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10.2-902 төркем студентлары хатлары 
 

Алимбәков Сәетгәрәй Алимбәк улына хат 

 
Кадерле Сәет бабабыз! Туган якларыңнан, Сөлчә буйларыннан 

сиңа кайнар сәламнәрне җиткерәм! Шушы сагыну хисләре тулы рәхмәт 
хатым синең рухыңны шатландырыр дип ышанып калам. 

Мин улың Фәритнең өченче оныгы – Ләйлә – XXI гасыр баласы. 
Син күргәннәрне күрмим, ачлыктан, суыктан тилмермим, 
якыннарымның нык җилкәсенә таянып яшим, Аллаһка шөкер! Әмма 
минем дә, синең турында, син яшәгән еллар, син узган юллар, синең 
күңелең аша үткән афәтләр турында уйлагач, йөрәгем әрни. Мин сине 
гәрчә күреп белмәсәм дә, әби-бабам сөйләгәннәрдән хәтер көндәлегендә 
йөзеңне, тавышыңны, йөрешләреңне булдырырга тырышам. Бик ачык 
күңелле кеше булгансың икән... Синең кебек инсаннарны аяусыз сугыш 
каты сынагандыр...  

Без бүген бәхетле! Укудан-эштән арып кайткач, сыенырлык өебез 
бар, өстебез бөтен, күктә шартлау тавышлары ишетелми, теләгәнне 
эшли алабыз – бер кочак мөмкинлекләр. Кара җирне тырнап алга, якты 
киләчәккә таба өстерәлгәндә шундый яңа замана турында уйладыңмы 
икән, бабай? Уйлау гына түгел, бөтен җаныңны шуңа биргәнсең. Син 
һәм синең ватандашларың, аркадашларың – бәхетле киләчәккә юл 
яручылар! Безнең тормышыбызның яктылыгы да – синең казанышың, 
табыныбыздагы кайнар ипи – синең җиңүең, өебезнең җылылыгы – 
синең җылың... Рәхмәт, бабай, гомеребезнең кыйммәте булган бүләкләр 
өчен мең рәхмәт! Без, рәхимсезләрне, кайвакытта шушы олугъ 
нигъмәтләрнең нинди көч һәм сабырлык белән алынуын онытып 
җибәргән өчен гафу итә күр! Син үткән сикәлтәле юллар тарихка алтын 
хәрефләр белән язылган, алар кешелек хәтереннән мәңге җуелмас. 
Синең җырларың да, сүзләрең дә, эзләрең дә йөрәкнең иң түрендә... 

Уйга чумган Сөлчә буйларында 
Талның бөреләре күренә. 
Сине юксынып бүген агачлар да 
Баш ияләр синең эзеңә.... 
 

Сәлам белән, оныгың Ләйлә. 
Хатның авторы – Алембикова Ләйлә Фәнис кызы 
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Закирҗанов Хаҗи Закирҗан улына хат 
 
Бездән бик ерак җирләрдә булган, кадерле бабам! Сиңа бу хатны 

үзенең сагынуын, яратуын җиткерүче кызың Вафина Илзирә яза. Син 
минем нинди булуымны бөтенләй дә белмисеңдер. Ә сине мин 
фотосурәтләрдән күргәнемчә, дөньядагы иң матур, мөләем, күркәм итеп 
күз алдыма китерәм. 

Кадерле бабам! Минем сиңа сөйлисе сүзләрем бик күп. Сезнең 
сафларыгыз елдан-ел сирәгәя. Авылыбызда инде утны-суны кичкән 
фронтовик берәү генә калды. Без укытучыбыз белән аның өенә барып, 
фронт турында сөйләгәннәрен тыңладык, кичерешләре белән 
уртаклаштык. Кичәге ветераннар әкренләп, „Үлемсез полк” сафларын 
тулыландыралар. Җиңү көнендә сезнең исемнәр язылган кәгазь 
күгәрченнәр һаваны иңләп очты. Алар – тынычлык күгәрченнәре. 
Безнең буын сугыш булуын теләми. Сез дә бит яшь егетләр, туган илне 
якларга сугыш кырларына киткәнсез, утны-суны кичкәнсез.  

Бөек Җиңүгә – 75 ел. Һәр елны Җиңү алдыннан зур кызыксыну 
белән телевизордан парадны күзәтәм, ветераннар чыгышын тыңлыйм. 
Эх, алар арасында орден-медальләрен тагып, елмаеп бабам басып торса 
иде, – дим. Сугыш чорында сезне туган якларыгыз белән бары тик 
өчпочмаклы хатлар гына бәйләп торса, бүген электрон почталар аша 
дөньяның теләсә кайсы почмагы белән элемтәгә керә алабыз. 

Безнең Олы Шыңар һәм Кече Шыңар авыллары арасында Бөек 
Ватан сугышында һәлак булган ветераннарның исемнәре язылган 
обелиск бар. Һәр елны мәктәп укучылары Җиңү бәйрәме көнендә 
обелиск янында тынлык белән сакта тора идек. 

Сез бит безнең киләчәгебезне кайгыртып соңгы сулышка кадәр 
сугышкансыз. Безнең буын моны онытырга тиеш түгел. Бүгенге тыныч 
тормышны, елдан-ел алга киткән яңарышны, мул ризыклы 
табыннарыбызны күрсәтәсе иде сезгә. Ышаныр идегезме икән?.. 

Беләм. Сез барыбер яланаяклы балачагыгызны, урак урган иген 
кырларын, шул басуда үскән кара икмәкне сагынырсыз, чөнки анда 
сезнең җылы хатирәләрегез саклана. Мин дә шул җир баласы. Авыл 
кызы. Минем дә кендек каным шул җиргә тамган. Мин – синең нәсел 
дәвамчың. Илебезнең, җиребезнең тынычлыгын саклауга үз өлешебезне 
кертү – безнең бурыч! 

 
Сәлам белән, оныгың Илзирә. 

 
Хатның авторы – Вафина Илзирә Рамил кызы 
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Вәлиев Сабирхан Фатыйх улына хат 
 
Исәнме, бабай! Сиңа, 75 ел үткәч, туган җиреңнән хәзерге 

дөньядан язам! Хатымны алгач, бик гаҗәпләнерсең. Кем мин? Синең 
оныгың. Кызганычка каршы, без Синең белән беркайчан да күрешмәдек, 
һәм Син минем барлыгымны белмисең. 

Май аенда без, рәсәйлеләр, Бөек Җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм 
итәчәкбез. 

Бабай, 1941 нче ел сугышның иң авыр елы булуын беләм. Тик 
алда әле Сезне 5 авыр сугыш елы көтә.Тик Сез Ватан өчен көрәшәсез. 
Сез җиңәчәксез! Бабай, Син көчле! Син барысына да түзәрсең! Сине бит 
өйдә якыннарың көтә! 

Бабай! Син чын герой! Син сугышта 1941нче елдан алып 1945 нче 
елга кадәр булгансың. Фашистлардан туган илеңне азат итүгә күп көч 
куйгансың, Берлинга барып җиткәнсең. Японнарга каршы сугышта да 
Син үзеңнең батырлыгыңны күрсәткәнсең. Флотта 7 ел буе моряк 
булгансың. Синең орден-медальләрең бик күп: Бөек Ватан сугышының 
2 нче дәрәҗәдәге ордены, Жуков медале, “Рәсәй Флотына 300 ел” 
медале һ.б. 

1945 нче елда Син Мәскәүгә кайткансың, шәһәрне торгызуда 2 ел 
хезмәт иткәнсең. Аннан соң яңадан туган авылыңа әйләнеп кайткансың, 
бик күп еллар күмәк хүҗалыкта төрле эшләрдә хезмәт куйгансың. 

Мин Синең оныгың булуым белән бик горурланам! Бабай, 
халкыбыз, Туган җиребез, бүгенге көн һәм киләчәк өчен зур рәхмәт 
Сиңа! Мин Сине беркайчан хәтеремнән чыгармам! 

 
Сиңа хөрмәт белән, оныгың Илфат. 

 
Хатның авторы – Вәлиев Илфат Кадим улы 
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Төхватуллин Гафиятулла Төхватулла улына хат 
 
Бабай, исәнме! Мин сиңа ерак 2020 нче елдан хат язам. Бүген 

көннәр тыныч. Сез безнең илебезгә җиңү китергәнсез. Мин Сезнең 
белән бик горурланам! Бар кешенең дә бабалары фронтта 
булмагандыр... 

Мин синең исән чагыңны хәтерлим. Син бик түземле, кыска сүзле 
идең. Син инде безнең арабызда күптән юк. Синең турында бар кеше дә 
бары тик яхшы сүзләр генә сөйли. 

Син өйгә исән-сау кайта алгансың. Бу бик шатлыклы хәбәр 
булган. Сугышта күрсәткән батырлыкларың өчен бик күп медальләр 
алгансың. Без аларны зур горурлык белән саклыйбыз. 

Тиздән 9 нчы май – Җиңү бәйрәме җитә. Без Бөек Ватан 
угышында катнашкан ветераннарны зурлап искә алабыз. Фронттагы 
кешеләрнең кыюлыгы чиксез. Сиңа мин олы рәхмәтемне белдерәсем 
килә, бабай. 

Сиңа куркыныч булгандыр, ләкин син үз Ватаның, үз гаиләң өчен 
дошманнарга каршы баргансың, куркуыңны җиңгәнсен. Син безгә 
тыныч күк йөзе бүләк иттең! Мин синең белән горурланам! 

 
Сәлам белән, оныгың Камилә. 

 
Хатның авторы – Габдрахманова Камилә Наил кызы 
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Баһавиев Шәмсетдин Баһаутдин улына хат 
 
Исәнме, кадерле, газиз Шәмсетдин бабам! Сине сагынып, сиңа 

кайнар сәламнәрен юллаучы кеше – кызың Зәйтүнәнең оныгы Зөһрә. 
Бабаем, мин синең 1941 нче елның сентябрендә сугышка 

киткәнеңне әбием Зәйтүнә, әбиемнең абыйсы Габдулла бабай 
сөйләгәннән беләм. Өендә сине әниең, 3 кызың озатып калалар. Ә 
гомере буе сине көткән Разия әбием, олы улың Габдулла Әтнәгә кадәр 
озата баралар. Әбием ул вакытта туарга да өлгермәгән була әле. Ул 1942 
нче елның 8 нче мартында дөньяга килә. Аңа Зәйтүнә дип исем кушалар. 

Мин Разия әбинең сабырлыгына сокланам. Ул берүзе биш 
баласын, әниеңне карап, тәрбияләгән, улын өйләндергән, кызларын 
кияүгә биргән. Үзе 63 яшендә килен белән улы тәрбиясендә бакыйлыкка 
күчкән. 

Сине искә алабыз, сагынабыз. Габдулла бабай синнән калган он 
тегермәнендә әле дә булса кош-кортларга ярма ярып ашата. Мин үлгәч 
тә, моны югалтмагыз, монда әти төсе бар, – ди. 

Сине куандырып шуны әйтә алам: Аллага шөкер, бүгенге көндә 
биш балаң да исән-сау, 9 оныгың, 10 оныкчыгың бар. Барысы да 
иманлы, инсафлы, дөрес юлдан йөриләр. Мин үзем Казан федераль 
университетының филология һәм мәдәниятара башланышлар 
институның беренче курс студенты. Энем 4 нче сыйныфта белем ала. Ул 
да синең тормышын белән, үткәннәр белән кызыксына. 

Бабаем, хатымны тәмамлап, сиңа рәхмәтемне белдерәсем килә. 
Үз гомерең белән меңнәрне саклап калган, сугышның барлык ачысын 
татыган кеше син! Бөек Ватан сугышы кырларында чыныгу алган, батыр 
һәм тәвәккәл кеше, син һәрвакыт тугрылык үрнәге булдың. Мин сиңа 
тыныч күк, алсу таң өчен рәхмәтле. Без сине онытмабыз! Мин сиңа сүз 
бирәм! 

Сәлам белән, оныгың Зөһрә. 
 

Хатның авторы – Газизова Зөһрә Илфар кызы 
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Хәлилов Харис Хәлил улына хат 
 
Исәнме, кадерле Харис бабам! 
Сиңа күп сәламнәр белән оныкчыгың Гөлнара хат яза. Миңа әни 

синең турында бик күп сөйләде. Ул миңа синең сары хәрби 
фотоларыңны күрсәтте. Әни һәрвакыт синең ничек сугышканыңны, 
Ватаныбызны немец фашистларыннан саклавыңны күз яшьләре белән 
искә ала.  

Син Сталинград сугышында катнашкансың. Шушы бик авыр, 
катлаулы елларда сез дошманны җиңдегез, аны туган җирдән кудыгыз. 
Беләм, син сугышның булуын теләмәдең, беркем дә теләмәде. Әмма 
халкыбызны яклап, сугышка китәргә тиеш идең. 

Кадерле бабай! Әгәр мин сине очратсам, сиңа беренче сорау итеп, 
„Сезгә сугышта куркыныч идеме?” – дигән сорауны бирер идем. 

 Сугыш турында, без, XXI гасыр яшь буыны, фильмнардан, 
сәнгать әсәрләреннән генә беләбез. Ләкин без ветераннарыбызга тирән 
хөрмәт белән карыйбыз, аларга булышабыз һәм алар белән 
горурланабыз. Мин безнең буынның Сезнең үлемсез 
батырлыкларыгызны кадерләвен телим. Сез безгә тыныч тормыш 
бирдегез. Бу тынычлыкны саклау өчен без барысын да эшләячәкбез! 
Сезнең фашизм белән көрәшегезне, тырышлыкларыгызны, 
батырлыгыгызны без һәрвакыт истә тотарбыз дип ышандырабыз. Без 
Россия иреге һәм бәхете өчен гомерләрен корбан иткән солдатларның 
батырлыгын беркайчан да онытмабыз!  

Бабаем, мин синең белән бик горурланам! Син – минем героем! 
Сез – бөтен Россия халкы өчен герой. Сезгә һәм абыйларыгызга рәхмәт! 
Без хәзер бәхетле тормышта, муллыкта яшибез. Безнең җирдә тынычлык 
хөкем сөрә. Боларның барысы өчен дә Сезгә рәхмәт!  

Бабай, мин сине бөтенләй белмим, чөнки сиңа Ватан сугышыннан 
кайтырга насыйп булмады. Синең кебек батыр солдатлар меңләгән, 
миллионлаган! Җиңү өчен, тынычлык өчен зур рәхмәт, кадерле бабай! 

 Сәлам белән, синең оныкчыгың Гөлнара. 
 

Хатның авторы – Галимова Гөлнара Фәрит кызы 
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Гомәров Гаптрахман Гомәр улына хат 
 
Минем өчен кадерле булган бабам Гаптрахман! Сиңа күп 

сәламнәр белән оныкчыгың Айгөл хат яза. Хатымның беренче 
юлларыннан ук шуны хәбәр итәсем килә. Мин синең төпчек кызың 
Мәүлиянең оныгы булам. Синең турында дәү әнием безгә бик күп 
сөйләде. 

Сугыш... Нинди дәһшәтле, нинди куркыныч, нинди авыр сүз бу! 
Меңләгән шәһәрләр җимерелгән, Җир йөзеннән гөрләп торган авыллар 
юкка чыккан, шау чәчәккә күмелгән бакчалар янып көлгә әйләнгән, 
күпме кеше үлгән. 1941 елның 28 июнендә син сугышка китеп 
баргансын. Син һич куркуны белми дошманнар белән күзгә-күз 
очрашкансың. Дәү әтием, сугыштан исән-сау туган якларыңа әйләнеп 
кайткансың, әмма ниләр генә күрмәгәнсең: ачлык, йокысыз төннәр, 
аякларыңа пулялар кереп, күпме газаплар кичергәнсең. Эчендә барысы 
да булгандыр, дәү әти... 

Безгә Мәүлия дәү әниебез синең турында бик күп сөйләде, әле дә 
сине искә алып сөйли. Мин игътибар белән фоторәсемнәренңе карап, 
„Бу бит минем бабам!”, – дип горурланып утырам. Горурланмаслык 
түгел синең белән, дәү әти! Әле дә фотосурәтен янымда ята. Мин синең 
бик көчле рухлы, кешелекле, миһербанлы, сабыр, акыллы, хезмәт 
сөючән, ярдәмчел булуынңы беләм. Безнең авылда сине һәм Хәерниса 
дәү әниебезне еш кына искә алалар. 

Дәү әтием, үзем турында да сөйләп китим. Барыбыз да Казанда 
яшибез. Җәй көне сезнең йортыгызга кайтып йөрибез. Быел Казан 
федераль университетына укырга кердем. Укытучы булырга телим. 
Укуымны бетереп, синең һәм туганнарымның горурлыгы булырга 
тырышачакмын! 

Без хәзер тыныч һәм бәхетле яшибез! Бу матур тормыш өчен без 
сиңа һәм сугышта катнашкан барлык сугышчыларга рәхмәтле! Без еш 
кына синең кабереңә барып чәчәкләр куябыз. Якты дөнья бүләк иткәнең 
өчен, сиңа балаларың, балаларыңның балалары, оныкларың, 
оныкчыкларың рәхмәт укый һәм баш ия! 

Гаптрахман дәү әтием, синең белән горурланабыз, хәтерлибез, 
сине мәңге онытмабыз! Йокың тыныч булсын! Гомер буе синең белән 
горурланып яшәргә, исемеңә тап төшермәскә сүз бирәм! 

 
Оныгың Айгөл. 

 
Хатның авторы – Галиуллена Айгөл Ислам кызы 
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Гыйләҗев Әбраретдин Гыйләҗ улына хат 
 
Исәнме, кадерле Әбрар бабам! Сиңа зур хөрмәт вә мәхәббәт белән 

оныкчыгың Ризәлә яза. Кызганыч, безгә бу якты дөньяда күрешергә 
насыйп итмәде. Мин бәхетле тыныч вакытта тусам, синең яшьлегең исә 
вәхшәтле сугыш елларына туры килде... 

Менә мин синең өең каршында торам. Ул буп-буш, ишекләре дә 
бикле... Ә бит кайчандыр бу йорт бала-чагаларның көлкеле тавышлары 
белән тулган, монда зур гаилә бәхетле гомер иткән. Бар җирне 
тетрәндереп, илебезне явыз немец гаскәрләре басып алгач, Син бер дә 
уйламыйча туган җиреңне сакларга, сөекле хатының һәм балаларыңның 
якты киләчәге өчен дошманга каршы чыккансың. Әйе, Сиңа туган 
ягыңнан аерылу бик авыр булгандыр. Әмма ил алдында торган бурыч, 
һичшиксез, һәр ир-егет өчен мөһим булган.  

Бабаем, Сине ничек кысып кочаклыйсы, бер тапкыр булса да, 
күзләреңә карап „бабам” диеп дәшәсе килүне белсәң иде... Мин синең 
йөзеңне карт әбиемнән калган, саргаеп беткән фотосурәтләр аша беләм. 
Анда коңгырт күзле, куе чәчле, ачык йөзле яшь егет басып тора. Кем 
белгән бит шушы егетнең беркөнне кулына мылтык тотып, илен 
дошманнардан каршы якларга чыгып китүен, Вологда якларында 
пулеметчиклар рәтендә хезмәт итүен һәм туган йортына Җиңү алып 
кайтуын! Бабаем, сугышта күргән афәтләрне еш искә ала торган 
булгансыңдыр. Синең белән хезмәт иткән иптәшләреңне дә йөрәк 
түреңнән беркайчан да чыгармагансыңдыр. Яу кырында булганда Син 
ниләр хис иттең икән? Гаиләңне, туган авылыңны бик тә 
сагынгансыңдыр, үз гомереңнән дә бигрәк, алар өчен 
кайгыргансыңдыр...   

Без Сине еш искә алабыз, сөекле бабай. Барыбыз да бергә 
җыелган чакта, дәү әти безгә синең батырлыкларың турында сөйли, өй 
түрендә торган орден-медальләреңне алып күрсәтә, карт әби 
сандыгыннан синең фронтта язылган хатларны укый... Син күз 
алдыбызга чын каһарман булып пәйдә буласың. Горурлык хисе бөтен 
күңелне иңләп ала. Быел Бөек Җиңүгә – 75 ел. Шундый якты бәхетле 
киләчәгебез өчен рәхмәт сүзләрен бер хатка да сыйдырып булмый. Син 
– мәңге минем йөрәктә, Син – мәңге минем хәтердә. Тыныч йокла, 
Әбрар бабам... 

Оныкчыгың Ризәлә. 
Хатның авторы – Гыйләҗева Ризәлә Рәмил кызы 
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Сәетгәрәев Хәйдәр Сәетгәрәй улына хат 
 
Исәнме, бабаем Хәйдәр! Сиңа күп сәламнәр белән оныгың Әдилә 

хат яза. Синең хатыңны алдым, бик зур рәхмәт! Хатыңны зур  рәхәтлек 
белән укыдым. Сугыш кырында туган илебезне дошманнардан саклау 
төп бурычыбыз дип язгансың... Фронттагы барлык иптәшләреңнең 
батырлыкларын сөйләвең бик ошады.  

Без сугыш кырында ниләр булганын аңлап та бетермибез. 
Сугышның тизрәк бетүен көтәбез. Әби-бабайлар, әниләр басуда иген 
чәчеп, җыеп, ындыр табагында, завод-фабрикаларда тырышып эшлиләр. 
Илебезгә икмәк булдыралар, фронтка танклар, машиналар, автоматлар 
ясыйлар, кием-салымнар тегәләр. 

Бабаем, быел урманда шомырт, миләш, кура, җир җиләкләре күп 
булды. Шуларны чәйгә салып тәмләп чәй эчәбез. Кышка витаминлы чәй 
булыр дип, киптереп тә куйдык әле. Җәй көннәрендә балтырган, 
кузгалак, ачы какы, кычыткан ашыйбыз. Тоз белән ачы какыны ашап 
җибәрсәң?.. Кычыткан шулпасын пешереп, күршедәге әби-бабайларны, 
балаларны сыйладык. Алардан олы рәхмәт сүзләре ишеттек. 

Бабаем, быел җәй шундый матур килде. Күрше кызлары белән, 
сары, зәңгәр мәтрүшкәләрне болыннан җыеп, кышка киптерергә куйдык 
та инде. Аларның тәмле исләре борынны кытыклый. Хәтерлисеңме, 
бабаем, без синең белән мунча себеркесе җыярга бара идек. Быел да әни, 
күрше апалар белән бергә каен себеркесе җыйдык. Әйбәтләп бәйләп, 
киптерергә элдек. Исән-сау сугыштан әйләнеп кайт кына, шул киптергән 
каен себеркеләре белән мунчага кереп чабыныр идең. Син бит мунча 
яратасың... 

Инде печән өсте дә җитте. Картлар да, балалар да иртә таңнан 
кырга чыгабыз. Ерактан чалгының зың-зың иткән тавышы ишетелә. 
Синең ничек чалгыны таптавың, янавың һаман да исемдә. 

Кадерле, бабаем! Рәхмәт сиңа, мең-мең рәхмәт! Мин сиңа 
сокланам һәм синең белән горурланам! Илебезне дошманнардан 
саклыйсың, төннәрен йокламыйча сакта торасың. 

Бабаем! Сәламәтлегең ничек соң? Авырмыйсыңмы? Безгә үзең 
турында да, иптәшләреңнең хәлләрен дә яз, яме. Синнән хат көтеп 
калабыз. 

 
Күп сәламнәр белән, оныкчыгың Әдилә. 

 
Хатның авторы – Закирова Әдилә Рим кызы 
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Хөснетдинов Мөбарәкша Хөснетдин улына хат 

Исәнме, Мөбарәкша бабай! Мин синең оныкчыгың Зилә булам. 
Син минем турында белмисең, ләкин мин сине әби сөйләве буенча 
беләм. Син 1909 елда гаиләдә 5 нче бала булып дөньяга килгәнсең. 
Гаиләгездә 7 малай һәм 3 кыз булгансыз. Кечкенәдән гармунда уйнарга 
яраткансың һәм авылда иң оста гармунчы булгансың. 1941нче елның 
җәендә, сугыш башлануга ук, син Ватанны фашист илбасарларыннан 
коткару өчен сугышка киткәнсең. Ул вакытта сиңа 32 яшь булган. Сине 
көтәргә сүз биреп, хатының Таифә һәм ике кечкенә кызың калган. Алар 
синең кайтуыңа ышанганнар. Ләкин 1941 елның 14 нче декабрендә 
синең Ленинград өлкәсе Колпино шәһәрендә батырларча сугышып 
һәлак булуын турында хат килә. Бу гаиләңә бик зур кайгы була. 
Балаларың әти сүзен әйтеп үсмиләр, алар сине туганнар сөйләве буенча, 
фотолар аша белгәннәр. Таифә әбигә кечкенә балаларны карап үстерү 
бик авыр булган. Кызларың кечкенәдән үк эшләгәннәр. Шунлыктан, 
әбием бик тырыш, эш сөючән булып үскән. 

Әби синең турында абыең Дәүли бабайдан да бик күп ишетеп 
белә. Дәүли бабай синнән 3 яшькә кече булган. Ул сугышта командир 
булган һәм күрсәткән батырлыклары өчен бик күп орден-медальләр 
белән бүләкләнгән. Сугышта аның синең белән очрашырга мөмкинлеге 
булган һәм син аңа: „очрашканга кадәр!” дип әйткәнсең. Кызганычка 
каршы, сез бүтән очраша алмагансыз. Дәүли бабай сугышта исән калган 
һәм туган авылына кайтып, гаиләңә булышкан, синең белән очрашуны 
сөйләгән һәм озак еллар буе авылдашлары арасында хөрмәткә күмелеп 
яшәгән. 

Мөбарәкша бабай, әби сине сагына, синең турында сөйләгәндә 
күңеле нечкәрә. Җиңү көне җиткән саен, без әби белән сугыш кинолары 
карарга яратабыз, шул вакытта әби еш кына сине искә ала һәм синең 
турында безгә сөйли. Ул сөйләгән саен минем сиңа карата хөрмәтем 
арта. Кинода күргән солдатларны мин еш кына сиңа охшатам. Алар 
кебек син дә дошман каршына батырларча баргансың, Ватан өчен, 
азатлык өчен һәм гаиләң өчен көрәшкәнсең. Бабай, мин синең белән бик 
горурланам! 

Синең оныкчыгың Зилә. 
 

Хатның авторы – Закирова Зилә Рашит кызы 
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Зиннәтов Шәйхулла Зиннәтулла улына хат 

 
Сәлам, кадерле бабай! Бу – Сиринә, синең оныкчыгың. Сине 

сагынып, хат язарга булдым әле. Һәр көн, һәр кич без сине искә алабыз, 
сәламәтлек кенә телибез. Өстәлдә басып торган, елмайган фотосурәтең 
безне гел юатып, куандырып кына тора. Әмма, миңа синең җылылыгың, 
мәхәббәтле карашың җитми. Бергәләшеп, куыш, качышлар уйныйсым, 
бакчага агачлар, чәчәкләр утыртасым килә. 

Менә беркөнне дә хәлләр белешеп, күрше Әсмә әби кереп чыккан 
иде. Улыннан күптән хәбәр булмаганына борчыла, ничә төн йоклый 
алмый икән. Аларга карап, үземнең дә күңелем төшә. Энем Булат белән 
уйнап, дәресләр хәзерләп начар уйларны куабыз, вакытны шулай 
уздырабыз. Көн дә радио элдереп, яхшы хәбәрләр ишетергә өметләнеп 
торабыз. 

Ә синең хәлләр ничек? Сәламәтлегең ничек, яраланмадыңмы? 
Дошманга каршы барганда, терәк булырдай дусларың бармы соң? 
Нинди хәбәрләр бар? Яз безгә барысын да, зинһар. 

Сезнең дошманнарны җиңеп, өйгә тизрәк кайтуыгызны телим. 
Синең шатлыклы йөзеңне күреп, кочаклыйсым килә. Батырлыгың, 
кыюлыгың өчен сине хөрмәт итүемне исеңдә тот. Исәннәр алдында да 
һәм Ватан өчен көрәшеп, һәлак булганнар каршында да баш иябез. Без 
сине яратабыз һәм көтеп калабыз! 

 
Сәлам белән, оныкчыгың Сиринә. 

 
Хатның авторы – Зиннатуллина Сиринә Илшат кыз 
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Мәрданшин Мөбарәкша Мәрданша улына хат 
 
Кадерле Мөбарәкша бабам! Кичә синнән хат алдык. Без ул хатны, 

бөтенебез җыелып, елый-елый укыдык. Безгә аны укырга бик авыр 
булды. Минем үзәгемне өзгән юллар шушы иде: „Кадерлеләрем, сезне 
бик сагындым. Хәлләрем минем әйбәт, һәрвакыт сезне уйлыйм. 
Вакытым булган саен, сезгә хат язам. Дошманарның мәрхәмәтсезлеге 
һәм кансызлыгы минем күңелемне әрнетә. Монда, Ленинградта, бик 
авыр. Кышкы салкынга һәм ачлыкка түзә алмыйча, күпме яшь гомер 
өзелде. Сезне шундый хәлдә күз алдыма китерә алмыйм. Аллага шөкер, 
дошман сезгә барып җитмәде. Кадерлеләрем, мин сезгә сүз бирәм: соңгы 
сулышыма кадәр Ватанымны, Туган ягымны, сезне яклаячакмын!” 

Бабам, мин сиңа һәм Ленинград блокадасындагы кешеләргә 
никадәр авыр булуын аңлыйм. Хәзер фронт чигендә булганнарга гына 
түгел, ә тылдагыларга да бик авыр. Кичә әбием авылдагы хатын-
кызларны җыеп, урманга утын артыннан бардылар. Буран булды, 
бөтенесе дә кире исән-сау кайта алмады. Алар мәңге кар астында ятып 
калдылар. Аларның да, сугыш кырында ятып калган солдатларныкы 
кебек, каберләре булмаячак...  

Әбием көн дә синең өйгә исән-сау кайтуың өчен догалар укый, 
күз яшьләрен күрсәтми, көчле булырга тырыша. Мин аңа сокланам, ул 
биш баланы үз җилкәсендә алып бара, ә хәзер тагын ике баланы 
карамакка алды. 

Мин сиңа охшарга тырышып, бар көчемне биреп укыйм. Бабам, 
мин синең белән бик горурланам һәм киләчәктә Ватанымны чын 
күңелдән яратучы, халкыма тугрылыклы кеше булырга сүз бирәм! 

 
Синең оныкчыгын Фәния. 

 
Хатның авторы – Мәрданшина Фәния Рөстәм кызы 
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Миннушин Гыймаделислам Миннеша улына хат 
 
Кадерле Гыймаделислам бабай! 
Сиңа туган якларыңнан, Чатыр-Тау итәкләреннән кайнар 

сәламнәремне җибәрәм. Шушы сагыну һәм юксыну тулы рәхмәт хатым 
рухыңны шатландырыр дип ышанып калам. Мин синең оныгың – 
Зиннур кызы Гөлназ. 

Сиңа күрергә туры килгәннәреңне күрмим, ачлыктан, 
ялангычлыктан, суыктан тилмермим, һәрвакыт якыннарым кырыенда 
булуыма бик шат. Мин сине күреп белмәсәм дә, туганнарым сөйләгән 
буенча, синең йөзеңне, тавышыңны, йөрешеңне күз алдына китергә 
тырышам. Бик тыныч, ачык күңелле, җор сүзле булгансың икән.  

Бүгенге XXI гасырда яшәүчеләрне бик бәхетле дип әйтәсем килә, 
чөнки хәзерге вакытта нәрсә телибез шуны эшли алабыз, авыр 
вакытларда сыеныр кешебез бар. 

Баш очында шартлау тавышлары ишетелмәсен, сугыш афәтләре 
бүтән кабатланмасын иде. Кышкы салкыннарда, көзге пычракларда, 
җәйге эссе көннәрдә окопта ятканда, атакага барганда якты киләчәкне 
тизрәк дөньяга ашырырга тырышкансыңдыр. Безнең тормышыбызның 
муллыгы, табындагы булган сый-хөрмәтләр, өебезнең яктылыгы – 
барысы да синең тырышлыгың! Бабай, мин сиңа барысы өчен дә мең-
мең рәхмәтлемен! Без бабаларыбызның күпме газаплар күргәнең, ниләр 
кичергәнен күз алдына да китерә алмыйбыз. Без якты һәм тыныч 
дөньяда яшәсен дип, Сез күпме көч һәм кан түккәнсез! 

Бу ачы сугыш вакытлары, йөрәк әрнүләре һаман халык 
хәтерендә... Сезнең батырлыкларыгыз тарих битләрендә мәңге калачак!  

 
Хөрмәт белән, оныгың Гөлназ. 

