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Тема: Нәҗип Асанбаев “Кызыл паша”.  

9, 10 нчы сыйныф. 

 

Максат:1.Нәҗип Әсәнбаев иҗаты буенса  белемнәрне арттыру, 

системага салу. 

2.Туган якка сөю тәрбияләү. 

3.Сөйләм телен үстерү. 

Җиһазландыру:1Ноутбук, экран, проектор.2 Н.Әсәнбаев 

китаплары.  

Дәрескә әзерлек: 

* Н. Әсәнбаев иҗаты турында хәбәр әзерләргә. 

* Н.Әсәнбаевның «Кызыл паша” драмасын укырга. 

* Кәрим Хәкимовның дәүләт эшчәнлеге турында материал 

әзерләргә. 

Дәрес барышы. 

Укытучы. Башкортстаныбызда туып-үсеп, дөнья күләмендә  

танылу яулаган шәхесләребез күп. Шуларның берсе - танылган совет 

дипломаты Кәрим Хәкимов. Бүген дәресне аның истәлегенә 

багышлыйбыз. БР атказанган мәдәният хезмәткәре, БР атказанган 

сәнгать эшлеклесе, БР халык язучысы Нәҗип Әсәнбаев иҗаты белән 

танышырбыз, «Кызыл паша»драмасын анализлыйбыз. 

- Сез Н. Әсәнбаев иҗаты турында нәрсә белдегез? (Укучы 

чыгышын тыңлыйбыз). 

- Н. Әсәнбаев “Кызыл паша” әсәренең төп герое  Кәрим Хәкимов 

турында сөйләгез әле. (Укучы чыгышын тыңлыйбыз). 

 «Кызыл паша» пьесасына  анализ. 

•  Драма җанры дип нәрсәгә әйтәләр ? 

Көтелгән җавап. 

Сәхнәдә уйнау өчен иҗат ителгән әсәргә әйтәләр. 



Драма җанры үзенчәлекләрен әйтегез әле. 

Көтелгән җавап 

Тормыштан аеруча үткен конфликтлы, каршылыгы көчле булган 

вакыйгаларны гына сайлап ала. 

Кешеләрнең холкы аларның эш-хәрәкәтләрендә ачыла. Персонажлар 

алларына куйган максатларына ирешү өчен көрәшәләр. 

Көчле ихтыярлы кешеләрнең көрәше кискен конфликт тудыра. 

- Ленин һәм Чичирин диалогының төп герое турында сез нәрсә 

белдегез? (К. Хәкимов башкорт милләтеннән. Гражданнар сугышы 

елларында татар-башкорт бригадасы комиссары була. Бохар Халык 

Республикасы партиясе Үзәк комитеты секретаре булып эшли).  

- Ни өчен нәкъ менә Кәрим Хәкимовны Гарәп Имаматына илче итеп 

билгеләү турында карар кабул ителә? (Гарәп, фарсы телләрен яхшы белә. 

Гореф- гадәтләрен ихтирам итә). Бу хакта без прологтан белдек. 

Беренче этапны анализлау. 

- Король Ягъфәр Әхмәтнең улын нәрсә гаҗәпләндерә? (Рус дәүләтенең 

Башкорт К. Хәкимовны консул итеп җибәрүе). 

- Ә Гарәп Имаматы королен нәрсә гаҗәпләндерә? (Гарәп телен яхшы 

белүе. Алтын йөгертелгән кылыч бүләк итүе). Бу бүләк нәрсә аңлата? 

- Хәкимовка Гарәп Имаматы белән дипломатик мөнәсәбәтләр 

урнаштыруга нинди вакыйгалар комачауларга мөмкин? 

Пьесаның текстын рольләр буенча уку "Яктылык сүнә һәм кабат 

кабына” (200нче бит). 

- Хәкимовның Насыйр Әбуталип белән әңгәмә сәхнәсе кайда була? 

(Насыйр Әбуталипның дүртенче  12 яшьлек хатынына бәбәйдән соң операция 

ясарга кирәк була.  Нәтиҗәдә, ул операция өстәлендә кан югалтудан үлә. 

Аның үлемендә табиб Асия һәм Хәкимованы гаеплиләр. Совет таварлары 

күргәзмәсе ачылган көнне башкала кибетләре инглиз һәм Италиядә 

җитештерелгән товарлар белән тулган булып чыга). 

