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Җитмешенче яз... 
Кан Коеп яулап 

алынган Җиңү язы... 
еллар узуга Карап, 
сугыш яраларының 

сыКравы басылмый. 
сугыш афәтеннән 

сабаК аласы урынга, 
әле анда, әле монда 

«ут учаКлары» 
Кабынып тора... 

үлемгә Каршы барган 
ветераннарыбыз  

алдында бүген 
без Җаваплы. алар  

саКлап Калган 
ватаныбызны 

КиләчәК буынга 
исән-имин 

 ҖитКерү бүген 
безнең өстә.

Җитмешенче яз...
 Александр Михайлович Малов. Влад Михневский фотосы

Бөек Ватан сугышында 
катнашкан һәм тылда 
хезмәт куйган кадерле 

ветераннарыбыз!

Казан университетының 
хөрмәтле хезмәткәрләре, 

укытучылары һәм 
студентлары!

Җиңү көне белән!

Сезне якынлашып килүче 
олы бәйрәм – Җиңү көне белән 
котлыйм! Бу көн – илебез өчен, 
фашизмга каршы көрәшкән 
бөтен дөнья өчен көтеп алган 
көн, кадерле җиңүне китергән 
көн!

Нацизмны җиңү тантанасын 
якынайтуга  Казан универси
теты хезмәткәрләре дә үзләре
нең лаеклы өлешен керткән. 
Сугыш һәм хезмәт ветеранна
рына тирән ихтирам белән олы 
рәхмәтебезне белдерәбез! Cу
гыш кырларында ятып калган 
шә һитләрнең, Бөек Җиңүнең 
70 еллык юбилеен каршылый 
алмаганнарның як ты истәлеге 
алдында баш иябез, аларга дан 
җырлыйбыз! 

Вакыт аяусыз, Җиңүнең соң
гы солдатлары да бу якты 
дөньядан китеп бара... Без исән 
булганда, аларның исемнәре 
онытылмас, атабабаларыбыз 
кылган батырлык турындагы 
хатирә йөрәкләребездә мәңге 
сакланыр. Шанлы тарихыбыз
га карата үзгә караш барлыкка 
килүен һәм дистәләгән мил
лион гомерне алып киткән 
фаҗигале вакыйгаларның ка  
бат лануын булдырмабыз. Без
нең өчен 9 нчы Май – илебезгә 
ирек, бәйсезлек китерүчеләр 
белән ихлас горурлану бил
гесе, чиксез тәвәккәллек һәм 
Россиянең олы абруе симво
лы. Бу көн күп милләтле хал
кыбызның уртак дошман ал
дында берләшә алуы, авыр 
көрәштә чыдам булып, бөтен 
дөньяны фашизмнан азат итүе 
турында гел искәртеп торсын! 

Шул данлы көннәрнең ша
һит ларына, ветераннарга 
озын гомер, сәламәтлек һәм 
бәхет, ә аларның оныкларына 
үз халкы һәм Ватаны белән 
һәрчак горурланып яшәүләрен 
телим! 

Казан федераль 
университеты ректоры 

Илшат Гафуров



193841 нче елларда 
Газәл абый махсус ар
тиллерия мәктәбендә 
укый. Соңрак уку йор
тын ябалар. Бүгенге 
көндә аның урынында 
КФУның Лобачевский 
исемендәге мәктәпин  
тернаты урнаш кан. 
41 нче елда аны Мәскәү 
артилле рия училище
сына җи бәрәләр. 2 тулы 
курс урынына барлыгы 
ярты елда укытып чы
гаралар, чөнки илдә – 
сугыш! 4 дивизионның 
3 нчесендә була Газәл 
абый. Ул вакытта кул
ланылышка «Ка тюша», 
ягъни М13 машинала
ры кергән бу ла.  3 нче 
дивизионның хәрби юнә
лешен пушкалардан бу 
машинаны өйрәнүгә ал
маштыралар. 

1942 нче елның 18 
нче ап релендә аларны 
 фронт  ка җибәрәләр. 253, 
254, 255 нче дивизион
нар бер полкка бер
ләштерелеп, Карелия 
фронтына (Петроза
водск, Мурманск) 10 
нчы гвардия ату ди
визиясенә ярдәмгә җи  
бәрелә. Дивизион бата
реясының ут взводы ко
мандиры булган чакла
рын хәтта елмаеп искә 
ала Газәл абый: «Бары 
бер тапкыр «Катюша» 
снарядының шарт ла 
ганын күрдем. Төнлә 
булды бу. Кура җиләге 
төсендәге шарлар бер
се артыннан берсе оч
ты. Шундый матур!» – 
дип, көләкөлә искә ала, 
ә күзләре моңсу. «Су  
гыш та ник кур кып то  
рырга инде, – д и үзе. – 
Үтерсәләр, хә зер үтерә
ләр, юк икән, ир тәгә».