 
Хатның авторы – Миннушина Гөлназ Зиннур кызы 
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Миргалиев Рәис Миргали улына хат 
 
Кадерле һәм яраткан бабам! 
Мин сугыш турында хикәяләрдән генә беләм. Әбекәем синең 

турында бик күп сөйләде. Һәрвакыт яхшы сүзләр генә ишеттем.  
Бабай, сине сугышка алганда, син миннән бер елга өлкәнрәк 

булгансың, сиңа 20 яшь кенә булган. Мин күп тапкыр үземне синең 
урынга куеп карадым. Әмма сугышның чын ачысын күз алдына китерүе 
бик кыен. Миңа бик куркыныч тоелды һәм күзләрем яшьләнде... Син бит 
курку һәм авыртуны белмәгән бала килеш сугышка эләктең. Сугыш 
синең шаян балачагыңны урлады. «Сугыш» та солдат булып уйнаган 
уеннарың кинәт тормышка ашты. Ә чынбарлык коточкыч иде: сызлау, 
күз яшьләре, снарядлар шартлау, бомбалаулардан җимереклекләр... 
Сезгә көн-төн авыр һәм каты сугышлар алып барырга туры килә.  

Мин сине бик нык сагынам... Син инде солдат формасында 
йөрисең. Безнең өчен йөрәгең әрнидер... Мин һәм бөтен дөнья Синең 
кебек геройлар белән горурлана!  

Минем сине бик күрәсем килә... Син инде бик каты 
үзгәргәнсеңдер, сакал-мыек җибәргәнсеңдер... Зинһар өчен үзеңне 
сакла, син безгә исән килеш кирәк.  

Бабай, Син минем өчен һәрвакыт герой булып калырсың! Хатым 
сиңа барып җитәр дип ышанып калам, чөнки бу хатымда сине бик 
сагынуым яңгырый. 

Минем сиңа азрак үзем турында да язасым килә. Мин Казан 
федераль университетында белем алам. телләр белән кызыксына 
башладым. Миңа монда укуы бик ошый. Киләчәктә татар һәм инглиз 
теле укытучысы булачакмын. Сине туган ягыбызда сау-сәламәт килеш 
көтәм. Син кайткач, үземнең белгәннәремне күрсәтермен. 

 
Сине сагынып, оныкчыгың Эльгина. 

 
Хатның авторы – Мөхәммәтдинова Эльгина Илсур кызы 
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Мөхәммәтҗанов Ахунҗан Мөхәммәтҗан улына хат 
 
Исәнме, бабаем! Нәкъ менә сугыш бетеп, Бөек Җиңүгә 75 ел 

тулган көннәрдә мин сиңа хат язарга булдым әле. Әлеге Җиңүгә синең 
дә өлешең кергән бит.  

Мин – улың Баһманның оныгы, ягъни туруның Ләйсән булам. 
Синең сугыш кырында ятып калуыңа инде бик күп еллар үтсә дә, без 
һаман да сине хөрмәт белән искә алабыз. Мин синең хакта үземнең кече 
туганнарыма зур горурлык белән сөйлим. Минем фикеремчә, Ватан 
өчен үз гомерләрен кызганмыйча, башларын яу кырында салган 
бабаларыбызны искә алу, алар һәм аларның сугышта кылган 
батырлыклары турында киләчәк буынга җиткерү – безнең олы 
бурычыбыз. Әгәр без моны эшләмәсәк, бездән соң киләчәк буын сезнең 
чор фаҗигасен белми үсәчәк бит. 

Бабаем, син сугышка киткәндә, кече кызың тумаган да була әле. 
Ә инде берничә айдан синең „кара пичәтле” үле хәбәрең килә. Шулай 
итеп, карт әбием – тол, ә балалары ятим кала. Ләкин шуңа карамастан, 
карт әби тормышны алып барырга көч таба, балаларын үстерә. 

Кадерле бабаем, инде сугыш беткәнгә 75 ел үтте. Безгә шушы аяз 
күкле матур тормышны бүләк иткән өчен синең алда баш иясем һәм мең 
рәхмәт әйтәсем килә. Безнең илебезнең азатлыгы бары тик сезнең 
корбаннарыгыз хисабына гына сакланып калды. Дөрес, безнең буын 
әлеге сугышның никадәр коточкыч булуын аңлап җиткерми торгандыр. 
Әмма минем олы бер теләгем бар: әлеге сугыш бүтән беркайчан да 
кабатламасын һәм илебезнең җилкәсенә шушындый сынаулар кабат 
төшмәсен, һәм бездән соң киләчәк буын әлеге ирекнең кадерен белеп, 
аны саклап яшәсен иде! 

 
Тирән хөрмәт белән, оныгың Ләйсән! 

 
Хатның авторы – Мөхәммәтҗанова Ләйсән Рафис кызы 
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Мөхәммәтшин Садыйк Мөхәммәтша улына хат 
 
Исәнме, кадерле бабам!  
Сиңа Арча районы Югары-Аты авылында яшәүче оныкчыгың 

Эльвина хат яза. Бабам, синең турында мин кечкенәдән ишетеп, тыңлап 
үстем, синең эшләгән батырлыкларыңа сокланып, синең белән 
горурланып яшим! Дәү әнием синең турыда иң кадерле хатирәләрне 
сөйләде. Син – минем бабаемның әтисе – Мөхәммәтшин Садыйк 
Мөхәммәтша улы. 1939 елда фин сугышына киткәнсең, бер ел узгач, 
исән-сау үзеңнең туган авылыңа кайткансың. 1943 елда Бөек Ватан 
сугышына алынгансың. Германия тирәсендә сугышканда син пленга 
эләккәнсең, һәр көнне фашистлар икешәр солдатны кырга алып чыгып 
ата торган булганнар. Ләкин пуля синең йөрәгеңне түгел, аягыңны 
яралаган, немецлар сине үлгән дип уйлап, чокырга ташлаганнар. Бер 
атна узгач, сине үзебезнең солдатлар тапкан һәм кире туган ягыңа 
әйләнеп кайткансың.  

Сугыш – коточкыч афәт. Халыкка күпме кайгы китерде, 
балаларны ятим итте, хатыннарны тол калдырды, шәһәр-авылларны 
яндырды, җимерде. Күпме ирләрнең гомерләрен өзде... 

 Син дә сугышта дошман белән күзгә-күз очрашкансың. Дәү 
әнием сөйләгәннәрдән шуны беләм: туган якларыңа әйләнеп кайткач, 
сине колхозга бригадир итеп билгелиләр. Әлеге вазыйфаны барлык 
күңелеңне биреп, чын йөрәктән башкаргансың. Шундый авыр чорда 
һәркемнең хәлен аңлап, дус та, сердәшче дә, ярдәмче дә була белгәнсең. 
Үзеңнең төпле киңәшләреңне биреп, халыкның авыр тормышын беразга 
гына булса да җиңеләйтә алгансың. Шулай ук тырыш, сабыр, уңган 
булуың белән авылдашларың арасында зур хөрмәт казангансың.  

Бүгенге бәхетле, тыныч тормышта яшәвебезгә синең кебек 
батырларга мең рәхмәт, бабаем! Мин синең белән чын күңелемнән 
горурланам! Киләчәктә дә синең рухыңа дога кылып, батырлыкларыңны 
киләчәк буынга да җиткерермен дип ышандырам! 

 
Оныгың Эльвина. 

 
Хатның авторы – Мөхәмәтгалиева Эльвина Радик кызы 
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Шәфигуллин Мөхәммәтнәҗип Шәфигулла улына хат 
 

Исәнмесез, кадерле карт бабай! Хатны Сезнең оныкчыгыгыз, олы 
улыгызның оныгы – Гөлназ яза. 

1941 нче елның августы... Сугыш башлануына ике ай. Хатыгызда 
Сез, Совет Армиясе һөҗүмгә күчә алсын өчен, Смоленск шәһәре янында 
немецлар җимергән күперләрне торгызуыгыз турында яздыгыз. 
Хатыныгызны, балаларыгызны, авылыгызны калдырып, сугышка 
киткәндә, бу шәһәргә кадәр барып җитүегез турында уйладыгызмы 
икән?  Сугыш кырында һәлак була калсам, гаиләм белән нәрсә булыр? 
Киләчәкнең билгесезлеге Сезнең йөрәктә курку хисе уяткандыр... 

Сезне сугыш кырларында көткән авырлыкларны мин күз алдыма 
да китерә алмыйм. Җимерелгән, янган авыллар; тапталып беткән 
кырлар, снарядлар, окоплар, бәхетле киләчәккә, хыялларының чынга 
ашуына өметләнгән япь-яшь егетләрнең үле гәүдәләре... Юк, бу 
коточкыч вакыйгалар турында уйлау да бик авыр, карт бабай! 

Сезнең һәм миллионлаган солдатларның, кан түгеп, илебез өчен 
явыз дошманнарга каршы көрәшүегезнең бер көне, бер минуты да юкка 
түгел. Дүрт елдан Ватаныбызның халкы Җиңү көнең бәйрәм итәчәк! 
Тормышыгыз хакына немец илбасарларын куып чыгарганыгыз һәм 1945 
нче елның маенда Потсдам шәһәрендә капитуляция турындагы 
килешүне имзалау көнен якынайтуыгыз өчен бик рәхмәтлемен.  

Кадерле карт бабам, мин Сезнең нәсел дәвамчыгыз булып 
дөньяга килдем. Быел Бөек Ватан сугышы тәмамлануга 75 ел тула, хәзер 
инде СССР юк, без данлы Россия илендә тыныч вакытта яшибез. 
Тормышлар җайланды. Башка мәдәният, башка дин кешеләренә хөрмәт 
белән карарга һәм башка илләр, шул исәптән Германия белән дә, 
дуслыкта яшәргә тырышабыз. Матур итеп яшәү һәм яхшы уку өчен 
безнең барысы да бар. Мин мәктәпне тәмамлап, Казан федераль 
университетында укытучы булырга укыйм. Киләчәктә балалар белән 
эшләргә, аларның йөрәкләрендә илебезгә карата хөрмәт хисен уятырга 
хыялланам. Минем өчен иң мөһиме – ул Сезнең героик адымыгызны 
беркайчан да онытмау. Ил тынычлыгы өчен бик зур рәхмәт Сезгә, карт 
бабай! 

 
Олы хөрмәт белән, оныкчыгыгыз Гөлназ. 

 
Хатның авторы – Нәҗипова Гөлназ Хәмит кызы 
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Касимов Харис Касим улына хат 
 
Кадерле бабам Харис! Мин синнән хатлар килеп торуына бик 

шат. Узган айда килгән хатыңны әбием елый-елый укыды. Син анда 
безне ничек сагынганыңны язган идең. Без дә сине бик сагындык, бабам. 
Кайгырма, безнең хәлләр әйбәт. Мин инде укырга кердем. Уку җиңел 
булмаса да, миңа бик ошый, һәм мин бик тырышам. Беләм: син сугышта 
безнең тыныч күк йөзе өчен төннәр буе йокламыйсың, дошманга алга 
барырга, калган шәһәрләрне алырга бирмисең. Сездә тыныч түгел. Якын 
тирәдә атышулар, граната шартлаулары, кешеләрнең елаулары ишетелә. 
Ә бездә рәхәт. Мин көн дә иртән торгач, тәрәзәне ачып, күккә карыйм, 
кошларны тыңлыйм, ә син минометтан аткан тавышлар гына ишетәсең. 
Мин матур киемнәремне киеп, укырга барганда, син ертылып беткән 
гимнастеркаңны киясең дә, атакага китәсең. Аннары яраларыңны 
чүпрәкләр белән бәйлисең дә, сугышчан дусларың белән һөҗүмгә 
күтәреләсең... 

Сиңа чын күңелдән рәхмәт, бабам! Тырышлыгың, батырлыгың 
өчен, үзеңне аямыйча Ватанны саклаган өчен рәхмәт сиңа! 

Бабам, әбием синең кайтуыңны бик көтә. Ул сине бик сагына. 
Зинһар өчен, бабам, дошманнарны җиңеп, өебезгә Җинү белән кайт! 

 
Сине чын күңелдән яратучы оныкчыгың Ангелина. 

 
Хатның авторы – Никитина Ангелина Сергей кызы 
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Нургалиев Салих Нургали улына хат 
 
Исәнме, кадерле бабам! Сиңа Актанышта яшәүче оныкчыгың 

Илмира хат яза. Бабам, син мине белмисең дә бит әле. Ә мин сине беләм. 
Дәү әнием синең фоторәсемеңне күрсәтеп, бик озак, озын итеп сөйләп 
утырды. 

Син – минем дәү әтиемнең әтисе – Нургали улы Салих. 1911 елда 
Актаныш районы Иске Җияш авылында тугансың. 1929 елның көзендә, 
унсигез яшең тулгач, Совет Армиясе сафларына хезмәт итәргә 
алынгансың. Ә аннары, туган якларыңа кайтып та тормыйча, сугышка 
киткәнсең. 

Әй, бу сугыш дигәннәре... Аның турында сөйләгәндә дәү 
әниемнең күзләренә яшьләр килә, куллары калтырый, иреннәре дерелди 
башлый. Синең рәсемеңә карап елап та җибәрә. 

Сугыш – коточкыч афәт. Күпме кайгы китерде, балаларны ятим 
итте, хатыннарны тол калдырды, шәһәрләрне, авылларны җимерде. 
Күпме ирләрнең гомерләрен өзде. Син дә сугышта дошман белән күзгә-
күз очрашкансың, һич куркуны белмәгәнсең. Шундый бәрелешләрнең 
берсендә, уң аягына снаряд кыйпылчыгы тиеп, госпитальгә эләккәнсең. 

Дәү әнием сөйләгәннәрне тыңлап тордым да, сине бик нык 
кызгандым, бабам. Госпитальдә озак кына ятып чыккач, син 1945 елның 
язында авылга кайткансың. Кайткач та, сине бригадир итеп 
билгеләгәннәр. 

Мин үзем күрмәсәм дә, әнием һәм дәү әнием сөйләгәннәрдән 
синең акыллы, уңган, тырыш, сабыр, кешелекле һәм бик ярдәмчел кеше 
булуыңны беләм. 

Кулыма фоторәсемеңне алам да, синең белән университет, 
дусларым, укуларым турында сөйләшәм. Бу тыныч тормышны бүләк 
иткән кешеләр арасында синең булуың белән горурланам! Без ел саен 9 
Майда Җиңү бәйрәмен билгеләп үтәбез. Җиңү паркындагы солдат 
һәйкәленә чәчәкләр куябыз. Бу елны ул чәчәкләрне сиңа атап куярмын, 
бабам. Йокың тыныч булсын! Гомер буе синең белән горурланып 
яшәргә, исемеңә тап төшермәскә сүз бирәм! 

 
Сәлам белән, оныкчыгың Илмира. 

 
Хатның авторы – Нургалиева Илмира Финус кызы 
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Вәлиев Нургали Вәли улына хат 
 
Бу язмамны 1942 елда фронттан килгән хатка нигезләнеп 

җиткерәсем килә. Ул хат Хәлимә әбиемнең абыйсы Нургали 
тарафыннан язылган. Аның оригиналы әле дә безнең гаиләдә саклана. 
Бу хаттагы сүзләргә, җөмләләргә шулхәтле нык сокландым. Аларны 
хәзерге яшьтәшләремә – 18 яшьлек егет-кызларга үрнәк итеп укыйсым 
килә. 

„1 февраль 1942 нче ел. Сагынычлы хат башы. 
Сез бик гыйззәтле вә хөрмәтле туган илләрдә яшәүче газиз әнигә, 

без ки ерак илләрдә яшәүче газиз улың Нургалидән бик күп, бик күп 
сәламнәремне сезнең тарафка җибәреп калам. Шулай ук сеңелләремнән 
Хайҗирәгә (әле дә исән, 95 яшьлек, гомере буе укытучы булып 
эшләгән), Рәйсәгә, Хәлимәгә (минем әби, 2019 елда үлде), Раилә һәм 
Рәйсә сеңлемә абыйсы Нургалидән бик сагынып, бик күп, бик күп 
сәламнәремне җибәреп калам... 

...Әни, бездән дөнья кайгысы китте инде. Әни, тормышны үзен 
рәтләп алып бара күр инде. Сиңа бик читен калды. Әти дә, мин дә өйдә 
булмагач, сиңа тормышны алып баруы бик кыен булыр инде. Әни, 
минем өчен бик кайгыра күрмә, Алла бирсә, исән булсак, туган илгә 
кайтырбыз әле. Әни, минем исән-сау кайтуымны гына теләп торыгыз 
инде. Әни, балаларны һәм мал-туарны туйдырып барасы бик читен 
булыр инде, колхоз да ашарга бирми икән. Әни, бәрәңге бардыр әле, 
бәрәңге булгач ярый әле...” 

Мин әбиемнең абыйсына җавап итеп, киләчәктән түбәндәге 
хатны язам: 

Хөрмәтле Нургали абый! Мин Сезнең бу хатыгызны укыгач, 
сокланып, горурланып куйдым. Мондый кешеләрне бернинди дә 
илбасар җиңә алмаячак. Сез үз тормышыгызны кызганмыйча Бөек Җиңү 
китердегез. Безгә, XXI гасыр балаларына, бәхетле тормыш бүләк 
иттегез. Без Сезне һәрвакытта да хәтеребездә сакларбыз. Ел саен Бөек 
Җиңү көнендә ил буенча „Үлемсез полк” митингы үтә. Мин бу митингта 
Сезнең фотоны тотып катнашам һәм моның белән горурланам! Барысы 
өчен дә рәхмәт Сезгә! 

 
Олы хөрмәт белән, Айгөл. 

 
Хатның авторы – Нуриева Айгөл Габделфәт кызы 

  



23 

 

Питаев Исмаил Абдулла улына хат 
 
Минем бабам 1942 елда фронтка киткән. Лейтенант дәрәҗәсендә 

184 нче дивизия 294 нче укчы полкының 3 нче пулемет ротасына 
командалык иткән. Кадерле бабам 1944 елның августында Белорус 
республикасында һәлак булган. Аңа күңелемдәге сүзләремне 
җиткерәсем килә. 

Исәнме, Исмаил бабам! Син, хөрмәтлем, бу якты дөньяда минем 
бар икәнемне белмисең... Ләкин без, синең оныкларың, синең турыңда 
тыңлап, ишетеп яшибез. Бик еш бабам синең турыда сөйләгәндә, син 
минем каршыма килеп басасың... Озын буйлы, зифа сынлы, шундый 
чибәр... Безнең янда гына кебек син... Минем сиңа кагыласым килә, сине 
кочаклыйсым килә, тик син югаласың... Аннары күземне ачкач, синең 
монда юклыгыңны аңлыйм... Күзләремә яшьләр тула... 

Сөекле бабай, син тыныч яшәүнең нәрсә икәнен белмисең... Син 
үз гаиләңне, илеңне яклап сугышкансың... Син балаларыңа яхшы 
булсын өчен гомереңне бирдең. Синең батырлыгың йөрәкләрдә мәңге 
яшәр! Балаларың һәм оныкларың һәрвакыт сине искә алалар, синең 
фотоларыңны карыйлар, синең белән горурланалар! Барысы өчен дә 
рәхмәт сиңа! 

 
Оныгың Мәдинә. 

 
Хатның авторы – Пайгина Мәдинә Зөфәр кызы 
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Фазуллина Саимә Хикматулла кызына хат 
 
Исәнме, кадерле Саимә дәү әнием! 
Сиңа оныкчыгың Илдар яза. Син инде минем янымда түгел, әмма 

синең сурәтең һаман минем күз алдымда. Һәм шушы хатны да мин сине 
искә төшереп, сиңа догалар укып язам. 

Минем синдә кунак булганым әле дә исемдә. Бабаем белән өйгә 
кайтышлый һәрчак сиңа кереп чыгуларыбыз күз алдымда. Сине 
кочаклап алып яратуым исемдә. Ә син миңа: „Бар улым, бакчадан үзеңә 
ошаган кызыл алмаларны күчтәнәч итеп ал”, – дип әйтә идең. Син миңа 
сугышның нихәтле аяусыз икәнлеген сөйли идең. Син сөйләгән 
вакыйгалар тарих дәресләреннән дә кызыгырак иде. Урыс кызларының: 
„Соня, ты чудо!” – дип әйткәннәрен хәтерлисеңме?.. Юк мени?.. Син 
аларга тиз арада, әмма шул ук вакытта тәмле итеп ашарга пешереп 
биргәнеңне сөйләгән идең... 

Без хәзер аяз һәм тыныч күк астында яшибез, үсәбез, гел алга 
омтылабыз. Мин син өйрәткәнчә эшлим һәм укыйм. Авыр чакларда 
синең сүзләрең исемә төшә… Беркөнне, бабайның операция ясатылган 
йөрәгенә авырлык килмәсен дип, бакчада үскән бөтен печәнне чабып 
аттым. Бик кызу көн иде. Арылды, бу эшне ташлап китәсе килде. Шул 
чакта син миңа: "Улым, эшләгәнең кеше өчен булса, өйрәнгәнең үзең 
өчен", – дип әйткән идең. Хәтерлисеңме, дәү әни? 

Барысы истә дәү әнием… Cинең өчен догалар кылып торам… Бик 
нык сагынам сине. Минем тормышымда булганың өчен рәхмәт сиңа! 
Мин синең белән бик нык горурланам! Син бит сугышны кичергән кеше 
генә түгел, ә шул авыр еллардан соң 6 бала үстереп, аякка бастырып, олы 
тормыш юлына чыгарган кеше дә! 

Быел Бөек Җиңүгә – 75 ел. Шундый якты бәхетле киләчәгебез 
өчен рәхмәт сүзләрен бер хатка сыйдырып та булмас. Син мәңге минем 
хәтердә. Авыр туфрагың җиңел булсын, дәү әнием. Тыныч йокла… 

 
Оныкчыгың Илдар. 

 
Хатның авторы – Сабиров Илдар Илсур улы 
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Фәхриев Гарифҗан Фәхри улына хат 
 
Кадерле бабай, сиңа оныгың Алинә хат яза. 
Бөек Ватан сугышының куркыныч чоры үтте инде, ләкин җиңү 

өчен үз гомерләрен биргән солдатларны онытып булмый. Хәзер, әбигә 
язган хатларыңны укыганда, битемнән ачы яшь ага. Синең 
авыртуларыңны мин күңелемдә тоям. Синең киң күкрәгеңне кочасым, 
яныңа утырасым, синең белән сугыш, тормыш турында сөйләшәсем 
килә... 

Мин кабат-кабат әбидән синең турыда, шушы кәһәр суккан 
сугышка кадәр ничек бәхетле яшәвегез турында сөйләвен сорыйм. 
Яраткан әби, сугышны искә төшереп, миннән читкә борыла да, теге, 
фронтка китүче яшь, сөйгән егетен күргәндәй, шәрә стенага карый. 
Әбинең битеннән әкрен генә яшь тәгәри. 

Бабаем, син хәрби формада булган фотосурәтләрне карап, мин 
Ватаныбызның чын яклаучысын күз алдыма китерәм. Безнең шундый 
матур, тыныч вакытта яшәвебез, баш өстендәге якты күк йөзе өчен 
рәхмәт сиңа! Без беркайчанда синең батырлыгыңны һәм кыюлыгыңны 
онытмыячакбыз. 

Беләсеңме, бабай, без бөтен гаиләбез белән синең турыда 
истәлекләрне саклыйбыз. Һәр 9 майда мин синең сурәтең белән парадка 
барам. 

Хәзер безнең буын ерак 1941 елдагы фаҗигане, әрнүне тоя алмый. 
Ләкин без үзебезнең бабаларыбызны, якты киләчәгебез өчен кан койган 
кешеләрне хәтерлибез. 

Рәхмәт сиңа, кадерле Гарифҗан бабай! Мин сине хәтеремдә 
мәңге саклармын! 

 
Синең оныгың Алинә. 

 
Хатның авторы – Фәхриева Алинә Илнар кызы 
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10.2-801 төркем студентлары хатлары 
 
Галиев Касыйм Хәнәфи улына хат 
 
Кадерле бабаем, син яшәгән вакытларга, кире кайтармас чакларга 

сагынып, синең оныгың Диләрә яза. Мин туган вакытта син юк идең 
инде. Юк, юк, син җирдә юк идең, без танышырга өлгермәдек, әмма 
синең хәтерең балаларың, оныкларыңның истәлекләре белән исән. 

Беләсеңме, бабаем, мин үзем дә, әти-әнием дә сугыш чорын 
күрмәдек. Бу кан-койгыч сугыш турында китаплардан укып, кинолар 
карап, олылардан ишетеп кенә беләбез. Безнең аяз күгебез, бәхетле 
тормышыбыз һәм азатлыгыбыз өчен түгелгән канны онытырга 
мөмкинме соң?! Туганнар, оныкларың белән утырышабыз да 
хыялланабыз: 75 ел элек кебек өйгә батырларча, яраланып кайтып керсә 
иде... бер-ике минутка булса да, үз күзебез белән күрергә, танышырга 
һәм сездә булган рухны сизәргә генә ни тора бит! Германия якларында 
бакалар ашап, ач-ялангач йөреп, бер аяксыз калып, барыбер өйгә 
әйләнеп кайткансың бит. Син – безнең горурлыгыбыз! Инде ничә ел буе 
без гаилә, дуслар, туганнар белән „Үлемсез полк”та катнашабыз. Анда, 
меңләгән кешеләр арасында без дә синең фотосурәтеңне күтәреп 
йөрибез. Әлеге бәйрәм күз яшьләрсез һәм кайгылы хәтирәләрсез үтми. 
Беләсеңме, бабам, мин бит кечкенәдән бирле моңланып җырларга 
яратам. Җиңү бәйрәмнәрендә дә Җиңү Паркында үз җырларым белән 
кешеләрнең күңелләрен тетрәндерәм. 

Сугыш бит ул – уртак кайгы. Кешеләрнең күңелләрендә ул аяныч 
һәм сагыш уята. Тик шулай да, күпме еллар узса да, Бөек Ватан сугышы 
хәтерләрдә иң дәһшәтле сугыш буларак сакланыр, халкыбызның кылган 
батырлыклары хөрмәт һәм соклану белән искә алыныр. 

Урының оҗмахта булсын, Безнең герой! Без синең 
батырлыгыңны хәтерлибез һәм хөрмәтлибез! Балаларга да синең 
васыятьләреңне тапшырачакбыз. Без синең хәтереңә лаек булачакбыз! 

 
Башны түбән иеп, синең оныгың Диләрә. 

 
Хатның авторы – Галиева Диләрә Ришат кызы 
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Сәлимгәрәев Сәлимгәрәй Сәетгәрәй улына хат 
 
Хөрмәтле бабаем!  
Рәхмәт сиңа барысы өчен дә! Бу рәхмәт синең сугыш кырларында 

кылган батырлыкларың, кичергән авырлыкларың өчен илебез, бөтен 
галәм исеменнән иң изге кайтаваз булып яңгырасын иде. Әлбәттә, 
шәхсән мин үзем дә сиңа бик нык рәхмәтлемен, гәрчә бу сүз хәзер берни 
үзгәртә алмаса да. Син аны хәтта ишетә дә алмаячаксың. Бабай, мин 
шундый яратам „яшәү” төшенчәсен. Яратам бу тормышта һәр мизгелнең 
ямен-кадерен белеп, тоеп яшәүче кешеләрне. Мин үзем дә шундый 
булырга тырышам. Хыялларым һәрвакыт буй җитмәслек, үрелә 
алмаслык, тик мин аларга күп очракта ирешәм, Аллага шөкер. Әйе, 
синең оныкчыгың, әнием әйткәндәй, – „молодец”. Ә уйлап карасаң, 
боларның барысы да булмаска мөмкин булган бит кайчандыр. Хәзерге 
көнемнең чәчкәләр сыман ямьле, тормышымның аяз булуы – бары тик 
кемнәрнеңдер Җир шарына сыеша алмыйча, дөнья бүлгәләүләре 
аркасында гына башланган көрәштә синең кебек тагын миллионлаган 
кешеләрнең үз-үзләрен корбан итүенең нәтиҗәсе. Һәм нәрсәгә 
ирештеләр икән ул бүлүчеләр, бабай? Бүгенге көнгә кадәр сәясәттән бер 
„акыллы”сының китүе белән икенчесенең килүенәме? Җир анабыз 
ничек рәнҗемәгән икән аларга? Бу – бик тирән уйланулар таләп итә 
торган нәрсә. 

Ләкин, бабай, искә алмыйлар дип бер үк уйлый күрмә, зинһар, бу 
алай түгел. Бәлкем, син үзең дә күреп торасыңдыр.  

Бабакаем! Кызганыч, бик теләсәм дә, мин сине бабам буларак 
ярата алмыйм, мин сине бабам буларак белмим. Ләкин мин сине үземнең 
тотрыклы бүгенге көнем һәм якты киләчәгем өчен яратам! Мең-мең кат 
рәхмәтләр сиңа, яме? Берни дә, беркем дә онытылмый. 

 
Зур булса да, күңеле белән һәрчак „кечкелдик” булып калачак 

оныкчыгың Альбина. 
 

Хатның авторы – Салаватуллина Альбина Илдус кызы 
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Билгесез солдатка хат 
 
Билгесез солдат! Тиздән безгә тагын яз килә. Яз... Җитмеш 

бишенче тыныч, аяз күкле, матур яз. Җитмеш бишенче Бөек Җиңү көне. 
Минем уйлавымча, нәкъ менә яз белән яңарыш, бәхет, күңел тынычлыгы 
һәм ниндидер бер могҗизага, хыялга ышану килә. Бөтен җир шары уяна. 
Суык, карлы-буранлы кыштан соң, үзененең тунын салып, гүя җиңел 
сулап куя ул. Җир шары белән бергә бар кеше уяна: исән булганнары да, 
үлгәннәре дә. 

Ә син, солдат, яз килгәнгә сөенәсеңме? Әйе, сөенәсеңдер. Сез 
китергән җиңүдә бит язның иң күркәм, рәхәт вакытына туры килә... 
Уйлыйсыңдыр, сөенәсеңдер, туганнарыңны сагынасыңдыр. Кайчагында 
сагынуың бик каты булганда, уйларың белән син гел туган якларыңа 
кайтасыңдыр. Рәхәт, борчусыз чаклар, әйе бит? Сагынудан тыш, сине бу 
вакытларда үкенү хисе тагында күбрәк эчтән кимерә. Өйдә вакытта 
күбрәк иген-кырларда йөрмәгәнеңә, кызлар белән кочаклашып, күңел 
ачмаганлыгыңа бик нык үкенәсеңдер... 

Ә син, солдат, хәзер кайларда? Сугыш тәмамланганга быел 
җитмеш биш ел. Сугыш... Кыска, биш хәрефтән генә торган сүз күпме 
күз яшен, борчу-сагыш, кан коену, үлемне, курку хисен, бәхетсез 
балачакны, ирсез тормышны үз эченә ала. Уйлап карасаң, күпме 
балаларны әтисез, абыйсыз иткән, күпме хатын-кызларны ир-ат 
назыннан мәхрүм иткән бит бу сугыш.  

Бәхет шундый якында кебек иде синең өчен, кулны сузсаң, шунда 
ук тотып алып, үзеңнеке итәрсеңдер кебек иде. Иде... Бары тик йөрәкнең 
иң уртасына, хыяллар җыелып торган бер йомгакка немец җибәргән 
пуля кереп утыргач кына, бу бәхетнең үзеңнән бик еракка, туган 
якларыңа, син мәңге бүтән аяк басмас җирләргә таба тәгәрәгәнен аңлап 
алдың. Соң иде, бик соң иде инде кулларыңны сузырга. Тик син 
тырыштың, бирешмәдең. Хаман ниндидер бер ярдәм килер, сине бу 
бетмәс упкыннан тартып алырлар дип ышандың. Һәм беркөн күзләреңне 
мәңгегә йомдың. Ачмадың син аларны бүтән, күңелең белән нидер 
көттең, ләкин инде кайтмас җирләргә зәңгәр, аяз күк йөзенннән син 
үзеңә юл салган идең. 

Рәхмәт сиңа, солдат! Тыныч тормыш өчен көн саен мең рәхмәт 
әйтә сиңа җир шары! 

Хаҗиева Миләүшә 
 

Хатның авторы – Хаҗиева Миләүшә Азат кызы 
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Сираҗетдинов Шиһап Минһаҗ улына хат 
 
Бабай, сиңа матур киләчәктән оныгың Алинә яза.  
Мин сине фотосурәтләрдән генә күреп беләм. Сокланып 

кыяфәтеңне күздән кичерәм: акыллы күзләр, бөдрә чәчләр, нык гәүдә. 
Кайвакыт үз йөземдә синең белән охшашлык та табам. 

Ләкин фотосурәт кенә җитми шул. Тавышың нинди булган, 
холкың, елмаюың? Аларын инде мин беркайчан да белә алмыйм. Ә менә 
синең кыюлыгың турында кечкенәдән ишетеп үстем. 

Сугыш башлангач, син үз ирегең белән фронтка киткәнсең. Син 
Ленинградта блокада өзелгәнче калгансың. Син Җиңүгә кадәр бары бер 
ел калгач, сугыш кырында батырларча һәлак булгансың. „Ленинградны 
саклаган өчен” медалең, „Кызыл йолдыз” орденың һәм шулай ук сиңа 
карата горурлыгым һәм чиксез рәхмәтлелегем синең турында һичбер 
онытырга бирми. 

