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ҒАИЛӘ ИНСТИТУТЫНЫҢ XXI БЫУАТТАҒЫ 
ӘҺӘМИӘТЕ

Рәсәй йәмғиәтендәге үҙгәрештәр совет осоронда 
булдырылған байрамдар системаһына ла ҡағылмай ҡалманы. 
Совет халҡы өсөн ғәҙәти булған байрамдарҙың байтағы 
төшөп ҡалды, икенселәренә яңы мәғәнә бирелде. Бөгөнгө 
календарҙа берәй байрамдан азат көндө табыуы еңел түгел. 
һәр көн ниндәйҙер байрам (ҡайһы берҙә бер нисәүе) 
билдәләнә. Уларҙың йыш булыуы байрам тантанаһын юҡҡа 
сығара, улар элекке һымаҡ күңелле булып үтмәй, йыш ҡына 
байрам урынына ниндәйҙер шоу, тамаша ғына үтә. Уның 
исеме генә байрам, ысынында был -  сираттағы байрам 
кәйефе булмаған көн генә.

Хәҙер календарға ниндәйҙер яңы байрам датаһын 
индереү бер ни тормай башланы. Ошо көндәрҙә билдәләнгән 
Халыҡ-ара ғаилә көнө лә ошоноң ҡасафаты булып тора. Ул 
БМО-ның Генераль Ассамблеяһы ҡарары менән 1994 йылдан 
алып билдәләнеп килә. 1998 йылда Рәсәй ноябрҙең һуңғы 
йәкшәмбеһен Әсәйҙәр көнө тип иғлан итте. Атайҙар көнө 
рәсми рәүештә билдәләнмәһә лә, уны июндең өсөнсө 
йәкшәмбеһе байрам итәләр. Ололар көнөнән тыш октябрҙең 
аҙағында Олатайҙар һәм Өләсәйҙәр көнө үткәрелә. Ғинуарҙа 
-  Ир, апрелдә - Ҡатын, ноябрҙә -  Улдар, апрелдә -  Ҡыҙҙар 
көнө лә билдәләнә. Был ғаилә байрамдары Рәсәй өсөн 
традицион булған 23 февраль һәм 8 март байрамдарынан 
тыш булдырылды.

Рәсәй өсөн был донъя кимәлендә билдәләнгән даталар 
ғына аҙ булып сыҡты. 15 майҙағы Халыҡ-ара ғаилә көнө 
урынына үҙ суверенитеты өсөн «ғорурланған» Рәсәй үҙенең 
айырым Ғаилә байрамын булдырҙы: ул 8 июлдә үткәрелә. 
Беҙҙең башҡорт активистары ла ҡалышманы, үҙебеҙҙең 
«Башҡорт ғаиләһе көнө» булдырҙылар, ул 1 март билдәләнә. 
һанап сыҡһаң, йылдың ун көнө тик ғаилә менән бәйле
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байрамдарға арнала. Бында ҡыуанаһы ине лә ул, тик 
нимәлер күңелде өйкәй. Ғаилә институты емерелә бара, 
хатта юҡҡа сыға, тиһәң дә хата булмаҫ, ә уның байрамдары 
арта ғына.

2012 йылдан алып айырылышыуҙар буйынса донъя 
рейтингы лидерына әйләнгән Рәсәй (1 2 l3  000 никахҡа 650 
000 айырылышыу) был йәһәттән абсурд театрына оҡшай 
башланы. Беҙҙең ил аборттар һаны буйынса ла донъяла алғы 
рәттә бара, ата-әсә ҡарауынан мәхрүм ҡалған балалар һаны 
буйынса беҙ һуғыш һәм унын һуңғы йылдар кимәлендә.

Ғаилә елкәһендә ир менән ҡатын хоҡуҡтарының 
башлыса ҡатындар файҙаһына ҡоролғаны бер кемгә лә сер 
түгел. Беҙҙәге бала бағыу, уға белем биреү системаһы ҡатын- 
ҡыҙ ҡулында. Ғаиләлә, балалар баҡсаһында, мәктәптә 
тәрбиә башлыса ҡатын-ҡыҙҙар көсө менән алып барыла. 
Бала -  ҡыҙ булһынмы, малай булһынмы -  атай тәрбиәһе 
алмай үҫә. Бала саҡтан һалынған был нәмәне үҙгәртеүе 
мөмкин түгел. Улар үҙҙәренең тормош иптәштәрен дә ошо 
күҙлектән һайлай. Тора-бара ошо феминистик ҡараш бөтә 
йәмғиәтте баҫып ала.