1943 нче елның 10 нчы 
сентябрендә каты яра
лана ул. Дусты Алеша 
белән күзәтү пунктын 

эзләп кайтып барулары 
булган. «Якында ике 
снаряд төште. Шаярып 
кына, өченчесе безнеке 
инде дигән идем, кем 
белгән бит юраганым 
юш киләсен? Гадәттә, 
снаряд кырыйга очканда 
сызгыра, ә сиңа очканда 
кыштырдый. Кыйпыл
чыгы дустымның уң як 
чигәсе турына эләкте. 12 
сәгатьләп ыңгырашып 
ятканнан соң, бүтән 
аңына килмәде. Минем 
уң як тез буынына һәм уң 
кулыма тиде», – дип искә 
ала Газәл абый.

44 нче елның июнь 
азагына кадәр – 9 ай 
госпитальләр алмашты
ра ул. Шуның 7сен урын 
өстендә ята. Шул елның 
4 нче июлендә рәсми 
рәвештә армиядән азат 
итәләр аны. Бихисап 
орденмедальләре ара
сында иң кыйммәтлесе 
дип «Көрәшләрдә кат
нашучы билгесе»н атады 
Газәл абый.

Ул Казанга кайтып 
урнаша, сугыш беткәч 
гаилә кора. Якынна  
ры белән киңәшләш
кәч, Юридик институтка 
керергә карар кыла. Уку 
йорты, тулай торагы, 
ашханәсе, китапханәсе – 
бөтенесе бер бина
да. Уңайлылык Газәл 
абый өчен бик мөһим, 
чөнки сугыш аны таяк
ка таяндырган була. 
Уку йортын тә мам ла

гач, 1948 нче елда ас  
пирантурага керә. Укы   
тучылар җитмәү сә
бәп ле, шунда укыта да 
башлый. Институтны 
52 нче елда таркаталар 
һәм Казан университе
ты нигезендә юридик 
факультет ачалар. Газәл 
Миргалим улы 42 ел го
мерен университетка, 
студентларга багышлый. 
Гаҗәп зур эш тәҗрибәсе 
булганлыктан, бик күпне 
белә, һәр нәрсәгә үз фи
кере бар аның.

«Безнең заманда үз 
эшенә тугры кешеләр 
эшли иде. Соңга калып 
килү дигән нәрсә юк. 
Сыйфат дәрәҗәсе юга
ры булмаса да, эшкә 
мөнәсәбәт намуслы 
иде», – дип белдерә вете
раныбыз.

Аны бик усал укыту
чы дип уйлаучылар да 
җитәрлек булгандыр. 
Шулай да бер укучысына 
сорау биргәне өчен генә 
имтиханда «5»ле куйган. 
«Ул кыз биргән сорау
ны фәнне чынчынлап 
кызыксынып, аңлап өй
рәнүче генә бирә ала, 
шуңа куйдым», – дип аң
латты КФУның элекке 
доценты Газәл абый.

Бүгенге көндә сугыш 
ветеранының ике бала
сы, 5 оныгы һәм 4 онык
чыгы бар. Араларында 
гаилә башлыгының 
юлын дәвам итүче онык
чыгы Рената КФУның 
юридик факультетында 
укый.

Өлкән яшьтә булуына 
карамастан, Газәл абый 
тарихны яхшы хәтерли, 
бер дигән исәпли, хокук
ны биш бармагы кебек 
белә. Мондый ветеран
нар чын мәгънәсендә 
гаҗәпләндерә, алар бү
ген дә күп кенә яшьләргә 
үрнәк.

А
нда, КФУ студент
ларыннан тыш, Ала
буга, Яшел Үзәннән 
килгән кунаклар да 

булды. Очрашуда фронт 
журналисты Александр Ма-
лов һәм Кремльдә урнаш

кан Бөек Ватан сугышына 
багышланган Мемориал
музей мөдире Михаил Чере-
панов, татар журналистика
сы кафедрасы мөдире Васил 
Гарифуллин һәм «Мәдәни 
җомга» газетасы журнали

сты Хәмзә Бәдретдинов 
катнашты. 

Чараны башлар алдын
нан, барыбызның да игъти
бары өстәлдәге мемориал 
ташка төште. Аңа фронт
та һәлак булган Татарстан 

журналистларының исемнәре 
уеп язылган. Һәлак булган
нарны бер минут тынлык 
белән искә алдык. Белгечләр 
әйтүенчә, әлеге исемлек 
тагын да озынрак булырга 
мөмкин, чөнки ул чакта мах

сус берлек булмаган, барлык 
журналистлар да исәптә тор
маган. 

Конференцияне ярат
кан язучыбыз Габдрахман 
Әпсәләмовның оныгы Аль-
бина Әпсәләмова башлап 
җибәрде. Ул бабасының «Ва
тан өчен сугышка» һәм баш
ка газеталарда алып барган 
эшчәнлеге турында сөйләде. 
Г.Әпсәләмов фронттан үзе 
белән бик зур чемодан алып 
кайткан була: аның эчендә 
чын хәзинә ята. Әлбәттә, 
сүз алтынмәрҗәннәр ту
рында бармый, ул да булса, 
язучының сугыш елларында 
җыеп барган фронт газета
лары, алардан кисеп алынган 
материаллар, шәхси блок
нотлары, фотолар икән.  