Синең кебек курку белмәс, кыю кеше белән бер генә көнгә булса 
да очраша алсам, нәрсә әйтермен икән, дигән уйлар башымда күп 
тапкырлар әйләнде. Сүзләрем дә күп иде сыман, ләкин хәзер, бу хатны 
язганда, хисләрдән башка берни калмады. 

Бик зур рәхмәт сиңа, бабам, күктә балкыган якты кояшым өчен, 
аяк астымдагы яшел чирәм, туган җиремдә азат кеше булып яши алуым, 
һәр иртә күзләремне ачып нурлы көнне каршы алганым өчен. Син без 
яшәсен дип, ил дип, якты киләчәк булдырырга дип үз гомереңне бирдең. 
Һәм моның өчен мин синең алдыңда гомер буе бурычлы. 

 
Оныгың Алинә. 

 
Хатның авторы – Хөснетдинова Алинә Рамазан кызы 
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Хөснетдинов Усман Хөснетдин улына хат 
 
Исәнме, хөрмәтле Усман бабай!  
Сиңа киләчәктән хат язам. Усман исемле кешеләр көчле характер 

һәм уңышка ирешүчәнлек белән аерылып торалар. Аларга тормышта 
активлык һәм иҗади сәләтләр ярдәм итә. Чыннан да, бу синең турында. 
Белгәнемчә, син 1910 елда Керкәле авылында туып үскәнсең. Мөләем 
Разыя исемле туташка өйләнгәнсең, 4 балагыз туган. Мәхәббәт 
тарихыгызны белмим, әмма гармунда бик оста уйнаганыңны әтием 
бүген дә искә ала. Бәлки, шулай әбинең йөрәген яулагансыңдыр. 
„Живсырье” исемле конторада директор булгансың. 1941 елда сугышка 
киткәнсең. Анда сине стрелок итеп куйганнар. Синең бер аягыңа пуля 
кереп, икенче аягыңнан чыккан. Сизәм, сиңа хәзер бик авыр. Әмма, бер 
дә бирешмә. Көчле бул! Нык бул! Беркемгә дә ышанма, үз үзеңне ишетә 
бел. 1945 елның 9 маенда безне Җиңү көне көтә. Син исән-имин булып 
кайтачаксың. Әле сугыштан соң, кызың да туачак. Аңа Нурия дип исем 
кушачаксың. Киләчәктә балаларың, оныкларың зур, матур, тату гаилә 
корачак. Алар сине еш искә алып, хәзерге вакытта тыныч күк йөзе бүләк 
иткәнеңә рәхмәт укыячаклар.  

 
Синең Илгиз улыңның оныгы Регина. 

 
Хатның авторы – Хөснетдинова Регина Илдар кызы 
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Вәлиәхмәтов Гыйлаҗ Сәләхетдин улына хат 
 
Исәнме, Гыйлаҗ бабай!  
Мин сиңа киләчәктән хат язам. Мин синең турында дәү әнинең 

сүзләреннән генә ишетеп беләм. Ләкин мин синең батыр, көчле булуыңа 
һәм илеңне яратуыңа ышанам. Чөнки син бу җир өчен үзеңнең 
гомереңне корбан иткәнсең. Хәзерге вакытта без тыныч тормышта 
яшибез. Сез, сугышта җиңеп, безгә тыныч тормыш бүләк итә алдыгыз. 
Шуңа күрә минем сиңа рәхмәт әйтәсем килә. Җиңү 1945 елның 8 маенда 
килгән, ә 9 май көнне бәйрәм иткәннәр. Без хәзер дә әлеге көнне 
онытмыйбыз! Һәр ел искә алып, бу көнне зур бәйрәм оештырабыз. Әйе, 
Син “Хәбәрсез югалганнар” исемлегендә. Ләкин сине беркем онытмаган 
һәм онытмаячак!  Без синең белән горурланабыз! 

 
Әлфинур кызыңның оныгы Рәмилә 

 
Хатның авторы – Вәлиәхмәтова Рәмилә Тәлгать кызы 
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Гыйбадуллин Сәүдахан Гыйбадулла улына хат  
 
Исәнме, Сәүдахан бабам!  
Менә инде ничә еллар узгач, мин сиңа хат язам. Әлбәттә, бәйрәм 

көннәре җиткәч кенә түгел, без сине бик еш искә алабыз. Син безнең 
йөрәкләрдән чыкмыйсың.  

Мин туганда, Мәрьям әбием ‒ исән, тик син генә безнең 
аралардан киткән идең шул. Мәрьям әбием синең хакта, сагынып, миңа 
бик күп сөйләгәндер. Кызганычка каршы, яшем бик кечкенә булганга, 
мин ул вакытларны хәтерләп бетермим. Тик шуңа карамастан, дәү 
әтием, улың Наил миңа синең турында бик күп сөйли иде. Кайткан саен: 
„Безнең әти ‒ бигрәк мәрхәмәтле, тырыш, чын ир-ат”, ‒ дип искә ала иде 
ул сине.  

Бабам, синең оныгың Илсөяр, аның кызлары ‒ мин һәм сеңлем 
Илзидә ‒ синең белән бик горурланабыз! Син, безнең аяз күк астында 
яшәвебезне теләп, дәһшәтле сугыш елларын үткәнсең. Сугышта син бер 
аягыңны югалткансың. Бик-бик авыр булгандыр сиңа ул чакта, бабам. 
Тик син көчле рухыңны төшермәгәнсең. Без генә түгел, синең 2 кызың, 
3 улың, аларның балалары, оныкчыкларың да горурлана синең белән!  

Бабам, бүгенге көндә без тыныч тормышта яшибез. Инде 75 ел 
узып бара сугыш беткән көннән. Без сезгә моның өчен бик рәхмәтле! 

Ел саен, сугышта катнашкан әби-бабаларыбызны искә алып, бик 
күп чаралар уздырыла. Үлмәс полкта мин горурлык хисе белән синең 
сурәтеңне тотып барам. Син ‒ безнең герой! 

Бабам, сине күрә алмасам да, син минем йөрәктә. Урының 
җәннәтнең түрләрендә булсын, бабам! Тыныч йокла! Безнең догалар 
синең рухыңа барып ирешсеннәр! 

Киләчәктә мин үземнең балаларыма да, сезнең шундый бабагыз 
булган дип сөйләячәкмен, Алла боерса! Син мәңге безнең йөрәкләрдә. 

 
Сине бик сагынып һәм яратып, оныкчыгың Илзирә! 

 
Хатның авторы – Галимбикова Илзирә Рамил кызы 
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Минегалиев Минефатих Минегали улына хат 
 
Исәнме, Минефатых бабай!  
Кызганыч, без синең белән бер тапкыр да күрешмәдек... Әмма дә 

ләкин синең турында миңа улың - минем бабай Минзаһит Минефатых 
улы сөйләде.  

Мин еш кына сине уйлыйм, батырлыкларың алдында башымны 
иям. Син 1941 нче елда Бөек Ватан сугышы башланып киткәч тә үк, 
аның беренче көннәреннән соңгы көннәренә кадәр илебезне 
дошманнардан саклагансың.  

 Фронтан килгән барлык хатларыңның һәрберсендә куркыныч 
граната тавышлары ишетелә сыман. Әбием бу хатларны укыганда, син 
исән дип, шатлыгыннан елаган.  

Хәтимә әбием, син киткәч, дүрт баланы туендырыр өчен, 
колхозга эшкә керә. Ул вакытларда синсез аңа бик авыр була. Әби, бу 
авырлыкларны җиңеп, балаларны аякка бастыра, кеше итә. Хәзерге 
көндә алар барысы да сезнең кебек хезмәт сөючән, яхшы гаиләләр корып 
яшиләр. Балаларың кайда эшкә керсәләр дә, үз эшләрен җиренә 
җиткереп, яратып эшлиләр. Шулай тырышып эшләгәнгә күрә, 
улларыңны һәм кызларыңны мактау грамоталары, рәхмәт хатлары, 
орден-медальләр белән дә бүләклиләр. Кызларың һәм улларың  әлеге 
көндә  инде лаеклы ялга чыктылар һәм һәрберсенең оныклары, 
оныкчыклары бар. 

Кадерле бабам, син минем генә түгел, безнең гаиләнең 
саклаучысы, яклаучысы, илебез батыры, чын герой. 

Мин сине күрмәсәм дә, фотосурәтләреңнән карап, бабам 
сөйләгәннәрдән белүемә бик бәхетлемен һәм сиңа тыныч балачагым 
өчен, башымны иеп, олы рәхмәт әйтәм!  

  
Яратып һәм сагынып, Ләйсән. 

 
Хатның авторы – Ихсанова Ләйсан Сирин кызы 
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Мөхәммәтҗанов Мингариф Мөхәммәтҗан улына хат 
 
Кадерле бабам, менә бүген мин сиңа хат язырга булдым.  
Сагындырдың... Рәхәт иде синең белән бергә булган чаклар. 

Барыбызны да яраттың, сөйдең, тәрбияләдең. Ләкин каһәр суккан 
дәһшәтле сугыш дигәннәре генә шушы көннәрне юк итеп ташлады. 
Беләм, безне бәхетле итәр өчен, безнең күгебез аяз булсын дип, 
тормышыбыз тыныч булсын өчен киткәнсең син сугышка.  

Ярый, тормышыбыз турында да сөйләп үтәм. Бездә бар да яхшы, 
тыныч. Әби дә исән-сау, кайчагында кичләрен урамга чыга да син ясаган 
капка төбендәге эскәмиягә утырып, аяз күк йөзендәге айлы, йолдызлы 
күккә текәлеп, сине сагынып утыра, синле көннәрне сагына. Йоклар 
алдыннан бергәләп, синең иминлегең өчен догалар кылабыз. Күңелем 
төшмәсен дип, минем белән уйный идең, „Урмандагы иң тәмле 
җиләкләрне алып кайттым сиңа, кызым” дип, минем кәефләрне күтәрә 
идең. Мизгел генә булып калды шул андый көннәр. Ышанам, мондый 
бәхетле көннәр тагын булачак. Җәй көннәрендә әбием белән уракка 
чыгабыз, кыш көнендә безнең тамагыбызны сыерыбыз туендыра. 
Кайчакларда аның да йөзендә сине сагыну хисе тоелып китә. Авыл 
халкы да бер көе генә яшәп ята. Хатыннар да фронтка киткән ирләрен, 
улларын, туганнарын сагыналар, көтәләр. Барлык хезмәт хатын-кыз 
өстендә калды. Күтәрәсен күтәрәбез, төшерәсен төшерәбез, җыячын 
җыябыз, безгә хәзер алар ир ат эше кебек тоелмый да. Тормышлар 
җайлы барсын өчен, бар эшкә әзер булып торабыз. Шуңа күрә безнең 
өчен борчылма. 

Ә синең..синең хәлләр ничек? Фронтта нинди хәлләр, һәлак 
булучылар күпме? Бер дә хат язмыйсың, үз хәлләреңне, фронтта булган 
хәлләрне язып җибәр әле. Көтеп калабыз. 

 
Яратып һәм сагынып, кызың Айзилә. 

 
Хатның авторы – Мөхәммәтҗанова Айзилә Камил кызы 
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Владимиров Иван Владимир улына хат 
 
Кадерле Бабам! 
Мин, оныкчыгың Сәгыева Эльза, сугыш беткәннең 75 еллыгы 

уңаеннан сиңа хат язарга булдым. 
Бабам, сугыш башлануга ук, яу кырына киткәнсең син. Башта 

Марий-Эль урманында урнашкан Суслонгер лагеренда хәрби 
күнекмәләр үткәнсең икән. Аннан сине Волхов якларына җибәргәннәр. 
Башта сиңа бик авыр булгандыр, ләкин туган ил өчен сабыр иткәнеңне 
беләм. Шуңа күрә син, бөтен авырлыкларны җиңеп, бөек җиңүне яулап 
алгансың. Син сугыштан исән-сау килеш туган авылыңа кайткансың. 
Кичләрен туганнарыңа, балаларыңа сугыштагы вакыйгаларны, 
сугышның нинди зур афәт икәнен сөйләп калдыргансың 

Бабам! Тыныч бәхетле балачак, тормыш биргән өчен, бик 
рәхмәтле без сиңа! 

Без сине һәрвакыт искә алабыз, онытмыйбыз. Бездән китсәң дә, 
без барында ‒ син исән. Тыныч йокла! 

 
Сәлам белән оныкчыгың Эльза 

 
Хатның авторы – Сәгыева Эльза Ислам кызы 
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Хәлиуллин Шәех Әймәхәммәт улына хат 
 
Бабам, илһам чыганагым, яшәргә көч һәм дәрт бирүче күңел 

маягым, сердәшем, миңа озак еллар, истәлекләр, сагынулар аша таныш 
булган – Ватан солдаты! Һичшиксез, милләтнең тарихларында язылган 
горурлык! Җиңү таңы атканга инде 75 ел вакыт үтте. Сөйләгән 
истәлекләреңне күңелемнән кат-кат үткәрәм, соклануыма чикләр юк.  

Кызганыч, еллар үткән саен, сугыш ветераннарының саны кими 
бара, без сезнең алда түләп бетермәслек бурычлыбыз, бабам... Синең 
рухи дөньяң, синең кыйммәтләрең, тормышыңны тояр идем. Күңел 
сандыгын актарып, нәрсә генә сөйлим үзеңә... Шаккатырырлык 
яңалыгым алай юк кебек, тик әйтәсе сүзем генә бар...  

Гомер уза, еллар үтә. Тарих тәгәрмәче алга тәгәри. Кешелек, 
ашыга-ашыга, киләчәккә атлый. Җиңүгә ирешер өчен, бер-беребезне 
аңлау, бер-беребезгә булышу, тырышлык, бердәмлек һәм дуслык хисе 
ярдәм итә. Бабам, беләсеңме, бу кыйммәтләрнең кадер көче кими. Бик 
кызганыч, хәзер исә кеше дә, бәхетле киләчәккә өметләнгән дөньясы да 
үзгәрде. Үзгәрде заман, үзгәрде һавасы... Син үткән дәһшәтле сугыш 
еллары күз алдыма килә, бабам. Трихны онытмаска, гореф-гадәтләрне 
саклап калырга, тыныч тормышның кадерен белергә сүз бирәм! 
Киләчәгебез уңай якка үзгәреш кичерер дигән өмет мәңге күңелемдә 
яшәр минем...  

Ватанга булган мәхәббәтегез Бөек Җиңүне китерде.  
Рәхмәт бабам, мең-мең рәхмәт! Сиңа язган бу хатым, рухыңа дога 

булып барып ирешсен иде. 
 

Яратып һәм сагынып, Регина. 
 

Хатның авторы ‒ Филиппова Регина Иван кызы  
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Шәрипов Минәт Шәйдулла улына хат 
 
Исәнме, кадерле бабай!  
Син фронттан кайтмадың, хәбәрсез югалып калдың. Мин синең 

батырларча, үз Ватаныңны намус белән саклап көрәшкәнлегеңне беләм. 
Кызганыч, мин сине беркайчан да күрмәячәкмен һәм синең белән 
тормыш турында сөйләшә алмаячакмын. Балаларың һәм оныкларыңның 
якты киләчәге өчен үләргә әзер булган батырлыгыңны истә тотабыз. Без 
синең белән горурланабыз. Батырлыгың, ихтыяр көчең, тыныч күк йөзе, 
тормыш өчен рәхмәт сиңа.  

Без Җиңүнең нинди югалтулар бәрабәренә ирешүен аңлыйбыз. 
Без, XXI гасырның яшь буыны, сугыш турында бары тик фильмнар, 
сәнгать әсәрләре буенча гына беләбез. Әмма без ветераннарыбызга 
тирән ихтирам һәм хөрмәт белән карыйбыз, аларга булышабыз, алар 
белән горурланабыз. 9 Май якынлаша. Без ветераннарыбызны, һәлак 
булган туганнарыбызны, якыннарыбызны хәтерлибез, аларны искә 
алабыз. Кызганыч, елдан-ел бездән шул куркыныч чорның тере 
шаһитлары китә. Әмма бездә истәлек яши. Һәм без киләчәктә дә, бездән 
соң килгән буыннар да халкыбызның Бөек Батырлыгы турында истә 
тотачак.  

Тыныч йокла, бабам! 
 

 Оныгың Эльвина 
 

Хатның авторы ‒ Сабирҗанова Эльвина Фирүз кызы 
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Булатов Гафур Пулат улына хат 
 
Яраткан бабаем!  
Бөек Ватан сугышы беткәнгә, җиде дистә ел узса да, син менә-

менә кайтып керерсең кебек. Бөек Җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтәргә 
җыенган көннәрдә өйдә сине еш искә алабыз. Син сугышның башыннан 
ук илебезне фашист илбасарларыннан якларга киткәнсең. Әби сине бик 
тырыш, курку белмәс кеше иде дип искә ала. Иманым камил, фронтта 
да батырларча сугышкансыңдыр, бабай. Сугыш башында танклар, 
самолетлар белән яхшы коралланган немецлар кулларына автомат 
тоткан совет солдатларын кырганнар гына, баш калкытырга да ирек 
бирмәгәннәр. Ләкин безнең солдатлар Ватан өчен сугышканнар, һәр 
аршын җир өчен кургаш яңгыры яуган. Шуңа күрә дә ярты елдан соң ук, 
әби синең батырларча һаләк булуың хакында кара мөһер сугылган 
өчпочмаклы хат алган. Әби шунда ук сыгылып төшкән, хушын җуйган. 
Күршеләре юатканнар аны. Синең төсең булып үсеп килүче бердәнбер 
баласын – безнең әтине аякка бастырырга кирәк бит. Ачлык, 
ялангачлык, урак уру, көлтә сугу, кичләрен фронтка бияләй-оекбашлар 
бәйләү дисеңме – нинди генә авырлыклар күрмәгән алар! Бөек Җиңү 
килгәч, авыл халкы илне ашлык, ит белән тулысынча тәэмин итү өчен 
тырышып эшләгән. Авылга исән-имин кайтучылар булган. Әлбәттә, әби 
кешеләр шатлыгын уртаклашкан. Әмма йөрәгеннән кан саркыган. „Их, 
исән булса, пар канатлы булып яшәр идек. Бик тату тордык. Бабаң мине 
кадерләп кенә яшәтте” – дип искә ала иде әби. Әби гомере буе сине 
сагынып яшәде. 

Бабай, хәзер авылга кайтсаң, танымас идең. Йортлар зур, бизәкле. 
Йорт саен икешәр машина. Яхшы тормышта яшибез. Өстәл тулы сый-
нигъмәт. Сине алып кайтып түргә утыртасы иде, бабай. Бу тыныч, матур 
тормышны сез ‒ Бөек Ватан сугышында дошманнарны җиңеп 
яуладыгыз! Узган ел клуб каршында Бөек җиңүдә башларын салган 
авылдашлар хөрмәтенә обелиск ачылды. Бабай, анда синең дә исем бар. 
Без әни белән җәй көне анда матур чәчәкләр үстерәбез. Бабай, синең 
каберең кайда икәнне белмәсәк тә, тыныч йокла. Мең-мең рәхмәт сиңа 
бүгенге тормышыбыз өчен! 

 
Сәламнәр белән оныкчыгың Резеда. 

 
Хатның авторы ‒ Фазлыева Резеда Рәсим кызы 
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Солдатка хат 
 
Исәнме, солдат абый! Сезгә хатны Зәринә исемле кыз яза. Сезгә, 

канлы ут эчендә йөргән фашистларга, хатым аша хөрмәтемне һәм 
рәхмәтемне җиткерәсем килә.  

Быел инде Бөек Җиңүгә 75 ел. Илебез Җиңү көнен зурлап бәйрәм 
итәргә җыена. Ә без, яшь буын, аны горурлык хисләре белән 
каршылыйбыз. Кызганычка каршы, канлы ут эчендә йөргән  чал 
ветераннарыбызның да саны елдан-ел сирәгәя бара. Бөек Җиңү көнендә 
аларның моңсу йөзләрендә һәрчак яшь тамчылары ялтырый. 

Сугыш… Нинди дәһшәтле, куркыныч сүз. Аны ишетүгә җан 
әрни, йөрәк сискәнеп куя. Кешелек дөньясына кайгы-хәсрәт китергән 
Бөек Ватан сугышы тәмамлануга 75 ел узса да, аның ачы кайтавазы әле 
бүген дә үзен сиздереп тора. Сугыш дип әйтүгә, минем күз алдыма 
җимерелгән йортлар, актарылып беткән болыннар, яраланган солдатлар, 
тылдагы хатын-кызлар, ятим балалар килеп баса. Сез, япь-яшь егетләр, 
кызлар, туган илне саклау өчен, фронтка киткәнсез. Җиңү өчен бар 
көчегезне куеп көрәшкәнсез, кайнар ут эченә кергәнсез. Күбегез Ватан 
өчен яу кырларында мәңгегә ятып калгансыз.  

Минем әби-бабайларның да әтиләре сугышның башыннан алып 
ахырына кадәр фронтта булганнар. Алар гомерләрен кызганмыйча, чын 
батырларча көрәшкәннәр. Кызганычка каршы, бөтенесе дә туган илгә 
әйләнеп кайта алмаган, яу кырында мәнгелеккә ятып калган. Без хәзер 
бабайларның медальләрен аларның төсе итеп саклыйбыз, бер дә истән 
чыгармыйбыз.  

Әбиләр сугыш елларында күргән авырлыкларны хәтерләрендә 
әле дә яңарталар. Алар  явыз дошманны җиңү сәгатен якынайту өчен 
чын күңелдән эшләгәннәр. „Шөкер, яшьлегебездә авырлыклар кичерсәк 
тә, картлыгыбыз рәхәт тормышта уза. Яшьләр бу тормышның кадерен 
белсеннәр иде”, – ди алар. Ә безнең бурычыбыз – ул еллардагы сезнең 
батырлыкны үзебездә онытмыйча, бездән соң килгән буыннарга да 
тапшыру. Чын күңелдән тагын бер рәхмәт әйтеп, хатымны тәмамлыйм: 

Рәхмәт Сезгә, батыр солдатлар, 
Саклап калган өчен илебез. 
Мәңгелек дан Сезгә, каһарманнар, 
Тыныч булсын җир һәм күгебез! 
 

Авылдашыгыз Зәринә 
Хатның авторы ‒ Хуҗина Зәринә Рамил кызы 

  

40 

 

Хабибрахманов Имаметдинга хат 
 
Исәнме, кадерле бабам!  
Без сине еш искә алабыз, синең фотосурәтләреңне карап сине 

искә төшерәбез. Бүген исә бәйрәм көне якынаю уңаеннан сиңа хат язарга 
булдым. Кызганычка каршы, безнең бер-беребезне күргән юк. Мин 
туганда, син инде исән түгел идең. Бездә синең бер-ике фотосурәтең 
сакланган. Аны безгә әбиебез калдырды, сакларга кушты. Үзе исән чакта 
шуларга карап, сине сагынып, безгә синең турныда бик күп сөйли иде. 

Тиздән 9 май бәйрәме якынлаша! Минем буын ‒ Ватанны 
саклаучыларны, чын патриотларны күрүче соңгы буын! Кызганычка 
каршы, кайбер балалар сезнең батырлыкның бөтен кыйммәтен 
аңламыйлар. Аларның үз геройлары ‒ мультфильмнар һәм заманча 
фильмнар, ә минем героем ‒ син һәм мин синең белән горурланам! 
Синең каһарманлыгыңны мин мәңге онытмаячакмын, үземнең 
балаларыма да синең турында сөйләячәкмен.  

Бабам, безнең сезгә рәхмәтебез чиксез! Сез булмасагыз, без бүген 
шушындый матур тормышта яшәмәгән булыр идек. Сез балаларыгыз, 
киләчәк буын аяз күк астында яшәсен өчен, хәтта үзегезнең 
тормышыгызны да кызганмагансыз. Дүрт ел буе дәһшәтле сугыш юлын 
узгансыз. Күбегез шул кырларда ятып та калган. Сугыш вакытында 
югалтулар бик күп булган. Андый куркынычлар башка кабатлана 
күрмәсен иде.   

 
Сине сагынып, горурланып, оныгың Хәбибрахманов Илдус 

 
Хатның авторы ‒ Хәбибрахманов Илдус Илшат улы 
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10.2-802 төркем студентлары хатлары 
 

Гарипов Муллахмәт Гариф улына хат 
 
Исәнме, кадерле бабам! Син минем дәү бабам буласың, әбиемнең 

әтисе. Кызганыч, без синең белән бер тапкыр да күрешмәдек... Ләкин 
синең турында миңа әбием Миннур Муллахмәт кызы сөйләде. Мин еш 
кына сине уйлыйм, син яулап алган орден-медальләрне карарга яратам, 
шул вакытларда мине горурлык хисләре биләп ала. Фронттагы 
батырлыкларың өчен син 1 нче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы һәм Кызыл 
Йолдыз ордены белән бүләкләнгәнсең. Мин синең алда баш иям, бабам!   

Үземә килгәндә, мин гап-гади бер кыз бала, институтта укыйм, 
дусларым бар. Буш вакытымда бәйләү, чигү эшләрен якын күрәм. Ә 
сугыш нәрсә соң ул? Дөресен генә әйткәндә, бу сорауга җавап бирү 
түгел, миңа аны күз алдыма китерүе дә кыен. Сугышның бөтен ачысын 
үз җилкәсендә татыган бабам да бу хакта тыныч кына сөйли алмаган һәм 
сөйләргә дә яратмаган, сугыш яраларын яңартасы килмәгәндер, 
мөгаен... Хәер, сугышның явызлык, үлем, күз яше, әрнү икәнен болай да 
беләбез. 

Әнә шул дәһшәтле сугышның бөтен газапларын күреп, Туган 
ягыңа Җиңү белән исән-имин кайтырга насыйп булган сиңа, бабам. 
Туган якларыңа әйләнеп кайткач та, кул сызганып эшкә тотынгансың. 
Син бик тырыш булгансың, бабам. Колхоз эшләрендә актив катнашып, 
янгын сүндерүчеләр бригадасында да җаваплы эшләр башкаргансың. 
Кулыңнан бар эш тә килгән. Күпме авырлыклар, михнәтләр күргәнсең, 
бабам! Сугыш хатирәләре җаныңны телгәләсә дә, яу кырында булган 
куркыныч хәлләрне сөйләп, безгә тыныч тормышның кадерен белергә 
өйрәткәнсең. 

Авыр сугыш еллары бүтән беркайчан да килмәсен иде. Матур 
итеп туйлар узсын, сабыйлар тусын, барлык балалар да әтиле-әниле 
үссеннәр! Җирдә гүзәллек яшәсен иде! Син дә, бабам, бу сүзләрем белән 
тулысынча килешәсеңдер дип уйлыйм.  

Туган илдә тынычлык булсын, кояш балкысын, гаиләләр 
якыннарын югалтмасыннар! Дөньяда яшәүче барлык кешенең дә теләге 
шундыйдыр, дип уйлыйм мин. 

  
Сәлам белән, оныгың Гөлия. 

Хатның авторы – Галимова Гөлия Нурсил кызы 
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Хәмәтҗанов Хәмәтхан Хәмәтҗан улына хат 
 

Исәнме минем өчен кадерле булган бабаем! Сиңа оныкчыгың 
Айсылу хат яза. Бүгенге көндә син исән булмасаң да, мин сиңа хат язарга 
уйладым. Үземнең күңелемдә булган уйларымны хатым аша юллыйсым 
килде. 

Бабаем! Күпме еллар үткән, сулар аккан. Сугыш беткәнгә дә 75 
ел үтеп киткән. Шул вакыт аралыгында нинди генә вакыйгалар 
булмаган, кемнәр генә яшәмәгән! 

Сугыш турында мин китаплардан укып, кинофильмнар карап, 
өлкәннәрнең сөйләгәннәрен тыңлап кына беләм. Аның никадәр аяусыз, 
илебезгә нинди хәсрәтләр китергәнлеген күз алдыма китерәм.  

Бабаем, сугышның беренче көннәреннән үк сугышка киткәнсең. 
Карт әбием 4 баласын куенына алып сине озатып калган. Минем бабам 
нибары өч айлык сабый булган. Гомеренең соңгы көннәренә кадәр: 
„Әтиемне бер тапкыр да күрмәдем, “әти” дип әйтә алмадым,”– дип әйтә 
иде. Ни үкенеч, күпләргә сугыштан кайтмый калганнарны истәлеккә 
калган фотосурәтләр аша гына күрергә туры килгән шул. 

Бабаем, ни кызганыч, сиңа Туган якларга кире әйләнеп кайту 
насыйп булмаган. Мин еш кына, бабама ияреп, сугышта катнашкан 
каһарманнарыбызга куелган һәйкәл янына бара идем. Йөзләгән исем 
арасында синең исемең дә бар. Тагын ике энеңнең исемнәре дә урын 
алган. Күзләргә яшь тула. Күпме яшь җаннарның гомерләре өзелгән. 
Яшисе дә яшисе иде бит әле... Бүгенге тынычлыгыбыз өчен без сезгә бик 
бурычлы.  

Бүген көн шундый матур. Күк йөзендә кояш балкый, кошлар 
берсеннән-берсе уздырып, көннең аяз, тыныч булуын искәртеп, матур 
итеп сайрый. Бу мизгелләрдә мин үземне бик бәхетле кешегә саныйм.  
Тыныч, матур тормышта яшим, якыннарым янәшәдә, югары уку 
йортында укыйм. Хыялым – укытучы булу. Күңелемдә бер генә теләк – 
бервакытта да сугыш булмасын! Көннәребез аяз, күкләребез тыныч 
булсын иде! 

Кадерле бабаем, хатымны тәмамлыйм. Барысы өчен дә рәхмәт 
Сиңа! Син безнең күңелләрдә мәңге сакланырсың.  

 
Сәлам белән, оныгың Айсылу.   

  
Хатның авторы – Васикова Айсылу Илнур кызы  

.  
  



43 

 

Вафин Мөхәмәтхан Әхмәтвафа улына хат 
 

Сандыкта әби ничә ел 
Саклап торган кадерләп, 

Бабайдан калган истәлек – 
 Саргаеп беткән бер хат. 

Өчпочмаклы солдат хаты. 
Ул күпме юллар үткән, 

Ничә тапкырлар укылып, 
Инде таушалып беткән. 

Саргаеп беткән бер биттә 
Никадәр сагыну-сагыш, 

„Озак тормам, мин кайтырмын, 
Көн дә бит алга барыш”. 

Кайта алмады бабай, ятып калды 
Кабере дә хәтта билгесез. 

Исемнәре генә кайтты бары 
Батырларның даны үлемсез! 

Исәнме, Мөхәммәтхан бабам! Менә бүген кулыма шушы 
шигырьне алдым да сиңа хат язарга булдым. Хат башындагы шигырьне 
оныгың Мөнирә апа язган. Синнән килгән хат безнең өчен бик кадерле 
истәлек. Наҗия әби синең фотосурәтең белән шушы хатка карап, гомере 
буе сине көткән, Зиннур бабай да гомере буе сине сагынып яшәгән. Ә 
мин, бабай, синең шушы фотосурәтең белән „Үлемсез полк” маршында 
катнаштым. Беләсеңме, минем өчен нинди горурлык бу! Батырларның 
исемен мәңгеләштергән һәйкәлгә синең һәм сугышта үлеп калган өч 
энеңнең исемнәре уеп язылган. Авылыбыз уртасында урнашкан әлеге 
һәйкәл яныннан узып киткән саен горурлык хисләре кичерәм мин. Ә 
күзләремдә – яшьләр... 

Быел илебез Җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итә. Без тыныч 
тормышта яшәсен өчен, сезгә гомерегезне бирергә туры килгән, сезнең 
алдыгызда бурычыбыз зур. Бик зур рәхмәт сезгә! Тыныч йоклагыз, 
бабай. Урыныгыз җәннәттә булсын. Илләр имин, еллар тыныч торсын, 
бүтән сугыш афәтләре күрергә язмасын. 

Без сезнең турында онытмабыз, балаларыгыз, онык- 
оныкчыкларыгызның күңелләрендә сез мәңге сакланырсыз. Ярый, 
бабам, хатымны тәмамлыйм. Яратам, сагынам, юксынам! 

 
Сәлам белән, оныгың Динә.  

  
Хат авторы – Вафина Динә Нуретдин кызы 
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Шәмсетдинов Гайнетдин Шәмсетдин улына хат 

Исәнме, Гайнетдин бабам! Сиңа үзең беркайчан да күрмәгән 
оныкчыгың Зөлфия яза. Кызганычка каршы, мин синең турында күп 
мәгълүмат та белмим. Әмма миңа синең батыр булуың билгеле, чөнки 
син сугышта катнашкансың. 

1942 елда сине гаиләң фронтка озаткан. Шунда сине Витебск 
шәһәренә алып киткәннәр. Анда илебезне фашистлардан азат итү һәм 
киләчәк буыннарның аяз күге өчен дошманнарга каршы көрәшкәнсең. 
Кызганычка каршы, кире әйләнеп кайта алмагансың, гаиләңә „хәбәрсез 
югалган” дигән хат килгән. 

