәлекләре дә бар, ул гөмбәне җыя, маринадлый. ............................................. Файдалы 

дәва үсемлекләре җыеп киптерә, алар белән тәмле чәйләр ясый. “Егет кешегә җитмеш 

төрле һөнәр дә аз” дип, Рамил кебекләр хакында әйтелә дә инде.  

Җәмәгать эшләрендә дә актив катнаша Рамил Әхәтович. Ул күп еллар сайлау 

комиссиясен җитәкләде, Сабантуйлар алып бара. 

 Әтисенең нигезен саклап, әнисен тәрбияләп, туганнары белән дус-тату, гаилә 

учагын сүндермичә яшәүче Рамил Әхәтович, сезнең өчен Зиннәтуллина Әлфия 

башкаруында җыр яңгырый................ 

 

     Яшь укытучының хезмәт юлы Дәүләтшин Әнвәр абый кебек талантлы җитәкченең 

фатихасы белән башлана, Гарипова Гөлсинә апа, Хәмитова Наҗия апа, Маликов Әүзах 

абый, Зиннәтуллина Хәнифә апа, Розалия апаның акыллы киңәшләре белән уңышлы дәвам 

итә. Сүзне өлкән остазларыбызга бирәбез. Рәхим итегез, хөрмәтле ......................... 

  

          Хөрмәтле ветераннар, сезнең өчен кызлар башкаруында җыр яңгырый. “Сез иң 

гүзәл кеше икәнсез” 

 

 

 

Гадел, туры сүзле, ярдәмчел  хезмәттәшебезне юбилее белән чын күңелдән тәбрик 

итеп,  саулык-сәламәтлек, озын гомер, зур уңышлар телисем килә, алдагы тормышыгызда 

да һәрвакыт яхшы кешеләр юлдаш булсын, якыннарыгызның ихтирамын, игътибарлы 

карашын тоеп, балаларыгызның игелеген күреп, шатлыкта, бәхеттә, муллыкта яшәгез. 

      

 

                      

                     

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