Бөек Ватан сугышы чорын
да 19 нчы фронтта барлыгы 
16 татар фронт газетасы 
чыккан. Васил Гарифуллин 
сүзләренчә, Афзал Шамов ул 
чакта ук фронтта катнашкан 
язучыларны һәм журналист
ларны рәхмәт сүзләренә 
күмеп искә төшерәчәкләрен 

фаразлаган була. Александр 
Малов сүзләренчә, фронтта 
политработниклар бу газе
таларны солдатларны җыеп 
кычкырып укый торган бул
ган. 

Михаил Черепанов исә би к 
күп сугышчыларның Вата н 
батыры исеменә лаек бу  
лып та, әлегә кадәр бүләк
ләнмәгән булуларын сөйләп 
китте. Солдат сугыш вакы
тында бәя биреп бетергесез 
батырлыклар кыла, әмма 
кайсыларыдыр бар дөньяга 
таныла, ә башка берәүләре 
батырлыклары турында ис
тә лекләрне үзләре белән ка
бергә алып китә. Ни өчен? 
Җа вап бик гади: якын тирәдә 
аларның кылган гамәлләрен 
күреп язар журналист булма
ган. 

Хәмзә Бәдретдинов исә 
 студентларга конференция
дәге чыгышларда исемнәре 
яң гыраган батырның туган
нары белән сөйләшеп, ки
рәкле мәгълүматларны туп  
лап, китап чыгарырга тәкъ
дим ясады.
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Зилия Хәбибуллина, 
Социаль-фәлсәфи 
фәннәр һәм гаммәви 
коммуникация институты

Сугыш чоры журналистлары

Бу арада 
Бөек Җиңүгә 
Багышланган 
чаралар шәһәрдә 
даими үткәрелеп 
тора. күптән 
түгел татарстан 
журналистлар 
Берлегендә 
«Бөек Ватан 
сугышында татар 
журналистлары» 
дигән конференция 
узды.

Бө е к Җи ң ү г ә -  70 е л !

Яшьләргә үрнәк кеше

Бәйрәм көннәре арасында кфуның 92 яшьлек сугыш 
Ветераны кәримоВ газәл миргалим улы Белән сөйләшү 
Бәхете насыйп Булды.

Регина ШиҺабЕТДинОВа, Социаль-фәлсәви 
фәннәр һәм гаммәви коммуникация институты 

Александр Суворов: 
«Соңгы солдат күмелмәгән, 
димәк, сугыш әле тәмамланмаган»

Бүген Без ил тынычлыгы, якты киләчәк өчен Башларын салганнарны тирән 
хөрмәт Белән искә алаБыз. кызганычка каршы, Бөек Ватан сугышында илеБез 
иминлеге өчен көрәшкән һәм һәлак Булган кайБер солдатларның гәүдәләре кайда 
ятуы һаман да Билгесез. Эзләнү Эшләре дәВам итә. 

Т
атарстанда «Кар десан
ты» командасы 1960 нчы 
еллар азагында Казан 
университетының гео

графия факультетында оеша. 
Максатлары изге: Бөек Ватан 
сугышында һәлак булган совет 
солдатларының җәсадләрен эз  
ләү, аларның шәхесләрен ачык
лау һәм җирләү эшләре. Бүген 
дә бу юнәлештә актив эшчәнлек 
алып барыла. Идарә, икътисад 
һәм финанслар институтының 
3 нче курс студенты Раилә Хәй
ретдинова мәктәп елларыннан 
ук «Десантчылар» командасын
да.

- Раилә, «Кар десанты» на ни-
чек килеп эләктең?

 Дөресен генә әйткәндә, 
гаиләбездә «Кар десанты»на 
бәйләнеше булмаган кеше юк! 
Әнием КДУның тарих факуль
тетында укыганда, апам сту
дент елларында ук «Десантчы» 
исемен алды. Мине бу эшкә 122 
нче номерлы гимназиянең та
рих укытучысы Җәүдәт Нәҗип 
улы Садыйков җәлеп итте.

- Беренче экспедиция турын-
да тулырак сөйлә әле.

 Беренче экспедиция Җәүдәт 
абый җитәкчелегендә «Үлем 
үзәне»нә булды. 2012 нче елның 
август ае иде. Иң элек безне 
куркынычсызлык кагыйдәләре 

белән таныштырдылар, чөнки 
җир астында калган шартлаткыч 
матдәләргә юлыгырга мөмкин. 
Курку хисенә бирешмәсәк тә, 
экспедиция өчен сайланган 
Новгород өлкәсенең Мясной 
Бор авылы җирләренә аяк ба
суга, йөрәк бөтенләй икенче 
төрле тибә башлады. Таптап 
йөри торган җир астында үлеп 
калган солдат гәүдәләре бу
лырга мөмкин бит! Казу, эзләнү 
эшләре вакытында шул чор ва
кыйгаларын күзаллыйсың. Әллә 
ничек булып куя... Җан өшегән 
мизгелләр кичерәсең. Илебез 
өчен кан койган солдат мәетен 
табып, аның исемен ачыклап 
туганнарына хәбәр ителсә, 
күңелдә горурлану хисе туа. 
Яу кырларында ятып калган
нар алдында бераз гына булса 
да бурычыбызны үтәгән кебек 
буласың.

