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Үҙебеҙҙең Урал итәгендә, ебәктәй тулкындары мөл

дөрәп яткан, көмөш табактай, туңәрәк кул буйында 

тирмәләр короп, йылдың- йылы колон бәйҙәп,өйөр-өйөр 

йылкы уттатып, майҙандарҙа һис бер батырға бил бирмәҫ, 

сәсәнлектә һис бер сәсввгә ал бирмәҫ , акыллыкта тиңһеҙ, 

бик тә мәргән атыусы, бик тә зиһенде Салауат батыр 

уҙенең һылыу катыны менән, бер улы, бер кыҙы менән 

ғумер иТкән.
Бер заман Салауат батыр, кейектәй тауҙан - тауга, 

каянан - каяға атылып, һунар кылып йөрөгән сакта би

ленә аҫкан бер тиреһе кая аҫтындағы йылғаға төшөп, 

ағын hay менән тубәнгә ағып к и т к ә н.

Шул тирене инде Йырма - һакал батшаға тотоп 

әпкиләләр. Батша уҙенең тирәһендә якшаттанып йөрөгән 

ярандарының береһенә шул тирене буләк итеп, аның бик 

киммәт«&, тылсымды тире булыуын әйтә!
- Мнна,- ти,- шул тиреһе тунап алынған хайуан

дың баҫып йөрөгән ерендә һәр бер аҙымы һайын ал

тын - көмөш , киммәте аҫыл таштар тулып ята, был ер

бөтмәҫ - төкәнмәҫ хазинаны уҙенең куйынывда йәшереп 

һактай. Ул ер башкорттоко, аны шул М Салауат— ба-тырЛ
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ер аҫабаһынан тартып алырға кәрәк. Мыңа хәйлә шул! 

башкорттарҙан был тире хәтте генә ер һорарға кәрәк 

эйәле,- ти,- Тирене якшы оҫтанан иләттереп , тиренән!

' ■ IJ



- 2 -

тиренән ат кылындай ғына нәҙек еп яһап, шул еп менән 

ерен үлсәп алып, башҡортто һемәйтергә кәрәк,- ти.

Шул алдыҡ менән иңәүле башҡорттоң күҙ күреме ет

мәҫ ерен талап алалар. Эш тирелә түгел, кирелә булып 

сыға шулайтып.Тире һылтауы менән алған ергә аяҡ те

рәп алғас, ил өҫтөнә тыуған һәр көн һайын башҡорттоң 

еренә Кырмаһакал башта /һәр көн Һайын/ түрә була баш
лай. Ахыр сиктә күгәреп ултырған урмандар ҡырыла, 

ҡарағайҙарҙағы солоҡ кәмей, йылҡы уттап йөрөр үләндәр 

ҡыуара, донья көтөү мөмкин була башлай.Ерҙең йәме 

китә. һунар ҙа бармай, йыл ға ларҙың һыуы ла кәмеп китә. 

Байҙарҙы Кырмаһакал батша син бирәм тип үҙенә ҡарат

ҡан,ерҙе һаттырған уларҙан.Беҙгә син кәрәкмәй,тыуған 

ер кәрәк,тигән халк.Кырмаһакал батша йыйылып,уҫал- 

данып килгән башҡорттарҙы аңдамағае, башҡорттар тупра 

раҡты устап алып күкрәктәренә ҡыҫҡандар.Кырмаһакал бат 

батша сырайын һытып, ҡул Һелтәгәс, башкорттар уста- 

рындағы ергә үк -Һаҙаҡ һалып күрһәткәндәр: Тыуған 

тупраҡты йәнебеҙҙәй һаҡтарбыҙ, дошмандан тапатмабыҙ, 

һөйәгебеҙ серер, намыҫыбыҙ китмәҫ,- тип аңдаткандар 

инде.
Шулай ҙа Кырмаһакалатша аяуһыҙ ҡатылыҡ күрһәтә! 

тирмәләрҙе туҙҙырып, ауылдарға ут һалып, мал-тыуарҙы 

өйҙән алып китеп, ерҙе талай баштаған. Түҙер әмәл 

ҡалмай.



Янған, ҡарайып ҡалған ауылдарҙағы баҙҙап ятҡан күмер 

Салауат батырҙың йөрәгенә ялҡын ҡабыҙа.Салауат батырҙың 

йөрәгенә халҡының күҙ йәше ут булып тама.Салауат батыр 

хәсрәтенән ҡурай алһа, ҡурайҙан һығылып-һығылып ҡанды күҙ 

йәше урғылған.