Бүгенге көндә без барыбыз да исән-сау, бәхетле, тормышыбыз 
яхшы. Әти-әнием абый белән мине тәрбияләп үстерделәр, алар әле дә 
безгә ярдәм итеп торалар. Без дә аларга гел булышырга, аларны 
шатландырырга гына тырышабыз. Миңа инде быел 20 яшь тулды, 
яратып һәм сөенеп Казан федераль университетының икенче курсында 
укып йөрим, Филология һәм мәдәниятара багланышлар институтында 
төрек һәм татар теле укытучысы белгечлеген үзләштерәм. Абыем Илнар 
– фельдшер, ул да Казанда эшли. Аның инде үз гаиләсе бар, бик бәхетле 
гомер итәләр. 

Бабаем, безнең бәхетле булуыбызга, мул тормышта яшәвебезгә, 
югары уку йортында яраткан һөнәребезне үзләштерә алуыбызга һәм, 
гомумән, рәхәттә гомер итүебезгә синең керткән өлешең бик зур. Илебез 
сезнең кебек батыр сугышчыларны бүгенге көнгә кадәр онытмады. 
Сезнең хөрмәткә төрле шәһәрләрдә, авылларда зур-зур матур парадлар, 
кызыклы акцияләр үткәрелә. “Үлемсез полк” дип аталган шундый 
чараларның берсендә мин дә катнаштым.  Авылыбызда сезнең хөрмәткә 
исемнәрегез язылган һәйкәл тора. Без һәр Җиңү көнендә шунда җыелып, 
сезне искә алабыз, һәйкәлне чәчәкләргә күмәбез.   

Бабам, без, синең гаиләң, сине беркайчан да истән чыгармабыз! 
Без сиңа барыбыз да бик рәхмәтле, барыбыз да синең батырлыгың 
алдында баш иябез, синең белән бик горурланабыз! 

 
Сәлам белән, оныгың Зөлфия. 

 
Хат авторы – Гайнетдинова Зөлфия Заһир кызы   
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Заһидуллин Һидият Гыймади улына хат 
  
Сугыш елларында ут эчендә йөрүче бабаларыбыз өйдәгеләр 

белән даими рәвештә хат язышып торган. Бу хатлар солдатларның 
фронттагы тормышын, аларның уй-хисләрен, омтылышларын, 
кайгыртучанлык тойгыларын ачык күрсәткән. Бу хатлар – истәлекле, 
әдәби кыйммәткә ия хатлар. Мин дә сугыш кырында ятып калган бабама 
хат язарга булдым.  

„Исәнме, кадерле бабам! Бу хатны сиңа XXI гасырда яшәүче 
оныгың Инзилә яза. Хәлләреңне сорарга да кыенсынам, анысы болай да 
билгеле… Сугышта хәлләр әйбәт була димени? Синең Туган якларыңа 
исән-сау әйләнеп кайтуыңа бик өметләнәбез. Сугыш авырлыкларын 
горур итеп уза алуыңа зур ышанычлар баглыйбыз. Сугышның беренче 
көннәреннән үк илеңне, гаиләңне, туганнарыңны дошманнардан саклау 
өчен ут эченә китеп баргансың син. Ә озатып калучыларга еламаска, 
авырлыкларга каршы горур торырга, дип әйтеп калдыргансың. 
Әкренләп дусларың кайта… Сине дә көтәбез, акыллы киңәшләреңне 
кирәксенәбез, дала кебек киң күңелеңне юксынабыз. Син боегасыңдыр, 
вакыты-вакыты белән сүнәсеңдер, егыласыңдыр. Әмма ничек кенә авыр 
булмасын, шуны исеңнән чыгарма – сине монда Туган җирең, туган 
йортың, гаиләң, якыннарың сагынып көтә. 

Сәлам белән, оныгың Инзилә” . 
Хатымны тәмамладым... Әллә нинди тирән уйларга чумдым... 

Гомер уза, еллар үтә. Тарих тәгәрмәче алга тәгәри. Кешелек ашыга-
ашыга киләчәккә атлый. Ләкин без үзебезнең батырларыбызны белергә, 
искә алырга тиешбез. Җиңү һәм көрәш юлы озын һәм авыр булган. 
Ләкин батыр совет солдатлары әнә шул юлны дан белән узган һәм 
фашизмның кара крепосте – Берлинны яулап алып, Рейхстаг өстенә 
җиңү байрагы кадаган. Бу Жиңүдә минем бабамның да өлеше бик зур. 
Бабам кебек батыр сугышчыларыбыз да, тынычлык алып килгән 9 нчы 
май көне дә милионнарның йөрәгендә мәңге сакланыр! 

 

Хат авторы –  Гыймадиева Инзилә Шамил кызы 
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Имамиев Бәдыгетдингә хат. 
 
Кадерле әтиебез! Сине бик сагынып, фашистларны җиңеп, исән-

сау кайтуыңны көтеп кызың Факия хат яза. Әти! Без сине бик сагындык 
инде. Әни дә, әби дә, абый белән апа да, хәтта кечкенә энебез дә – 
барыбыз да бик сагындык. Тизрәк кайт инде, әти! Безнең хәлләр әлегә 
ярыйсы. Тик менә соңгы арада абый өчен борчылып торабыз. Язгылыкта 
аны да сугышка алулары бик мөгаен. Әни иртәдән кичкә кадәр кырда 
эшли. Бик соң гына, арып кайта. Абый да һәрдаим эш белән мәшгуль. 
Апа белән мин йорт тирәсендәге бөтен эшне эшләп куябыз. Әби ашарга 
пешерә. Әле сыерыбыз сөт бирә. Аз булса да бәрәңгебез бар. Әйбәт 
эшләгән кешеләргә колхоздан бераз он бирделәр. Безгә дә тиде. Безнең 
әни белән абый бик тырышлар бит. Энем Кәбир генә әнине гел сагынып 
елый. Әни кайткач, кулыннан гына тотып йөри. Зур үсә бит инде ул да. 
Җәйгә өч яшь тула. 

Апа да, мин дә әйбәт укыйбыз, әти. Борчылма, яме. Без әйбәт 
укырга тиеш. Иии, бер кызыклы хәлне язмый торам. Авылга әллә 
кайлардан күп кеше китерделәр. Аларны төрле йортларга 
урнаштырдылар. Ә безгә юк. Өебез кечкенә бит. Менә шуларның 
кайберләре беркөнне авыл клубында русча концерт куйды. Клуб 
шыгрым тулы иде, әти. Без дә бардык. Русча булса да, бик ошады. 

И, әти, синең хәлләреңне сорарга да онытканмын. Озак-озак 
сугышасызмы? Танклар белән сугышасызмы, әтием?  Әби дә, әни дә 
кичләрен озак итеп дога кылалар. Сине исән-сау йөрсен дип телиләр. 
Әти, син үзеңне сакла инде, яме. Без сине бик көтәбез. Сау бул, әти. 

 
Кызың Факия, 6 нчы сыйныф укучысы.  

 
Хат дәү әтиемнең сеңелесе Имамиева Факия исеменнән язылды. 

 
Хат авторы – Гыймадиева Ризәлә Рәкыйф кызы  
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Якупов Зинәтулла Зәйдулла улына хат 
 

Исәнме, Зинәтулла бабай! Сиңа ерак 2020 елдан оныкчыгың Зилә 
яза. Син мине, әлбәттә, белмисең. Ә миңа синең турында синең улың 
Фәйруз абый сөйләде. Аның сөйләве буенча, син пунктуаль, җыйнак 
кеше булгансың. Һәрвакыт пөхтә киенеп йөргәнсең. 2019 елда Фәйруз 
абый “Юлның ахыры юк” исемле китабын чыгарды. Бу китапта синең 
авыр язмышың турында да язмалар бар. Аның эчтәлеге белән 
танышканнан соң, минем башымда төрле сораулар туды. Бабай, тормыш 
авырлыкларына ничек бирешмәдең икән син? Шахтадагы авыр эшкә, 
андагы тормыш шартларына ничек сабыр итә алдың икән? Нинди 
хисләр кичердең икән син ул елларда? 

Фәйруз абый язганнарга караганда, син 1945 нче елның ахырында 
яки 1946 елның башларында Туган авылыңа кайткансың, төгәл вакытын, 
кызганычка каршы, белми. Бик шатланып, көтеп алганнар сине Ә син 
үзең хәтерлисеңме, бабай? „Кич белән йолдызлы күктән кинәт кенә 
йолдыз атылган кебек кайтып төште”, – дип сөйли Фәйруз абый бу 
шатлыклы вакыйга турында.  

Сәламәтлегең начар булу сәбәпле, сине сугышка алмаганнар, 
Молотов өлкәсенең Кизель шәһәренә шахтага җибәргәннәр. Анда 
кичергән авырлыкларыңны, күз алдыма китереп карасам, күзләрем яшь 
белән тула. Түзә алмаслык шартларда эшләгәнсең, Ләмигә әбигә авыр 
газапларың турында хатлар язганың билгеле. Кешеләр түзеп тора 
алмагач, үзләрен атарга таләп итә башлаганнар. Шахтада эшләүне фронт 
белән чагыштырганнар. Ачлык заманы, юклык заманы һәрбер кешенең 
башыннан үткән, мин мондый хәлне беркемгә дә теләмәс идем.   

Без хәзер тыныч рәхәт заманда яшибез. Тормышның тәмен, ямен 
белеп яшәргә кирәклеген аңлыйбыз. Безнең матур тормыш итүебездә 
синең дә хакың зур, рәхмәт сиңа, бабай. Фашистларга каршы кем кулына 
автомат тотып, кем каләм тотып, ә син, бабай, күмер чаба торган кирка 
тотып сугышкансың. Авырлыкларны җиңеп туган авылыңа әйләнеп 
кайтырга да насыйп булган. 

Мин синең белән горурланам, синең батырлыгыңа сокланам! 
 

Сәлам белән, оныгың Зилә. 
 

Хат авторы – Зәйдуллина Зилә Рамил кызы   
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Ибраһимов Ягъфәр Зиннәтулла улына хат 
 
Әссәламүгаләйкүм, кадерле Ягьфәр картатаем! Сиңа хат язмакчы 

булдым әле. Хәл-әхвәлләрең ничек? Авырмыйсыңмы, яраларың булса, 
төзәлерлекме? Без Татарстанның Түбән Кама районында исән-имин 
яшибез, Аллага шөкер. Улың Рәсим киленең Фәвилә белән әкрен генә 
тормыш алып баралар. Гаиләбезнең бер яртысы Татарстанда яши, 
Рәсилә, Илсияр, Гөлсинә апалар Уфада гомер итәләр. Алар белән ай саен 
элемтәгә керәбез, бер-беребезгә кунакка йөрибез. Без дә Уфа шәһәренә 
еш барабыз, Алга, Чуенчы авылларына кайтып зиратларын күреп 
китәбез, картатай-нәнәйләрне искә алып, алар өчен дога кылабыз. 
Уфадагылар Татарстанга, без яши торган Ташлык авылына, кунакка 
киләләр. Башкортстаннан Татарстанга күчүебезгә дә 10 ел вакыт узып 
киткән, картатай...  

Беләсеңме, картатай, хәзер илебездә карантин бара. Әллә нинди 
яңа вирус чыккан, шуннан бик күп кеше чирләгәч, дөньяның төрле 
илләрендә кешеләрне өйдә утырырга өндиләр. Атнага ике-өч тапкыр 
шәһәргә азык-төлексатып алырга чыгабыз. Бункерда утырган шикелле 
килеп чыга бит, картатай. Сезгә дә дошман пулялары очкан вакытта 
бункерларда утырырга туры киләдер... Әлбәттә, сугыштагы бункер 
бөтенләй икенче инде ул... Сез бит анда, сугыш кырында, фашистлар 
янында... Исән-сау гына була күрегез.  

Үзебездә менә шундый хәлләр. Картатаем, синең хәлләреңне дә 
беләсем килә. Сугышта хәлләр ничек булсын инде?! Җиңелләрдән 
түгелдер, картатай... Беләм, син фронт турында сөйләргә бик 
ашыкмыйсың, әмма бераз үзең сугышкан җирләр турында язып китсәң, 
мин бик шат булыр идем. 

Хатыбызны укыгач, мөмкин булганча, җавап язып җибәрче, 
Ягъфәр картатай. Синең сугыштан исән-имин кайтуыңны бик көтәбез! 

 
Сәлам белән, оныгың Мансур. 

 
Хат авторы – Ибраһимов Мансур Динар улы 
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Идрисов Юныс Шәрип улына хат 
 
Исәнме, бабакаем! Сиңа сагынычлы сәламнәр белән хат язучы 

оныгың Алинә дип белерсең. Сәлам шулай ук әбидән, әнидән, сеңлем 
Гөлинәдән, туганнардан, күршеләрдән. 

Бабай, бүген синнән хат килде. Без синең исән-сау булуыңа бик 
шатландык. Әби бүген кош тоткандай очынып, сөенеп кенә йөрде. Безгә 
кергән һәр кешегә “Юнысымнан хат килде, ул исән-сау, Аллаһыма 
шөкер! –” дип, шатлыгы белән уртаклашты. Телендә бүген син генә 
булдың. Менә хәзер, кич утырып, сиңа хат язабыз. Без бер көйгә яшәп 
ятабыз. Әтидән дә хатлар килеп тора. Аның очучылар хәзерли торган 
курсларда укыганын беләсең инде. Август ахырларында аларны да 
фронтка җибәрәчәкләр. Әби дә, без дә сезнең өчен бик борчылабыз. Әби 
гел сезнең турында уйлап йөри: “Тамаклары ач түгелме икән? Өсләре 
бөтенме икән? Исән-имин генә булсалар ярар иде”– дип Аллаһы 
Тәгаләгә ялвара. 

Колхозда язгы чәчүгә әзерләнәләр. Әни унбер көн буе Арчадан 
симәнә ташырга йөрде. Әле ярый күрше Хатыйп абый Теләче базарына 
барганда, әнигә дә биш кием чабата алып кайткан иде. Әни рәхәтләнде 
ул чабаталарга. Һәр җомгада әби, мин һәм Гөлинә атлар карарага 
менәбез. Сугышка кадәр син җигеп йөргән Йолдыз кашканы әби пешкән 
бәрәңге белән сыйлый. Йолдыз кашка әбине таный, аны күргәч тә янына 
йөгереп килә. Әби дә бик ярата шул үзен, маңгаеннан сыпый-сыпый: 
“Юнысымны күргән күк булдым”, “Юнысымны күргән күк булдым”, – 
дип кабатлый. 

Әби белән әни кыш көннәрендә, кич утырып, фронтка җибәрергә 
йон оекбаш бәйләделәр. Әби егерме кием оекбаш бәйләп, беренче 
урынны яулады. Синең разведчик икәнеңне белгәч, язгы сарык 
йоныннан автомат тотарга җайлы булсын диеп, перчатка бәйли 
башлады. Перчатканың эчке ягына “И. Ю.” дигән тамга да салып бара. 
Белеп булмый, бабакаем, бәлки бу перчаткалар синең үзеңә дә эләгер. 

Бездә менә шундый хәлләр, бабакай. Синең үзеңнең хәлләрең 
ничек? Үзең турында күбрәк яз. Без сине бик яртабыз, сагынабыз! 
Әбием хатны җыр юллары белән тәмамларга куша:  

Тау астында таллар бар ла, яфрагында баллар бар. 
Талда яфрак, миндә сагыну, сездә нинди хәлләр бар? 

 
Сәлам белән, әби, әни, оныкларың Алинә һәм Гөлинә. 

 
Хат авторы – Идрисова Алинә Илдус кызы 
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Вафин Хаматхан Вафа улына хат 

  
Исәнме, кадерле бабам! Менә Бөек Ватан сугышы беткәнгә дә 

быел 75 ел була... Сине әнинең сөйләгәннәре буенча гына белүем 
кызганыч. Ерак 1943 елда синең белән булган барлык куркыныч 
вакыйгаларны мин инде яттан сөйли алам. Бу коточкыч еллар турында 
сөйләшергә яратмаганыңны беләм, әмма синең сугышта күрсәткән 
батырлыкларыңны онытырга хакым юк, бабам. Фронтка киткәндә сиңа 
нибары 26 яшь кенә булган. Сугышның дәһшәтле дулкыны сине 
Ленинград блокадасына алып килгән, бик күп михнәтләр күргәнсең... 
Тоткынлыкта вакытта ач торуларың иң авыры булгандыр. Үлем белән 
көрәшеп, контузия кичергән вакытларың да мәгълүм, әмма син 
бирешмәгәнсең. Мин синең белән бик нык горурланам! 

Бабай, хатыма җавап алмаячагыңны беләм, чөнки син инде исән 
түгел... Ләкин мин сиңа үземнең ничек яшәвем турында сөйләргә телим. 
Мин инде хәзер институтта икенче курсны тәмамлыйм. Укулар яхшы 
бара, барлык иҗтимагый эшләрдә актив катнашырга тырышам. Ә безнең 
илебезгә яз килде, бабай! Табигать, ниһаять, җанлана башлады. 
Озакламый бакчага кайта башлыйбыз. Анда без төрле яшелчәләр 
утыртабыз. Май ае минем өчен иң әһәмиятле, чөнки бу айны янә Җиңү 
көне бәйрәменә багышланган парад булачак һәм мин ул парадка 
горурланып барачакмын! Син бит илебезнең батыры! Мин безнең һәм 
киләчәк буыннарның ирекле илдә тыныч яшәвенең, үлемсез 
батырлыкның кадерен белүләрен телим. Синең ярдәмең белән мин 
тыныч кына яшим, сулыйм, зәңгәр күккә карыйм һәм Жир йөзендә 
үткәргән һәр мизгелдән ләззәт алам. Син миңа ирекле тормыш бүләк 
иттең, шуның өчен мең рәхмәт сиңа, бабам! Синең батырлыгың турыда 
мин булачак балаларыма да сөйләрмен. Син мәңгегә минем йөрәгемдә! 

 
Сәлам белән, оныгың Аделина. 

 
Хат авторы – Минһаҗева Аделина Азат кызы   
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Зиннәтов Зиннәтшага хат 
 
Исәнме, кадерле бабам! Минем кулымда синең әбиемә язган 

соңгы хатың. Мин аны синең истәлегең итеп саклыйм. Фотосурәтеңне 
бер тапкыр күргәнем булмаса да, мин сине сагынам. Бүген яныңа 
утырып, сине кочаклап, сугыш еллары турында сорашыр идем. 
Әниемнән ишеткәнемчә, сугышка 1941 нче елның июнендә китеп, 
фронтның алгы сызыгында көрәшкәнсең. Шул ук елның хәбәрсез 
югалуың турында хат килә. Дүрт бала белән сине озатып калган әбием 
шул көннән башлап тол калган. Минем дәү әтием үзе дә сине хәтерләми 
иде, чөнки ул син сугышка киткәндә күкрәк баласы гына булган шул. 
Ләкин минем синең кайда хезмәт итеп, кайда һәлак булуың турында 
беләсем килә. Без бу хакта “Хәтер китабы” редакциясе хезмәткәрләренә 
дә мөрәҗәгать итеп карадык. Ләкин анда синең фронтка Кайбыч районы 
комиссариатыннан алынуың гына билгеле. Син минем өчен илен яклап 
һәлак булган кыю, батыр, үлемсез сугышчы. Син “Хәтер” китабы 
битләрендә генә түгел, безнең күңелләрдә дә яшисең. Көннәрдән бер 
көнне синең турында күбрәк мәгълүмат ишетермен дигән өмет тә бар. 
Узган ел әниемә дәү әнинең абыйсы фронтовик Сабиров Галимҗан 
Сабир улының Мәскәү өлкәсенең Орехово-Зуево шәһәре янында 
күмелүе турындагы документны тапшырдылар. Күрәсең, эзтабарлар 
хәбәрсез югалучыларны әле һаман да эзли. Синең турында да берәр 
мәгълүмат килер кебек. 

Кадерле бабам! Без сезнең батырлыгыгызны онытмыйбыз. 
Һәйкәлләрдә дәһшәтле сугышта һәлак булган баһадирларның исемнәре 
уелган.   Ул чорлар тарихын тыңлаганда, тамакка төер тыгыла. Бабам, 
мин сине башыңа пилотка салган, көләч йөзле яшь сугышчы итеп күз 
алдыма китерәм. Әйе, син анда ач, ялангач та булгансың, суыкта окоп 
эчләрендә дә кунарга туры килгәндер. Гаиләңне уйлап йөрәгең мең кат 
сыкрангандыр...  

Бабам, сугыш елларын искә төшереп, яраңа кагылуым өчен 
ачуланма. Тыныч, имин тормышның кадерен белү өчен мондый 
истәлекләрнең әһәмияте зур. Синең белән чиксез горурланам мин, 
бабам! Синең батырлыгың алдында баш иям. Рухың шат һәм тыныч 
булсын.  

Сәлам  белән, оныгың Алсу. 
Хат авторы – Минһаҗева Алсу Радик кызы  
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Миңнебаев Хөснулгатага хат 
 

Исәнме, минем хөрмәтле Хөснулгата бабам! Сиңа бу хатны мин, 
улың Рифкатның оныгы Равилә, яза. Кызганычка каршы, миңа сине күрү 
бәхете насыйп булмады, әмма минем күңелемдә синең якты истәлегең 
саклана. Бу истәлекләр туганнар белән җыелышып, сине искә алган 
саен, яңара баралар, шул мизгелләрдә күңелемдә горурлык хисләрем 
артканнан-арта бара. 

1942 ел. Син яшьлегеңнең иң матур чагында илебезне явыз 
дошманнардан сакларга дип сугыш кырына киткәнсең. Фронтта 
дошманнарны җиңү өчен бар көчеңне куйгансың. Синең күпме 
авырлыклар кичерүеңне, сугыш белән күзгә-күз очрашкан коточкыч 
мизгелләрне күз алдына китерү белән, йөрәгем калтырап куя...   

Сугыш беткәнгә дә күпме еллар үткән... Җиңү шатлыгы алып 
килгән 9 нчы май көненең дә менә инде 75 еллыгын каршылыйбыз. 
Меңләгән гаиләләрне хәсрәт утына салган дәһшәтле сугыш нәкь менә 
синең кебек курку белмәс сугышчыларның батырларча көрәшүе 
нәтиҗәсендә Җиңү белән тәмамланган. Инде менә 75 ел тыныч 
тормышта яшибез, барысы да яхшы, өстебезгә кияргә кием бар, 
өстәлебездә нинди генә ризык юк, торыр урыныбыз җылы һәм якты. 
Моның өчен сиңа бик зур рәхмәт, дәү әтием! Әбием сөйләгән 
хатирәләрне кат-кат уйлыйм да, үзеңне күреп белмәсәм дә, үзәгем 
өзелеп, сине сагынып куям, мин сине бик нык яратам, синең батыр 
исемеңә тап төшермәс өчен тырышам. Киләчәктә дә балаларыбыз һәм 
оныкларыбыз синең турында белерләр, батырлыкларың буыннан-
буынга күчә барыр. Һәр ел саен аяз күкле Җиңү көнендә сиңа һәм яу 
кырындагы дусларыңа багышлап җырлар, җырланыр, шигырьләр 
яңгырар, сугышның тарихи хатирәләре искә алынып, күзләр яшьләнер... 
Безгә бәхетле тормыш бүләк итүегез өчен рәхмәт, мең-мең рәхмәт сезгә, 
дәү әтием! Дөньялар алга таба да тыныч була күрсен!   

 
Сәлам белән, оныгың Равилә. 

 
Хатның авторы – Миңнебаева Равилә Ринат кызы  
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Низамиев Петр Николай улына хат 
 
Исәнме, кадерле Пётр бабам! Сиңа Азнакай шәһәрендә яшәүче 

оныкчыгың Гөлнара хат яза. Бабам, кызганычка каршы, безнең 
танышырга мөмкинлегебез булмады. Син мине белмәсәң дә, бала 
чаклардан ук дәү әнием синең фоторәсемнәреңне күрсәтеп, бик озын-
озак итеп сөйли иде. Елмаеп сөйләсә дә, күзләрендә яшьләр күренә, 
иреннәре дерелди иде. Әбинең сөйләве буенча, син бик ачык күңелле, 
кешелекле, ярдәмчел һәм бик шаян кеше булгансың. Сугышның беренче 
көннәреннән үк сине хәрби хезмәткә алганнар. Берничә айдан соң, Пётр 
бабам, синең турында “Хәбәрсез югалды” дигән хат килеп төшә. Гаилә 
өчен әйтеп бетерә алмаслык бик зур кайгы була бу.  

Сугыш – коточкыч афәт. Сез күп тапкырлар үлем белән йөзгә-йөз 
очрашкансыз, пулялар яңгыры яуганда, снарядлар ярылганда, курку 
хисләрен кичергәнсездер... Әмма Ватан алдындагы бурычыгыз, Туган 
җирегез, әби-бабаларыгыз, әти-әниләрегез, балаларыгыз хакына 
кулыгызга мылтык тотып, дошманга карша батырларча көрәшкәнсез. 
Сез, солдатлар, бер-берегезне ташламагансыз, соңгы сынык ипиегезне 
бүлешеп ашагансыз, бер-берегезгә терәк булгансыз, бердәм булгансыз. 
Шулай булмаса, җиңүгә ирешеп тә булмыйдыр ул, бабаем. 

Бабаем, минем барысы да яхшы. Бүгенге көндә мин яраткан уку 
йортым – Филология һәм мәдәниятара багланышлар институтында 
үземә ошаган кызыклы һөнәр үзләштерәм. Киләчәктә мин телләр 
укытучысы булып эшләргә телим. Минем хыялым – үз мәктәбемне ачу. 

Хөрмәтле Пётр бабай! Менә инде 75 ел без сезнең сугышта 
җиңүегез бәрабәренә яулап алынган тыныч тормышта яшибез. Күгебез 
аяз, туар таңнарыбыз якты. Сез күз алдына да китермәгән югары 
технологияләр заманында яшибез. Сугыш чорында сезне туган җирегез, 
якыннарыгыз белән бары тик өчпочмаклы хатлар гына бәйләп торса, без 
бүген электрон почталар аша дөньяның теләсә кайсы почмагы белән 
элемтәгә керә алабыз. 

Тагын күп еллар узар. Буын арты буын алмашыр, ләкин Бөек 
Җиңү, аны яулап алган фронт һәм тыл каһарманнарының якты истәлеге 
халык күңелдә мәңге яшәр. Тыныч тормыш, матур киләчәк өчен рәхмәт 
сиңа, кадерле бабаем! Тыныч йокла! 

Сәлам белән, оныгың Гөлнара. 
 

Хат авторы – Раянова Гөлнара Инсаф кызы 
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Шәйхетдинов Гыйльметдин Шәйхетдин улына хат 
 

Исәнме, дәү бабаем! Сиңа оныкчыгың Алинә хат яза.   
Беркөнне дәү әбиемә язган хатларыңны укыдым, күзләремә яшьләр 

килде. Эх, синең киң күкрәгеңә башым салып, янәшә утырасы һәм синең 
тормышың турында сөйләшәсе килеп китте… Син бит үзеңнең 
гомереңне куркыныч астына куеп, Ватаныбызны фашистлардан саклап, 
безгә аяз күк йөзе бүләк иткәнсең. Дәү әнием, әниемнең әнисе, еш кына 
синең турында сөйли батырлыкларың турында да аннан ишеттем. Бераз 
синең үткәннәреңне исемә төшереп алсам, ачуланмассыңдыр бит, 
бабам?  

Дәү бабаем, син хәрби хезмәткә 1939 елның язында чакырыласың. 
Хәрби хезмәтне 37 нче мотобатальонның 4 нче гвардия авторотасында 
шофёр булып эшлисең. Хәрби антны 1939 елның 31 нче маенда кабул 
итеп, күп тә үтми, Фин сугышы башлана, бу сугыш 102 көн дәвам итә. 
Дәү бабаем, шул вакытта сине Фин сугышына җибәрәләр. Фин 
сугышының зәмһәрир суыклары, кар-буранлы кышы үзәкне өзсә дә, 
икенче яктан, тәҗрибәсез яшь солдат булуы үзен сиздергәндер, дип 
уйлыйм. Сугыш тәмамлангач, Армия хезмәтен дәвам итәсең. Инде күп 
тә калмый, әнкәсе, туганнары, туган ягына кайтам дигәндә генә, бөтен 
дөньяны тетрәндереп, хыялларыңны чәлпәрәмә китереп, Бөек Ватан 
сугышы башлана.  

Шулай итеп, сиңа, дәү бабаем, Армия хезмәтеннән туп-туры 
сугышка китәргә туры килә. Дәһшәтле сугыш елларында нинди генә 
кыенлыклар күрмисең син! Дошман тәнеңне күпме генә яраласа да, 
җаныңны ала алмый. Җиңү көнен исән-сау каршыларга туры килә сиңа. 
Туган илебезне усал дошманнан саклап калып, безгә, бәхетле киләчәк 
бүләк итүең өчен мең рәхмәт сиңа!   

Сугыштан кайткач, син үзеңнең мәхәббәтеңне – Шәмсия әбиемне 
очратып, аның белән гаилә корып, дүрт бала үстерәсез. Мин үземне бик 
бәхетле саныйм, чөнки сине күреп сөйләшеп кала алдым. Миңа бу 
вакытта бары тик 5 яшь кенә иде, ләкин мин барысын да хәтерлим. Мин 
синең белән бик нык горурланам, дәү бабаем! 

 
Сәлам белән, оныгың Алинә. 

 
Хат авторы – Фархаева Алинә Ришат кызы 
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Кәримуллин Хәбибулла Кәримулла улына хат 
 
Исәнме, кадерле бабам! Сиңа Биектау районы Мәмдәл авылында 

яшәүче оныгың Алия хат яза. Кызганыч, бабам, әмма без синең белән 
бер тапкыр да күрешмәдек. Синең турында мин дәү әниемнән ишетеп 
беләм, ул еш кына, фоторәсемеңне кулга ала да, синең турында сөйли, 
сагыну хисләрен шулай тарата, күрәсең, безгә гыйбрәт булсын дигән 
уйлары да юк түгелдер... 

Ниләр беләм соң мин синең турында, бабам? Син, минем дәү 
әниемнең әтисе – Хәбибулла бабам, 1913 елның 15 нче апрелендә 
Биектау районы Чыршы авылында тугансың. Унҗиде яшеңдә Казанга 
китеп, поездларга товар төяп торгансың. Казан шәһәрендә тормыш 
иптәшең Әминә белән очрашкансың. 1941 елда ике яшь йөрәк кушылып, 
бәхетле гаилә корган. Беренче балагыз – дәү әнием Фирдания туган. Син 
кыз балаң тууына бик шатланганың, бабам. Әмма рәхәт тормышыгыз 
озакка бармаган, 1941 нче елда сугыш башланган һәм син үз теләгең 
белән сугышка киткәнсең.  

Әй, бу сугыш дигәннәрен... Сугыш турында сөйләгәндә 
Фирдания дәү әниемнең күзләренә яшь җыела, куллары калтырый, 
иреннәре дерелди, бераз тын алып тора да, сөйләвен дәвам итә: 

„Сугыш – коточкыч афәт. Күпме кайгы китерде, балаларны ятим 
итте, хатыннарны тол калдырды, шәһәр-авылларны җимерде, күпме 
асыл ирләрнең гомерләрен өзде. Бабаң да 1942 елда сугыш кырында 
ятып калды... Әткәй юклык гомер буе үзен сиздереп килде безгә. „Әти” 
сүзен әйтергә тилмереп үсү, әрнү-сагынулар, әтисезлектә үткән ачы 
язмыш күңелгә һаман да тынгылык бирми... Мин бүген дә әти рухы 
белән яшим...” 

Без, хәзерге заман балалары, бүгенге матур тормышта әти-
әниләребезнең җылы кочагында гомер кичерәбез. Безнең балачак – 
бәхетле балачак. Рәхәт тормышыбыз, аяз күгебез өчен без сезгә – Җиңү 
көнен якынайту өчен гомерен дә кызганмаган батыр Совет 
сугышчыларына зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Бу хатым якты 
киләчәгебездә сабыйлар тыныч йокласын өчен гомерләрен биргән 
авылдашларыбыз рухына, синең рухыңа дога булып барсын иде. Тыныч 
йокла, бабам! Гомер буе синең белән горурланып яшәргә, исемеңә тап 
төшермәскә сүз бирәм. 

Сәлам белән, оныгың Алия. 
 

