




Нәжип (Николай Васильевич) 

Асанбаев — Башкортстанның халык

язучысы, Салават Юлаев исемендәге 

премия лауреаты, РСФСР-ның 

атказанган мәдәният хезмәткәре, 

күренекле башкорт прозаигы, 

шагыйрь, драматург, Бөек Ватан

сугышы ветераны, җәмәгать 

эшмәкәре.



Нәҗип Асанбаев 1921 елның 7 ноябрендә Бакалы 

районы Ахман авылында урта хәлле крестян  

гаиләсендә туган. 1921 ел... Ил алдына куркыныч 

каза ябырылган ел, ачлык миллионлаган кешеләр 

кырылган. Шулай итеп, дөньяга килү белән аңа 

табигатьнең бу шәфкатьсез сынавын үтәргә язган 

була. Ата-анасы бик белемле була.. Башта ул үз 

авылындагы башлангыч мәктәптә, аннан соң 

Мостафа һәм Балыклы авыллары 

мәктәпләрендә укый.



1938 елда Уфа финанс-икътисад

техникумын тәмамлый

1939 елда Башкорт дәүләт педагогия 

институтында укый башлый.

1940 елда хәрби хезмәткә алына.

1941елда фронтка китә. 







Иҗаты:
• Карим (башк. Кәрим) Сборник рассказов. Уфа, 1947;

• Валима (башк. Вәлимә) Сборник рассказов. Уфа,1953;

• К нам приехали парни (башк. Беҙгә егеттәр килде). Комедия. Уфа 1955;

• Райса (башк. Рәйсә). Пьесы. Уфа, 1959;

• Файзи (башк. Фәйзи). Пьесы. Уфа, 1964;

• Помолвка (башк. Кәләш әйттергәндә) Комедия. Уфа 1964;

• Когда расправлялись крылья (башк. Ҡанат йәйгәндә). Драма, Уфа, 1969;

• Счастье с неба (башк. Куктән төшкән бәхет). Комедия, Уфа 1969;
• Золотая колыбель (башк. Алтын бишек) Пьесы. Уфа, 1971;

• Родник (башк. Һыу юлы). Комедия, Уфа 1972;
• Утренняя звезда. Пьесы. Уфа, 1976;

• Широкие улицы были узкими (совместно с Ф. Асяновым). Комедия;

• Зайтунгуль (башк. Зәйтүнгөл) Пьесы. Уфа, 1975;

• Красный паша (башк. Ҡыҙыл паша) Пьеса Уфа, 1982, о советском дипломате 
Кариме Хакимове;

• Башкир из Кузяна (башк. Көҙән башҡорто) Пьеса Уфа, 2004, о Заки Валиди.



Аның әсәрләре арасында — бик күп театрларда сәхнәләштерелгән «Рәйсә», 

«Фәйзи», «Зәйтүнгөл», «Җиде кыз”, беренче совет дипломаты Кәрим 

Хәкимов турында «Кызыл паша» һәм Әхмәтзәки Вәлиди хаҡында «Көзән 

башкорты» пьесалары

«Кызыл паша»







Ахманда

Н.Асанбаевка багышланган музей



Кызыл 

ПАША

Кәрим Хәкимов 

Башкортстанның Бишбүләк 

районы Дүсән авылында 1892 

елда (кайбер мәгълүматларга 

караганда 1890 елда) туа.



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.

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,

Совет иленең абруен арттыра. Гадәти дипломат, илченең мондый

киң колачлы эшләр башкару һәр дәүләттә теләсә нинди чорда бик

югары бәя алыр иде.



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.



Әдәбияттә Кәрим Хәкимовның образын

тулы итеп Нәжиб Асанбаев укучыларга

җиткерә ала. «Кызыл паша» — Нәжиб

Асанбаевның Якын Көнчыгышта иң

беренче совет илчесе, башкортлар

тарихында беренче консул, революционер,

дипломат Хәкимов Кәрим Әбдрәүеф улы

турындагы әсәр.


