
                 Түбән Субаш авылы. 
     

   Түбҽн Субаш авылы ике авыл арасында тау башына төзелгҽн. 

Тау астында кечкенҽ генҽ инеш ага. Авыл уртасында зур гына 

коры елга бар, аның аша күпер салынган. 

    Т. Субаш авылына 1780 нче еллар тирҽсендҽ нигез салына. 

Кайчандыр тормыш авырлыкларына түзҽрлек калмагач  һҽм бер 

йортта берничҽ гаилҽ яшҽгҽнлектҽн Арча районы Мҽтҽскҽ 

авылыннан 3 хуҗалык күчеп килҽ: Мҽрдҽннекелҽр,  

Шҽмсетдиннекелҽр, Бикчҽнтҽйнекелҽр. Болар агымсуга карап, 

су агымына каршы килеп үзлҽренҽ җир эзлилҽр һҽм шушы 

урынга килеп нигез кора башлыйлар. 

     Бу урыннарда кап- кара катнаш урманнар булган. Шушы өч 

гаилҽ урманнарны кисеп үзлҽренҽ җир ҽрчеп, агач төплҽрен 

казып алып чҽчүлек басулар ясаганнар, ҽ инде агачлардан торак 

йортлар төзегҽннҽр. Шушы өч гаилҽ терлек асрап, иген игеп көн 

күрҽ башлаганнар. Бу тирҽлҽрдҽ кура, җир  җилҽге, бөрлегҽн 

искиткеч күп булган. Борынгы ҽбилҽр сөйлҽве буенча, алар 

самоварны кайнарга куеп, инешнең ар ягына чыгып, чҽй кайнап 

чыкканчы бер җамаяк җилҽк җыеп чыга торган булганнар дип 

ҽнилҽр сөйли иде. Хҽтта  бу урманнарда аюлар да булган. Куян, 

кабан дуңгызы, бүре, пошилар абзар яннарына кадҽр килеп йөри 

торган булганнар. Инешнең аргы ягында коры елга бар. Моны 

“Киек “ елгасы дип йөртҽлҽр, чөнки ул як бигрҽк тҽ калын урман 

булган һҽм киеклҽр күп булган. 

      Ҽкренлҽп бу өч хуҗалыкта балалар туып, ишҽеп, өйлҽнешеп 

дөнья көтҽ башлаганнар. Шҽмсетдиннҽрдҽн Рамазан дигҽн 

малай туган, шуннан үрчеп киткҽннҽр. Авылның иң зур нҽселе 

ул Шҽмсетдиннҽрнекелҽр. 

      Бикмулланыкылар, Мостафаныкылар, Хҽбибелхакныкылар 

иң зур нҽселлҽр. Хҽзер аларның 6 нчы буыны үсеп килҽ. 

Бикчҽнтҽй нҽселе – Газизнекелҽр, Шакирныкылар, 

Төхфҽтнекелҽр, Сираҗетдиннекелҽр. Халит нҽселеннҽн, 



Хҽйринекелҽр, Ибрайныкылар, Галиулланыкылар, 

Хҽбибулланыкылар. Гомумҽн Түбҽн Субашка читтҽн күчеп   

килгҽн гаилҽлҽр булмаган. Алар шушы өч гаилҽ өйлҽнешеп , 

туганлашып дөнья көткҽннҽр. 

     Еллар узып, гаилҽлҽр ишҽя башлагач җирне зурайта, һҽм 

йортларны тагын да күбрҽк төзи башлыйлар. Агачларны 

яндыралар, шушы төтен исеннҽн монда кемнҽрдер яшҽгҽнен 

Югары Субашлар белгҽннҽр. Түбҽн Субашлар исҽ су буенча 

йомычка агып килгҽннҽн суның өске ягында да кешелҽр 

яшҽгҽнен аңлап , аларны эзлҽп менгҽннҽр. Шулай итеп алар бер 

– бере белҽн танышканнар. Ике авыл аралашып яши 

башлаганнар. Суның башы Ю.Субашның иң өстендҽ чыккан 

чишмҽлҽрдҽн булуын искҽ алып Субаш дип кушалар, ҽ инде су 

агымының түбҽн ягында булуын искҽ алып бу авылга Түбҽн 

Субаш дип исем бирҽлҽр. Тора – бара инде бу авыл белҽн генҽ 

чиклҽнмҽгҽн егетлҽр 1940 нчы еллар тирҽсендҽ Арбордан, 

Көшкҽтбаштан, Кунырдан киленнҽр төшерҽ башлыйлар. 

      Халыкны агарту өчен мҽчет кирҽк була һҽм монда 

Көекбаштан килгҽн мулла Ҽхмҽдулла дигҽн кешенең югары 

өендҽ укыта башлаган. Уку гарҽп телендҽ була. Бу инде 1900 

еллар тирҽсе була. Инде авыл да зурая, күп кенҽ авыллар белҽн 

аралаша. Чҽчүлек җирлҽре дҽ зурая, киңҽя. 1939 елларда авылда 

64 лҽп хуҗалык була. Сугыш чоры һҽм сугыштан соңгы 

авырлыклардан туеп авыл халкы Ташкент, Караганда якларына 

сҽфҽр тота. 

  Хҽзерге вакытта Түбҽн Субаш авылында 41 хуҗалык бар. Һҽр 

кешенең йортына су, газ, ут кертелгҽн . Газ 1993елның көзендҽ 

кертелде. Электр 1960 еллар тирҽсендҽ кертелҽ. 