Хат авторы – Фатыйхова Алия Ленар кызы 
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Фәсхиев Низам Габдрахман улына хат 

Исәнме, кадерле бабам Фәсхиев Низам Габдрахман улы! Сиңа 
ерак 2020 нче елдан оныкчыгың Фәсхиева Энҗе яза. Син, әлбәттә, мине 
белмисең. Ә синең турында миңа әбием күп сөйләде. Ул миңа синең 
полкташларың белән ял вакытында төшкән саргайган фотосурәтләреңне 
күрсәтте. Хәтерлисеңме, ерак 1942 нче елда сине гаиләң хәрби хезмәткә 
озатып калды? Аннан соң сине Пенза гарнизонына яшь сугышчылар 
курсы үтәргә чакырдылар. Менә 1943 нче елның июнь ае...Син 214 нче 
полкның 6 нчы гвардия танк корпусында хезмәт итәсең. 

Кечкенә әбием абыйлары белән күп күз яшьләре түкте. Син 
гаиләңә хатларны еш язарга вәгъдә биреп киттең. Һәм буш вакытың 
булу белән яздың да. Хатларыңда әниеңнән ничек яшәүләрен сорашып 
тордың. Тормышлары авырмы? Әтиеңнең, абыйларыңның, сеңелеңнең 
хәлләре ничек? 

Әбием синнән килгән хатларны бик кадерләп саклый, шул 
хатларда язылган сүзләрне яттан белә һәм сине горурлык хисе белән 
искә ала иде. Синең Беренче Украина фронтында сугышканыңны, 
шофёр-механик булганыңны, танкта контузия алганыңны сөйләгәндә 
күзләреннән яшьләр тәгәрәде. 

Син сугышны ахыргача үттең, Җиңү көнен Болгария шәһәре 
Славенда каршыладың һәм илебезне фашистлардан азат итүне дәвам 
иттең. Сугышлар белән бөтен Европаны үткәч, 1947 нче елда Ватаныңа 
җиңүче булып кайттың. 

Сугышка син 18 яшеңдә киткәнсең. Мөгаен, синең тормышка үз 
планнарың, якты хыялларың булганыр, син киләчәгеңне бөтенләй 
башкача күзаллаган булгансыңдыр. Кайчак үземне синең урынга куеп 
карарга, сугышны күз алдына китерергә тырышам. Әмма барып 
чыкмый... Күзгә яшьләр килә, күңелне курку били... Безнең буын бу 
үлемсез батырлыкны беркайчан онытмасын һәм кадерен белсен иде.  

Үзегезне гомерләрегезне корбан итеп, сез безгә тыныч тормыш 
бүләк иттегез. Без бу тыныч тормышны саклап калу өчеп кулыбыздан 
килгәннең барсын да эшләячәкбез. 

Кадерле бабам! Беләм, минем хатым сиңа барып җитмәячәк. 
Әмма шуны язасым килә, мин синең белән чиксез горурланам!  

 
Сәлам белән, оныгың Энҗе 

 
Хатның авторы – Фәсхиева Энҗе Данил кызы 
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Садыйков Фатыйх Мөхәммәд улына хат 

 
Исәнме, кадерле бабай! Сиңа ерак 2020 елдан оныгың хат яза. 

Син мине, әлбәттә, белмисең. Ә миңа синең турында әбием күп сөйләде, 
полкташларың белән төшкән саргайган фоторәсемнәрне күрсәтте. Аның 
сөйләгәннәреннән менә нәрсәләр белдем мин. 

1941 елның август аенда сине гаиләң хәрби хезмәткә озатканын 
хәтерлисеңдер, бабам. Сугыш белән ике арада бердәнбер хәбәрләшү 
чарасы булып хатлар йөргән. Шул хатларны әбием бик кадерләп 
саклаган, аларны кат-кат укып, күңеленә юаныч эзләгән.  

Бабам, мин еш кына үземне синең урынга куям, сугышның 
барлык дәһшәтләрен күз алдына китерергә тырышам... әмма бу озакка 
бармый... күзләрем яшьләнә... Сугыш дип әйтүгә, минем күз алдыма 
җимерелгән йортлар, актарылып беткән болыннар, ятим балалар килеп 
баса. Әйе, рәхимсез сугыш илебез халкына әйтеп бетергесез кайгы-
хәсрәт китергән. Япь-яшь егетләр, кызлар, туган җирләрен саклау өчен 
фронтка киткәннәр. Сугыш бик күп гаиләләргә кайгы, ачы күз яшьләре 
китергән. Я ире, я уллары, я әтиләре Ватан өчен яу кырларында мәңгегә 
ятып калган. Ачлыктан тилмереп үлүчеләрнең саны да бихисап булган. 
Бу рәхимсез сугышта бик күп якташларыбыз якты дөнья белән 
саубуллашкан. Нинди зур югалтулар! Бу дәһшәтле сугыш чорын күз 
алдына китерү бик авыр... 

Кадерле бабаем, әгәр синең белән очрашу мөмкинлеге булса, мин 
сиңа бик күп сораулар бирер идем. Без синең белән бик озаклап 
сөйләшеп утырыр идек... 

Урамда 2020 нче ел... Май ае. Илебезгә Җиңү алып килгән ай. 
Быел Бөек Ватан сугышында Җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итәчәкбез. 
Без, XXI гасырның яшь буыны, ветераннарыбызга тирән ихтирам һәм 
хөрмәт белән карыйбыз, алар белән горурланабыз. Кызганыч, елдан-ел 
шул куркыныч чорның тере шаһитлары безнең арабыздан берәм-берәм 
китеп бара.  

Кадерле бабам, безгә тыныч матур тормыш бүләк итүче курку 
белмәс батыр сугышчылар арасында син дә бар. Мин синең белән чиксез 
горурланам! Синең батырлыгың безнең хәтердә мәңгегә сакланачак! 

 
Сәлам белән, оныгың Люция. 

 
Хат авторы – Хисаметдинова Люция Фиргиз кызы 
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Шәйдуллин Хабибрахман Шәйдулла улына хат 
 

Исәнме, кадерле бабам! Әнием белән үткәннәрне барлап, истәлек 
һәм хатирәләрне искә төшереп утырганнан соң, сиңа хат язарга булдым. 
Мин – Әдилә, синең оныгың Алсуның кызы. 

Синең фронтта күрсәткән батырлыкларың, каһарманнарча 
сугышуың турында миңа әнием сөйләде. Син 1941 елда, сугыш 
башлануга, фронтка киткәнсең. Сигез дус, сигез гаилә башлыгын бер үк 
көнне елаша-елаша фронтка озатканнар. Бу вакытта әле әниемнең 
әнисенә бары тик 20 көн генә була. Тилмереп көткән хат бары бер 
тапкыр килә. 1941 нче елның декабрь аенда синең “Хәбәрсез югалды” 
дигән рәсми документың килеп төшә. Бу минутларда берсеннән-берсе 
кечкенә дүрт бала белән тол калган Зәйнәп әбиемнең күңел халәтен бер 
Ходай гына белгәндер... 

Бабам, синең күрсәткән батырлыкларың, Лениград фронтында, 
Волхов елгасы буенда дошманга каршы көрәшүең, безнең бүгенге 
бәхетле тормышыбыз хакына гомереңне дә кызганмый, батырларча 
сугышуың билгеле.  

Зәйнәп әби гомере буе сине көтеп яшәгән һәм Туган җирнең бер 
уч туфрагын кабереңә булса да салырга хыялланган. 1998 елда әбиемнең 
бу хыялын әниемнең абыйсы тормышка ашыра. Ул сугыш калдырган 
эзләр аша синең Ленинград бистәсе, Киреш районы, Пчелы авылындагы 
кабереңне таба. 

Бабам, бүгенге бәхетле тормышыбыз, аяз күк йөзе, илебез 
тынычлыгы өченбик зур рәхмәт сиңа!   

Ил өчен башын салган кадерле  бабам, урының оҗмахта булсын 
һәм безнең кылган догаларыбыз сиңа барып ирешсен иде! 

 
 Сәлам белән, оныгың Әдилә. 

 
Хат авторы – Хәйруллина Әдилә Айрат кызы  
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Хәмидуллин Галиулла Хәмидулла улына хат 
 

                                                    Кайда, әткәй, безнең өчен сине 
Соңгы тапкыр күргән ул кырлар?.... 

Ш. Галиев 
Исәнме, минем яраткан газиз бабам! Сиңа якын киләчәктән 

оныгың сагыну, юксыну, соклану һәм горурлык хисләрен беледереп, хат 
яза. Бу хатымны үзебезнең буын вәкиленнән булган рәхмәт сүзләре 
буларак кабул ит. 

Дәү әтием сөйләве буенча, син 36 яшеңдә фронтка алынып, бик 
күп хәрби хәрәкәтләрдә катнашкансың: Ржева елгасындагы сугыш, 
Сталинград бәрелеше һәм башка бик күп канкойгыч вакыйгалар эчендә 
булгансың. Килгән хатларыңның күбесендә син нинди генә авыр хәлдә 
булсаң да, 7 балаңны кайгыртып төрле киңәшләр биреп, алар өчен 
борчылып язганың сизелә. Безнең буын өчен син чын мәгънәсендә 
батыр ир-кеше. Нәкъ синең кебек көчле рухлы, ару-талу белмәс, 
һәркемгә үрнәк була алырлык, үзенең батырлыгын сүзләре белән түгел, 
ә эше белән күрсәтүче кеше юктыр да ул. Безнең Хәмидуллалар нәселе 
авылда да данлыклы булып санала. Галиулла оныклары диләр безне, 
бабаем. Әйе, нәкъ менә сине күз алдында тотып әйтәләр аны. Дәү әтием 
дә, әтием дә, без дә синең исемең алдында тап төшермәдек. Үзебезнең 
тәрбияле, хезмәт сөючән булганлыгыбызны һәрдаим дәлилләп киләбез. 
Бабаем, синнән бик күп нәрсәләрне сорап ачыклар өчен бер генә түгел, 
йөз дә бер хат язар идем мин. Киләчәк буын тыныч, имин тормышта 
яшәсен диеп үз гомереңне дә кызганмыйча фронтка киткәнсең. Үз 
балаларым белән тагын күрешәмме-юкмы, исән-сау кайтып булырмы 
динән сорау телгәләгәндер синең җаныңны. Ә беренче тапкыр сугышка 
кергәндә нинди уйлар кичердең икән син? Фронт сызыгын үткәндә без 
күргәннәрне балаларыма, оныкларыма күрсәтмә, Аллаһым, диеп 
теләгәнсеңдер син. 

Сугыш дигән куркыныч сүзне китаплардан укып, кинолардан 
гына карап белгән буынга син нәрсә әйтер идең икән? Җавап хаты 
килерме-юкмы миңа билгесез, ләкин син язган алдагы хатларың минем 
кулымда бүген. Яшь тулы күзләрем белән сиңа инде ничәнче кат язган 
хатымнан җилләр аркылы җавап көтәм. 

 
Сәлам белән, оныгың Эльвира. 

 

Хат авторы – Хәмидуллина Эльвира Илмас кызы  
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Хәмзин Наил Зиннур улына хат 
 
Исәнме, кадерле бабаем! Синең һǝрбер хатыңны түземсезлек 

белǝн кɵтǝбез. Кичǝ генǝ Мǝликǝ ǝби хат таратырга чыгып киткǝн иде. 
Кич белǝн ɵйгǝ кайтып керүгǝ, безгǝ синең хатыңны сумкасыннан 
чыгарды. Барлык эшлǝрне калдырып, аны укырга керештек. 

Соңгы килгǝн хатыңда бармагың яраланган иде. Ә бу хатың безне 
бɵтенлǝй тетрǝндерде… 9 нчы ноябрь кɵнне аягыңны кискǝннǝр. 
Бǝлǝкǝй генǝ снаряд кыйпылчыгы тездǝн астагы аягыңны юк иткǝн. 
Нигǝ шулхǝтле рǝнҗетǝ соң бу сугыш япь-яшь егетлǝрне? Барыбыз да 
бу хǝбǝрне бик авыр кичердек. Лǝкин син нык торырга куштың, шуны 
онытмыйбыз. 

Бездǝ дǝ хǝллǝр бик ǝйбǝт түгел. Хǝдичǝ ǝби үлеп китте… 
Унынчы февраль кɵнне иртǝн җиденче яртыда якты дөнья белән 
хушлашты. Син фронтка киткǝннǝн бирле һǝр кɵн исǝн-саулыгың ɵчен 
дога укый иде. Хǝзер ул да юк... 

Госпитальдǝ ашату яклары ǝйбǝт икǝн. Мǝликǝ ǝби бу хǝбǝргǝ 
бигрǝк нык куанды инде. Тɵрле ашлар, боткалар, чǝй, компот… Лǝкин 
сеңеллǝрең Динǝ белǝн Финǝ компот нǝрсǝ икǝнен аңламыйбыз дилǝр, 
синнǝн шул турыда җавап кɵтǝлǝр. 

Безгǝ җибǝргǝн акчаң да килде. Башта Мǝликǝ ǝби ǝллǝ ялгыш 
килде инде дип уйлаган иде. Аннары искǝ тɵште. Бер хатыңда офицер 
буларак 600 сум хезмǝт хакы алганыңны һǝм бер ɵлешен безгǝ 
җибǝрǝсеңне ǝйткǝн булгансың. Шул акчага чирек капчык он алдык, тик 
ǝле аннан бер ǝйбер дǝ пешермǝдек. Син кайтканны кɵтǝбез. 

Бабай, сине бик нык сагындым. Исǝн-сау кайтуыңа ышанам. Син 
минем ɵчен чын баты! Мин синең белǝн горурланам! 

 
Сәлам белән, оныгың Айзилǝ. 

 

Хат авторы – Хәмзина Айзилә Айдар кызы 
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Бариев Барыйга хат 
 
Әтием, исәнме! Хатымны туган нигездән чыгып киткәндә әйткән 

сүзләрең белән башлыйсым килә..."Кызым, Җир шары әйләнә ул, 
яңгырдан соң күктә балкып кояш чыга." Хәтерлисеңме икән бу 
сүзләрне? Ә мин хәтерлим, ул сүзләр хәзер минем тормыш девизым... 

Сине күрмәгәнгә унбер ай, соңгы хатыңда хәлләрем яхшы дип 
яздың. Яхшы икәненә ышанасым килсә дә, кәефен булмавы ачык сизелә 
иде. Моңа карамастан, тагын хәлләреңне сорыйм. Әтием, нихәл син? 
Алган яраларың төзәләме? Тиздән салкын кыш җитә. Сиңа дип бәйләгән 
оекбашлар, бияләйләр сине җылытыр, көч бирер, өйне хәтерләтер 
сыман.  Авылны сорап язгансың... Нәрсә дияргә дә белмим. Таң атуга, 
эш коралларын алып, кырга чыгабыз, кояш батып, күктәге йолдызлар 
карап, өйгә таба атлыйбыз. Кырда олысы да, кечесе дә кайнаша. 
Хәтерлисеңме, урман буйларында йөргәндә кырмыска оясы янында бик 
озак туктап торган идек. Син аларны бик эшчән бөҗәкләр дип сөйләгән 
идең. Кайчак мин дә үзебезне шул кырмыскаларга охшатам. Беләсеңме, 
әтием, элек ашамаган кычыткан ашы да, кузгалак та бик тәмле икән. 
Бәрәңгене сирәк күрсәк тә, авызда әлегә тәме сакланган. Кайчак ничек 
йоклап киткәнне сизмисең дә, арыла инде. Уйда бер генә сорау яңгырый: 
Нәрсә өчен кирәк икән бу сугыш? Безнең балачакны, матур чакны, 
якыннарыбызны тартып алды бит ул! Күрше малае Айнурга фронтка 
чакырып хат килде. Кечкенәдән бергә уйнап үскән егет, кулына автомат 
алып, сугышка китте. Аның белән, мин укып бетереп авылга кайткач, 
гөрләтеп туй ясау, үзебезгә ошаган сау-сәламәт балалар тәрбияләү 
турында хыялланган идек. Барысы да хыялларда гына калыр микәнни?..  

 Әнием дә бик сагына сине. Сагынганда сурәтеңә карап, көйләп 
җибәрә, ишетәсеңме? Ишетәсеңдер, аны искә алганда син дә 
күңеленнән матур сүзләрең белән аңа эндәшәсендер. Кечкенә йөрәк 
җимешең бу дөньяга аваз салганын да ишетә алмадың, кечкенә балаң 
сиңа охшаган. Күзләре күк төсендә, өзелеп төшкән син. Бу дөньяга 
беренче адымнарын ясый, шундый шаян. Кечкенәбезгә Мәдинә дип 
исем бирдек. Тиздән син дә исән-сау кайтып, безне җылы кочагыңа 
алырсың. Әтием, синнән хат көтәм, сагынам! Тиздән барысы да 
тәмамланыр, күк йөзен ялтыратып, кояш чыгар. Без очрашачакбыз, 
һичшиксез, очрашачакбыз!  

Яратып, олы кызың Әминә. 
 

Хат авторы – Хәнәфиева Алия Рамил кызы 
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Шәмсетдинов Мирзаһит Шәмсетдина улына хат 

 
Күңелемдә бик күптәннән йөрткән 

Сорауларга җавап табыйм дип, 
Мин кулыма бүген каләм алдым 

Бабам, сиңа хатлар языйм дип. 
Җавап килмәс, беләм, ә шулай да 

Күңел көтә, елый, юксына. 
Балаларың, оныкларың – барысы да 

Сине, бабам, һаман сагына. 
Исәнме, кадерле бабам! Якты һәм имин иртәләр белән сәламләп, 

сиңа бу хатны Рәйсә кызыңның оныкчыгы – Румия яза. Илебез тыныч, 
күкләребез аяз, табыннарыбыз мул булуына без сиңа бурычлы, бабам. 
Менә бүген дә бүген күңелемдә йөрткән рәхмәт сүзләрен җиткерү өчен 
кулыма каләм алдым. 

75 ел…  Ярты гасырдан күбрәк вакыт үтеп тә киткән. Илебез күге 
аяз, бомбалар шартламый, Аллага шөкер. Ләкин күңел түрләребездә 
сезне юксыну, сагыну тойгылары әле һаман да саклана. Һәр елны Җиңү 
бәрәмендә без, авыл халкы, һәйкәл янына чыгабыз. Һәйкәлгә уелып  
язылган исемеңне күргәч, әбиебезнең күзләренә яшь килә, әрнү, 
сагышлар кабаттан яңара. Инде авылыбызда сугыш ветераннары да юк. 
Кичәге ветераннар „Үлемсез полк” сафларын тулыландыралар.   

Эх, бабам, сине бер күрәсе иде дә, туйганчы бер утырып 
сөйләшәсе иде... Җавапсыз калган сораулар бик күп... Синең алдыңда 
баш иям һәм сиңа рәхмәтләремне шушы хатым аша тапшырам. 

Бәйрәм җитә, бабай, Җиңү көнне!  
Һәйкәл тирәләре гөл тулыр.  
Шәһит киткән батырларны авыл 
Искә алыр бер кат тын калып. 
Сез хәтердә һәрчак исән безнең, 
Ерак калды сугыш афәте. 
Һәрчак иминлектә яшәсәк тә, 
Онытылмас сугыш дәһшәте.  
 

Сәлам белән, оныгың Румия. 

 

Хат авторы – Шәехова Румия Алмас кызы 
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Якупов Таһир Якуп улына хат 
 

Исәнме, кадерле, бабам! Сиңа оныгың Ләйсән хат яза. Үзеңне 
күрергә насыйп булмаса да, мин әбием сөйләгәннәрдән чыгып, тарихка 
күз салам...1941 нче елда сине Армия сафларына озаталар... Сугышка 
озатулары булган икән...Әмма бу турыда әле беркем дә белми... Син 
сугышка китеп, озак та үтми, Бөек Ватан сугышы башлана...   

"Игътибар! Игътибар! Безнең җиргә дошман бәреп керде! Сугыш 
башланды!» Левитанның үзәк өзгеч бу тавышы бөтен кешене кайгыга 
сала. Бабай, син урамнарда ниләр булганын күз алдына да китерә 
алмыйсың! Халык ил өстенә килгән бу афәтне аңлап, бер-берсен 
кочыша-кочыша елады, хәрби комиссариатлар янында армиягә 
чакырылучыларның чиратлары җыелды. Өлкәннәр генә түгел, хатын-
кызлар да, яшүсмерләр дә дошманны тар-мар итү өчен фронтка китү 
ягын карады. Ә син инде күптән анда, дәһшәтле сугыш кырында, 
алдынгы батальонда идең... 

Бабам, мин беләм, син сугыштасың... Ә башкача була да алмый 
иде, син бит иң кыю кешесең! Яраткан кешеләрең өчен борчылма, алар 
сине көтәләр. Хатыныңа ничек кенә кыен булмасын, ул ике кызыңны да, 
улларыңны да аякка бастырачак. Хатларыңны ешрак яз, аларны туган 
авылыңда шундый көтәләр. Хат ташучы килгәч, бөтен күршеләр фронт 
хәлләре турында тыңларга җыелалар. Сугыш турында язарга бик  
яратмыйсың шул… Әби сиңа төннәрен оекбаш-бияләйләр бәйли, тик 
башта кая җибәрергә дә белми иде. Соңрак, кайсы полкта булуыңны 
белгәч, шул адреска җылы киемнәр җибәрде.  Бәлки, килеп җитәрләр... 
Һәр күзәнәгенә әбиемнең күңел җылысы салынган бу бүләккә син бик 
шатланырсың, алар синең тәнеңне дә, күңелеңне дә сугыш салкыныннан 
җылытып җибәрер... 

Кадерле бабам, мин беләм: сугыш ике ел түгел, ә дүрт ел дәвам 
итәчәк. Берничә тапкыр үлем белән күзгә-күз очрашачаксың, әмма син 
яраланып булса да, Туган ягыңа әйләнеп кайтачаксың! Сугыш беткәч тә, 
иптәшләреңнең үлеме күңелеңне мең кат яралар… Дәһшәтле сугыш 
кырында булган коточкыч хәлләр гомерең буена йөрәгеңне сыкратып 
торыр. Безгә бәхетле имин тормыш бүләк итүең өчен бүген мин синең 
алдыңңда баш иям! Рәхмәт сиңа, бабам!   

 
Сәлам белән, оныгың Ләйсән. 

 

Хат авторы – Якупова Ләйсән Рифкат кызы 

  

64 

 

Якупов Таһир Якуп улына хат 
 

Исәнме, бабай! Оныгың Лилия яза сиңа. Урамда хәзер яз. Яз 
фасылы минем өчен һәрвакыт Бөек Җиңү көне, хәрби парад һәм бәйрәм 
салюты белән күзаллана. Җиңү көне – үзенчәлекле бәйрәм. Ул 
шатлыклы һәм моңсу. Шатлыклы, чөнки халык мәкерле дошманны 
җиңеп чыкты. Кызганыч, чөнки күп солдатлар Туган якларына, туган 
йортларына әйләнеп кайта алмады. Сугыш – ил өстенә килгән бик зур 
афәт. Мин бу афәт турында китаплардан укып, кинофильмнар карап 
кына беләм. Балачактан ук без сугышның ни дәрәҗәдә куркыныч хәл 
икәнен аңлап үстек. Җиңү парадына барганда, әниебез безгә сугыш 
кырларында батырларча сугышкан геройларны белергә, аларны 
хәтердән чыгармаска тиешлегебез турында сөйли иде. Мәктәптәге 
укытучыларыбыз да сугыш чорында булган тарихи вакыйгалар хакында 
онытырга хакыбыз юклыгын искәртеп килделәр.   

Җир йөзендә сугышлар күп булган.  Безнең илебез өчен Бөек 
Ватан сугышы иң дәһшәтлеләреннән саналган. Бу сугышта җиңү 
илебегә, халкыбызга бик кыйммәткә төшкән. Җир йөзендә сугышлар 
бүтән кабатланмасын иде! Бабам, син дә шушы дәһшәтле сугышның 
шаһиты булгансың. Якыннарыңны, туганнарыңны фашистлардан 
саклар өчен  яшьләй фронтка киткәнсең. Кышкы суыкларда окопларда 
туңып яткансың, фашист яудырган пулялар яңгыры астында дошманга 
каршы атакага йөгергәнсең. Курск дугасы, Смоленск сугышында 
батырларча сугышкансың. Мин синең батырлыгың алдында баш иям, 
бабаем! Сиңа гына түгел, барлык Совет сугышчыларына сугыш 
яуларында күрсәткән кыюлыгыгыз өчен зур ихтирамымны һәм 
рәхмәтемне белдерәм. Бөек Җиңү яулавыгыз, безне һәм безнең 
киләчәгебезне саклавыгыз өчен зур рәхмәт сезгә! Миңа калса, безнең 
Туган илебездә генә шундый курку белмәс батырлар туа аладыр ул. Бик 
зур югалтулар кичергәннәр, күп михнәтләр күргәннәр, әмма 
бирешмәгәннәр, үлгәннәр, әмма үз гомерләре бәрабәренә киләчәк 
буынга бәхетле матур тормыш бүләк иткәннәр бит алар. 

Киләчәктә без дә аларга рәхмәт йөзеннән, каһарманнарыбыз һәм  
сугыш турында белемнәребезне балаларыбызга, оныкларыбызга 
тапшырырга, рәхимсез сугышта җиңүебезне үлемсез итәр өчен барысын 
да эшләргә тиеш. 

Сәлам белән, оныгың Лилия. 

 

Хат авторы – Якупова Лилия Рифкат кызы 
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10.2-822 төркем студентлары хатлары 
 

Низамиев Шәмсетдин Низами улына хат 
 
Исәнмесез, кадерле бабаем! Сез хәзер бездән бик еракта, белмим 

дә инде, анда хәтле хатлар барып җитә микән, шулай да хатымны 
алырсыз дип, чын күңелдән ышанып калам.  

Миңа сезнең турында бабаем бәлән әбием сөйләде. Сез 1926 елда 
Түбән Чәбия авылында тугансыз. Бала чагыгыз туган авылда үткән. 1933 
елда авыл мәктәбенә укырга кергәнсез. 4 сыйныфтан соң, укуны Түбән 
Арбаш мәктәбендә дәвам итеп, 1940 елны 7 нче сыйныфны тәмамлагач, 
Тәкәнеш МТСна техника буенча укырга кергәнсез. 1943 елда сез сугыш 
кырларына киткәнсез. 4 нче Украина фронтында хезмәт иткәнсез. Гурт 
Чепитовкада бер тапкыр сугышка кергәнсез. Ә соңыннан 
Чехословакиядә сугышканда, каты яраланып, Баку шәһәрендә 
госпитальдә яткансыз. Кызганычка каршы, 1945 елда икенче группа 
инвалид булып авылга кайткансыз.  

Сугышта син „Кызыл йолдыз”, „Батырлык өчен”, „Ватан 
сугышы” орденнары, „Бөек Ватан сугышында катнашкан өчен”, 
„Германияне җиңгән өчен” медальләре белән бүләкләнгәнсең. 

Сугышның ни дәрәҗәдә куркыныч булуын күз алдына китерү дә 
авыр: пулялар очсын, ә иптәшләрең күз алдыңда үлсен... Әмма сез, 
сугышның барлык сынауларын җиңеп, исән-сау әйләнеп кайта алгансыз. 
Кызганычка каршы, бүгенге көндә сез безнең белән түгел. Мин сезнең 
белән бик горурланам һәм батырлыгыгызны беркайчан да 
онытмаячакмын. Вәгъдә бирәм!  

 
Сезнең оныгыгыз Динара. 

 
Хатның авторы – Акберова Динара Илнар кызы 
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Әбсәгыйтов Искәндәр Хәялетдин улына хат 
 
Исәнме, кадерле бабам! Сиңа ерак 2020 елдан оныгың 

Әпсәгыйтова Адилә Ильяс кызы хат яза. Миңа бер яшь тулганчы, син 
вафат булгансың. Шунлыктан, син мине белмисең. Ә мин синең 
турында бик күп беләм. 

Сез гаиләдә сигез бала булгансыз. Сугыш башланганда, сиңа 5 
яшь тулган. Ике абыең, сугышка китеп, вафат була. 1922 елгы 
Хәйретдин һәм 1924 елгы Сәләхетдин үзләренең батырлыкларын 
сугышта калдырып, хәбәрсез югалганнар. Аларга Кайбыч районының 
Иске Чәчкаб авылында һәйкәл куелган. 

Сугыш башлангач, авыр тормыш башлана. Сезгә сугыш чорында 
тормышны тартырга, җигелеп эшләргә туры килә. Сез балачактан, 
колхозның яшелчә бакчасында су сибеп, эшләп йөргәнсез. 

Авылларга окоп казучылар килгәч, аларны йортларга керткәнсез. 
Сезнең өйгә Сибгат исемле абыйны керткәннәр. Ул киткәч, тагын 3-4 
солдат кергән. Шулай итеп, фронтта булмасаң да, син бу сугышны 
җиңәргә булыштың, чөнки синең керткән өлешең бик зур. Гади һәм 
көчле халык булмаса, бу сугышны җиңеп булмас иде. 

Мин синең белән бик горурланам! Керткән ярдәмең аркасында, 
без тынычлыкта яшибез һәм кайгы-хәсрәт күрмибез. Сиңа бик зур 
рәхмәтемне белдерәсем килә! 

Хәзерге вакытта мин сине, чыннан да, күрсәм, сиңа беренче 
соравым сугыш турында булыр иде. Куркыныч булдымы сиңа? 
Гомумән, сугышта куркынычмы?  

Әлбәттә, мин сугышның куркыныч икәнен беләм, ләкин мин 
синең хисләренңе белергә телим, чөнки без сугыш турында фильмнар, 
әсәрләр буенча гына беләбез. Без ветераннарыбызга хөрмәт белән 
карыйбыз һәм булышабыз. Һәм безнең буыннар бу үлемсез батырлыкны 
онытмас дип ышанып калам.  

Сез безгә тыныч тормыш бүләк иттегез, һәм без бу тынычлыкны 
саклар өчен барысын да эшләячәкбез! 

 
Хатның авторы – Әпсәгыйтова Адилә Ильяс кызы 
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Галимҗанов Газизҗан Галимҗан улына хат 

Исәнме минем кадерле бабам! Син минем турында берни 
белмәсәң дә, мин синең турында әти-әниемнән ишетеп беләм һәм бик 
горурланам. Мин туганда, син юк идең инде. Әмма дә ләкин синең 
исемең мәңгеләштерелгән, син – каһарман кеше! 

Мин булачак балаларыма, оныкларыма синең хакта дан 
җырлаячакмын. Сине үрнәк итеп күрсәтеп, синең кебек каһарман, 
сабыр, кешелекле буын тәрбияләргә телим мин. 

Син, бабаем, җиде яшьтән әтисез калып, Суфия әниең 
тәрбиясендә үскән бердәнбер ир бала булгансың. Әниеңнең бар булган 
ышанычы, өч апаңның терәге. Авыр балачак, ачлы-туклы ярлы 
тормышны башыңнан кичеп буй җиткәнсең. Әмма унҗиде яшьлек ир 
егетне тагын да авыррак сынаулар, күз яшьләре, зәгыйфьлек, кимсетелү 
галәмәтләре көтәдер дип кем уйлаган соң?! 1941 нче елны тап-таза 
егетне, туган авылыннан йолкып, сугыш явына озаталар. 300 солдатны 
бер әзерлексез сугышның иң кызу учагына аталар. Бик азлар гына исән 
кала. Берничә дистәгез генә. Сине дә, үлгән дип белеп, күмәк кабергә 
күмәселәре була, ләкин Алланың рәхмәте белән син ыңгырашкан тавыш 
бирәсең, ишетәләр һәм сине госпитальгә озаталар. Синең бер исән 
җирең булмый, кып-кызыл кан белән юынган кебек. Бер күзең, кулың, 
бер аягыңны югалтасың син. Снаряд кыйпылчыгы, күзеңә кереп, 
күзеңне чыгара. 

Зәгыйфь булып, авылга кайтасың. Гомерең буе кимсетелгән, 
кыерсытылган кош сыман, үзеңә бикләнеп яшисең син. Тән яраң төзәлсә 
дә, йөрәк яраң төзәлмәгән килеш 75 яшеңдә дөньядан китеп барасың. 75 
ел гомереңнең 15 елын ясалма клапанлы йөрәк белән яшисең. 

Кадерле кешебез безнең, син – безнең гаиләбезнең герое. Безгә 
бүләк иткән бәхетле балачак, туган җирләребездәге тыныч дөнья өчен 
сиңа дан җырлыйбыз. Синең фотосурәтеңне тотып, 9 нчы май 
тантанасында катнашырга сүз бирәм! 

Сине күрәсем килә, яныңда утырып, күзләреңә карап юатасы 
килә. Бабам, барысы өчен дә олы рәхмәт сиңа! 

 
Сәлам белән, оныгың Сөмбел. 

 
Хатның авторы – Галимҗанова Сөмбел Әмирҗан кызы 
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Зәйнуллин Әхмәт Зәйнулла улына хат 

Кадерле Әхмәт бабабыз! Сиңа Беренче Май районы (хәзерге 
Чирмешән районы) Иске Кади авылыннан кайнар сәламнәребезне 
җиткерәм. Бу хатны миңа кем язды дип уйлыйсыңдыр, шуңа күрә мин 
сине хәзер үзем белән таныштырып китәм... 