- Физик көч, психологик тот-
рыклылык таләп итә торган 
әлеге төр эшчәнлек егетләргә 
генә туры килә түгелме?

 Арабызда минем кебек их
тыяр көче нык булган кызлар аз 
түгел. Минемчә, «Десантчылар» 
алып бара торган эшчәнлектә 
һәр кеше актив катнашырга 
тиеш. 

- Мәетләр янында гадәттә та-
гын нәрсәләр очрый?

 Солдатларның кораллары, 
кирәкярак әйберләр, савыт
саба, кашык һ.б. Гадәттә, алар 
Казан Кремлендә урнашкан Бөек 
Ватан сугышының Мемориал
музеенда урын таба. Музей мө
дире Михаил Валерьевич Чере-
панов үзе дә эзләнү эшләрендә 
актив катнаша.

- Экспедицияләрдән кала, 
әлеге хәрәкәт тагын нинди эш-
ләр башкара?

 80 нче еллардан алып, «Кар 
десант»лары Икенче Бөтен
дөнья сугышында һәлак бул  
ган, хәбәрсез югалган татар
станлыларның исемлеген туплау 
белән шөгыльләнә торган рес
публика «Хәтер» китабы өчен 
мәгълүматлар җыя.

- Бүген «Десантчылар» ко ман-
дасына кемнәр килә?

 Теләк белдерүчеләр ара
сында укучылар, студентлар, 
хәтта өлкән яшьтәгеләр дә бар. 
Республикабызның төрле шәһәр
районнарында Хәтер марш лары, 
агитбригадалар оеш тырыла. 
P.S. «Кар десанты» яшьләр не 

хәрби-патриотик рух та тәрби я -
ләүдә, Бөек Ватан сугышында 
кат нашучыларның батырлыгын 
мәң геләштерүдә, Татарстан ха - 
лыкларының сугышчан һәм хез-
мәт данын пропагандалауда  
гаять саллы эш башкара.

илмир ВәлиЕВ, Математика һәм механика институты
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Кәттә-Курган. 1.04.1942
Без, курсларны тәмамлап, 

төрлебез төрле якларга таралдык. 
Мин Кәттә-Курган (Үзбәкстан) 
дигән бер урынга эләктем. Монда 
моңарчы булган урыннардан ях-
шырак түгел. Шәһәрдән читтә 
землянкаларда торабыз. Кара-ком 
чүле якын булганлыктан, комга 
мохтаҗлык юк.

Мин хәзер – пулемет ротасы ко-
мандиры. 1940 нчы елның апрель-
май айларында мин булып кайт-
кан Фин сугышы узган якларга 
ба рырга җыенабыз. Ул тарафны 
чис тарту безгә тапшырылыр, ах-
рысы. 

Хәзер исә башта ничек тә тизрәк 
сугышка китү уе гына.

Алар моның өчен көрәшмәгән!

В
етераннар олыгая, 18 
яшендә сугышка киткән 
егетләргә дә бүген 92. 
Бер гасырга якын го

мер иткән алар! Үземнән 78 
яшькә кечерәкләргә хәтта кыз
ганып карыйм: аларга йөзләре 
балкып торучы, тик күзләре 
чиксез газап белән тулы ты
нычлык китерүчеләрне күрү 
бәхете эләкмәячәк, ә хәзергә 
алар бу очрашуның кыйммәтен 
аңларлык акылга ия түгелләр. 
Кызганыч хәл бу.

Бөек Ватан сугышы... Мил
лионлаган гомерләрне өзгән 
каһәр суккан сугыш. Әбиемнең 
әтисе Гаделша сугышка кит
кәндә, 4 яшьлек кызчык әле ни 
дә булса аңларлык булмаган. 
Ә бит мондый язмышка дучар 
булганнар шактый! Бәлкем, 
аларга да игътибар кирәктер? 
Сугыш чоры балаларын кем соң 
юатыр? Иртәкич басу капкасы
на чыгып, әтисен көткәннәрнең 
гомерлек күз яшен кем сөртер? 
Сораулар чиксез күп. Әмма әле 
илдә һаман ветеран кварти
ры алырга чираты җитмәгән 
өлкәннәребез бар. 70 ел буена 
чират көткән өлкәннәр бит 
ул! Газиз илләре өчен 4 ел буе 
Җиңү таңын якынайтып та, 
тиешенчә рәхмәт ишетмәгән 
мескеннәр! Кулда күтәреп 
йөртәсе кешеләр, югыйсә! 