Икенче этапны анализлау. 

- Килеп туган хәлдән чыгу юлын К. Хәкимов ничек таба? (К. Хәкимов 

Совет вәкиллеге йортында җирле сәүдәгәрләрне кабул итә, аларны чәй 

табынына чакыра, хуш исле бал, Дәүләкән оныннан икмәк, шикәр белән 



сыйлый. Совет товарлары күргәзмәсен күрсәтә,сатучыларга кредитка 

товар җибәрә). 

- Язучылар  үз геройларының характерларына туры килгән исем-

фамилияләр сайлыйлар. Фамилия үз-үзеңне тоту манерасына, кешенең 

тышкы кыяфәтенә, яшәү рәвешенә, социаль һәм матди хәленә 

күрсәтергә мөмкин. Ә безнең геройларның исемнәрен ничек 

тасвирлыйлар?  Тексттан мисаллар табып укыгыз. (203 нче бит). 

(Асия-Гарәп. "Дәвалаучы,табибә. Тынычландыручы, юатучы». 

Хәким-Гарәп теле. «Акыл, белем, фикер иясе; хәким») 

- Әдәби әсәрнең исеме, кагыйдә буларак, мөһим мәгънәгә ия. Ни 

өчен пьеса «Кызыл паша»дип атала? 

- "Паша” сүзе нәрсәне аңлата? (Паша – ул илче дигән сүз). 

- Драма – геройны хәрәкәттә, каршылыкларда күрсәтү. К. 

Хәкимов нинди низаглы хәлләрне хәл итә алды?  

- Совет Россиясе һәм Гарәп Имаматы арасында дуслык һәм 

хезмәттәшлек турында килешүгә ни рәвешле  ул кул куйды? 

- Драманың үзенчәлеге шунда, драматик әсәр сәхнәдә куелу өчен 

кулланыла һәм үз эчтәлеген һәм форма үзенчәлекләрен театр 

тамашасында гына тулысынча ачып бирә. 

Нәҗип Асанбаевтың «Кызыл паша» тарихи драмасы бәхетле 

язмышлы була, чөнки аны талантлы режиссер Лек Вәлиев сәхнәгә 

чыгара. Чыгарып кына калмый, ә югары уңышка өлгәшә. Режиссер Лек 

Вәлиевтың башка спектакльләре арасында «Кызыл паша» драмасы 

аерым урын алып тора. 

Формасы һәм эчтәлеге белән гадәти булмаган бу әсәрләрдә� 

режиссерның бай фантазиясе, профессиональ мөмкинлекләре һәм 

югары мәдәнилеге ачык чагыла. Башкорт дәүләт академия драма 

театры артистлары башкаруында ул спектакль Мәскәү Бөтен Союз 

Үзәк телевидениясе аша СССР тамашачыларына күрсәтелде. 1982 

елда Башкорт дәүләт академия театрында Нәҗип Асанбаевның «Кызыл 

паша» пьесасы буенса куелган шул ук исемле спектакльнең 

премьерасы була. Анда төп рольне — Кәрим Хәкимов ролен 

актёр Әхтәм Әбушахманов башкара. Спектакль дан казана һәм аның 

телевизион варианты төшерелә.  

«Кызыл паша» спектакле Башкортстанның Хезмәт Кызыл 

Байрагы ордены белән бүләкләнгән. М. Гафури, Нәҗип Әсәнбаев, 



Әхтәм Әбушахманов, Лек Вәлиевка 1983 елда Салават Юлаев исемендәге 

Дәүләт премиясе тапшырыла. 

“Кызыл паша” спектакленнән өзек карау. 

- «Кызыл паша» пьесасының темасын һәм идеясен ачу өчен бу юллар 

туры киләме? 

Дәресне йомгаклау. 

Дәрес ахырында Анатолий Чепуровның шигырен укыйсым килә. 

О человеке надо говорить, 

Или корить, 

Или цветы дарить, 

Но не молчать, 

Когда он книги пишет, 

Дома возводит, 

Сталь идет варить... 

О человеке надо говорить, 

Пока он слышит. 