Мин улың Алтайның иң төпчек оныгы – Рузия булам, ягъни сиңа 
ерак киләчәк XXI гасырдан язам. Синең өч балаң Зәмзәмия, Алтай һәм 
Эраның балалары һәм оныклары, барыбыз да дус-тату, бер-беребезгә 
ярдәм итеп яшибез. Син укытучы булып халык хөрмәтен яулагангамы, 
әллә ниндидер бүтән сәбәпләр аркасындамы, балаларың, оныкларың, 
оныкчыкларың да укытучы юлын сайладылар. Мин дә шул рәткә 
керергә уйладым. Синең нинди укытучы булганыңны, балалар һәм ата-
аналар сине ничек хөрмәт иткәнен белгәч, мин чын укытучы нинди 
булырга тиеш икәнен аңлыйм. Әтинең сөйләүләре буенча, син минем 
күңелемә зиһенле, көчле рухлы, намуслы һәм гадел кеше буларак кереп 
калдың. Син үткән юллар, кичергән кайгы-хәсрәтләрне мин хәзер күз 
алдыма да китерә алмыйм. Хәзер инде без шул тыныч, бәхетле 
киләчәктә яшибез. Безнең бар нәрсәбез бар: төрледән-төрле кием-салым, 
берсеннән-берсе тәмле ризыклар һәм күз алдына китергесез 
мөмкинлекләр. Бабай, син боларның барысын да күз алдыңа китерә 
алыр идеңме? Әлбәттә, син бит шулай булсын дип, киләчәк буын 
рәхәттә яшәсен дип, үзеңне бөтенләй аямагансың. Бәлки, бу канкойгыч 
сугыш булмаган булса, син тагы да күбрәк хезмәт күрсәтер идең, бөтен 
республикага да танылыр идең. Кызганычка каршы, язмышның сиңа 
бүтән уйлары булган... Кечкенә булганда, гаилә мәчетен яндыру, аннары 
качып уку, үзеңнең гаиләң булгач та, тынычлап яши алмагансың бит: 
газиз балаларың үлә, аннары ил халкының имансызлыклары аркасында, 
инде тыныч яшим дигәндә генә, 51 яшеңдә сугышка алганнар. 
Язмышның болай кылануларына түзә алмыйча, сугышка алганнан соң, 
икенче елны вафат булгансың. Бабай, сиңа карата бу гаделсезлекләрне 
уйлагач, күзгә яшьләр тула һәм синең кабереңне таба алмаганга да, 
үзебезне гаепле итеп саныйм.  

Сизәм, син безне гел карап, саклап торасың. Охшамаган әйберләр 
кылган булсак, барыбыз өчен дә синең алда гафу үтенәм. Чын күңелдән 
ант итәм: бездән соң да килгән буын сине һәм синең казанышларыңны 
онытмас һәм алар да сине шулай ук хөрмәт итеп яшәрләр! 

 
Сәлам белән, оныгың Рузия. 

Хатның авторы – Зәйнуллина Рузия Реваль кызы 
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Әхмәтҗанов Сәгъдәтҗан Әхмәтҗан улына хат 

Безнең барыбыз өчен дә кадерле булган Сәгъдәтҗан бабабыз! 
Сиңа туган ягыңнан, әти-әниләрдән, Сөн буеннан кайнар 

сәламнәр җиткерәм! Шушы юксыну хисләре тулы рәхмәт хатым синең 
рухыңны шатландырыр дип ышанып калам. Мин – улың Хәйдәр оныгы 
Гөлсылу.  

Бүгенге көндә син күргәннәрне күрмим, ачлыктан тилмермим, 
бик рәхәттә, әти-әниемнең тигез канаты астында, якыннарыма таянып 
яшим, Аллаһка шөкер!  

Мин сине күреп белмәсәм дә, әби-бабай сөйләгәннәрдән чыгып, 
синең йөзеңне, тавышыңны, йөрешеңне үземнең хәтерем көндәлегендә 
булдырырга тырышам. Син бик ачык, киң күңелле, укымышлы кеше 
булгансың. Сугышка сине карт әби белән өч улың озатып калган. Ләкин 
син шул китүдән әйләнеп кайтмагансың. Ленинград янындагы каты, 
рәхимсез сугышта ятып калгансың.  

Без бүген бик бәхетле! Баш очыбызда туплар шартламый, илебез 
тыныч! Кайдан гына кайтып керсәк тә, сыенырга өебез, ни теләсәк, 
шуны кияргә киемебез, ашарга ризыгыбыз бар – бер кочак 
мөмкинлекләр. 

Безнең тормышыбыздагы бу мөмкинлекләр, өстәлдәге кайнар 
ипи, өебезнең җылылыгы – син һәм синең ватандашларың, 
аркадашларыңның бөек җиңүе аркасында ирешелгән. Без, сезнең 
оныкчыкларыгыз, сезнең алдыгызда баш иябез! Рәхмәт, бабай, 
гомеребезнең кыйммәте булган бүләкләр өчен мең рәхмәт! Без 
рәхимсезләрне кайвакытта шушы тормышның нинди көч һәм сабырлык 
белән алынуын онытып җибәргән өчен гафу итә күр! Син үткән 
сикәлтәле авыр юллар тарихка алтын хәрефләр белән язылган һәм 
кешелек хәтереннән алар мәңге җуелмас. Синең җырларың да, сүзләрең 
дә, эзләрең дә йөрәкнең иң түрендә.  

 
Сәлам белән, оныкчыгың Гөлсылу. 

 
Хатның авторы – Галимова Гөлсылу Илтүзәр кызы 
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Кадыйров Барый Кадыйр улына хат 
 
Кадерле Барый бабабыз! Бу хат сиңа сәлам хаты булып барып 

җитсен. Син нинди булымны белмәсәң дә, мин сиңа язарга булдым. 
Мин иң төпчек оныкчыгың – улыңның төпчек кызының кызы 

булам. Әлбәттә, мин синең турында әби-бабамнардан, әнием 
сөйләүләреннән генә беләм. Менә бу хатымны язар алдыннан, синең 
исемеңне хәтер китабыннан табып алдым. Ул китапта күп нәрсә 
язылмаган, ни бары исем һәм фамилияң гына язылып калган, ни 
кызганыч. Башкалар бабаларының фотоларын карый алсалар, бездә 
анысы да сакланып калмаган. Шуңа карамастан, мин сине ачык йөзле, 
киң күңелле, мөлаем итеп күз алдыма китерәм.  

Әйе, без XXI гасыр балалары, сугыш еллары турында ишетеп 
кенә беләбез. Ә бит менә шушы сугыш миллионлаган кеше гомерен 
алып киткән. Синең дә бит тормышыңны сугыш өзгән... Син сугышның 
бар ачысын, бар авырлыгын татып калган кешеләрнең берсе. Шуңа да 
минем синең турында күбрәк беләсем килә. XX гасыр башы еллары 
ничек булган? Эх, бабам, сезнең тормыш елларыгыз бик авыр елларга 
туры килә бит: ул ачлык, хәерчелек, сугыш дисеңме. Шушы бар 
авырлыкларны җиңеп, сез, гаилә корып, бар тормышның ямен белеп 
яшәгәнсез. 

Менә шуның өчен дә мин чиксез рәхмәтлемен. Сез каһарманнар 
кебек туган илегез, якыннарыгыз өчен сугышкансыз, җан биргәнсез. Сез 
безнең киләчәк өчен тырышкансыз. Менә инде 75 ел без шушы гүзәл 
тормышта матур тормыш итәбез, Аллага шөкер. Бүгенге көндә синең 4 
оныгың, 14 оныкчыгың һәм 17 өченче буын оныкларың тормыш күреп 
ята. Һәм мин барысы исеменнән дә сиңа РӘХМӘТ укыйм. Сез – безнең 
геройларыбыз! Без сезнең турында мәңге онытмабыз! 

 
Сәлам юллап, кадерле оныкчыгың Миләүшә! 

 
Хатның авторы – Нурисламова Миләүшә Әдеһәм кызы 
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Шафиков Зиятдин Шәфигулла улына хат 

Кадерле Зиятдин бабабыз! Сиңа туган якларыңнан, кайнар 
сәламнәрне җиткереп, оныгың Адилә яза. Күргәнем булмаса да, 
фотосурәтләрне күреп, дәү әниемнең, әтиемнең горурланып, синең 
турында сөйләвеннән сине бик яхшы беләм.  

Мин оныгың Илвирның беренче кызы – Адилә булам. Сезгә ул 
вакытта ничек читен һәм куркыныч булганын күз алдыбызга китергәч, 
күзләргә яшь тула. Аллаһка шөкер, безгә боларны күрергә язмаган! Һәм 
сезгә моның өчен зур рәхмәтебезне белдерәбез.  

Җиһанга кабат яз килә, Җинү язы, 75 нче яз! Бу бөек Җиңүдә 
синең өлешең бар, бабам. Сугыш – аяусыз ул: аннан кан исе, төтен исе, 
күз яшьләре, ятимлек ачысы килә. Сугыш күпме чәчәктәй гомерне өзеп 
ата, тамырын корыта. Син, бабам, сугышны кичеп, Җинү алып кайткан 
тәҗрибәле солдат. Гаилә, балаларыңа киләчәк тормышларында терәк 
булырга теләгәнсең.... Ләкин ачы язмыш, сугыш яралары әбиемне тол, 
балаларыңны ятим итә. Үкенеч, зур югалту... Әти терәген тоярга 
өлгермәгән ул һәм кызларыңа Зөлһиҗҗә дәү әниебез терәк, язмыш 
җилләренә калкан була. 

Синең ул-кызларың үсеп, бүген үзләре дәү әти, дәү әниләр инде. 
Буының дәвамлы!  

Бабам! Ерактагы якын кешем минем, сине һәрберебез истә тота. 
Дәү әнием көн саен ил-көнебезгә тынычлык теләп, яшел намазлык 
өстендә дога кыла. Догаларың кабул булсын, дәү әнием! Авылыбызның 
нәкъ уртасында һәйкәл тора. Анда сугышта һәм сугыштан соңгы 
елларда һәлак булган авылдашларыбыз исемлеге язылган. Бу исемлектә 
син дә бар, бабам. Бер читтә, күзле яшьләрен сөртеп, синең ул, кызларың 
тора. Сагыналар, сагынабыз... Ил-көнебезнең тыныч, күгебезнең аяз, 
табыныбызның икмәкле булуы өчен рәхмәт сиңа, бабам. 

Сиңа лаеклы алмаш булып, без, синең оныкчыкларың үсә. 
Үзебезнең белемебез, тырыш хезмәтебез белән илебезгә хезмәт итәрбез! 

 
Сәлам белән, оныгың Адилә. 

 
Хатның авторы – Сафина Адилә Илвир кызы 
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Шәехзадин Сабур Шәехзадә улына хат 

Кадерле, газиз Сабур бабам! Сина, ялкынлы кайнар сәламнәр 
юллап, хат язучы оныгыңның кызы Рузилә дип белерсең. Барлык нәсел-
нәсәбебездән сиңа күп сәламнәр.  

Рангазар авылында туып үскәнсең, гаилә коргансың, 7 малайның 
әтисе булгансың, Бөек Ватан сугышы башланганда, төпчегең Вәзиргә 1 
яшь кенә булган бит, бабам! Аны күкрәгеңә кысып сөйгәнсеңдер, олы 
улың Илгизне һавага чөйгәнсеңдер, әбием Салиханы кочагыңа алып: 
“Без, һичшиксез, җиңәрбез!” дигәнсеңдер, туган нигезеңне, авылыңның 
урамнарын, болын-кырларын күздән кичергәнсеңдер, туганнарың, 
авылдашларыңны күңелеңнән барлагансыңдыр... Әйе, болар барысы да 
соңгы тапкыр булган, ә син аны белмәгәнсең. Фашизмга нәфрәт, җиңүгә 
өмет сине сугышның беренче көннәреннән фронтка илткән.  

Илебез азатлыгы, Бөек Җиңү өчен сугыш чорында башларын 
салган 27 миллион кешенең берсе син! Үз әтисен бер тапкыр да 
күрмәгән, ятимлек ачысын татыган, әмма тормышта үз урынын табып, 
югары дәрәҗәгә ирешкән бабам Вәзир өчен йөрәгем әрни һәм дә 
горурлык хисләре кичерәм. Сине озатып калган кечкенә генә малай бу 
дөньядан китеп барганга да, 16 ел була инде... 

9 май – Җиңү бәйрәме, минем күңелдә аерым бер тантаналы 
вакыйга булып яши. Сезгә шул бәйрәм, тыныч күк йөзе, безнең бәхетле, 
тыныч тормышыбыз өчен, гомерегезне кызганмыйча көрәшкәнегез 
өчен, рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Әгәр миңа: “Нинди могҗизалы 
көчкә ия буласың килә?” – дисәләр, мин бер дә уйламыйча, “Үткәнгә 
сәяхәт итү!“ – дип теләр идем. Һәм сезне күреп, күп рәхмәтемне һәм 
хөрмәтеме белдерер идем. Кызганычка каршы, бу мөмкин түгел, шуңа 
күрә, ничек тә булса сүзләрем барып җитсен өчен, үткәннәргә хат язам. 
Үзем хат язам, үземнең күзләремнән көмеш бөртекләр тәгәри, сине күз 
алдына китерергә тырышам. Нинди булдың икән син, карт бабам? 
Әзмәвердәй гәүдәле булгансың, холкың да ир-атларча коры, кырыс 
булган. Балта остасы да син, гармунчы да, сугышка да гармун уйнап 
киткәнсеңдер, бәлки. Нинди асыл ир-атларын югалткан бит халкым!   

Газиз Сабур бабам, без укыган догалар синең рухыңа барып 
ирешсен иде. Ил-көннәребез тыныч, күкләребез аяз, өстәлләребез мул, 
тормышыбыз бәрәкәтле булсын. Бик зур рәхмәт Сезгә, Ватан 
сакчылары!   

 
Сәлам белән, оныгың Рузилә 

Хатның авторы – Ханова Рузилә Зөфәр кызы 
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10.2-701 төркем студентлары хатлары 

Муллагалиев Зөфәр Галәветдин улына хат 
 

Саумы, минем сөекле Бабам! Сине өзелеп сагынып хат яза 
оныгың Чулпан. 

Инде ничә еллар үтте, ә мин һаман сине, үземнең бала чагымдагы 
булган хатирәләрне исемә төшереп яшим... Күңелемдә булган 
кичерешләремне һаман сиңа хатлар итеп язам... 

Ул чакта мин әле бик нәни идем. Төшләремдә сине күрәм... Син 
мине җилкәңә утыртып, җырлый-җырлый ишек алды буйлап йөгереп 
йөртәсең, имеш, ә аннары кычкырып көлеп, чирәмгә тәгәрәп төшеп 
ятабыз... Нинди бәхетле мизгелләр!.. Искә төшкән саен күңел тула, шул 
ваемсыз рәхәт балачакны чынбарлыкта да булдырасым килә... 

Синең сугыштан язган хатларыңны әбиләрем көтеп алган, елый-
елый, кат-кат укыганнар... Бабам! Илебез өчен соңгы сулышыңа чаклы 
сугышкансың, чигенмәгәнсең син. Нинди генә авырлыклар күрсәң дә – 
бирешмәгәнсең... Каһәр суккан сугыш сине гаиләңнән аерса да, 
балаларыңны – әтисез, безне бабасыз үсүгә дучар итсә дә, мин ятим 
түгел! Мин горур. Синең белән горур мин, Бабам! Бабакаем, бәгърем! 
Синең өчен мин һәрчак догада... Син минем мәңге күңелемдә... 

...Еллар уза, дөньяга яңа буыннар килә. Әмма канкойгыч 
сугышлар турында онытырга безнең хакыбыз юк. Азатлык өчен көрәштә 
гомерләре өзелгән батыр ата-бабаларыбызның истәлеген кадерләп 
саклыйк. Аларның исеме, онытылмас эшләре, якты маяк булып, 
буыннардан буыннарга күчсен! Каберләргә, һәйкәлләргә сукмак 
өзелмәсен. Тыныч йоклагыз, батырлар! 

Тиздән бәйрәм – 9 май – Җиңү бәйрәме. Дүрт ел буена сугыш 
газапларын кичергән илебезгә тынычлык китергән беренче көн! Быел бу 
бәйрәмгә 75 ел тула. Һәр ел саен без бу көнне шатланып та, моңаеп та, 
дулкынланып та бәйрәм итәбез. Бөек Ватан сугышының дәһшәтле 
еллары ерагая барса да, кешеләр күңелендәге җәрәхәтләр, яралар һаман 
да төзәлми. Шуңа күрә бу бәйрәм – сагышлы да, моңсу да. 

Бервакытта да җирдә сугышлар, кан коюлар булмасын иде. 
Балалар гел бәхетле елмаеп, тынычлыкта, үзара дус-тату булып 
үссеннәр, тынычлыкны яклаучылар, чын кешеләр булып яшәсеннәр. 
Дөньялар имин, тыныч булсын! Амин! 

 
Хатның авторы – Арсланова Чулпан Нуриман кызы 
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Габделхаков Кашиф Габделхак улына хат 
 
Хәерле аяз көннәр сиңа киләчәктән, бабам! Синең оныгын инде 

зур кыз булды, вакыт бик тиз үтә шул. Әйе, бабакаем, безнең арабызда 
80 нән артык ел...  

Син хәзер анда, автоматыңны тотып, дошманнарга каршы 
көрәшәсеңдер, ә мин шуның нәтиҗәсе буларак, аяз күк йөзенә карап 
ятам, болытлар ничек матур ага... Сезнең тырышлык белән бездә бар да 
әйбәт, бабам. Син хәтта бүгенге тормышның никадәр рәхәтлеген күз 
алдыңа да китерә алмас идең: өстәлләребез тулы ризык, нигъмәт, 
күңелең ни тели бары да бар. Сез сугыш кырларында ачлы-туклы йөргән 
чакларда шушы ризыклар булган булса икән...  

Ә болытлар ага... Кайчандыр сез шушы болытлар астында 
дошманнарга каршы көрәшкәнсез, күпләрегез яу кырында ятып та 
калган. Аларның исемнәре мемориаль такталарда гына түгел, 
һәркайсыбызның да күңеленә уеп язылган. Әгәр сез булмасагыз, бәлки, 
мин бу аяз күк йөзен күрә дә алмаган булыр идем. Шушы болытларга 
карыйм да үткәннәр күз алдына килеп баскандай була. Кызык: сездә 
бүген көн аязмы икән? Сез, мөгаен, дошманнарның һөҗүмен, я булмаса 
үзегез һөҗүм итүне көтеп ятасыздыр, яки бөтенләй дәһшәтле, канлы яу 
кырындадыр. Канлы яу кыры... Ничек куркыныч һәм кыргыйларча 
яңгырый. „Бабам аз гына түз инде, күп калмады, тиздән сез җиңү алып 
киләчәксез.” диясем килә. Түзмәдең шул...  

Ә болытлар ага, матур ага...  
Бабам, чын ирләрчә туганнарыңны, безне, киләчәк буынны, 

саклап, үзеңне корбан иткән өчен рәхмәт сиңа! Онытмадым, син мәңге 
хәтердә, күңелдә, син минем белән.  

Яраткан, зарыгып көткән оныгың Энҗе. 
 

Хатның авторы – Әхмәтҗанова Энҗе Марат кызы 
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Саматова Вәзирә Гаптелвәли кызына хат 
 
Хәтерләүдән курыкма син, 
Үткәннәрне онытма син! 
Әбием, һәр көнне мин синең кечкенә генә йортың яныннан узам. 

Бу өйдә күптән инде беркем дә яшәми, кичләрен тәрәзәләрдә ут янмый, 
беркемнең дә кайгыртучан куллары капка төбендәге сукмакны кардан 
чистартмый. Язын бакчада ятим чияләр чәчәк ата, көзен миләшнең авыр 
тәлгәшләре җиргә иелә...  

Һәр көнне, шушы өй яныннан узганда, мин урамга ике тәрәзә-
күзләре белән карап торган бу кечкенә генә дөньяның бөтен әрнүен, 
хәсрәтен жаным-тәнем белән сизәм кебек. Кайвакыт миңа ул шулхәтле 
кызганыч тоела ки, хәтта, күтәрелеп тә карамыйча, йөгереп узып киткән 
чакларым да булгалый. Ләкин күңелем ешрак адымнарымны 
әкренәйтергә, бер генә минутка туктарга һәм уйланырга мәҗбүр итә...  

Әбием, кайчан кайтырсың икән? Синең белән бергә утырып чәй 
эчәсем, дөньядагы хәлләр турында сөйләшәсем, синең фикереңне 
ишетәсем килә. Вәзирә әбием, канкойгыч сугыш көннәрен, 
полкташларыңны югалтуны, фашистларның коточкыч вәхшилеген үз 
башыңнан үткәрергә туры килгәнен язган хатыңны берничә тапкыр 
укыдым. Синең зенитчы булуың, Берлинга барып җитеп, туган ягына 
исән-сау әйләнеп кайту юлында булганыңны бөтен дусларыма 
сөйләдем. Авыр күн итекләр, тиешлечә аяк тирәли уралырга теләмәгән 
чолгаулар синең хәтереңдә генә түгел, минем һәм дусларымның 
күңелләрендә дә гомергә уелып калуын телим. Әле беркөнне генә әнием 
белән Житомир карчыгының рәхмәт тулы яшьле күзләре турында 
язганыңны искә төшердек. Хәтерлисеңме, нәкъ менә сезгә, зенитчы 
кызларга, ул үзенең унсигез яшьлек оныгын өч ел буе базда 
фашистлардан яшереп тотканын сөйләгән булган? Мондый вакыйгалар, 
бәлки, күп булгандыр, ләкин аларның һәрберсе – халкым кичергән 
трагедиянең бер кисәге.  

Әбекәем, тагын да күбрәк истәлекләреңне үзең кайткач 
сөйләрсең, сине көтеп, яратып, оныкчыгың – Инзилә. 

 
Хатның авторы – Бәшәрова Инзилә Әбүзәр кызы 
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Гарипов Шәрифулла Гарифулла улына хат 
 
Исәнме, безгә якты тормыш бүләк итүче, карт дәү әтием.  
Бабай, бу хатымны сиңа рәхмәт әйтер өчен язам. Безнең якты 

киләчәгебез, тыныч тормышыбыз өчен рәхмәт сиңа. Әгәр дә син үзеңнең 
гомереңне кызганмыйча, туган җиребезне дошманнан батырларча 
сакламаган, Ватан өчен, киләчәк буын өчен кан коймаган булсаң, безнең 
бүгенге кояшлы, аяз күкле рәхәт тормышыбыз булмас та иде. 

Тарихыбызда кара эз калдырган әлеге рәхимсез сугыш еллары 
һәрбер гаиләгә авырлык китерде, күпме кеше язмышлары белән уйнады. 
Ул дәһшәтле еллар күпме сабыйны тилмертте, аларның балачакларын 
урлады, ныгып бетмәгән күпме язмышларны утка тотты, картларның 
йөрәкләрен сызды... Бу вакыйгаларга бик күп еллар үтсә дә, алар безнең 
хәтеребездән бер дә җуелмый. Без сезне һәм сезнең эшләгән 
батырлыкларыгызны беркайчан да онытмыйбыз. Шуңа күрә, һәр елны 
ямьле язлар җиткәч, Бөек Җиңү бәйрәме көнендә синең дә фотосурәтең 
„Үлемсез полк” акциясендә урын ала, әйтерсең лә, син дә безнең 
яныбызда, син дә безнең белән янәшә атлап барасың. 

Хатымны тәмамлап шуны әйтәсем килә: дәү әтием, рәхмәт сезгә, 
безгә яшәргә, укырга, эшләргә һәм яратырга мөмкинлек биргәнегез 
өчен. Яшь буын сезнең алда бик бурычлы.  

Ул куркыныч еллар тарихыбызда бүтән беркайчан да 
кабатланмасын иде, күгебез һәрвакыт аяз, тормышыбыз тыныч, 
көннәребез ямьле булсын иде дигән теләк белән, сине хөрмәт итеп, 
оныкчыгың Әлфинә. 

 
Хатның авторы – Гарипова Әлфинә Айрат кызы 
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Зиятдинов Сәхәбетдин Зиятдин улына хат 
 
Исәнме, кадерле бабам! Сиңа оныкчыгың Энҗе хат яза. Бабам, 

син мине белмисең дә бит. Ә миңа синең турында кызың, минем Дәү 
әнием күп итеп сөйли, фоторәсемнәреңне күрсәтә.  

Синең хәлләрең ничек? Хәзерге вакытта кайда син?  
Безнең хәлләрне дә беләсең киләдер. Бүгенге көндә сез бүләк 

иткән тыныч тормышта яшибез. Сез күз алдына да китермәгән югары 
технологияләр кулланабыз. 

Әй, бу сугыш дигәннәре, коточкыч афәт. Күпме кайгы китерә, 
балаларны ятим итә, хатыннарны тол калдыра, шәһәрләрне, авылларны 
юк итә. Күпме ир-егетләрнең гомерләрен өзә. Яшен дә, картын да аямый 
шул. Аның турында сөйләшкәндә һәммәбезнең дә күзләренә яшь тула. 
Дәү әнием әйтә:  

– Бабаң да сугышта дошман һәм үлем белән күзгә-күз очрашкан, 
һич куркуны белмәгән, – ди.   

Бабам, синең безнең янга кире әйләнеп кайта алмавың бик 
кызганыч. Менә 75 ел илебездә сезнең Җиңү бәрабәренә яулап алынган 
тынычлык хөкем сөрә. Күгебез аяз, туар таңнарыбыз якты.  

Хатны шушы урында тәмамлыйм. Хуш, сау бул, безгә Җиңү 
яулап биргән батыр сугышчы! Сагынабыз һәм юксынабыз. 

 
Хатның авторы – Ибраева Энҗе Риф кызы 
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Сәмигуллин Габдрахман Сәмигулла улына 
 
Исәнме, бабаем! Мин Питрәч районы Чыты авылында яшәүче 

Идиятов Йосыф кызы Лилия оныкчыгың булам. Без оныкларың һәм 
оныкчыкларың синең хакта истәлеккә калган бердәнбер фотосурәтең 
аша һәм “Хәтер” китабыннан укып беләбез. 

Мин үзем синең белән шәхсән күрешеп таныш булмасам да, ерак 
Бибиҗамал әби сөйләп калдырганнардан, дәү әнием, әти-әнием 
сөйләгәннәрдән синең никадәр кыю, акыллы, уңган, сабыр холыклы, 
кешелекле, ярдәмчел кеше булуыңны беләм. Син минем дәү әниемнең 
әтисе икәнсең, Чыты авылында 1897 нче елда 20 гыйнварда дөньяга 
килгәнсең. 

Сугыш башлануга ук фронтка киткәнсең икән. Дәү әнием синең 
турында горурланып сөйли. Шунысы аянычлы: сугышның икенче 
елында, ягъни 1942 елның 14 мартында Тверь өлкәсендә барган сугышта 
һәлак булгансың. Тверь өлкәсе Оленино районы Харино хәзерге 
Заборки авылында җирләнгәнсең. Сиңа 45 яшь булган.  

Быел без Бөек Җиңү бәйрәменең 75 еллыгын билгеләп үтәчәкбез. 
Бу аяз күк йөзен, тыныч, матур тормышны, якты киләчәкне безгә бүләк 
иткән кешеләр арасында синең дә булуың белән мин бик тә горурланам, 
бабам! Без сиңа чиксез рәхмәтлебез. 

Габдрахман бабам, синең белән сөйләшер сүзләрем шулкадәр 
күп, бер хатка гына язып бетереп булмый. Синең фронттагы 
батырлыкларың алдында баш иясем, хөрмәтемне белдерәсем килә. 
Синең якты истәлегең итеп орден-медальләреңне саклыйбыз. Алар 
синең никадәр батыр йөрәкле, тырыш, тормышта куйган максатларыңа 
ирешүчән икәнең турында сөйли. 

Кадерле, ерак бабаем! Син гел безнең хәтеребездә һәм 
күңелебездә. Без сине мәңге онытмабыз! Рәхмәт сиңа! 

 
Хатның авторы – Идиятова Лилия Йосыф кызы 
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Галимбәков Хәким Әхмәтгали улына хат 

Исәнме, кадерле бабам!  
 
Тормышка булган барлык планнарыңны, хыялларыңны 

калдырып, син Ватанны сакларга киткәнсең! Күпме кеше гомерен 
саклап калуны, ил язмышына үз өлешеңне кертүне изге бурыч итеп 
санап, Туган илебезнең азатлыгы өчен көрәшкәнсең. Күз алдыңнан 
бөтен тормышың узган, үлем белән яшәү арасында калган вакытлар бик 
күп булгандыр. Ләкин салкынга, ачлыкка карамыйча, барлык 
авырлыкны үз җилкәләреңә алып, син Бөек Җиңүгә таба атлагансың. 
Дан-шөһрәт өчен түгел, җирдәге матур, тыныч тормыш өчен кан 
түккәнсең. Бүгенге көндә без сугышны бары тик фильмнар һәм әдәби 
әсәрләр аша гына күреп беләбез, ләкин чынлыкта сезгә никадәр авыр 
булганын күз алдына да китерә алмыйбыз. Хәзер безнең колакка матур 
җырлар, кошлар сайравы ишетелә, ә сезнең барлык ишеткән “көегез” 
бомбалар шартлавы һәм туплар гөрселдәве генә булган...  

Бүгенге тыныч тормыш, аяз күк йөзе өчен мин синең алда 
бурычлы. Сез бүләк иткән тыныч тормышның кадерен белеп яшәсәк 
иде! Мин сине мәңге хәтеремдә саклармын, бабам! 

 
Хатның авторы – Миндубаева Сиринә Илсур кызы 
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Әхмәтҗанов Вәгыйзь Минники улына хат 
 
Исәнме, кадерле Вәгыйзь бабам! Сиңа иң төпчек оныгың Айзилә 

хат яза. Без исән-сау гына, сез бүләк иткән рәхәт – имин тормышта яшәп 
ятабыз. Мин инде 3 нче курска җиттем, Казан шәһәрендә укыйм. Казан... 
танырлык түгел, нинди генә биналар юк. Казанның иң биек урынына 
Крмель диварлары урнашкан. Ә диварлар артында кызыл кирпечтән 
салынган Сөембикә манарасы һәм ап-ак Спас манарасы, башкалабызга 
нур чәчеп торучы Кол Шәриф мәчете – болар барысы да сез саклап 
калдырган, сез яклаган җирләр бит. Казан урамнарыннан узганда, шуны 
уйлыйм: әгәр минем бабам кебек илебезне саклаучылар булмаса, бу 
рәхәт тормыш булыр идеме икән?!  

Китаплардан укып, укытучылар, әти-әни, әбием сөйләүләре 
буенча, бабам, сезнең авыр, куркыныч сугышта фашистларга каршы 
ничек көрәшкәнегезне белдем. Синең, япь-яшь килеш, кулыңа автомат 
тотып йөргәнеңне күз алдыма китерәм. Бабам, син дә авылда, туган 
нигезеңдә калган гаиләңне, әти-әниеңне, ямьле су буйларын, балык 
тотуларны, урманда җиләк җыеп йөрүләрне искә төшереп, Җиңү көнен 
тизрәк якынайту өчен сугышкансыңдыр? Ни кызганыч, үз ягыңа кайтып 
җитә алмагансың, башыңны ерак җирләрдә салып калдыргансың. 
Гаиләң әле күп еллар сине кайтыр дип көткән. 

Эх, бу дәһшәтле сугыш күпме гомерләрне кискән. Бабам, әгәр син 
исән булсаң, балаларыңның мул тормышын күреп сокланыр идең, 
оныкларың, оныкчыкларың өчен сөенер идең. Бергә-бергә җитәкләшеп, 
күлдә балык тотар идек, басу-кырларда печән чабар идек. Аяусыз 
сугыш. Сине бездән аерды шул. Еракларда калган каберең күз алдыма 
килә, күзләрдән яшьләр ага. Авыл уртасында обелискта язылган исем-
фамилияңне укыйм да синең белән сөйләшәм.  

Инде малаең, кызың да олыгайдылар, аларның чәчләренә чал 
кунды. Ә син мәңге яшь булып күңелләремдә торасың, соңгы төшкән 
фотосурәтең стенада эленеп, сине искә төшереп тора. 

Ярар, Вәгыйзь бабам, шуның белән хатымны тәмамлыйм. Синең 
батырлыгың, синең оныкчыгың булуым белән мин бик горурланам! 
Тыныч йокла, бабакаем! 

 
Хатның авторы – Миннекеева Айзилә Азат кызы 
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Шәрифуллин Шәйхетдин Шәймардан улына хат 
 
Исәнме, Шәйхетдин бабай. Бу хатны төпчек балаң Галиянең кызы 

Сөмбел яза. Әйе, күрешкәнебез булмаса да, мин синең турында бик күп 
беләм. Балаларың сөйләгәннәрен тыңлаган саен, минем күңелемне 
горурлык хисе били.  