Уйлана башласаң, сугыш ве
тераннары алдында уңайсыз 
булып куя. Өметләрен аклый 
алмадык, ахры. Алар җирдән 

риза булып китәрләрме? 
Украинадагы хәлләрне күреп, 
бер ветеран карт: «Без моның 
өчен пуляларга каршы бар
мадык. Без фашистны моның 
өчен тезләндермәдек. Нәрсә 
җитми адәм баласына? Ты
нычлап үлә дә алмыйм. Әз 
генә сәламәтлегем, әз генә 
егәрем булса, барыр идем. 
Оныкларымның тыныч яшәве 
өчен барыр идем», – диде. 
Күземә яшьләр килде. Украи
нада барган сугышларда рус 
сугышчылары катнашмаса да, 
без монда тынычта яшәсәк 
тә, бу ветеран Украинадагы 
сабыйларны үз оныклары дип 
атый. «Безнең өчен украиннар 
чит милләт түгел. Күпме та
тар, урыс кызы анда кияүдә, 
украиннарга күпме онык бүләк 
иттеләр!» – ди ул. Ул карт инде 
3 ел урын өстендә, балалары 
тәрбиясендә. Әмма йөрәге ты
ныч түгел, җаны газаплана. 

9 нчы май бәйрәмен ел да 
көтеп алам. Орденме даль
ләрен таккан, матур итеп 
киенгән ветераннарны күрер 
өчен, «бу Җиңү бәйрәмен дә 
күрделәр!» – дип сөенер өчен. 
Район үзәгендә аларны иң 
түргә, йомшак урындыклар
га утырталар. Инвалид ко
ляскасында, протез аякларда 
килүчеләр дә бар. Әмма елдан
ел урындыклар саны кимеп 
бара... Бары тик Мәңгелек ут 
кына аларның һәрберсен оныт
мыйча яна бирә. 

Кайчагында дусларым белән 
уйланабыз: «Кешеләр Җиңү ка
дерен беләме, аңлыймы?» Юк 
кебек. Елга бер ветераннарга 
кы зыл чәчкәләр бирү генә алар
ны аңлау билгесе түгел. Зур 
мәйданга җыелу да бәйрәм ка
рау теләге генә. Бүләкләр тап
шыру да шулай тиеш булганга 
башкарыла. Аяныч. Тик бер
көнне мәктәп балаларының, 
җыелышып, ветеран картка 
өй эшләрендә булышырга ба
руын күргәч, туктап калдым: 
кешелек алай ук өметсез түгел, 
ләбаса! Укучылар үз теләкләре 
белән бара булып чыкты. 
«Тимурчылык»та аларга бала
лары тәрбиясендә яшәүче бер 
карт эләккән. Укучыларның 
күзләрендә мин чиксез шат
лык, борчылу хисе күрдем! 
Минем белән сөйләшеп, ва
кыт әрәм итеп тормады алар: 
ашыгаашыга китеп барды
лар. Бәхетле, өметле балалар! 
Димәк, бер ветеран булса да 
игътибар, ихлас борчылу күрә! 
Алар менә шуның өчен пуля
ларга каршы барган! 

Тормышыбызда бар да бар 
кебек: үз йортыбыз, ашарлык 
ризыгыбыз, кияр киемнәребез. 
Әтиәниебез исәнсау. Юга
ры белем алабыз. Эшләмичә, 
тыныч кына укып йөрибез. 
Илдә тынычлык. Тик хә зер ге 
кешеләрдә бер нәрсә җи теш
ми: аңлау. Үткәннәрне һәм бү  
генгене аңлау җитешми ке
шелеккә. Күпләр сугыш әллә 

кайчан булган, бүгенге тормыш 
аңа бәйле түгел дип кабул итә. 
Коточкыч фикер бит бу! Чын
лыкта, бүгенге тормышыбыз 
әбиләребезнең тәсбихы сыман – 
аерымаерым өзекләрдән тө
зелгән, әмма берберсенә бәй
ле булган бу өзекләр бөтен 
тәс бихны тәшкил итә. Бер 
бөртеге генә югалса да, тәсбих 
үз көчен югалта. Замана шау
кымына ия реп, кешелектән 
чыгып баручы адәмнәргә шу
ны аңлатып булса, ветеранна
рыбыз тыныч күңел белән 
ки тәр иде... Алар бит шуның 
өчен пуляларга каршы бар
ган!

Күңелемне борчый торган та
гын бер нәрсә: татарларның 11 
җәлилчесе бар, тик ни өчендер 
аларны күккә чөймибез. 11 
әдәбиятчы сугышка китә һәм 
коточкыч үлем белән һәлак 
була. Аларның һәрберсенә 
һәйкәл куярлык бит!

Хатыннары тол каласын бе  
леп, сызланып, тик ил килә
чәге өчен балталарга башын 
сал ган! Туган йортлары, газиз 
әниләренең тавыштынсыз 
ела вын тоеп, әмма киләчәк су  
гышларсыз булсын дип, алар, 
граната тотып, танк өстенә 
ташланган! Ач, ялангач, хәл
сез килеш мылтык күтәреп, 
сугышка ыргылган. Без алар
га тезләнеп рәхмәт укырга, 
игътибарсызлыгыбыз, салкын 
канлыгыбыз өчен гафу сорар
га тиешбез! 