- Илде дошманға бирмәйек,- тиҙәр күп йәшәгән карттар 

балауат батырға.- Түҙеп торор әмәл юҡ.Күҙ терәп торғаны

быҙ һин илдә, Салауат!- тиҙәр ҙә тылсымды ҡылыс бирәләр 

аңа.

- Ир яҙмышы ил ҡулында, ил яҙмышы ир ҡулында.Кайҙа 

халҡым, шунда яҙмышым,- тип Салауат батыр толпарына Һике

реп менә лә, ҡылысын йәшендәй балҡытып, ҡынынан һурып ебә

рә. Үҙе кеүек ат менгән ирҙәргә ҡулына күмер киҫәген тотоп!

- Үҙ еребеҙгә үҙебеҙ хужа булайыҡ! Урал иле, ҡаны менән 

һуғарып-, беҙгә һаҙаҡ үҫтергән. Урал иле нәфрәте менән 

ҡатырып дандан беҙгә суҡмар үҫтергән. Урал иле мөхәббәте 

менән дошманды Һөңгө осонда күбәләктәй күтәрер ирҙәр үҫтер

гән.Ирек-ирек яуҙағанға.Иректе юғалтмайыҡ!- тип һөрәндәй. 

Салауат батырҙың ҡылды кыркка ярыр һүҙҙәрен ишетеп, иле

нең аһ-зары менән тулышҡан йөрәкте бөтә ир атҡа менгән, 

ҡорал тотҡан.Салауат батырҙың оранын илгә еткереп, бөтә 
яҡтарға сапҡындар сапҡан. Салауат батыр курайынан түгелгән 
көйҙө тирә яҡтарға моңдап-моңдап елгәндәр улар. һәр 

сыҡҡан Һүҙе йөрәккә ятҡан Салауат бытырҙың.

Ирек яуҙашыр әсән Салауат батыр үҙенең ғәскәрен 
Бүгәсәү яуына китереп ҡушҡан.Салауат батыр Бүгәсәү батыр

ҙың уң ҡулы булып китә.
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Кырмаһакал батша уларҙың ҡайырыуға быҡмаҫтыҡ бер 

имәнгә үҫкән ҡуш ботак икәнен күреп, бик ҡурҡыуҙа ҡал

ған. Шулай ҙа ул йоҡтамаған. Бүгәсәү батыр менән Сала

уат батырға иҫәпһеҙ-хисапһыҙ ғәскәр ебәргән. Бүгәсәү 

батыр менән Салауат башр шуның бөтәһен дә аяуһыҙ 

ҡырып, түгелгән йәш өсөн һон алғандар батшанан.Күп 

ҡан ҡойолған. Батша хәлдән тайып, ғәскәр артынан 

ғәскәр ебәреп, саҡ көскә һуғыш тына. Кырма һаҡал 

Һәр бер "ирек" тигән телде кырыктыра, трнауҙарын, 

ҡолаҡтарын йолҡоп ала башҡорттоң.Бүгәсәү яуындағы 

башҡа халктарға ла Кырмаһакал батша башҡорттарға 

ҡараған кеүек карай.

Бүгәсәү менән Салауат икенсе бер ваҡыт еткәнде 

көтөп, бергә күтәрелергә һүҙ ҡуйышалар ҙа икеһе ике 

яҡҡа урмандарға касалар.

- Осрашырбыҙ!- ти Бүгәс батыр.

- Күрешербеҙ!- ти Салауат батыр.

Кырмаһакал батша Һаман да йөрәген ус төбөндә тотоп, 

нисек тә Салауат батырҙы ҡулға эләктерергә хәйлә 

эҙләй. Бер заман ул Салауат ауылындағы байҙарҙан 

белешеп, ғәскәре менән ул йәшәгән ҡара урманға килеп 

сыға.
Салауат батыр өйҙә булмай,Һунарға киткән була 

был саҡ. Кырмаһаҡал батша аның үҙе кайтыуына, катыныныз 

ҡотон алып,Салауаттың шул ҡатынынан ғәскәрен йәшер

теп ҡуя.



Салауат батыр тауҙарҙан боландай саңғыла елеп, 

үҙенең урман төпкәлөндәге өйөнә килеп төшә лә, Һал

ҡындан өйгә инеп, уҡ-һаҙактарын, тун-бүрктәрен сисеп 

таштай.Шул сакта ғына күҙ асып күҙ йомғансы теге баҙҙа, 

һике аҫтарында боҫоп ятҡан һалдаттар атылып сығалар.Сал 

Салауат батыр вәғзеһен һуғып йыға, бәғзеһен тибеп осора. 