Быны беҙҙә булдырылған Башҡорт ғаиләһе көнөндә 
күрергә була. Башлыса ағинәйҙәр башланғысы менән 
уҙғарылған был айырым көндөң бер фәтүәһе лә юҡтыр. 
Дөрөҫөн әйткәндә, был хата булып тора. Сөнки байрамдың 
исеме тик ике башҡорттан төҙөлгән ғаиләне күҙ уңында тота. 
Статистика буйынса Башҡортостанда төҙөлгән ғаиләләрҙең 
38 проценты ҡатнаш никахтан тора. Йыл һайын был һан арта 
бара. һәр бер ата-әсә үҙ балаһының тормош иптәшенең үҙ 
милләтенән булғанын теләгәне тәбиғилер. Ҡатнаш никахта 
тыуған балаларҙың икенсе милләткә күсеп китеүе һәр кемде 
лә борсой. Әммә был тик беҙҙең башҡорт халҡының ғына 
проблемаһы түгел икән. Хатта рустар ҙа үҙ балаларының 
икенсе милләт кешеһе менән ғаилә төҙөүенә шатланып 
бармайҙар. Социологик тикшереүҙәр буйынса, ейән- 
ейәнсәрҙәренең икенсе милләткә күсеп китеүенән улар ҙа 
хәүефләнә. Бында милләт ҙур йәки бәләкәй булыуы мөһим 
тугел. Ҙур миләттең аҙ һанлы миләтте «йота барыуын» тик 
ҡатнаш никахтар менән бәйләү хата булыр ине. Тап-таҙа 
башҡорт ғаиләһендә тыуған балаларҙың рус телендә
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аралашып, тора-бара үҙ идентификацияһын юғалтыуы ла 
йыш осрап тора бит. Был ҡурҡыуҙы тәбиғи тип ҡабул иткәндә, 
ҡатнаш никахтар тураһында дөрөҫ ҡараш булыуы бик мөһим.

Ҡатнаш ғаиләләрҙең ыңғай һәм кире яҡтары киң мәғлүм. 
Бында ентекләп туҡтауҙың кәрәге юҡтыр. Был мәсьәлә элек- 
электән кешене борсоған. Билдәле булыуынса, Мөхәммәт 
пәйғәмбәрҙең бер ҡатыны -  Сафия -  икенсе милләттән. Ул -  
йәһүҙә. Быны һәр мосолман белә. Әммә үҙен намаҙға баҫып, 
иманлы булдым, тип иҫәпләгән ҡайһы бер милләттәштәребеҙ 
ни өсөндөр ҡатнаш никахтарға ҡырҡа ҡаршы сығалар. 
Шәриғәт буйынса ғаилә төҙөүҙең маҡсаты үҙ өммәтеңде 
арттырыу тора. Китап ир-егеттәргә икенсе милләт, дин 
кешеләренә әйләнеүҙе тыймай, ә ҡатын-ҡыҙҙарға үҙ 
динеңдәге кешегә кейәүгә сығыуҙы хуп күрә. Башҡа милләт 
кешеһе менән ғаилә ҡорған башҡорттарҙың һанын ошондай 
итеп ҡабул итһәң, был байрамды ойоштороусылар үҙебеҙҙең 
байтаҡ милләттәштәребеҙҙе ситкә тибә.

Башҡорт тик үҙ башҡортоң менән генә ғаилә ҡорорға 
тейеш тигән фекер ысынында беҙҙең башҡорт тамырына 
балта сабыуға тиң. Был фекергә тоғро ҡалам тип, (атай-әсәй 
һүҙен йығырға теләмәгән) байтаҡ милләттәштәребеҙ ғаилә 
төҙөүҙән баш тартырға мәжбүр булып ҡала. Бер миллиондан 
саҡ ҡына артыҡ башҡорт араһында үҙеңә тейешле парҙы 
табыуы еңелдән түгел бит.

Бының сәбәбен беҙҙең дәүләт етәкселәренең, 
эксперттарҙың баҙар иҡтисады шарттарында ғаиләнең тотҡан 
урынын аңлап бөтмәүҙә күрәм. Беҙ инерция буйынса 
ғаиләнең совет осоронда йәмғиәттә тотҡан урыны, үтәгән 
фунцияһын бөгөнгө шарттарға күсерәбеҙ. Ә ошо шарттарҙың 
ҡырҡа үҙгәргәнен, тимәк, ғаиләнең дә икенсегә әйләнгәнен 
аңлап бөтмәйбеҙ.

Совет осоронда ғаилә буласаҡ коммунизм йәмғиәте 
ағзаларын, граждандарын тәрбиәләүсе төп структураларҙың 
береһе булып торҙо. Совет дәүләте ғаиләне алғы планға 
ҡуйырға тырышты. Мәҫәлән, фатир алыуҙа ғаиләле 
кешеләргә өҫтөнлөк бирелде. Борис Ельцин башлаған 
реформалар беҙҙең йәмғиәтте ҡырҡа үҙгәртте. Бында ғаилә 
институты ла яңы шарттарҙа үҙгәреүгә дусар булды. Баҙар 
шарттарына күсеү тәү сиратта балалар баҡсалары
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урынлашҡан биналарҙы хосусилаштырыуҙан торғанын ғына 
хәтергә төшөрөү ҙә етә.