ландыш ГаРифуллина, Социаль-фәлсәфи фәннәр һәм гаммәви коммуникация институты

Җирдән соңгы Ветеран мәңгелеккә киткәч, Без Җиңү Бәйрәмен ничек каршы алырБыз? сугышта 
катнашкан Батырларны, тылда ачлы-туклы тормыш алып Барган кешеләрне күреп калган Буын Буларак, 
Безнең өчен әлеге Бәйрәм мәгънәВи кыйммәткә ия.

Бө е к Җи ң ү г ә -  70 е л !

Фронт. 14.05.1943
Бәгырьләрем Зәйнәп һәм Идия!
Сезгә кайнар фронт сәламнәре 

җибәреп калам. Инде монда килгәнгә 
дә бер ай булды, тормыш шулай үз 
җаена ага бирә. Бары тик һавада 
самолетлар үкерүе, снарядлар, ми-
налар шартлавы, пулялар сызгы-
руы гына язгы табигатьнең матур-
лыгын бозып, якында гына үлем са-
галап торуын искәртәләр. Ә без исә, 
кем әйтмешли, «На страх врагам» 
яши бирәбез...

Идияне күрәсем килә, тагын бер 
яңа рәсеменә карап, бер елда ничек 
үзгәргәнен-үскәнен күреп шатлана-
сым килә. Миңа ул менә шушы мин 
ясаган рәсемдәгерәк төсле тоела...

Бәгырьләрем, сезгә сәлам миннән,
Бик сагынып язган хат аша;
Кызчыгымны өндә күрә алмый,
Төшләремдә күреп саташам.
Рәсемеңне ясаганда, кызым, 
Карамадым синең йөзеңә;
Күңел, йөрәк кулны йөреттеләр,
Ышандым мин бары үземә.
Синең өчен, синең бәхетең өчен
Дошман сафларына ут ачам...
Рәсемеңне бүләк итәм сиңа
Ерак җирләр аша һәм кочам!
Икегезне дә каты үбеп, Мансур.

сугышның үзәгеннән килгән хатлардан солдатның Җанын, аның хис-кичерешләрен 
сизеп Буладыр. газетаБызның узган санында кфу профессоры, фәлсәфәче мансур 

иБраһим улы аБдрахманоВның фронт хатлары тәкъдим ителгән иде. Бу махсус 
чыгарылышта – шуларның дәВамы.

«Байрагыма каным 
белән язган
Антым чакыра алга 
барырга»

Кызыклы фактлар: 
•Бөек Ватан сугышы елларында 
Татарстаннан Кызыл Армия 
сафларына 500 меңнән артык 
кеше алына.

•1941-1945 нче елларда 
Татарстаннан 22 меңгә якын 
хатын-кыз телефонист, 
телеграфист, 1500 дән артыгы 
снайпер булып сугышка китәләр.

•1941 нче елның көзендә немец 
авиациясе Казан тимер юлына 
һөҗүм итә.

•1941 нче елның җәендә 
Татарстан территориясенә 
Мәскәү, Ленинград, Украина, 
Белоруссиядән 70 зур завод-
фабриканы күчерәләр.

•Бөек Ватан сугышы елларында 
Казан сырхауханәләрендә 
334 меңнән артык солдат 
тернәкләнү курсы уза.

•Татар халкының 31 шагыйрь 
һәм язучысы, 22 журналисты 
сугыш кырларында ятып кала.

•Бөек Ватан сугышы елларында 
14 хәлиткеч бәрелеш була.

•Үз тәне белән амбразураны 
каплаучы беренче кеше – 
Александр Панкратов.

•Сугышта 60 меңнән артык 
эт мина һәм снаряд эзләүдә 
файдаланылган.

•Советлар Союзы Герое исеме 
87 хатын-кызга бирелгән.



шушы кырлар, 
урманнар, юллар Буйлап 
минем БаБайларым 
йөргән, алар да әлеге 
һаВаны сулаган... 
аларның тормышы, 
үт кәне, язмышы 
мине күп тәннән 
кызыксындыра. кем 
мин, минем әБи-Ба - 
Бай ларым кемнәр, нәсе-
лем Җепләре кая Барып 
тоташа?

үртенче буын 
Минвәли бабам 
1912 нче елда якты 
дөньяга килә. Ха
рис бабай белән 

Хәдичә әби, балалары ту
уын бик шатланып көтеп 
алсалар да, гаиләнең зур 
мохтаҗлык кичергән чагы 
була. Тәкъдиргә ни языл
ган, шуны күрерсең, диләр 
бит халыкта. Минвәли ба
бай да тәкъдирендә языл
ган барлык сынаулар аша 
уза.

