Утыз Имән авылының тарихы.
Яңа Кади авылында яшҽүчелҽр авылның исемен аңа беренче нигез
салучы - татар Кади белҽн бҽйлилҽр. Моны раслаучы кайбер
аргументлар да бар. Авылның мҽктҽп музеенда гаять кыйммҽтле һҽм
инандыргыч документ ҽлеге татар Кадиның шҽҗҽрҽсе саклана. Ул
үзенҽ җиде буынны алган: Кади - Хөсҽен - Гайсҽ - Хөремша – Бадамша
– Батырша - Мөхҽммҽтшҽриф. Кади нҽселенең соңгысы Мөхҽммҽтшҽриф 1820 елда туган. Һҽр буынга 30 ар ел бирсҽк тҽ, 1820
нче елдан артка күчереп санагач 180 ел була. Нҽселгҽ нигез салучы бу
урынга килгҽндҽ инде бик яшь кеше булмавын исҽпкҽ алсак, бу авылның
оешу датасын якынча 1655 дип уйларга мөмкин,чөнки нҽкъ менҽ
Беренче Кама арты сызыгы чорында монда беренче оешкан төстҽ
күченүчелҽр барлыкка килгҽн. Ҽлеге Кади дҽүлҽт хҽрби хезмҽтендҽ
торучы кеше була, шуңа күрҽ аңарга җир бирҽлҽр, ҽ ул утарын үз
исеме белҽн атый. Ҽ калган күченеп килүчелҽр, мисалга, качып
китүчелҽр, андый хокукка ия булмыйлар.Бу якларны колонизациялҽү
башлангач, җир бүлеп бирҽ, ҽ ул үз исеме белҽн яңа авылга нигез сала...
Лҽкин бу авылны озак еллар дҽвамында Утыз Имҽн дип атап
йөртҽлҽр. 18 гасыр ахырындагы дҽүлҽт кҽгазьлҽрендҽ (ревизия) ул
“Кади,Утыз Имҽн” дип теркҽлгҽн.18 гасырда бу авылның нҽкъ шундый
исем белҽн аталып йөртелүе турында тагын бер факт сөйли: 1754
елда биредҽ туган татар халкының атаклы мҽгърифҽтчесе, шагыйре
һҽм философы Габдерҽхим авылның исемен үзенҽ псевдомин итеп ала.
Шагыйрьнең тулы исеме: Габдерҽхим Утыз Имҽни ҽл-Болгари, ягъни
Болгардагы Утыз Имҽн авлыннан Габдерҽхим.
Шулай да Утыз Имҽн атамасы каян килеп чыккан соң?Авылга
Кади исеме бирелгҽннҽн соң барлыкка килгҽн атама түгеллеге ачык
күренҽ.
Утыз Имҽн авылы бу тирҽгҽ хҽрби хезмҽттҽге дҽүлҽт кешесе
Кади килгҽнче үк яшҽгҽн.
Монда күршедҽге Кармҽт Утыз Имҽндҽге кебек (хҽзерге
Ульяновка) чувашлар яшҽгҽн.Лҽкин аларның монда яшҽргҽ законлы
хокуклары булмаган, чөнки күпчелек өлеше качкыннардан торган. Шул

сҽбҽпле аларның җирлҽрен тартып алып өлешчҽ Кадига биргҽннҽр,
гадҽттҽ ул 40 дисҽтинҽдҽн артмаган.
Бу факт крайны өйрҽнүче тарихчылар өчен тагын шунысы белҽн
мөһим: чувашлар Кама арты ныгытма сызыгы төзелгҽнче үк (16521656) күптҽн яшҽгҽннҽр.Алар аборигеннар,ягъни җирле халык
булганнар, яки Казан ханлыгы җимерелгҽн чорда Казан яныннан качкан
беренче мөһаҗирлҽр булуы мөмкин (1552-1557).
Чувашларның Казан ханлыгы чорында хҽзерге Чувашия
территориясендҽ, Иделнең уң як ярында гына түгел, ҽ Казан
ханлыгының үзендҽ, Иделдҽн Вяткага кадҽр җирлҽрдҽ дҽ
яшҽгҽнлеклҽре билгеле.
Татарстан территориясендҽ Кармҽт исемле берничҽ авылның
булуы да Чирмешҽн чувашларның барлыкка килүендҽ Казан ханлыгы
вариантын бөтенлҽй чуттан төшерми. Андый атамалы авыллар
Вятка елгасы төбҽ- гендҽ, Аксубай зонасында, бездҽ дҽ бар.
Яши-яши Утыз Имҽн исеме онытыла бара,моңа сҽбҽп тҽ була: бу
авылда чувашлар азайганнан-азая, озакла- мый авылның икенче,татар
исеме генҽ кала-Кади.
Хҽзер авылның исемен яңадан кайтардылар, лҽкин инде монда
кайчандыр яшҽгҽн чувашлар хөрмҽтенҽ түгел,ҽ мҽгърифҽтче
Габдерҽхим Утыз Имҽни ҽл-Болгариның истҽлегенҽ.
Янҽ документларга ҽйлҽнеп кайтыйк.1780 елгы кҽгазьлҽре
буенча”Кади Утыз Имҽндҽт 66 хҽрби хезмҽт татары һҽм аларның 1
йорт хезмҽтчесе, барлыгы 67 ир-ат яши”.Менҽ шул “йорт
хезмҽтчесе” булу бик ҽһмият -ле факт: андый хезмҽтчелҽрне бары
тик бай кешелҽр генҽ яллый алганнар. Хҽрби хезмҽттҽгелҽргҽ җир
бирсҽлҽр дҽ ялчылар бирү тиеш булмаган. Хҽрбилҽр андый ялчыларны
крестьяннар арасыннан алганнар.
1780 елга исҽ хҽрби хезмҽттҽгелҽрнең ялчы тотарга хҽллҽреннҽн
килми башлый, шуңа бөтен бер авылда бары бер йорт хезмҽтчесе кала.
1858 елда авылда 731, тагын кырык елдан-1488
ҽ 1906 елда 319 гаилҽдҽ 1737 кеше яши. 1858 елда 1 ир-атка 6 шар
дисҽтинҽ исҽбеннҽн, ҽ барлыгы 2867 дисҽтинҽ җир бүлеп бирелгҽн
була. Җир ышнаныкы була,хосусый җир билҽүчелҽр турында миндҽ

мҽгъ -лүмҽтлар юк, бҽлки 1917 ел революциясе алдыннан алар барлыкка
килгҽн булганнардыр.
1930 елда кулаклардан җирне тартып алу башлангач, авылның
крестьяны Хөснелгата Нуруллинны революциягҽ кадҽр 100 дисҽтинҽ
җирле булуда “гаеплилҽр”.Күмҽклҽштерү чорына авылда 1199 кеше
яши:
сугышлар,революциялҽр
һҽм
ачлык
халыкны
сирҽгҽйтҽлҽр.Күмҽклҽштерү,
билгеле,
көчлҽп
үткҽрелҽ.Минем
эзлҽнүлҽрем буенча 4 гаилҽ “ раскулачивать” ителеп 1930-1931 елларда
Себергҽ сөрелҽ, 1932 елда 13 кулак кулга алынырга тиеш була.
Бусы-советлар чоры тарихы, аны җирлетарихчылар яхшы белҽ.
Яңа Кади – республикада танылган авыл.Аның турында,
Габдерҽхим Утыз Имҽни турында революциягҽ кадҽр татар
тарихчысы Шиһабетдин Мҽрҗҽни дҽ язып чыккан.
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