 

Кеше турында сөйләргә кирәк, 

Я җәзаларга, 

Я чәчәкләр бүләк итәргә, 

Я дәшмәскә, 

 Ул китаплар язганда, 

Ул йортлар төзегәндә, 

Ул корыч кайнатканда... 

Кеше турында сөйләргә кирәк, 

 Ул ишеткәндә. 

Бүген без ике искиткеч кешенең — Нәҗип Әсәнбаев һәм Кәрим 

Хәкимовның тормыш юлы һәм эшчәнлеге турында сөйләштек, аларның 

язмышлары  безнең йөрәкләрдә “якты йолдызлар” кабызды. 

Өй эше: “Кызыл паша” песасын тулаем карагыз. 



 “ Безнең якташлар әдәби әсәр геройлары” темасына материал 

тупларга . Мәсәлән С.Шакир “Үлемнән көчлерәк” әсәренең төп герое. 

Кушымта. 

Хәкимов Кәрим Гәбдрәүф улы – Советлар Берлеге белән гарәп 

илләре арасында эшлекле мөнәсәбәтләрне урнаштыручы беренче дип-

ломат. 

Ул – Хиҗаз, Нәдҗ патшалыкларында – Согыд Гарәбстанында, 

Йәмәндә яшь Совет дәүләтенең сәүдә агенты, генераль консулы һәм 

тулы хокуклы вәкиле буларак дөньяда танылган шәхес. Россия 

Президенты Владимир Путин Согыд Гарәбстанына бару сәбәпле, 

"Кызыл Паша" кушаматы белән тарихка кергән дипломатны федераль 

мәгълүмат чаралары да искә төшерде. Аның милләтен башкорт дип 

күрсәтүчеләр дә бар. Гәрчә ул үзен һәрчак татар дип санаган. 

Кәрим Хәкимов Башкортстанның Бишбүләк районы Дүсән 

авылында 1892 елда (кайбер мәгълүматларга караганда 1890 елда) туа. 

Яшьли тимер юлларда, шахталарда эшли. Инкыйлаб елларында 

большевиклар партиясе эшчәнлегендә актив катнаша, Оренбургта 

халык мәгарифе комиссариатын җитәкли. Гражданнар сугышында 

Төркестан фронтында комиссар була. Кәрим Хәкимов – В.Ленин, 

И.Сталин белән бергә яшь Совет иленең төзелешен, милли сәясәтен 

билгеләүдә катнаша, Галимҗан Ибраһимов, Мирсәет Солтангалиевләр 

белән бергә ВКП (б) Үзәк комитетының мөселман бюросын җитәкли. 

1920 елда, Татарстан АССР төзегәндә хакимият дилбегәсен кулына 

алган җиде кешелек Вакытлы революцион комитет әгъзасы.  

1921 елдан башлап Кәрим Хәкимов Чит ил эшләре 

комиссариатында эшли. Ул – ил башлыклары, министрлар белән эш 

йөртүче дәүләт эшлеклесе. 1924 елда Кәрим Хәкимов тагын дүрт 

дипломат белән бергә Җиддәгә килә. СССР киләчәктә "Согыд 

Гарәбстаны" атамасы белән танылачак дәүләтне (1932 елга кадәр – 

Нәдҗ, Хиҗаз Корольлеге дип атала) таныган беренче ил була.  

Гарәп телен белгән Кәрим Хәкимов король белән уртак тел таба. 

Ул вакытта гарәп дәүләтенә Бөекбританиянең йогынтысы зур була. 

Дипломатик осталыгы аркасында Кәрим Хәкимов һәм аның ярдәмчесе 

Нәзир Түрәкуловны "кызыл пашалар" дип йөртә башлыйлар. 

Гарәбстанда совет табибләре эшли башлый. Аминә Алимбәк ике 

амбулатория, аптека ача. "Аны кечедән алып өлкәнгә кадәр яратты, ә 



мин аны мөслимә булганы өчен аеруча яратам", дип бәя бирә король Габдел 

Газиз аның турында.  

1932 елда принц Фәйсал бин Габдел Газиз Мәскәү һәм Ленинградка 

килә. Әмма бу очрашуда гарәпләр максатларына ирешә алмый – аларга СССР 

кредит бирми. Мәскәү сәяси килешү төзергә дигән шарт куя, ә Согыд 

Гарәбстанының Британия белән мөнәсәбәтләрне бозасы килми. Әмма 

принцка телефон станциясен бүләк итәләр. Бу СССРның чит илләргә 

белгечләр җибәрү буенча беренче тәҗрибәсе була.  