1919 нче елда, 7 яшь
лек Минвәлине ачлыктан 
саклап калу нияте белән, 
авылдан эш эзләп китүче 
олы абыйсы Вагыйзга ияр
теп җибәрәләр. Ачлык
тан, эш таба алмаганнан 

алҗып, алар бер вокзалда 
туктыйлар. Аптыраган
нан, Вагыйз бабай үзенең 
энесен бер дә белмәгән 
кыргыз гаиләсенә сатып 
җибәрергә килешә. Бала 
сизмәсен диптер инде, 
аны су эчәргә җибәрәләр, 
ә бу арада Вагыйз утыр
ган поезд кузгалып китеп 
тә бара. Баланың булачак 
әтиәнисе: «Әйдә, безнең 
белән бара тор, хәзер 
абыең безне куып җитәр»,  
дип, аны тарантаска 
утыртып, Кыргызстан 
як ларына алып кайтып 
китәләр.

Әлеге ир белән ха тын
ның балалары булмый, 
Мин вәлине үз балала ры  
кебек яратып тәр бия ли
ләр. Алар ак ча юклыктан 
азап чик мә гәннәр, кө түе 
белән куйлары, сыер
бозаулары, атлары бул
ган. Малай аларга кыр
гызча «атай» һәм «анай» 
дип эн дәшкән. 

Җырларда язылганча, 
җан тартмаса да, кан тар
та дип әйтүләре бик дөрес 
шул. Минвәли бабайга 18 
яшь тулгач, аны армия 
сафларына алырга тиеш 
булалар. Әтисе, улын ар
миягә җибәрер алдыннан, 
ике атын сатып, акчалар
ны егетнең итек балты

рына яшереп куя, янәсе, 
армиядә кирәге чыгарга 
мөмкин.

Бабам бу уңайлы миз
гелне кулыннан ычкын
дырмый: военкоматка 
бар гач, коймасыннан си
кереп чыгып, вокзалга 
йөгерә. Инде кая барыйм 
икән дип басып торган
да, бер балалы хатынның 
татарча такмаклап елага
нын күреп ала. Баксаң, бу 
хатынның туган ягы – Та
тарстанга кайтасы килә 
икән, тик акчасы юк. Та
тарстан дигәч, бабай, Чи
стай дигән шәһәрне исенә 

төшереп, ул хатынны үзе 
белән ала, әмма шундый 
шарт куя: хатын аны Тат.
Волчье авылына кадәр 
озатып куярга тиеш.

Бабам, балачак миз
гелләрен хәтерләп, Фәтхүч 
күле янына килә. Бу ва
кытта кырда эшләүче бер
туган Хасәнә апасы, аны 
күреп, күңеле сизенеп, 
авылга таба йөгерә. Йорт
лары авыл уртасында ур
нашкан була, бабай үзе, 
танып, капканы ачып керә, 
йорт уртасындагы коены 
берничә кат әйләнеп, өй 
эченә уза. Бәрәңге әрчеп 
утыручы әнисе Хәдичәгә: 
«Әни, әни, мин – Минвәли, 
мин кайттым», – дип кыч
кырганын сизми дә кала. 
Инде улының исәнлегенә 
өмете өзелгән ана ышан
мый. Шунда Хасәнә апа
сы кырдан кайтып кереп: 
«Әни, әни, Минвәли кайт
кан, бу – Минвәли»,  – дип, 
егетне кочаклап ала. 

Язмышы кушуы буен
ча, Минвәли бабай менә 
шу лай, 1931 нче елда үз  
туган ягына кайтып, кан 
кардәшләре янында яшәп 
кала. Шуннан армиягә 
алына, ике ел кавалерист 
булып хезмәт итә. Ар
миядән исәнсау әйләнеп 
кайткач, бригадир булып 

та эшли. Аңа Кызыл Ар
мия өчен алты тай ка
рап үстерергә бирәләр, 
ул аларны күршекүлән 
малайлар белән урман
кырларда көтеп йөри, 
тәрбияли.

Минвәли бабай 1937 
нче елда авыл кызы Мин
небәянгә өйләнә. Аларның 
өч балалары туа, ләкин 
икесе яшьли үлеп, бары 
әбием Мәкбүлә исән кала. 
Мәкбүлә әбиемә ата на
зын тоеп яшәргә язмаган 
икән: 1941 нче елда немец 
гаскәрләре совет җиренә 
бәреп керә, Бөек Ватан 
сугышы башлана. Атлар
ны бик яраткан бабаем су
гышка иң беренчеләрдән 
булып, атка атланып, ка
валерист булып кергән.