Салауат батыр аяуһыҙ ҡаршы торһа ла ғәскәр тиктем 

ғәскәргә бер үҙе генә бупа.Аның Һәр сепрәгенән әлләме 

нисә ҡул тотоп алып; батырҙың ҡулын саҡ көскә артҡа 

ҡайырып бәйҙәп,мыҫҡыл итеп битенә төкөрәләр,кинәнес

тәренән ништәргә лә белмәйҙәр. Аяҡ-ҡулдарына сынйыр 

һалып,Салауатты сыуал артына килтереп йығалар.

Шунда ғына Кырмаһакал батша иркендәп тын алып, 

йоктарға ята.Үҙенең ғәскәрҙәрен инде был келәткә йок

тарға ят ҡыра* Кырмаһакал батша бик ҡаты йоҡоға китеү 

менән,Салауат батырҙың йәндәй күргән бәләкәй ҡыҙы 

сөйҙә эленеп торған әлеңге тылсымды булаш ҡылысҡа 

үрелә. Кыҙының ҡылысҡа буйы етмәй торғанда, әпсәһе 

уянып китеп,ҡыҙын ҡыуып ебәрә.Кылысҡа ҡырҡылып куй

маһын ти инде баланы.Кылыска улы үрелә Салауат батыр

ҙың. Сәйҙән алып, улы ҡылысты атаһына, сыуал артына 

апара.Салауат батыр ҡылыстың осон ауыҙына ҡабып, улы 

һабынан тотоп,аяҡ-ҡулға бәйҙәп ҡуйған сылбырҙы киҫеп 

өҙәләр.Кылыс шундай үткер, алымды була.Был ҡылысты 

ҡулына алғанда Салауат батыр еңелеүҙе белмәгән,үҙенең 

зиһене, күкрәгенең кәсө; беләгенең ғәйрәте артҡан был 

кылыс ҡулда булғанда.Шундай ҡылыс булған ул. Шул кылыс-
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ты ҡулына тотҡас та Салауат батыр ярһыған арыҫландай, 

ырғып тороп, бөтә асыуынан баяғы үҙен бәйҙәгән һалдат

тарҙың башын ҡырҡып ырғытҡан барыһының да.Ғәскәре 

ҡырылып бөтөп,КырмаДакал батша хәҙер ике ҡулһыҙ тороп ҡал 

ған. Тик әле ул үҙе ҡаҙыған баҙҙың кемгәлеген белмәй 

йоктай биргән. Салауат батыр урынынан ҡуҙғалмаған.Уянып 

китә бер"заман Кырмаһакал батша. Аны-мыны белмәй, бик әре 

аттап, килә Салауат батыр, янына, сыуал артына, Килә лә:

- "Жә, батыр, ниндәй төш күрҙең?"- тип Һорай, -"Ниңә 

кәрәк булды ул?"- тип Салауат батыр батшаның үҙенең төшөн 

һорағас, ул ҡулдарын күкрәгенә ҡаушырып, һыңар күҙен ҡы

ҫа биреп, ирендәрен кымтай биреп кенә,ағыу сәскән йылан 

шикелде, Һүҙҙәрен теш араларынан ҡыҫып ҡына сығарған.

- Салауат батырҙың, ҡулдары ҡайырылып, бәй ҙә ле п таш

ланған күрҙем,- тигән. Шул саҡ Салауат батыр ятҡан еренән 

иҫе китмәй генә!
- Мин Кырмаһакал батша ғәскәренең башы ҡырҡылып 

таштаяғанын күрҙем,- тигән.Күҙенән осҡондар сәсерәп кит

кән Салауат батырҙың.
Кырмаһакал батша тирә яғына ҡаранып, кинәт кенә аға

рынып киткән. Ахырҙа кыҙа-кыҙа ғәскәрен барҙарға тип, 

ишеккә ымһынған икән,Салауат батырҙың тауышы күкрәгән:

- юлың тупһанан ары уҙмаҫ, ҡан кисеү-йылға кисеү бул

маҫ!
Кырмаһакал батша ҡалтыранып, ни эшләргә белмәй, 

ишеккә ташланғас та, Салауат батырҙың ҡылысы һуҙылып ки

теп, батша башын сабып осорған.



- Үҙ башыңа булғыры!- тип Салауат батыр Кырмаһаҡал 

батшаның яуыз башын ҡоҙғонға ырғытҡан.

Шулай булған ул Салауат.

Әкиәтем ары китте, үҙем самауыр төбөндә.