Кәрим Хәкимов 1924-1927, 1936-1937 елларда, Нәзир Түрәкулов 1927-

1935 елларда илче була. 1937 елда аларның икесе дә репрессияләнә һәм атып 

үтерелә. Илчеләрнең язмышы Габдел Газизне тетрәндерә. Ул СССРдан бүтән 

Илчеләр кабул итмәячәген әйтә һәм 1938 елда Җиддәдәге вәкиллек ябыла. Ул 

1990 елларда гына кабат булдырыла.  

 Гәрчә аның чыгышы, тамырлары, милләте нинди булу мөһим түгел. Ул 

– дөньякүләм инкыйлабка ышанган кеше, большевиклар партиясе вәкиле. 

Бер үк вакытта коммунист та, мөселман да, Ленин белән бергә милли 

сәясәтне билгеләүдә, Совет илен төзүдә катнашкан "ата" интернационалист 

та. Төрки халыкларда социализм төзүдә, мөселман дөньясында, гарәп 

илләрендә иң мөһим мәсьәләләрне хәл итүдә үз сүзен әйткән тарихи шәхес. 

Фарсы култыгы илләре, Изге Мәккә, Мәдинә, Җиддә, Ташкент, Бохара, 

Оренбургта, Казахстан, Үзбәкстан һәм Россия тарихында К.Хәкимов шактый 

тирән эз калдырган.  

Аның эшчәнлеге төрле чорда төрлечә бәяләнергә мөмкин, ләкин 

әһәмияте арта бара. 

Илче үзе дә белемле булган, башкалардан да шуны таләп иткән.  

“Кызыл паша” – Кәрим Хәкимовка гарәпләр биргән атама. Аның данлы 

исеме шундый. Паша – ул илче дигән сүз. Икенчедән, Хәкимов Совет 

иленнән килгән – ул кызыл, өченчедән, ул гарәп илләре белән бик шәп 

хезмәттәшлек алып бара. Нәҗип Әсәнбаев шушы “Кызыл паша” сүзен пьеса 

атамасы итеп алды.  

Кәрим Хәкимов – легендар шәхес. Аны дипломат, дәүләт эшлеклесе 

диләр, шунысы минем өчен кызык: баштарак аны революционер диделәр. 

Чыннан да, ул революционер. Гади пролетарий булып йөргән дә, сәяси 

эшләргә катнашып киткән.  

Кәрим Хәкимов авылдан 12-13 яшендә чыгып китә. Соңрак Уфада 

"Галия" мәдрәсәсендә укыган. Ул яшь кенә килеш Томск гимназиясендә 



экстерн имтихан тапшырган, русча белем алган. Уфадагы "Галия" 

мәдрәсәсендә уку Гарәбстанда эшләргә әзерлек биргән. Оренбург 

өлкәсендә наркомпроста (Мәгариф халык комиссариатында) эшләү дә 

зур сынау булган аңа.  

Шуннан соң ул Төркестан (хәзерге Казахстан, Үзбәкстан 

җирләре) Компартиясенең үзәк комитеты секретаре итеп сайланган. 

Валериан Куйбышев Бохара Республикасында РСФСРның вәкиле 

булганда аның урынбасары булган, аннан соң Куйбышев урынына 

Кәрим Хәкимов калган.  

1921дә Хәкимовны Иранга җибәрәләр, Решт, Мәшһәд 

шәһәрләрендә консул итеп билгелиләр. Чын дипломатиядә 

"чирканчык" алганнан соң, Хәкимовны 1924 елда Хиҗазга консул, 

СССРның дипломатик агенты һәм тулы хокуклы вәкиле итеп 

юллыйлар. Хәкимов анда килеп җиткәндә, Хиҗаз иле белән күршедәге 

Нәдҗ арасында сугыш барган. Нәдҗ Хиҗазны яулап ала, яңа дәүләт 

барлыкка килә, соңыннан ул Согыд Гарәбстаны дип атала.  

1926 елның февралендә Кәрим Хәкимов яңа дәүләт патшасы 

Габдел Газиз ибн Согыдкә СССРның дөньяда беренче булып аларны 

яңа дәүләт итеп таныганы турындагы грамотаны тапшыра.  

