
                                            Сосна Пүчинкәсе. 
 

    “ Югары Субаш авыл җирлеге” муниципаль  берәмлегенә кергән авыл. Балтачтан 23 

км  төньякта. Көшкәт елагасының уң ягындагы үзәнлектә урнашкан.  Балтач – Мари- 

Төрәк юлыннан 2 км сулда кала. 1918-1927 елларда Сосна Пүчинкәсе авыл Советын 

тәшкил иткән. 1920 елга кадәр Вятка губернасының Малмыж өязе Арбор волостенда 

була. 1920-193 елларда Татарстан АССРның кантоны Арбор волостенда була. 1930 

еладан Татарстан АССРның Балтач районы Югары Субаш авыл Советы составында. 

1938-1958 елларда Чепья районы җирлегенә кергән. 

        Авылга 1868 елда Сосна авылыннан күчеп килеп урнашкан Хәбибуллла,  

Мотыйгулла,  Ибраһим,  Вилдан,  Гани,  Фәтхулла исемле крестьяннар гаиләләре 

нигез салган. Күченүнең сәбәбе Сосна басуларының бик зур, эшкәртү өчен барып 

йөрегә ерак булуы. Төп яшәу чыганагы игенчелек булган авыл кешесе өчен бу гаять 

зур комачаулыклар тудырган. 

        1884 елда авылда инде 17 гаилә булып, аларда 104 кеше яшәгән. Аларга тигән 

чәчүлек җирләре 366 дисәтинә урманнары, 6 дисәтинә көтүлекләр булган. 

Хуҗалыкларда 20 баш ат, 18 баш сыер, 2 баш бозау, 49 баш вак тереклек асралган. 

1905 елда хуҗалыклар саны 33, 184 кеше яши. Бу чорда авыл общинасының Көшкәт 

елгасында су тегермәне булган. Бәхтияр Мүхәммәдияров авылда кечкенә бакалея 

лавкасы тоткан. Халыкның төп шөгыле игенчелек һәм өлешчә терлекчелек булган. 

Кышкы чорда, кыр эшләреннән бушагач, башка күп авыллардагы кебек үк, ирләр 

чабата үргән, чыпта суккан, хатын-кызлар җеп эрләп, киндер суккан. 

         Гыйбадәт өчен кечкенә аерым йорт тотылган. Билгеле, авылның үзенең указлы 

мулласы булмаган, имам вазыйфаларын Мөхәммәтшакир Фәйзуллин башкарган. 

Киров өлкәсе архивында сакланган мәгълүматларда аның белме аз булуы белән, русча 

белмәве теркәлгән. Шунда ук сакланучы Малмыж өязендәге мәчет һәм мәдрәсәләр 

турындагы ведомостьта 1894 елда аылдагы мәчетнең бишвакыт нама мәчете булуы, 

аның мөдире булып Көшкәтбаш авылының указлы мулласы Әсхәдетдин Ибраһимов 

торуы,гыйбадәтләрне Мөндеш авылының бер крестьяны укытуы теркәлгән. 

         1894 елда авыл халкы мәчет салырга рөхсәт бирүне сорап Вятка губерна 

идарәсенә үтенеч белән мөрәҗәгать итә. Мөрәҗәгатьне тормышка ашыру, мәчетне 

төзетү мәшәкатьләрен үз өстенә шул ук Кадыйр Вилданов ала. 1986 елда аның 

тырышлыгы һәм Кенәр авылының бер бае ярдәме белән кечкенә авыл өчен шактый ук 

иркен булган мәчет төзелә. Күченеп килүчеләр арасында тиз арада мантып китүе, 

мәчет төзүгә  чит авыл баен җәлеп итә алуы. Кадыйрның әлеге байның кияве булуы 

ихтималны ишарәли. 