Әлбәттә, рәхимсез сугыш турында без ишетеп кенә беләбез. 
Туган ил өчен көрәшүчеләр арасында нихәтле гади авыл кешеләре 
киткән бит, шуларның берсе син, бабам.  

Малай вакытың әтиеңә ияреп атлар карап үтсә, 25 яшеңдә инде 
син җиңү өчен дип сугышка китеп барасың. Моны күз алдына китергән 
саен, минем күзләремә ирексездән яшьләр тула.  

Белгәнебезчә, дошманнар Ленинград шәһәрен чолгап алып, 
илебез белән элемтәне өзгән. ШәҺәрдә икмәк, ярма, ит, май һәм шикәр 
якынча бер айлык кына булган. Шул авырлык белән барган Ленинград 
блокадасында син дә катнашып, чолганышта калгансың, бабай. Бер 
аягыңны снаряд кыйпылчыгы өзгәнен. Өйдәгеләр сине югалтырбыз дип, 
кайгыга төшкән. Аллаһка шөкер, сугыш тынып торганда, исән 
калучыларны эзләп йөрүче ике кеше сине вакытында күреп алган. 
Шуларның берсе, исән калачагыңа шикләнеп, яу кырында калдырып 
китәргә теләсә, икенчесе сине аркасына салып алып чыккан. Син яхшы, 
изге күңелле булмасаң, әллә сиңа бәхет шулай елмаер идеме?  

Син хәзер госпитальдә ятасың, тизрәк савыгырсың дип 
ышанабыз. Безнең белән барысы да әйбәт булыр, иң мөһиме: якыннарың 
янына исән-сау кайтып җит...  

Бабам! Сугыш беткәч, үзеңне кыюлык һәм батырлык күрсәткәнең 
өчен Кызыл Йолдыз ордены белән бүләкләрләр. Кайткач колхозда, сөт 
җыючы булып, аннан почта ташуда эшләрсең.  

Хәзерге вакытта сине әбием белән 11 балаң, 22 оныгың, 28 
оныкчыгың көтә. Көтәр кешең булу бәхет бит ул, ә әби-бабай тәрбиясе 
алучылар икеләтә бәхетле.  

Кадерле бабам, без синең сүзләрне һәрвакыт истә тотабыз һәм, 
һәрбер мизгелнең кадерен белеп, булганына риза булып, шөкер итеп 
яшибез. Синең батырлыгыңны, тиңдәшсез хезмәтеңне беркайчан да 
онытмабыз. Сезнең Ватан азатлыгы өчен көрәшегезне, безгә тыныч 
тормыш бүләк итүегезне һәрвакыт хөрмәт һәм соклану белән истә 
тотарбыз дип сүз бирәм. Без сезнең алда мәңге бурычлы.  

Чиксез хөрмәт итеп, сагынып көтеп, оныгың Сөмбел. 
 

Хатның авторы – Мисбахова Сөмбел Нәгыйм кызы 
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Тукаев Садыйк Нурулла улына хат 
 
Исәнме, бәгърем, Садыйк бабам! Сиңа синең инде зур үсеп беткән 

оныкчыгың Эльвира яза.  
Кызганыч, синең мине бер дә күргәнең юк. Ләкин шуңа да 

карамастан, әлеге хат, вакыт аралыгын узып, безнең арада бәйләнеш 
тудырачагына мин ышанам. Син мине белмәсәң дә, мин синең турында 
бик күп беләм. Әбием, синең сурәтеңне кулына алып, бик озак сөйлидер 
иде. Тик хәзер инде әбиебез дә яныбыздан киткәнгә шактый, синең 
турыда сөйләгән вакытларын сагынып искә генә аласы калды.  

Хәзер синең туган нигезеңнән, туган ягыңнан бик еракта. Беләм, 
син әниеңне, туганнарыңны, япь-яшь хатының белән кечкенә 
кызчыгыңны бик сагынасыңдыр. Күз алдына китерүе дә авыр, 
бертуктаусыз ядрәләр сызгыруы, гранаталар шартлавы, танк тавышлары 
ишетелеп тора сыман.  

Бик куркынычмы анда, бабай? Куркыныч инде, ничек куркыныч 
булмасын ди. Батыр бул, бирешмә, сынауларга каршы торыр, бабам, һәм 
ышан: сугыш тәмамланачак, бәхетле тормыш дәвам итәчәк! Әбием 
белән берлектә 8 бала үстерәчәксез һәм бик күп, бик күп онык-
оныкчыкларыгыз булачак. 

Син минем каһарманым! Миллионлаган солдатлар хакына без 
тыныч тормышта яшәп ятабыз, сез безгә тыныч күк йөзе бүләк иткәнсез. 
Мин синең белән чын мәгънәсендә горурланам һәм олы рәхмәтләремне 
җиткерәм!  

Ярый, бабай, саубуллашырга вакыт. Зинһар, үзеңне сакла, әбигә 
бик күп итеп хатлар яз, мин, вакыт аралыгын кичеп, аларның барысын 
да укырмын.  

Хөрмәт белән, яраткан оныкчыгың. 
 

Хатның авторы – Тукаева Эльвира Илмас кызы 
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Хәсәнов Гариф Хәсән улына хат 
 
Исәнме, дәү әтием! Миңа фотосурәтләр, истәлекләр, дәү әнием 

һәм әтием сөйләгән хатирәләр аша таныш булган дәү әтием Гариф! Дәү 
әнием синең хакта бик күп сөйләде.  

Мин синең белән бик горурланам. „Бөек Ватан сугышы 
ветераны” дип горурланып әйтә алам. Сугышта фашистларны 
җиңгәннән соң да, син ике-өч ай сугыш кырларында миналар эзләп, 
Ватан өчен хезмәт иткәнсең.  

Син бит әле сугыштан кайткач, авылыбызның агрономы да 
булгансың. Туган авылыңа, туган җиреңә барлык мәхәббәтеңне биреп 
хезмәт иткәнсең. Мин шундый дәү әтием булуына бик горурланам.  

Медальләреңне, фотосурәтләреңне алып карыйм, кулларым 
белән әкрен генә кагылгач, алардан ниндидер аңлатып булмаслык 
җылылык хисе бөркелә сыман. Әйе, мин сине бик сагынам. Кабереңне 
чистартканда да озак кына уйланып утырам. Әгәр син исән булсаң һәм 
минем янәшәмдә булсаң, ничек булыр иде икән дип уйлап куям... Бик 
күп әйберләр турында сөйләр идең: үзең турында, тормышның 
авырлыгы хакында, сугышта ниләр кичергәнең турында. Син хәзер 
безнең яныбызда булсаң, кече улыңның буй җиткән кызларын күреп 
сөенер идең.  

Дәү әтием! Син арабыздан киткәнгә дә инде 34 ел узып киткән. 
Әлбәттә, дәү әтием, син күктән безне күзәтәсеңдер һәм безнең тыныч 
тормышта яшәвебезгә, бәхетле булубызга бик шатланасыңдыр дип 
уйлыйм.  

Саубуллашыр минутлар да килеп җитте. Дәү әтием, син минем 
генә түгел, безнең гаиләнең саклаучысы. Мин сиңа бәхетле балачагым, 
аяз, тыныч күгебез, бүгенге тыныч тормышыбыз өчен бик рәхмәтлемен. 
Дәү әтием, мин синең белән горурланам! Син һәрберезнең мәңге 
хәтерендә һәм йөрәгендә! 

 
Оныгың Алинә! 

 
Хатның авторы – Хәсәнова Алинә Рафаил кызы 
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Миңнебаев Газиз Миннебай улына хат 
 
Булмасын Җирдә сугыш! 
Чал бабайлар-рядовойлар. 
Кырык бернең ямьле язын искә ала,сагынып,алар. 
Җылы җәйгә зур  өметләр баглаганнар. 
Ак өметләр төтен эчләрендә югалганнар. 
 
Ирененнән китми һаман  
Сугыш чоры икмәгенең ачы тәме. 
Кара төтен эчләрендә  күмелеп калган 
Сугыш чоры баласының  сабый чагы, яшьлек яме. 
 
Юк, булмасын Җирдә сугыш!!! 
Без барыбыз имин тормыш, муллык яклы! 
Һәркемгә дә тигез төшсен кояш нуры, 
Тигез тулсын һәммәбезнең  яшәү хакы!!! 
 
Исәнме, дәү бабаем!  
Син Ватанны намус белән саклап, яу кырында батырларча вафат 

булдың. Кызганычка каршы, без инде синең белән беркайчан да 
курешеп, сөйләшә алмаячакбыз, ләкин без синең белән чиксез 
горурланабыз. Җиңүнең нинди югалтулар бәрабәренә ирешүен 
аңлыйбыз. Хәтта дошман, ачлык, иң якын кешеләрне югалту да ихтыяр 
көчен сындыра алмаган. Балаларыңның һәм оныкларыңның якты 
киләчәге өчен көрәштә күрсәткән батырлыгыңны һәм башка 
каһарманнарның батырлыгын без мәңге онытмаячакбыз! 

 
Сәлам белән, оныгың Гөлназ. 

 
Хатның авторы – Әминова Гөлназ Самат кызы 
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Ямалов Йосыф Камалетдин улына хат 
 
Кадерле бабам, бу хатны сиңа 2020 елдан кызың Розалияның 

оныгы Әдилә яза. Сугыш кырында хәлләр начардыр, суыктан, ачлыктан 
интегәсездер? Балаларыбыз хөрлектә яшәсен дип, көнне-төнне белми, 
үзегезне аямый сугышасыздыр. 

 Бабам, „Хәтер” китабының 500 нче битендә сине һәлак булган 
дип язалар. Дөрес түгел бу, мин һич тә ышанмыйм. Әйе, ышанмыйм, 
чөнки синең кырык бишнең язында исән-сау әйләнеп кайтачагыңны бик 
яхшы беләм. Бабам, миңа сугышның нинди зур афәт китергәнен, фронт 
тормышын һәм яу кырында күргән авырлыкларыңны җентекләп 
сөйләче. Мин синең батырлыкларыңны балаларыма, оныкларыма 
сөйләрмен, безнең ирегебез өчен нинди зур батырлыклар кылганыңны 
аларга да төшендерермен. Сезнең тырышлыгыгыз белән килгән якты 
киләчәк өчен без Сезгә рәхмәтле, бабай! Сугыш кырларында йөргәндә 
безне, безнең сиңа карата булган мәхәббәтебезне һәм күңел җылыбызны 
тоеп йөр. Без сиңа ерактан гына булса да, көч һәм дәрт биреп торырбыз! 
Кылган батырлыкларың, безгә бүләк иткән аяз күк йөзе, тыныч көннәр 
өчен алдыңда баш иеп рәхмәт әйтәм, бабакаем! 

 
Сине яратып һәм хөрмәт итеп, оныгың Әдилә! 

 
Хатның авторы – Вилданова Әдилә Фәргать кызы 
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Гәрәев Муллагали Гәрәй улына хат 
 
Бабам, әле кичә генә кайнар сәламемне язып салган идем... Ләкин 

түзмәдем, бүген тагын кулыма каләм алып утырдым. Әйтәсе килгән 
сүзләрем әйтелеп бетелмәде кебек.  

Кулымдагы фотосурәткә карыйм да, күземә кайнар яшь килә: Син 
анда мине – кечкенә оныкчыгыңны кочаклап төшкәнсең... Яныңда 
әбием басып тора... Эх, хәзер дә шулай өчәүләп басып торсак иде дә... 
Юк, килер әле безгә дә ул көннәр, тагын җыелырбыз, туган-тумачалар 
белән табын артында утырырбыз, җырларбыз, биербез! Ул бәйрәмне, ул 
көтеп алган очрашуны безгә сез бүләк итәрсез! Без моңа һичшиксез 
ышанабыз! 

Бабам, ә беләсеңме: шушы кан койгыч сугыш вакытында минем 
дә сиңа берәр ничек ярдәм итәсем килә. Кулымнан килсә, мылтык тотып, 
үзем дошман каршына барыр идем. Булдыра гына алмыйм. Ләкин мин 
беләм: сиңа язган хатларым, „Кайт!”, „Яратам!”, „Сагындым!” кебек 
сүзләрем үзе зур ярдәм. Алар җиңү алып килердәй көчкә ия! 

Бабам, мин сине бик яратам һәм сагынам...  
Кайтуыңны көтеп калам... 
 

Сәлам белән, оныкчыгың Айсинә. 
 

Хатның авторы – Сәлахова Айсинә Рамил кызы 
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Шаһабиев Низаметдин Шаһабетдин улына хат 
 
Кайтыгыз, солдатлар, сез кайтыгыз, 
Хәтерләрдә генә булса да. 
Кайтыр бер мәл, кайтыр диеп сезне 
Һаман көтә туган бусага... 
Туган ил кырларында хәбәрсез югалган бабам Низаметдин!  
Сиңа, син сугышка киткәндә бер яшьлек улың Васыйлның оныгы 

хат яза. Шушы хатым аша, дәү бабам, сиңа – тормышның ачысын-
төчесен күргән буынга, үземнең соклануымны һәм чиксез рәхмәтемне 
җиткерәсем килә.  

Бөек Ватан сугышы башлануга, сиңа кулында бер яшьлек һәм 
карынында туарга да өлгермәгән уллары белән Рәшидә әбиебезне 
калдырып фронтка китәргә туры килгән. Кызганычка каршы, икенче 
улың Рафил дөньяга аваз салганчы, дәү әбиебезгә инде синең хәбәрсез 
югалуың турындагы хәбәр дә килеп ирешә.  

Тәнең җир куенының кайсы ноктасында җирләнгән икәнлеген дә 
белмичә, синнән калган ике улың тәгәрәп үсеп, уллар-кызлар үстереп, 
оныклар сөеп, инде үзләре дә бу якты дөньяда юк. Әтисез үскән авыр, 
ятим тормыш аларның гомерләрен дә озын итә алмаган. Шулай да, 
синең нәселең дәвам итә, сиңа дога кылучы оныкларың һәм 
оныкчыкларың бар! 

Бүгенге көндә без тыныч, матур тормышта, җылы, рәхәт өебездә 
яшибез. Мин матур Казаныбызда белем алам. Әйе, син дә шушы матур, 
якты дөньяда яшәргә, балаларыңны, оныкларыңны сөяргә, якыннарың 
белән яшәргә хаклы идең! Кызганыч, син үзеңнең гомереңне безнең 
бәхетебез өчен корбан иттең. Кадерле, дәү бабам! Рәхмәт сиңа, мең-мең 
рәхмәт! 

 
Олы ихтирам белән, оныгың Йолдыз. 

 

Хатның авторы – Шаһабиева  Йолдыз Әлфәт кызы 
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Фәйзетдинов Зәйнетдин Фәйзетдин улына хат  
 
Бабаем, синең хатыңны алдык. Бөтен өй белән, йөз эшебезне йөз 

якка куеп торып, игътибар белән укыдык. Дошманнар инде чигенәләр 
дигән хәбәрең аеруча сөендерде безне.  

Безнең хәлләр яхшы. Август җылы килде. Яңгырлар мулдан 
яуды, шуңа да көзге уңыш мул булыр дип өметләнәбез. Әбиебез гөмбәгә 
йөри, әти-әниемә ияреп, мин кырга эшкә йөрим. Мин аңлыйм: илебезнең 
җиңүенә без дә зур өлеш кертәбез бит. 

Күрше Госман абый госпитальдән кайтты. Һәр кич, кояш баер 
алдыннан, көтүләр кайткач, эшләр беткәч, олысы-кечесе җыелышып, 
Госман абыйның хикәяләрен тыңлый. Мин аларның һәммәсен язып 
барырга тырышам, син кайткач, бергә укырбыз дип уйлыйм. 

Бабаем, хатыңда украин авылын азат итү вакыйгасын язгансың. 
Авыл халкының күпме вәхшәт, миһербансызлык күрүен укыгач, йөрәк 
әрнеде. Сез, азат итүчеләр, зур батырлык эшләгәнсез! Мин сезнең белән, 
синең белән бик горурланам, бабаем! Бу хәлләрне инде бөтен авылга 
сөйләдем, авылдашлар сиңа һәм синең иптәшләреңә кайнар сәлам 
юллыйлар, исән-имин кайтуыгызны көтәләр. Ышанабыз: сугыш тиздән 
бетәр, илебез күге элеккечә тыныч булыр.  

Әлегә шулар. Синнән җавап хаты көтәм, яз, яме, бабаем! 
Кызыклы хәлләрне, аянычлы вакыйгаларны, күргән-ишеткәннәреңне – 
берсен дә калдырма. Сиңа сәламәтлек, уңышлар теләп калам! 

  
Кайнар сәлам белән оныгың Илүзә. 

 

Хатның авторы – Газизова Илүзә Рифнур кызы 
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Хәбибуллин Зариф Хәбибулла улына хат 
 
Исәнме, кадерле бабам!  
Мине бер дә күрмәгән, барлыгымны да белмәгән кешегә хат язу 

сәер нәрсә. Әйе, мин дә сине бары тик әбием аңлатканнардан һәм 
фотосурәтләрдән генә беләм, әмма минем сиңа әйтәсе сүзләрем күп.  

Безнең ил өчен бу коточкыч вакыйгалардан соң күп еллар үтте. 
Без, XXI гасыр балалары, сугыш турында тарих китапларыннан, 
кинолардан, сәнгать әсәрләреннән генә беләбез. Ләкин без 
ветераннарыбызга тирән хөрмәт белән карыйбыз, аларга булышабыз 
һәм алар белән горурланабыз. Һәм мин безнең буынның сез колган 
батырлыкны кадерләвен телим. Сез безгә тыныч тормыш бирдегез.  

Бүген, барлык балалар исеменнән, мин сезгә, бабай, сиңа һәм 
барлык солдатларга, шул авыр елларда башкарган зур батырлыгыгыз 
өчен рәхмәтемне җиткерәм. Әгәр дә сез булмасагыз, без хәзерге 
вакыттагы рәхәт тормышта яши алмас идек.Тыныч күк өчен, бәхетле 
балачак өчен рәхмәт! Мин синең белән горурланам, бабам!  

 
Сине яратып һәм хөрмәт итеп, оныкчыгың Гөлназ.  

 
Хатның авторы – Кадыйрова Гөлназ Нәгыйм кызы 
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Гатиятуллин Габдрахман Гатиятулла улына хат 
 
Кадерле бабам! Инде сугыш беткәнгә 75 ел була, ә халык күңелен 

бу авыр еллар әле һаман да тетрәндерә.  
Яныбызда булмасаң да, белеп тор, минем өчен син – герой! Без, 

бөтен гаилә белән халык үзенең батыр кешеләрен белергә тиеш дип 
уйлыйбыз, шуңа күрә һәр елны синең сакланып калган бердән-бер 
фоторәсемең белән „Үлемсез полк”ка чыгабыз. Син белмисеңдер инде, 
„Үлемсез полк” – ул һәр елны 9 майда үткәрелә торган акция: һәр кеше 
үзенең сугышта катнашкан туганының фоторәсемен күтәреп 
билгеләнгән маршрут буенча уза. Йөз меңнәрчә сурәтләр арасында син 
дә бар! Синең яшьли һәлак булуыңа кайгырабыз да, шул ук вакытта 
синең белән горурланабыз да! 

Кызың (Җәмилә әби) синең сугышка киткән көнеңне хәтерли иде. 
Аңа нибары 14 яшь булган. Сезне озату бик авыр булган: китүчеләр дә 
елаган, озатучылар да елаган. Авылдашыңның күңеле сизгән кебек 
„Кайта алмабыз, күрешә алмабыз” дип сине кочаклап елаганда, син аны 
„Кайтырбыз, җиңеп кайтырбыз”, – дип тынычландыргансың. Ни 
кызганыч, авылдашыңның сизенүе дөрес булган. Сез төрле фронтларда 
сугышсагыз да, һәлак булган көннәрегез бер-бер артлы булган. Ул 1941 
елның 14 декабрендә, ә син, бабай, Мәскәү өчен барган каты 
сугышларда декабрьнең 15дә батырларча һәлак булгансың. Фронтка 
киткәнче, син бит Суслонгер газапларын да узгансың. Син рухи яктан 
да, физик яктан да көчле кеше булгансың, бирешмәгәнсең. 

Бабай, синең турындагы кайгы кәгазе 1942 елның февралендә 
генә кайтып төшә. Ул кәгазь безнең буынга күчеп бүген дә саклана. 
Менә мин, синең 4 нче буын оныгың, синең турында интернет 
челтәреннән, бабаем, бәгърем, ул кара кәгазьнең оригиналын таптым 
бит! Ул синең кайда, кайчан, ничек сугышуың турында тагын да 
төгәлрәк мәгълүмат бирде. Күңелдә генә йөргән уйдан синең сугышкан 
урыннарны барып күрү, кабереңә баш ию, дога кылу теләге уянды. „Соң 
булса да, уң булсың”, – дип башладык. Барысын да ачыкладык. Хәзер 
без син сугышкан, һәлак булган җирләрне күреп кайту теләге белән 
яшибез һәм, Иншалла, тормышка ашар! 

Бабам, синең урының җәннәттә булсын, рухың шат булсын дип 
догадан калдырмыйбыз. 

 
 Сине яратып, сагынып, оныгың Нәфисә. 

 
Хатның авторы – Сәйфетдинова Нәфисә Наил кызы  
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Фәрхетдинов Салих Мирсәит улына хат 
 
Исәнме, кадерле бабам! Сиңа ерак 2020 елдан синең оныгың хат 

яза. Син мине, әлбәттә, белмисең. Ә синең турында миңа әбием күп 
сөйләде. Ул миңа хәрби саргайган фотосурәтләрне күрсәтте, анда син 
бер полкташларың белән ял минутларында төшереп җибәрәчәксең. 
Хәтерлисеңме, ерак 1942 елда, августта, синең гаиләң сине хәрби 
хезмәткә озаткан иде? Ә аннары сине яшь сугышчы курсын узу өчен 
Пенза гарнизонына чакырдылар. Менә 1943 елның июнь ае... Син 6 нчы 
гвардия танк корпусының 214 нче полкында хезмәт итәсең. Әби, әле 
кечкенә генә әби, абыйлары белән бергә елады, әни дә елады, чөнки 
әтиең дә фронтка ките.Ул фронттан өйгә кайтмас, ерак Ленинградта 
һәлак булыр, дип берәү дә уйламады. Син гаиләгә мөмкин кадәр ешрак 
язарга вәгъдә иткән идең. Үз хатларында әниләреңнән ничек яшәүләре 
турында сораштың. Синнән алган хатлар берничә тапкыр укылган бу 
алар өчен иң кадерле нәрсә иде. Әби һәрвакыт горурланып синең 
турыда, ватаныбызны немец фашистларыннан саклап сугышканың 
турында сөйләде. Әби әйтә, син Беренче Украина фронтында 
сугышкансың, танк йөртүче-механик булгансың, ди. Авыр, авыр иде, 
ләкин сез дошманны тар-мар иттегез, аны рус җиреннән кудыгыз. Ул, 
дулкынланып һәм күз яшьләре белән синең танкта януың, контужен 
булуың турында сөйләде. 9 Май якынлаша. Без ветераннарыбызны, 
һәлак булган туганнарыбызны һәм якыннарыбызны хәтерлибез, 
аларның истәлеген хөрмәт итәбез. Кызганыч, елдан-ел шул куркыныч 
чорның тере шаһитлары китә. Ләкин безгә хәтер бирелгән. Һәм без 
халкыбызның бөек батырлыгын истә тотарга тиеш! Безнең гаилә безнең 
ватанны, безне яклаган әтиең белән горурлана. Синең орденнарыңа һәм 
медальләреңә бик кыйммәткә төшкәннәрен беләм! Ләкин әби искә 
төшергәнчә, син әйткәнчә, солдат өчен иң мөһиме бүләкләр түгел, ә 
тыныч күк һәм бәхетле тормыш булган, аны сез булачак балаларыгызга 
бүләк иттегез. 

 

 
Сине яратып һәм хөрмәт итеп, оныгың Лилия.  

 
Хатның авторы – Фәрхетдинова Лилия Равис кызы 
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 Сәгыйров Сабир Сәгыйр улына хат 
 
Исәнме, кадерле бабам! Сиңа кайнар сәламнәр белән оныкчыгың 

Ләйсән яза. Мин синең оныгың Җәмиләнең кызы. 
 75 ел илебез күге тыныч аяз, Аллаһка шөкер. Әйе, тыныч 

тормышта яшәвебезгә без Сиңа һәм синең кебек миллионнарча батыр 
солдатларга рәхмәтле һәм бурычлы.  

Синең хакта дәү әни белән дәү әти һәрвакыт: “Бабаң  сугышта 
дошман белән күзгә-күз очрашкан. Тула шәһәре янында барган 
бәрелешләрнең берсендә, уң аягына снаряд кыйпылчыгы тиеп, 5 айга 
госпитальгә эләккән”, – диләр. Кадерле бабам, син минем генә түгел, 
безнең гаиләнең саклаучысы, Ватаныбыз герое. Һәр елны синең 
фотосурәтне тотып, без «Үлемсез полкта» катнашабыз. 

Хәзер дөньялар синең яшь чагыңдагы кебек түгел. Бар нәрсә дә 
башкача. Без хәзер искиткеч матур заманда яшибез (рәхәт тормыш өчен 
җаның ни тели бар да бар). Эх, ничекләр генә сиңа аны күрсәтәсе икән?!  

Хат белән бергә балаларың, оныкларың һәм оныкчыкларыңның 
фотосурәтләрен дә салам. 

 
Сәлам белән, синең оныгың Ләйсән. 

 
Хатның авторы – Хәсәнова Ләйсән Әхсән кызы 

 
 



93 

 

Баһавиев Сираҗетдин Баһави улына хат 
 
Исәнме, бабам! Гадәттә, хатлар котлаулар һәм матур теләкләр 

белән башлана, ләкин мин хатымны рәхмәт сүзләре белән башлыйм. 
Чөнки сезнең ил алдында эшләгән батырлыкларыгызга сокланмый 
мөмкин түгел. Бөек Ватан сугышының тетрәндергеч вакыйгаларына 
инде күпме еллар үткән... Хәзер без тыныч тормышта яшибез. Шушы 
тыныч дөньялар, аяз күк йөзе өчен сиңа – Ватаны өчен үз гомерен 
кызганмаган япь-яшь солдатка, олы рәхмәтемне белдерәм!  

Сугыш... Күпме сагыш тулы хәсрәт бу сүздә. Авыр солдат 
итекләрендә күпме километрлар үттең? Туган ил сагында торып, ничә 
көн һәм төн йокламадың? Атакага барганда нинди хисләр кичерә идең? 
Кызганычка каршы, әлеге сорауларга хәзер җавапны табып булмый. 
Сезнең рухи ныклык, көч, тәвәкәллек, сабырлык һәм дошманны җиңү 
теләге булмаса, бәлки без дә булмас идек.  

Бабам, син дә шушы матур, якты дөньяда яшәргә  тиеш идең! 
Балаларыңны, оныкларыңны  сөяргә, якыннарың белән бергә яшәргә 
хаклы идең!  Кызганыч, син үзеңнең гомереңне без рәхәт яшәсен өчен 
корбан иттең. Инде безгә дә сезнең буынга тап төшермичә, илебезнең 
батыр уллары-кызлары булып яшәргә язсын. Сез күргән сугыш афәте 
кабат булмасын. Соңгы хатыңда „сандугач җәйне сагынган кебек, мин 
дә сезне шулай сагынам” дип язгансың. Хәтеребездә син туган ягын 
сагынып моңланган, безнең өчен сугыш кырларында ятып калган батыр 
йөрәкле сандугач булып мәңге калырсың. 

 
Олы хөрмәт белән, оныгың Чулпан.  

 
Хатның авторы – Баһавиева Чулпан Илшат кызы 
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 Сабиров Шәйхулла Сабир улына хат 
 
Исәнме, бабам! Өебезнең иң түрендә, гаилә ядкярләре саклана 

торган сандыкта, бик кадерле бер фотосурәт бар. Ул – минем карт 
бабаем Сабиров Шайхулла Сабир улының сурәте. Мин шушы рәсемне 
сакланып кына кулыма алам, бабаемның йөзенә озак кына карап торам, 
үземә таныш, миңа охшаган чалымнар эзлим. 

Исәнме, бабаем, миңа озак еллар, истәлекләр, сагынулар аша 
таныш булган бабаем Шайхулла, – дип эндәшәм мин аңа, ярым 
пышылдап. Бөек Җиңүнең 75 еллыгы якынлашкан бу көннәрдә, күңелем 
белән сиңа, типсә тимер өзәрдәй яшь солдат абыйга хат язам. 

Әй, бу сугыш дигәннәрен... Аның турында сөйләгәндә дәү 
әниемнең күзләренә яшьләр килә, куллары калтырый, иреннәре дерелди 
башлый. Синең рәсемеңә карап елап та җибәрә. Аннан озак кына тын 
алып торгач, сөйләвен дәвам итә: 

Сугыш – коточкыч афәт. Күпме кайгы китерде,балаларны ятим 
итте, хатыннарны тол калдырды,шәһәрләрне, авылларны җимерде. 
Күпме ирләрнең гомерләрен өзде. Бабаң да сугышта дошман белән 
күзгә-күз очраша, һич куркуны белми. Шундый бәрелешләрнең 
берсендә, уң кулына снаряд кыйпылчыгы тиеп, госпитальгә эләккәнсең. 

Дәү әнием сөйләгәннәрне тыңлап тордым да, сине бик нык 
кызгандым, бабам. Госпитальдә озак кына ятып чыккач, син инвалид 
булып 1945 елның язында авылга кайткансың. Кайткач та сине бригадир 
итеп билгеләгәннәр. Аннары авылның Суфия исемле кызы белән 
тормыш корып җибәргәнсең. Суфия әбием  белән 10 бала тәрбияләп 
үстергәнсез . 

Мин үзем күрмәсәм дә, әнием һәм дәү әнием сөйләгәннәрдән 
синең акыллы, уңган тырыш, сабыр кешелекле һәм бик ярдәмчел кеше 
булуыңны беләм. 

Кулыма фоторәсемеңне алам да сиңа дусларым, укуларым, 
тормышым турында сөйлим. Бу тыныч тормышны  бүләк иткән кешеләр 
арасында синең булуың белән горурланам. Без ел саен 9 майда Җиңү 
бәйрәмен билгеләп үтәбез. Гаилә белән Җиңү паркындагы солдат 
һәйкәленә чәчәкләр куябыз. Йокың тыныч булсын! Гомер буе синең 
белән горурланып яшәргә, исемеңә тап төшермәскә сүз бирәм. 

 
Олы хөрмәт белән, оныгың Алия.  

 
Хатның авторы – Хөсәенова Алия Руслан кызы 
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10.2-602 төркем студентлары хатлары 
 

Әсәдуллин Зиннәтулла Әсәдулла улына хат  
 
Исәнме, кадерле дәү әтием! Сине бик сагынып, яраткан 

оныкчыгың хат яза. Дәү әтием, сина сөйлисе сүзләрем, сорыйсы 
сорауларым бик күп җыелды, ләкин барысын да хатка язып бетереп 
булмый шул...  

Безнең өйдә хәлләр әйбәт, безнең өчен кайгырма! Әниләр, әбиләр, 
күрше апалар барысы да сиңа кайнар сәлам юллыйлар. Кичә минем 
туган көнем иде, хәзер инде мин зур кыз булдым, дәү әти. Әнигә барлык 
эштә дә булышам... Синсез яшәү авыррак, ләкин үземне “бу бары тик 
вакытлыча гына, бераз түзәргә кирәк,” дип юатам.  

Күптәннән инде синнән хат алганыбыз юк, бик кайгырабыз. Дәү 
әти, буш вакытың булганда хат яз безгә, күп иттереп яз! Хәлләрең, 
исәнлекләрең ничек? Фронтта сиңа бик авырдыр инде, чын 
фашистларны күргәнең бармы? Синең белән бәйле бар нәрсә дә безгә 
кызык. Фашистларны юк итеп, тиздән кайтып җитәрбез, дип яз... Без 
сине бик сагындык, тизрәк сине күрәсебез килә. Син дә безне 
сагынгансыңдыр инде, беләм. Сөйләр сүзләрең дә күп җыелгандыр. 
Кайткач барысын да сөйләрсең, Алла боерса.  

Дәү әти, минем хатымны укырга вакыт таба алырсыңмы икән? 
Буш вакытың әздер инде синең... Ләкин син хатны укы, шундук сиңа 
рәхәт булып китәр, тәнеңә көч керер. Туган авылыңда сине зарыгып 
көтүче гаиләң барлыгы сине гел дәртләндереп торсын.  

Синең исән-сау кайтуыңны көтәбез! Җинү белән тизрәк кайт!!! 
 

Хатыңны көтеп калам, яраткан оныгың Альбина. 
 