Сугыш тарихка канл ы 
хәрефләр белән языл
ды, миллионнарча кеше
нең гомерен кисте ул. 
Алар арасында минем 
Минвәли бабам да бар. 
Әбием Мәкбүлә һәм карт 
әбием Миннебәян аны 
гомерләре буенча көтеп, 
сагынып яшиләр. Сугыш
ка кадәрге фотосурәтнең 
артына әле язарга гына 
өйрәнгән сабый шул чакта 
йөрәгендә йөрткән сүз
ләрне язып куйган була – 
 «Әти канатым...»
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Б
әйрәм иң элек уни
верситет бакчасын
да мемориал такта
лар ачу белән баш

ланса, аннан Муса Җәлил 
һәйкәле, «сковородка» янә  

шәсендә узды, соңыннан 
УНИКС концерт залында 
«Сту дентлар язы – 2015» га ла
концерты белән дәвам ит те. 
Тантананы университет рек  
торы Илшат Гафуров һәм 

Татарстан республика сы
ның премьерминистры Ил - 
дар Халиков ачып җибәрде. 
Үз чыгышларында алар, хә
тернең бик мөһим булуын 
искәртеп, Бөек Җиңүнең 70 

еллык юбилее белән кот
лап, ветераннарга рәхмәт 
сүзләрен белдерделәр. 

Галаконцерт програм
масы Николай Ни ко лае- 
 вич Непримеров – тех  

ник фәннәр докторы, про
фессор, Кызыл Йолдыз һәм 
II дәрәҗә Бөек Ватан сугы 
шы ордены кавалеры, су 
гыш чорында алган төрл е 
медальләр иясе хатирә лә 
реннән чыгып төзел гән. 
Ни колай Николаевич  сүз  
ләреннән чыгып, студент  
лар аның Бөек Ватан су  
гышы елларын да кичергән
нәрен сәхнәләш терәләр.  
Һәр  бер чыгыш югары дә рә
җәдә профессиональ баш 

карылды. Алар күңел кыл
ларына кагылып, тамчы
тамчы күз яшьләре бу
лып, тамашачының битен 
юешләтте. Алкышлар тын
мады, кичәнең  кульмина
цион мизгеле 94 яшьлек 
ветеранның – Николай Ни-
колаевич Непримеровның – 
сәхнәгә күтәрелүе булды.

Галаконцертның икенче 
өлешендә яшьләрнең сә ләт
ләре төрле жанрларда бал
кыды, фестивальдә җиңү яу
лаган студентларны бүләкләү 
тантанасы үтте. Бу елны 
Гранпри яулаган институт
лар икәү – Филология һәм 
мәдәниятара багланышлар 
институты белән Идарә, икъ-
тисад һәм финанс институты. 
Аларны җиңүләре белән чын 
күңелдән тәбрик итәбез. Фе
стивальне университет рек
торы Илшат Гафуров җылы 
сүзләр белән тәмамлады: 
«Тагын бер кат бәйрәм белән 
котлыйм, әлеге ялларны 
кү ңелле уздырырга язсын. 
Иң мөһиме – якыннарыгыз 
янәшәсендә. Мөмкинлегегез 
булганда, вакытыгызны бер
гә уздырыгыз, чөнки беребез 
дә мәңгелек түгел!»

Рәхмәт 
әйтеп 
ата-
бабага...

әдилә ГалимОВа, 
Социаль-фәлсәфи фәннәр һәм 
гаммәви коммуникация институты

30 нчы апрель казан 
федераль униВерситетында 
Бөек Җиңүнең 70 еллык 
юБилеен искә алу көне 
Буларак тарихта калыр.  

Сугыш - 
афәт
алсу нуРГаТина, Социаль-
фәлсәфи фәннәр һәм гаммәви 
коммуникация институты

Б
ез сугыш чоры балала
рының оныклары гына. 
Әбибабаларыбыз сөй
лә гәннәрдән, аларның 

хискичерешләре аша гына Бөек 
Ватан сугышы ачысының кеч
кенә генә бер өлешен татыйбыз. 
Ләкин ул чор халәтен, мохитен 
бары тик шул «утны» кичкән 
кешеләр генә белә.

 Кырмыска оясына таяк тыгып 
тузгыткандай, Сабантуй мәй
дан нарына кара козгындай ябы
рылган хәбәр килгәндә,  әбиемә 
бары тик 9 гына яшь була. Су
гышка аның олы абыйсын һәм 
әтисен алып китәләр. Тимер 
юлга шы кышыкы бәрелгән ва
гоннарга төялгәндә, чикләвек 
төше кебек тыгыз тәнле егетләр, 
Ватаны өчен утка керергә әзер 
булган ирләр бер атнадан әй
ләнеп кайтырбыз дип уйлый. 
Ләкин бу уйлар поезд состав
лары артыннан ияргән төтенгә 
кушылып тарала... Сугыш озак
ка, ә кемнәр өчендер бик озакка 
сузыла. Зур җиңү югалтуларсыз 
булмый, әбиемнең абыйсы да, 
әтисе дә сугыш кырында ятып 
калалар.

Сугыш дигән афәтләр булма 
сын иде җирдә... Болай да чик
лән гән гомерне нигә чикләргә?  
Илебез матур, җир шары зур, 
киң бит!

«Әти канатым...»
алсу СаХабуТДинОВа, Идарә, икътисад һәм финанс институты

Бө е к Җи ң ү г ә -  70 е л !
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