         Әлеге мәчеткә җәмигъ мәчете статусы 1915 елда гына бирелә. Мөхәммәтшакир 

хәзрәт 100 яшькә өч кенә ел җитмичә 1916 елда вафат була. Имамлыкны 1893 елда 

туган Габдрахман Мөхәммәтгарифов дәвам итә. Аңа имамлыкка указ сынау чорын 

узгач, 1918 еланың июнендә бирелә. Аның ималык чоры кыска була – 1923 елның 

маенда мәчет ималыгына указ Габделмәннановка бирелә. Бу хәзрәтнең имамлык чоры 

үтә имансыз-кыйбласыз чорга туры килә, ул бик күп киместү-кадерсезлекләр кичереп, 

аянычлы үлем белән вафат китә. Авылга әле шәкертлектән килгән егет 

Мөхәммәтшакир хәзрәтнең кызы Галимә белән никахлаша. Аларның Нәзифә исемле 



кызлары кала. Ул исә хәзерге вакытта Яшел Үзән шәһәрнедә яши, абыстай 

вазыйфыларын башкара. 

           Мәчетнең язмышы соңгы имамныкына карагнда бәхетлерәк. Сугышка кадәр 

анад колхозның балалар бакчасы эшләп ала. 1940 елда аның манарасы киселә һәм 

бинасы башалангыч мәктәп, уку йорты булып хезмәт итә. 1960 елда мәктәп ябыла, 

бина берничә ел дәвамында авылның клубы булып тора. 1963 елда ул сүтелеп, Югары 

Субаш авылына күчерелә һәм мәктәп итеп корыла. 1991 елда Югары Субашта 340 

урынлы типовой яңа мәктәп бинасы төзелеп сафка басты. Шул моменттан 

файдаланып пүчинкәлеләр мәчетне сүтеп, кабат авылга алып кайтып торгызу 

мәсьәләсен күтәрде. 1996 елның  13 маенда күпне күргән мәчет бинасы, яңартып 

яңадан торгызылып, ишекләрен ачты. Аның имамы Габдрәүф Садыйков булды. Аннан 

соң Садыйк Гомәров имамлык итте. 

            1888 елның декабрендә хатыны үлеп тол калган Мөхәммәтшакир хәзрәт 

Кушлавыч авылынна  ире үлеп тол калган Бибимәмдүдә абыстай белән никахлаша. Бу 

вакытта Мөхәммәтшакирга 69, Бибимәмдүдәгә 23 яшь була. Кызганычка каршы, 

аларның бергә яшәве бик кыска була – Бибимәмдүдә авырып  китә һәм 1990 елның 18 

гыйнварында “кан китү” авыруыннан вафат була. Ул Сосна Пүчинкәсе авылы 

зиратына җирләнә. Г. Тукай 100 еллыгы көннәрендә аның каберенә скульптор Р. 

Билалов эшләгән таш куелды. Таш Казаннан алып кайтканда урталай сынган иде. 2006 

елның җәендә ул граниттан эшләнгән яңа ташка алыштырылды. Бу эшне Татарстан 

Республикасының Дәүләт Советы һәм “Бердәм Россия” партиясенең төбәк бүлеге 

башкарды. Изге ананың кабере янында 1986 елдан башлап ел саен Г. Тукай көннәре 

кысаларында халкыбызның танылган әдәбият һәм сәнгать әһелләре катанашында бөек 

шагыйрьне һәм аның әнисен искә алу чаралары уза, корьән укыла, каберенә тере 

чәчәкләр салына. 

             Авылда әнисе янында 1889 елның март – апрель тирәсеннән 1990 елның 

февраленә кадәр сабый  Г.Тукай яшәгән. Әнисе үлеп, тулы ятим булып калганда аңа 3 

яшь тә 9 ай була. 

             Сосна Пүчинкәсендә балаларны укыту өчен махсус мәдрәсә булмаган. Мәчеттә 

балаларга дин сабагы бирелгән. 1940-1941 елларда башланган мәктәп ачыла. Анда 

Гөлбану, Фәсәхәт Сөләйманова, Гатифә исемле укытучылар эшләгәне билгеле. 