Хатның авторы – Әсәдуллина Альбина Рафис кызы  
  

96 

 

Нигъмәтҗанов Рәхимулла Мөхәммәтҗан улына хат 
 
Исәнме, минем карт бабаем Рәхимулла!  
Бу хатны сиңа улыңның оныгы Гөлинә яза. Минем сине 

беркайчан да күргәнем булмаса да, дәү әнием һәм дәү әтиемнең сөйләгән 
сүзләре буенча синең хакта бик күп мәгълүмат беләм. 

Син Бөек Ватан сугышы башланып, фронтка киткән вакытта зур 
бәдәнле, калку күкрәкле, зур җилкәле чын ир-егет булгансың. Сиңа 25 
яшь булган, күрше авылда тракторчы булып эшләгәнсең. Басу 
эшкәрткән җиреңнән аерып, сине Казан военкоматына илткәннәр. Син 
Ленинград шәһәрендә җәяүле гаскәрдә хезмәт иткәнсең. 1942 нче елның 
көзендә, күкрәгеңә фашист пулясы тиеп, вафат булгансың. 

Кадерле бабам, тиздән 9 нчы май – Җиңү бәйрәме җитә. 
Дошманнарны җиңүгә 75 ел була. Минем сиңа күрсәткән 
батырлыкларың өчен олы рәхмәтләремне белдерәсем килә! Син һәм 
илебезнең башка батыр уллары – безнең күкләребез аяз, 
тормышларыбыз тыныч, киләчәгебез якты булсын өчен җаннарын да 
кызганмаган изге затлар! Дошманның йөзенә туры карап көрәшүләре 
кыен да, куркыныч та булгандыр, әмма сез бер адым да артка чигенмичә, 
бары алга – җиңүгә таба баргансыз! 

Бабам, барлык күрсәткән батырлыкларың безнең күңелләрдә 
мәңгегә уелган, без синең белән чиксез горурланабыз!  

 
Сәлам белән, синең оныгың Гөлинә.. 

 
Хатның авторы – Әхмәтҗанова Гөлинә Марсил кызы 
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Хөҗҗәтов Зиннәт Хөҗҗәт улына хат 
 
Минем өчен син карт бабам. Әниемнең бабасы. Кызганыч, синең 

кайда күмелүең хәзерге көнгә кадәр билгесез. Син күпме гаиләләрне 
җимергән канлы сугышның беренче көннәреннән үк сугышка 
киткәнсең. Хатының Сүрия белән саубуллашырга да мөмкинлегең 
булмаган, синең нәселеңне дәвам итергә тиешле газиз улыңның тәүге 
тапкыр дөньяга аваз салганын да ишетә алмагансың...  

Бөрсет пристаненда авылдашың ат белән чабып куып тотып 
кычкырганда, йөрәгеңнең ничек янганын бер үзең генә беләсеңдер. Әле 
яңа гына яши башлаган, киләчәккә планнар корган яшь парларның 
шулай көтмәгәндә генә мәңгелеккә аерылышуы бик кызганыч, әлбәттә. 
Ә Сүрия әби бит сине гомере буе көтеп яшәгән. Бабам сөйләгәннәре 
буенча, аны кияүгә сорап килгән булганнар, тик ул ризалашмаган. 
Ничек кенә авыр булса да, синең Усали авылындагы төп йортыңда 
Сүрия әби, улың Миңнулла, әниең өчәү гомер иткәннәр. Улыңны аякка 
бастырганнар. Сүрия әби алты оныкчыгыгызны да күреп калырга 
өлгергән әле. Кызганыч, Сүрия әби мин туып берничә ай үтүгә китеп 
бара, мин аны да күрми калдым. 

Күптән түгел генә Сүрия әбинең энесе Шәйдулла бабайның кайсы 
якларда вафат булганын белдек. Якын кешеләреңнең билгесез 
югалулары – карт әбигә бигрәк тә авыр булгандыр.   

Зиннәт бабам, кайда гына булсаң да, Син борчылма яме. Синең 
нәселең Зиннәтовлар яши һәм яшәячәк! Хәзерге вакытта 6 оныкчыгың 
да исән- сау. Инде аларның да балалары бар. Миннән кала барысы да 
гаиләле. Аллага шөкер. Быел сугыш тәмамланганга инде 75 ел. Әйе, 
вакыт сизелми дә үтә. Ләкин без Сезнең батырлыгыгызны мәңге 
онытмаячакбыз, буыннан-буынга тапшырып, Сезне хәтерләп, дога 
кылырбыз.  

Оныгың Ләйсән. 
 

Хатның авторы – Вәлиева Ләйсән Илдар кызы 
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Сәләхиев Фарук Тимергази улына хат 
 
Исәнме кадерле, яраткан бабаем! Сиңа оныкчыгың Алия хат яза. 

Бабаем, син мине белмисең әле. Мин сине исә әбием күрсәткән 
фотосурәтләрдән, аның сөйләүләреннән, сиңа атап язылган җылы 
хатларыннан танышып беләм. 

Бабаем, мин куркам... Синең өчен куркам... Сугыш бит ул олысы-
кечесенә карамый, аннан бары тик яраланган кеше язмышлары һәм 
җимерелгән хыяллар гына кала. 

Бабаем, һәркөнне әбием белән сине искә алабыз, сезнең бер-
берегезгә язган хатларыгызны укыйбыз. Аларны мин әбиемнән инде 
ничәнче кат тыңлыйм, ләкин тыңлаган саен күзләремнән мөлдерәп яшь 
ага. Бу хатларда синең кебек меңәрләгән гади солдатларның хис-
кичерешләре чагыла. Аларда керсез мәхәббәт, ватанпәрвәрлек, шул ук 
вакытта сагыш, дошманнарга карата нәфрәт кебек хисләр дә урын алган.  

Бабаем, синең кулың тигән барлык нәрсәдән гөлләр үсә. Син 
утырткан алмагачлар яз көне шау чәчәккә күмелсә, көз көне исә мул 
уңышы белән куандыра. Син ясап элгән ояга исә әле узган атнада гына 
сыерчыклар кайтты. Тик Акбай гына никтер моңсу, боек кебек тоелды 
миңа... Күрәсең, ул да, безнең кебек, сине сагынадыр.  

Бабаем, син безнең өчен чын герой! Безнең тормышыбыз тыныч, 
күгебез аяз булсын өчен сез нинди батырлыкларга барасыз, әлеге 
тормыш өчен үз гомерләрегезне куркыныч астына куясыз... Рәхмәт 
сезгә!  

Бабаем, шушы урында хатымны тәмамлыйм һәм синнән җавап 
хаты көтеп калам.  

Бабаем, мин сине сагынам һәм көтәм... 
 

Сәлам белән, синең оныгыңАлия. 
 

Хатның авторы – Гайнетдинова Алия Ленар кызы 
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Гыймадиев Сәхабетдин Гыймадетдин улына хат 
 
Кадерле бабаем! Сина күп сәламнәр белән оныкчыгың Гүзәл яза. 

Мин синең оныгың Гыймадиев Инсафетдиннең кызы булам. Әтием 
белән дәү әнием синең тормышың, батырлыкларың турында бик күп 
сөйләделәр. Минем синең белән якыннан танышасым килә. Дәү әнием 
сөйләүләре буенча, сугышка киткәнче син оста тегүче булгансың, 
төрледән-төрле киемнәр, пәлтәләр, эш киемнәре теккәнсең. Дәү әнием 
синең кул эшләреңнең берсен саклап кала алган һәм, аны күргәч, мин 
бик гаҗәпләндем. Ул искиткеч матур пәлтә! Бабаем, син чыннан да үз 
эшеңнең остасы булгансың!  

Безнең авылда син – зур хөрмәткә ия кеше. Кемнән генә сорама, 
сине барысы да белә: „Әйе, алтын куллы Сәхабетдинне нишләп 
белмәскә! Ул миңа яхшы пәлтә дә тегеп бирде!” – дип җавап 
кайтаручылар аз түгел. Кадерле кешем, әлеге сүзләрне ишетеп, минем 
күзләремнең ничек ялт-йолт килеп янганын күрсәң иде, йөрәгемнең 
аңлата алмаслык шатлык белән типкәнен белсәң иде! Синең турында 
шундый җылы сүзләр ишеткәч, мин май кояшыдай балкыйм. 

Кул эшләреннән тыш, син атлар да асрагансың икән. Синең үз 
хуҗалыгың булган. Мин үзем атларны бик нык яратам һәм син хәзер 
безнең янәшәдә булсаң, мине, һичшиксез, атта йөрергә өйрәтер идең.  

Син сугышта, бабаем. Канлы, кырыс, дәһшәтле сугышта! Дәү 
әнием синең яралануың турында хәбәр алуын әйткән иде. Пуля синең 
бер колагыңнан кисеп үткән, әмма, бәхетебезгә, сине Аллаһ Тәгалә 
саклап калган.  

Кадерле бабаем, минем сиңа чиксез рәхмәтләремне белдерәсем 
килә. Безнең киләчәгебез өчен үзеңне кызганмый сугыш кырында 
көрәшүеңә мең рәхмәт сиңа! Мин синең белән горурланам, бабаем! 

  
Сәлам белән, синең оныгың Гүзәл. 

 
Хатның авторы – Гыймадиева Гүзәл Инсафетдин кызы 
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Кәримов Мөбин Кәрим улына хат 
  
Исәнме, бабаем Мөбин! 
Бабаем, без бөтен зур илебез белән җиңүгә чын күңелдән 

ышанабыз. Сезнең күтәренке рухта: “Җиңеп кайттык, фашистларны 
җиңеп кайттык!” – дип, илгә бәйрәм алып кайтуыгызга ышанабыз. Алла 
боерса, сез озакламый фашистларны җиңеп, туган якларыгызга 
кайтырсыз. Кадерле һәм якын кешеләрегез белән исәнләшеп, туып үскән 
якның һавасын суларсыз, якын кешегез пешергән тәмле ризыклардан 
авыз итәрсез. Сез алып кайткан җиңү өчен без гомеребез буе рәхмәтле 
булырбыз.  

Бабам, кыюлыгың һәм батырлыгың өчен сиңа бик зур рәхмәт 
әйтәсем килә. Миңа сине күрергә насыйп булмады. Кызганычка каршы, 
син инде күптән безнең арабызда юк. Ләкин онык-оныкчыкларың сине 
хәтерли һәм яхшы сүз белән искә ала. Сугышта сиңа вакыт-вакыт бик 
авыр һәм куркыныч булгандыр. Шул вакытларда үзеңнең гаиләңне һәм 
якыннарыңны искә алгансыңдыр. Ә хәзер без сине искә алабыз, сине бик 
хөрмәт итәбез, яратабыз һәм синең белән горурланабыз. 

Сәлам белән, синең оныгың Алисә. 
 

Хатның авторы – Кәримова Алисә Азат кызы 
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Гайнетдинов Имаметдин Гыйльметдин улына хат 
  
Исәнме, бабам! Ерак киләчәктән кайнар сәламнәр белән сиңа 

оныгың Резидә яза. Без әле синең белән таныш түгел. Сиңа бары 17 генә. 
Бик яшь булуыңа карамастан, илебезнең азатлыгы хакына үз көчеңне, 
гомереңне кызганмыйча, Ватаныбызны саклыйсың. 1943 елның 
мартында Казанның Юдино станциясеннән товар поезды белән Читага 
барган чакта, 1418 көнгә сузылачак дәһшәтле сугышның никадәр озак 
барасын, миллионнарның яу кырыннан әйләнеп кайтмаячагын күз 
алдына да китерә алмагансыңдыр. Илебезнең бер ягында немец 
солдатлары белән сугыш барганда, икенче яктан японнар үз көчләренә 
ышанып һөҗүм итә башлаганнар.  

Менә син хәзер Сахалин якларында илебез сагында торасың. 
Хатларыңда төннәр буе Тын океан буйларында мылтык тотып, япон 
солдатларын күзәтүеңне, хәтта берсендә дошманнарны әсирлеккә дә 
алуыңны язасың, якыннарыңны һәм авылыңны юксынуны искә аласың. 
Бер минутка тын калганда тыныч тормыш турында уйланасыңдыр, 
киләчәктә балаларың һәм оныкларың беркайчан да сугыш афәтен 
белмәсеннәр, дип хыялланасыңдыр.  

Безнең очрашуга кадәр синең бик күп сынаулар үтәсең, 
авырлыклар кичерәсең бар. Шулай да, син түз, сабыр бул, бирешмә. 
Ышан, бик тиздән олы максатка – дошманны туган җиребездән куып 
чыгаруга ирешәчәксез.   

Син безнең өчен чын батыр! Мин синең белән чиксез горурланам, 
бабам! 

Сәлам белән, синең оныгың Резидә. 
 

Хатның авторы – Курамшина Резидә Зөфәр кызы 
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Рәхматуллин Хәйбрахман Рәхматулла улына хат 
 
Исәнме, кадерле бабам Хәйбрахман! 
Сиңа күп сәламнәр белән оныкчыгың Айзилә хат яза. Сине 

сагынганга күрә кулыма каләм алып, хат язарга булдым. Сине күреп 
белмәсәм дә, дәү әнием сөйләгәннәр буенча син – чын герой. Сине уйлау 
белән, минем күз алдыма чын ир-ат килеп баса. Үлемнән дә куркып 
тормыйча, син сугыш башлануга фронтка китеп баргансың. Сиңа китүе 
бик кыен булган инде, чөнки хатының белән балаларың артыңнан елап 
калганнар. Алар сиңа ерактан булса да көч биреп торганнардыр, чөнки 
син сугыштан, каты яраланып булса да, кире әйләнеп кайткансың. Ләкин 
27 яшеңнән үк шушы сугыш афәте аркасында аяксыз калгансың. Шуңа 
да карамастан, син яңадан тормышыңны дәвам итә алгансың. Мин еш 
кына сине уйлыйм, батырлыкларың алдында башымны иям. 

Эх, сине күрәсе иде дә, утырып бер сөйләшәсе иде... Мин – синең 
оныкчыгың алдыңда башымны иеп рәхмәт әйтәм! Тыныч күбегез, 
бүгенге тормышыбыз өчен олы рәхмәт сиңа, бабам! 

 
Сәлам белән, синең оныгың Айзилә. 

 
Хатның авторы – Мунадиева Айзилә Айрат кызы 
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Нәбиуллин Хәбибулла Нәбиулла улына хат 
 
Кадерле бабам! Без синең хатыңны алдык. Һәммәбез дә шундый 

шатланыштык, хәтта сөенечтән күңелләребез тулып, елап та алдык. Әби 
синең хатыңны кат-кат укый, язуыңның һәр хәрефенә карап, бик озаклап 
моңсуланып утыра. Бүгенге көндә синең хатың аның өчен барыннан да 
кыйммәтрәк... Ул аны бик кадерләп, үзе белгән урында гына саклый. 

Бабакай, без сине бик сагындык! Һәр көнне йортыбызның 
бусагасыннан исән-сау атлап керерсең дип өметләнәбез, көтәбез. 
Радиодан һәлак булучыларны атаган секундларда тыныбыз кысыла... 
Синең исемеңне ишетмәсәк ярар иде дип, Аллаһтан ялварабыз. Әбием 
көн дә синең һәм миллионлаган башка көрәшчеләребез исәнлегенә дога 
кыла. Беләбез, сиңа да хәзер бер дә җиңел түгел... Син анда безнең туар 
таңыбыз, аяз күгебез өчен көрәшәсең. Шуңа да безнең күңелебез тыныч, 
чөнки син безне, газиз Ватаныбызны саклыйсың. Илебезнең тынычлыгы 
өчен көн дә үзеңне корбан итәргә әзерсең. Без синең белән бик 
горурланабыз! 

Безнең өчен бер дә кайгырма, безнең барысы да яхшы, барыбыз 
да исән-сау. Алга таба да без көчле булачакбыз! Авырлыкларга 
бирешмәскә сүз бирәбез!  

Бабаем, мөмкинлегең булса, зинһар өчен җавап яз. Без сине 
зарыгып көтәбез, исән-сау кайтуыңа ышанабыз!  

 
Сине яратып, гаиләң һәм кызчыгың Алия. 

 
Хатның авторы – Нәбиуллина Алия Ринат кызы 
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Мин белми калган бабама хат 
 
Исәнме, бабай! Сиңа оныгың Руслан хат яза. Кызганычка каршы, 

мин синең белән очрашып сөйләшә алмыйм, шуңа күрә хат язарга 
булдым. 

Хөрмәтле бабам! Сезнең сафларыгыз елдан-ел сирәгәя. Кулына 
корал тотып, утны-суны кичкән фронтовикларның яшьләре туксаннан 
узып бара. Кичәге ветераннар әкренләп «Үлемсез полк» сафларын 
тулыландыралар. Әйе, вакыт аяусыз. Дәһшәтле Бөек Ватан сугышының 
«тере шаһитләре» арабыздан китә баралар. Кадерле ветераннар! Калган 
гомерегезне тыныч күңел белән үткәрсәгез иде.  

Бүген илебезнең иминлеге, тынычлыгы – киләчәк яшь буын 
кулында. Ә яшь буын – ул без – 17-18 яшьлек егетләр-кызлар. Нәкъ 
шушы яшьләрдә сез, кулыгызга корал тотып, Туган илне якларга 
фронтка киткәнсез, үзегезне аямыйча, сугыш утларына кергәнсез. 
Сезнең алда бер генә максат – илебезне дошманнардан азат итү булган. 
Һәм сез, һичшиксез, бу миссияне тулысынча үтәгәнсез: явыз дошманны 
үз оясында тар-мар итеп, Рейхстагка Җиңү байрагын кадагансыз. 

Кадерле бабам, син минем генә түгел, безнең гаиләнең 
саклаучысы, Ватаныбыз герое. Мин сиңа бәхетле балачагым өчен 
рәхмәт әйтәм.  

Эх, сине күрәсе иде дә, утырып бер сөйләшәсе иде... Мин – синең 
оныкчыгың – алдыңда башымны иеп рәхмәт әйтәм! Тыныч күгебез, 
исән-имин тормышыбыз өчен олы рәхмәт сиңа, бабам! 

 
Хатның авторы – Сәетмөхәммәтов Руслан Роберт улы 
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Гайфуллин Насыйбулла Гайфулла улына хат 
 
Исәнме, бабаем, миңа истәлекләр, сагынулар аша таныш булган 

бабаем Нәсибулла. Сиңа оныкчыгың Эльвира хат яза. Син мине 
белмисең дә бит әле. Ә мин сине беләм. Дәү әнием синең фоторәсемеңне 
күрсәтеп, бик озак, озын итеп сөйләде.  

Яшь, чибәр, эшкә уңган егет булгансың син. Оста гармунчы да. 
Авылыбызның иң чибәр, кара кашлы, кара күзле, зифа буйлы кызы – 
минем әбием Рәйсә белән никах укыткансың. Ә явыз фашист, сезнең 
якты, бәхетле киләчәгегезне чәлпәрәмә китереп, сугыш башлаган. Сиңа 
сугыш хәрәкәтләрендә катнашырга туры килүен әбием күз яшьләренә 
буылып сөйли. Никадәр нык ихтыярлы, максатчан, тормышка гашыйк 
кеше булгансың син. Чын авыл кешесе, җир кешесе бит син, бабаем. 
Әгәр явыз дошман безнең туган җиребезгә басып кермәгән булса, тап-
таза килеш җир җимертеп, туган авылың кырларында эшләр иден дә 
бит... Эх, бу сугыш, күпме егетләрнең киләчәген җимергән, тәннәрен 
генә түгел, җаннарын да гарипләндергән сугыш...  

Карт бабаем! Батырлыгыңны, сабырлыгыңны, тырышлыгыңны 
үрнәк итеп алып, үзебездән соңгы буыннарга да илтеп җиткерербез дип 
ышандырып калам.  

Кадерле бабам, сиңа һәм безнең бәхетле киләчәк өчен гомерләрен 
кызганмый сугышучы барлык солдатларга рәхмәт!  

 
Хатның авторы – Хәмзина Эльвира Әнәс кызы 
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Шәйхулов Гаделихсан Шәйхелислам улына хат 
 
Исәнме, бабай! Ватанны, илебезне, явыз, мәкерле фашист 

илбасарларыннан азат итүче, шул хакка үзе корбан булган гади һәм бик 
кыю авыл агае! Мин инде сугыш булып узганнан соң дүртенче буын 
баласы. Бөек Ватан сугышы башланганда яңа туып калган сабыйлар да 
бүген шактый олы яшьтә. Ә җиңү яулап кайткан солдатлар күбесе 
бакыйлыкка күчкән. Безнең әтиләр буыны да 50-60 яшьлек абыйлар. 

Бабам, синең белән ничек әңгәмә корырга дип озак уйлап йөрдем. 
Бөек Җиңүгә быел 75 ел. Дөнья күләмендә зур вакыйга! Сез ирешкән 
тыныч тормыш 75 ел дәвам итә. Әйтергә генә ансат.  

Минем синең белән менә нәрсә хакында сөйләшәсем килә, 
тыңлап кара әле, бабай.  

Илебезнең – ул вакытта Советлар Союзының башкаласы 
Мәскәүгә килеп җитә язган фашистларны туктатып, аны дөмбәсли-
дөмбәсли, ул басып алган авыл, шәһәр, илләрне азат итә-итә җиңү 
яулауның сере нәрсәдә? Мин, бабай, болайрак фикер йөртәм: моның 
сере совет халкының бердәмлеге, нинди милләт вәкиле булуына 
карамастан бер генә теләккә – илебезне фашистлардан азат итүгә ирешү. 
Немец илбасарлары тырнагыннан үзебезнең җирләрне, урман-
кырларны, елга-күлләрне, тауларны, сазлыкларны тартып алу... 

Ә сез күреп үткән, кичергән елларда барча кешегә дә бик авыр 
булган. Фашистларны тар-мар итү өчен, пионерлар, комсомоллар күз 
алдына китергесез батырлыклар эшләгәннәр. Аларны батырлык 
эшләргә берсе дә өйрәтмәгән, алар шулай тәрбияләнгән булган. Ә тылда, 
заводларда 2-3 смена эшләгән, корал җитештергән хатын-кызлар, 
яшүсмерләр... Ә фронтта? Үз тәне белән хәтта амбразураны каплаган 
сугышчылар! Сезнең буын гаҗәеп батыр булган, бабай!  

Буыннар чылбыры өзелмәсен, якты тормыш дәвам итсен, 
һәрвакыт аяз күк йөзе булсын өчен, барысын да эшләгәнсез. Шул сугыш 
чорлары бүген булса... Чын дөресен әйтәм, мин бу сорауга җавап таба 
алмыйм. Ә мине сөендергәне, Җиңү көне 9 майда һәр ел урамнар буйлап 
„Үлмәс полк” узуы. Йөзләгән, меңләгән кешеләрнең, Бөек Ватан 
сугышында катнашып, җиңү өчен үзләренең гомерләрен дә кызганмаган 
бабалары, әтиләре, әниләре, әбиләренең фотографиясен югары күтәреп, 
зур сафларда узулары. Мин дә, бабай, шулар рәтендә. Һәм синең өчен 
зур горурлык хисе кичерәм.  

                      Сәлам белән, син белмәгән, күрмәгән оныгың Юныс 
 

Хатның авторы – Шәйхулов Юныс Данис улы 
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Насыйбуллин Нотфулла Насыйбулла улына хат 
 
Кадерле, бабам! Бар күңелемне биреп, сиңа хат язарга булдым. 

Шушы хатымны язганнан соң да уйларга чумып, күкрәгемә кысып 
утырырмын әле. Хәзерге вакытта хат язу да онытылып бара, әмма бу хат 
минем өчен зур кыйммәткә ия.  

Урамда капка төбендә утыручы, гармун көйләре сузып урам 
әйләнүче, таягына таянып акрын гына атлап йөрүче һәр бабайга карап, 
сине күзалларга тырышам. Әйе, минем фотосурәттән сине күргәнем бар, 
тик исән килеш яныңда утырып, синең белән сөйләшүгә мохтаҗ мин. 
Мин бик йомшак күңелле бала булып үстем, һәр дәү әти, дәү әниемне, 
үткәнемне беләсем, анда кайтып, сезнең яныгызда иркә онык булып, бер 
генә мизгел булса да яшисем килә.  

Бер карасаң, әгәр син булмасаң, мин дә булмас идем бит. Ни өчен 
мин сине күреп кала алмадым? Ни өчен дөнья шулай корылган? Ике 
сугыш үткән кеше бит син, бу шундый гаҗәп минем өчен! Безнең 
тынычлык, якты киләчәгебезне тәэмин итүгә зур өлеш керткәнең өчен 
алдыңда баш иясем килә.  

Әгәр син исән булсаң, хәзер бик яхшы тормышта яшәп, бернигә 
дә мохтаҗ булмас идең...  

Хәзерге көндә синең оныкларың да, оныкчыкларың да күп, 
шатланып-сөенеп яшиләр. Без сине онытмадык, беләбез, дога кылабыз. 
Ә мин үзем Казан федераль университетында белем алам, монда укуыма 
бер дә үкенмим, үземнең туган татар теле укытучысы һөнәрен 
үзләштерәм. Синең кебек минем дә тырыш, гаилә җанлы, илемә, 
халкыма файдалы, батыр кеше буласым килә. 

Хәзерге тормышта рәхәт яшәвем белән мин сиңа бик рәхмәтле, 
илебез тыныч, күгебез аяз. Без алга таба да шул тормышны кадерләп, 
саклап яшәрбез. 

 
Хатның авторы – Яруллина Фирүзә Фәнис кызы 
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10.2-603 төркем студентлары хатлары 
 

Мусин Рәшит Хәбибулла улына хат 
 

Сугыш... Биш хәрефтән генә торган сүз, ә күпме күз яшьләре, 
җимерелгән хыяллар, гаиләләр, өметләр... Бу елларны күреп, сугыш 
ачысын татыган кешеләрнең йөрәкләрендәге җәрәхәтләре һаман да 
сыкрый әле.   

Исәнме, бабам!.. Бу – Илүзә, синең оныкчыгың. Мин хатлар язам, 
әмма, кызганычка каршы, алар беркайчан да иясенә барып җитмәс. Без 
быел Бөек Җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтәбез! Әйе, нәкъ шул, 75 ел 
элек Сез китергән җиңүне. Авылыбызга ямьле язлар килә, кояш 
күзләрне камаштырып, көннән-көн катырак җылыта, көннәр җәйгә 
авыша.  

Рәшит бабай, мин сине исән вакытында күрмәсәм дә, чын 
күңелемнән горурланам, җирдәге тыныч тормыш өчен көн дә сиңа 
рәхмәтләр укыйм. Син сугыш афәтеннән курыкмыйча, дошманга каршы 
чыккансың. Үзеңнең туачак кызыңны бер күреп, кочагыңа алып 
иркәләүдән мәхрүм булуыңа карамастан, артка чигенмәгәнсең. 

Рәшит бабай, минем синең белән бер утырып сөйләшәсем, 
күзләренә бер тутырып карыйсым килә. Әйе, мин синең хакта бик аз 
беләм, дәү әби ул ерткыч сугыш елларын искә алырга яратмады. Үзенең 
бала чагын, яшь вакытларын сөйләде, әмма сүз сугыш елларына 
якынлашкач, сүзен тәмамлап, авыр сулап куя иде.  

Синең турыда мин кызыңнан, Луиза әбиемнән, ишетеп беләм. 
Әбиләрдә фотоархивта синең бер сурәтең сакланып калган. Аның 
кырыйлары бик таушалган, бер чите ертылган, әмма сакланган. Дәү әби 
сине ахыргы көннәренә кадәр көтте, ул сугыш кырында хәбәрсез 
югалып калуыңны үлем дип кабул итә алмады. Күңеле нидер сизенгән 
кебек, бер кайтып керер диде.  

Менә дәү әбинең вафат булуына да инде 10 еллап, әмма әбинең 
капка төбендәге эскәмиягә чыгып утырып, юлга карап кемнедер көтүе, 
бүгенгедәй исемдә.  

Шуның белән әүвәлге хатымны тәмамлыйм. Сиңа әйтәсе килгән 
сүзем бер: безгә тыныч, бәхетле тормыш бүләк иткән өчен чиксез 
рәхмәт! 

 
Оныкчыгың Илүзә. 

 
Хатның авторы – Миргалимова Илүзә Илдар кызы 
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Яруллин Шәрифулла Ярулла улына хат 
 
Кадерле бабам! Сиңа Балтачтан Зөһрә хат яза. Хәер, син минем 

турыда берни дә белмисеңдер... Ә без синең хакта ишетеп үстек. Синең 
кайчан, кайда, ничә яшьтә сугышка китүең турында да безгә билгеле. Ул 
елларда сезнең нинди афәтләр күргәнегезне, нинди авырлыкларга 
тарыганыгызны без күз алдына гына китерә алабыз... Сугышның ачы 
газапларын татыган һәр кеше – солдатлар, тыл хезмәткәрләре, балалар – 
һәммәгез дә күктә безгә ул михнәтләрне чынлыкта күрмәвебезне теләп 
ятасыздыр. 

Бабам, инде сугыш беткәнгә быел 75 ел тула. Эх, сезне бер генә 
көнгә булса да без “авыр, катлаулы” дип атаган заманга кайтарып, без 
ашаган ризыкларны туйгачы ашатасы иде... Без кигән матур, чиста 
киемнәрне сезгә дә кигезәсе иде. Җылы мунчалар кереп, матур 
өйләребездә мул табыннар артында чәй эчәргә, оныкларың белән кулга 
кул тотынышып, тыныч күңел белән туган җирең, газиз туфрагыңда 
горур атлап барсаң иде... Минемчә, безнең авылыбыз, аның уңган 
тырыш халкы белән син бик горурланыр идең.  

Мин бит әле сине үзем белән дә таныштырырга онытып торам. 
Мин – Зөһрә – сиңа яхшы таныш булган Әхәт бабай белән Нурлыбанат 
әбинең беренче оныгы булам. Миңа 21 яшь, Казан федераль 
университетында белем алам. Булачак һөнәрем – укытучы. 

Кадерле бабам, шушы тыныч, матур тормышыбыз өчен Сезгә зур 
рәхмәтемне белдерәсем килә. Сез күрсәткән батырлыкларга берничек тә 
түләп бетерерлек түгел, Сезнең алда без һәрвакыт бурычлы. Сез төзегән 
якты киләчәк өчен хәзер без җаваплы.  

Кызганыч, минем хатым сиңа барып җитмәячәк. Шулай да, син 
мине ишетеп, күреп торуыңда шигем юк. Рәхмәт Сезгә!  

 
Оныкчыгың Зөһрә. 

 
Хатның авторы – Мостафина Зөһрә Әхмәт кызы 
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Шәрәфетдинов Фәтих Шәрәфетдин улына хат 
 
Еллар уза, бабай. Үткән вакыйгалар кара хәрефләр белән кәгазьгә 

төшерелә һәм кайвакыт шуның белән онытыла да. Ә онытырга хакыбыз 
бармы соң безнең? Ул тарих битләре кешеләрнең каны белән язылган. 
Аның үзәгендә күпме кайгы, сагыш, сызлану ята.  

Һәр гаиләнең үз тарихы бар диләр. Хактыр бу, бабай. Бу юлларны 
сез яулаган Бөек Җинүнең 75 еллыгы уңаеннан оныкчыгың яза. Хат сиңа 
барып ирешмәстер дә. Тик шулай да, әйтәсе сүзләр җыелган икән. 

Бабай, мин быел үземнең 22 нче язымны каршылыйм. Әйе, сугыш 
үз упкынына тартып алганда, сиңа аз гына артыграк булган. Син дә, 
миллионнарча ир-ат, хатын-кыз, бала-чага да матур көннәр турында 
уйлап, киләчәккә үз өметен баглап яшәгән. Ләкин һәрвакыт без 
теләгәнчә генә булмый шул. 

Синең батырлыгың турында миңа әни сөйләде. Ул вакытта мин 
әле бик кечкенә идем, тик шулай да синең исемеңне, доганы йөрәккә 
сеңдергән кебек, үземә сеңдереп куйдым. Син сугышка киткәч, улың 
туа. Минем әни – син күрергә, кочаклап сөяргә насыйп булмаган 
улыңның кызы. Синең белән кабат күрешергә язмаган булмаса да, без – 
гаиләң – синең ил өчен, аяз күк йөзе өчен үз гомереңне бирүне 
онытасыбыз юк. Тормышның берәр авырлыгына бирешә башласам, 
миңа әни һәрвакыт синең һәм синең замандашларың кебек кыю, курку 
белмәс батырларны үрнәк итеп куя. Моннан соң инде чынлап та, шушы 
аяз күк йөзе астында, кулда мең төрле мөмкинлекләр булган килеш, 
күңелсезләнеп утырасы килми.  

Кайбер вакыйгалар онытыла, бабай. Ләкин сезнең 1945 елның 
9 нчы маенда яулап алган Бөек җинүегез түгел. 75 ел үткән, бабай. Ә 
җәрәхәтләре әле дә булса әрни.  

Бары бер сүз, бабай: рәхмәт, сезнең алда баш иябез. 
 

Оныгың Гөлназ. 
 

Хатның авторы – Амануллова Гөлназ Фердинанд кызы 
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