Согыд Гарәбстаны төзелгәннән соң Мәккә һәм Мәдинәнең роле 

үсә. 1926 елда Мәккәдә бөтендөнья мөселманнар конгрессы булган. 

Анда илче Кәрим Хәкимов тәкъдиме буенча, зур делегация бара: Риза 

Фәхретдинов, Муса Бигиев һәм башкалар анда  ай буе була.   

Кәрим Хәкимов яңа илнең патшасы Габдел Газиз Ибн Согыд һәм 

аның улы Фәйсал белән бик нык дуслашып китә. Күп илләр 

мөселманнарны трюмда гына йөртә торган була. К.Хәкимов хаҗиларны 

яхшы пассажир пароходында йөртүне оештыра, бу Совет иленең 

абруен арттыра. Гадәти дипломат, илченең мондый киң колачлы эшләр 

башкару һәр дәүләттә теләсә нинди чорда бик югары бәя алыр иде.  

Гарәбстан патшасы: "Әгәр дә большевиклар Кәрим Хәкимов 

кебек  булса, мин аларга каршы түгел," дип белдергән була.    

– СССРдан хаҗга баруны оештыручы беренче кеше дә Кәрим 

Хәкимов була. Әле ул сәүдә эшләрен дә алып бара. Ул Мәдинә, 

Мәккәгә, Җиддәгә Совет хөкүмәтеннән он, самавырлар һәм табибләр 

китерткән. Мөселман хатын-кызларына хатын-кыз табибләре китерүе 

бик мөһим булган.  



Йәмән белән бәйле бер кызыклы факт бар. Атаклы тележурналист 

Владимир Шнейдеровның “Клуб кинопутешествий” дигән программасы бар 

иде. Аннан соң бу тапшыруны атаклы Юрий Сенкевич дәвам итте. 

Шнейдеров 1929 елда, кинотехникумда укыганда, Йәмәнгә практикага 

барган, Кәрим Хәкимов тормышын өйрәнү буенча беренче совет 

документаль фильмын төшерүне оештырган. "Әл-Йәмән" дигән фильм хәзер 

дә Россиянең Беренче каналында ядкәр буларак эфирдан күрсәтелә.      

1932 елда К.Хәкимов, Мәскәүгә кайтып, “Институт красной 

профессуры” дигән югары белем бирү уку йортына укырга керә. 1936 елда 

кире Согыд Гарәбстанына СССРның илчесе булып бара. К.Хәкимов гарәп 

илләрендәге хезмәттәшлекне нык итеп җайлый белгән, чөнки ул гарәпләрнең 

гореф-гадәтләрен, диннәрен хөрмәт иткән, аларча киенеп йөргән. Король аны 

зурлаган. К.Хәкимов большевикларның иң ышанычлы кешесе бит. Әмма 

аның рухы, дингә, милләткә мөнәсәбәте гарәпләр иленә баргач кына ачыла. 

Ул алар белән ихлас итеп эшләгән.  

1937 елны К.Хәкимовны кире Мәскәүгә чакырталар. “Сезгә чакырып 

кайтарылган бөтен илчеләрне аталар, хәзергә кал, мондый хәлләр үтеп 

китәр”, – дигән аңа Габдел Газиз ибн Согыд. Ләкин Кәрим абый 1937 елның 

көзендә Мәскәүгә кайта һәм тиздән кулга алына. 1938 елның гыйнварында, 

шпионажда гаепләнеп, атып үтерелә.  

Бөтен мөселман дөньясы мәркәзенең беренче патшасы Ибн Согыд һәм 

аның улы Фәйсал К.Хәкимовның һәлакәтен авыр кичерә. Эр Риад К.Хәкимов 

һәм аннан соң илче булып торган казах  Түрәкулов атылганнан соң СССР 

белән аралашуны өзә. СССР таркалганчы илчелек яңадан булдырылмый. 

Бары тик 1990 елда гына, СССР тарала башлаганда, илчеләр белән 

алмашалар.  

Илчеләрне хәтта дошманлашкан илләр дә үтермәскә тиеш. Коточкыч 

хәл: Сталин репрессияләрендә үз иленә хезмәт иткән дипломатлар юк 

ителгән.  

 