Мәктәп балалар аз булу сәбәпле 1960 елда ябыла. Балалар Югары Суаш төп мәктәбенә 

йөреп белем ала. 

              1930 елда авылда колхоз оеша. Бу елда монда 193 кеше яши. Күмәкләшү 1932 

елда гына тәмамлана. Беренче елда колхоз мул уңыш үстерә, хезмәт көненә мул итеп 

ашлык өләшенә. Шуңа канатланган халык колхозга “Уңыш” дип матур исем бирә. 

Шушы исем белән ул 1950 елның маенда күрше Югары Субаш авылындагы “Марс” 

колхозына кушылганчы яши. Колхозның беренче рәисе Габдрахман Рамазанов. Аннан 

соң Гомәр Закиров,  Сәлахетдин Хәйруллиннар рәислек итә. 1938 елдан башлап рәис 

Шәрәфетдин Нурмөхәммәтов,  ул колхозга авыр сугыш елларныда да җитәкчелек итә. 

1945 елда аны Мостафа Латыйпов алыштыра. Ул колхозның соңгы рәисе, 1945 елдда 

колхозның сөрү җирләре 492 гектар тәшкил иткән. 

             Бөек Ватан сугышына авылның 50 ир-егете китә. Аларның 28е яу кырында 

һәлак була. Тылда калган хатын-кызлар, өлкәннәр, үсмерләр һәм балалар иләмсез 



авыр фидакарь хезмәтләре белән җиңү көнен якынайталар, эвакуацияләнеп килгән 

дистәләрчә кешеләрне газаплы улемнән саклап калалар. 

             Авылның сугыштан соңгы еллары газап, михнәт белән сыйфатлана. Шушы 

елларда күпләр туган авылын ташлап еракларга юл ала. Аларның ачы язмышы узе бер 

фаҗига. Менә Сосна Пүчинкәсеннән шул газаплы елларда чыгып китеп, Пермь 

краеның бер авылында гомер кичкән 1942 елда туган Илдар Зиннуровның район 

газетасына язган истәлекләреннән берничә юл: “Соңгы араларда үз алдыма еш кына 

шундый сорау куям бирегә килүебез кирәкле гамәл булды микән? Ил, дәүләт өчен, 

әлбәттә, файдалы иде. Әмма мин әти-әниләрнең ничек туган якны сагынуларын күреп 

яшәдем. Яшь чакта уйламыйсың ул, тик менә хәзер сагыну үзәкләрне, бәгырьләрне 

өзә. Татарстанна читә яшәсәк тә, Балтач кешеләре булып гомер итек без”. 

            Авылның тернәкләнүе 1960 еллар тирәсендә генә башлана. Шушы чорда 

авылнга радио, электр яктысы килә. 1967-1968 елларда йортлар дәүләт электр 

челтәшренә тоташтырыла. 1980 елда суүткәргеч торбалар сузылып, урманнарга 

колонкалар куела. 1994 елда табигый газдан файдалана башлыйлар. 1996 елда Көшкәт 

елгасы аша яңа күпер салынып, авылны Балтач – Мари-Төрек трассасы белән 

тоташтыручы юлга асфальт түшәлде. Авылда көндәлек кирәк-ярак кибете эшли. 

Монда җаваплылыгы чикләнгән Г, Тукай исемендәге җәмгыятьнең сөтчелек фермасы 

урнашкан. Аның коллективы район күләмендә алдынгылардан. Ферма 1986 елда 

Германиядән кайтарылган Гольштино-фриз токымлы югары продукцияле эре сыерлар 

кабул итте. Шушында үрчетелеп, алар районыбызның кайбер башка хуҗалыкларына 

да сатылды. 

            2009 ел башына 33 хуҗалык бар, аларда 126 кеше яши. 27 йортка телефон, 28 

йортка су кертелгән, 19 хуҗалыкта җиңел машина бар. 

     