Ғаилә үҙенең булмышы буйынса сарыфлығы менән, 
нәмәне әрәм-шәрәм итмәүе менән айырылып тора. Ул, 
бәлки, ошо маҡсат менән төҙөлә лә инде. Ғаилә өсөн уртаҡ 
йорт, һыуытҡыс, машина һ.б. булыуы уның был тауырҙарҙы 
яңғыҙҙарға ҡарағанда әҙерәк алыуын, тимәк, уларҙың әҙерәк 
һатылыуын аңлата. Яңғыҙаҡтар һәр ҡайһыһын үҙенә айырым 
ала. Ғаиләлә кейем-һалым, велосипед, компьютер, телевизор 
уртаҡ булғас, ғаилә баҙар иҡтисады өсөн тормоз булып тора. 
Тимәк, баҙар иҡтисады өсөн ҡулланыусыларҙың яңғыҙ 
булғаны отошло. Бының өсөн бизнес ғаиләне тәүҙә аморф 
союзға әйләндереүҙе, ә киләсәктә бөтөнләй тарҡатыуҙы хуп 
күрә. Иғтибар иткәнһегеҙҙер, интернет селтәрендә «бөгөн 
йәшә, тик үҙең тураһында ғына уйла», тигән видеолар йыш 
осрай. Оҫта итеп төшөрөлгәндәренә ҡайһы бер кешеләр 
ышанып та ҡуялыр. Был видеоларҙан һуң ғаилә төҙөүҙең, 
балалар үҫтереүҙең кәрәге юҡ тигән фекергә килергә була. 
Аҡсаңды тик үҙеңә генә түк, рәхәтләнеп йәшә, тип торһалар, 
быға ышанырға ла була. Әммә бының йәшерен маҡсатын 
күрмәҫкә лә мөмкин -  яңғыҙ йәшә. Ғаиләнең ролен И. 
Ғәбитов «Действительно, семья в своем гармоничном 
развитии приобретает дополнительную ценность, 
превышающую простую арифметическую сумму цен двух 
партнеров. Эта дополнительная ценность, приобретаемая 
каждым партнером лишь в рамках данной семьи, придает 
каждому члену семьи ощущение некоего чуда, исходящего из 
феномена семьи» тип билдәләй [Габитов, 2016, с. 35].

Тора-бара классик ғаилә институты уның төрлө 
суррогаттары менән алмаштырыла. Граждандар никахы, 
«ҡунаҡ никахы» тип аталған, йәки юридик килешеү буйынса 
төҙөлгән ғаиләләр киң таралыш ала башлай. «Беҙҙең 
алдынғы тип иҫәпләнгән гүзәл заттарыбыҙ араһында 
башлыса ошо даланһыҙ ҡатын-ҡыҙҙар хакимлыҡ итә. 
Уларҙың йә ғаиләһе юҡ, йә тарҡалған, ҡыҫҡаһы, ир-егетһеҙ 
ҡалғандар йышыраҡ осрай. Уларҙың йәше 40-50-нән үткән, 
йәғни үҙҙәренә ир табырған өмөттәрен өҙгән. Беҙгә ир 
эләкмәгәс, башҡаларға ла эләкмәһен өсөн улар бар көсөн 
һала» [Ғәбитов, 2016, с. 339].
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Бында дәүләт үҙенең төп маҡсаты итеп эске тулайым 
продуктты арттырыуҙы, инвестицион климатты яҡшыртыуҙы 
өҫтөн ҡуйһа, ул ирекһеҙҙән капитал яғына баҫа, ғаиләгә 
ҡаршы уйнай башлай. Бының деградацияға алып барғанын 
күреү өсөн дәүләт аҡылы кәрәк. Ә ғаилә мәнфәғәтенең 
һағында тормаған дәүләттең киләсәге бик икеле.

Шуның һымаҡ һәр кемдең ошо ғаилә байрамын үҙ 
өйөндә үткәрергә тырышыуы байрамдың төп сифатының 
береһен -  уның бөтә халыҡ менән үткәрелергә тейеш -  
икәнен инҡар итеүгә алып килә. Ысынында был ғаиләгә 
ҡаршы йүнәлтелгән сара булып тора. Икенсенән, ул 
«Башҡорт ғаиләһе көнө» тип аталыуына ҡарамаҫтан, 
башҡортҡа ҡаршы ойошторолған нәмә булып тора. 
Өсөнсөнән, бөгөнгө йәштәрҙең былай ҙа ғаилә төҙөргә теләге 
кәмегән саҡта, ғаилә байрамын милли ояларға бүлергә 
тырышыу -  һис тә кәрәкмәгән нәмә. Ул байрам ғаиләнеке 
түгел, ә ошо байрамды ойоштороусы кешеләрҙең үҙҙәренә 
атау яулар өсөн генә үткәрелгән шәхси байрамы ғына булып 
тора. Бында бүрек тә юҡ, байрам да юҡ икәнен аңларға 
кәрәктер. һәр ата-әсә үҙ балаһының башта үҙ милләте менән 
ғаилә ҡороуын теләһә лә, ул олоғая башлаһа, кем менән 
булһа ла (айырылғанмы, балалымы, икенсе милләтме) 
никахлашҡанына риза булыуын оноторға ярамай. Беҙгә лә 
милләт булараҡ күптән олпатайырға ваҡыттыр.
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