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Барлаганны кљтђ 
батырлар!..

БЉЕК ЌИЋЊНЕЋ 65 ЕЛЛЫГЫНА

(Эзтабар язучы кљндђлегеннђн)

Эзтабар язучы Ш. Мостафин. 2005 ел.

Инде менђ ничђнче тђњлек йокы-
сызлыктан ќђфа чигђм. Бњген 
дђ шулай. Аптырагач, торып, 

кунакханђдђ њзем тукталган бњлмђнећ 
тђрђзђ капкачларын тулысынча кие-
реп ачып ќибђрђм. Сызылып май таћы 
атып килгђн чак. Йљзне, тђнне иртђнге 
саф-ќылы ќил иркђли. Ђ тђрђзђм кар-
шындагы зур бакчада — Россия Сак-
лану министрлыгыныћ Њзђк архивы 
урнашкан изге урында (ђлеге мђйдан 
тимер челтђрле биек коймалар белђн 
яхшылап ђйлђндереп алынган, эчке 
ягында махсус сакчылар йљреп тора) — 
њзђклђрне љзеп-љзеп сандугачлар сай-
рый.

Сандугачлар... Ђллђ алар да, без нећ 
кебек, йокысызлыктан ќђфа чигђлђрме? 
Ђллђ ќырчы кошлар, Бљек Ватан сугы-
шы чорында џђлак булганнарныћ якты 
истђлеклђрен, олы рухларын биниџая 
кадерлђп, аларга њзлђренећ кабатланмас 
сихри моћнарын багышлап, мђћгелек 
сакка басканнармы? Ђллђ сандугачлар 
яу кырыннан кайтмый калганнарныћ 
ќаннарымы? Ќырлары исђ исђннђргђ, 
безнећ буынга ђйтер сњзлђреме, љн-
авазларымы? Ђллђ безне — каџарман 
якташларыбыз эзлђреннђн мећнђрчђ 
чакырым юллар њтеп, бирегђ — Мђскђњ 
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љлкђсенећ Подольск шђџђрендђге 
Њзђк архивка — баш књтђрми эшлђргђ 
килњчелђрне хуп лап, шулай њзлђренчђ 
сђламлилђрме?

Џай, теллђрен-уйларын белсђћ иде 
шул ќырчы кошларныћ. Ђ инде йо-
кысызлыктан интегњемђ килсђк, аныћ 
сђбђбе бер — архивта эзлђнњлђргђ ба-
гышланган киеренке џђр кљн нин-
ди дђ булса тетрђндерерлек хђллђр, 
сискђндерерлек фактлар белђн очраш-
тыра, шул чор вакыйгалары эченђ 
љермђдђй-ташкындай бљтереп алып 
кереп китђ, йокы-ялны, ашау-эчњне, 
бар дљньяны оныттыра. Ђйе, дары исе 
сећгђн, чит-читлђрен ялкын љткђн, 
канга манчылган ул документлар 
ќан га џич тђ тынгылык бирмилђр. 
Књпме каџарманнар, њзлђренђ «икен-
че гомер» бњлђк иткђнне кљтеп, архив 
киштђлђрендђге калын томнар аша 
сњзсез генђ безгђ карап торалар. Ђрнњ дђ, 
љмет тђ чагыла кебек аларныћ карашла-
рында. Шушы архивта сакланучы, та-
рихи дљреслекне раслаучы дистђ мил-
лионнарча том гаять мљџим, бђџа биреп 
бетергесез кадерле ул документларныћ 
зур књпчелегенђ ђле эзлђнњчелђрнећ-
тикшеренњчелђрнећ куллары бљтенлђй 
тимђгђн. Ђнђ шул «айсберг-боз»ны аз 
гына булса да «эретњ» — билгесез ба-
тырларны барлау  га тыйнак кына њз 
љлешемне кертњ нияте белђн, чират-
тагы ялым вакытында, џђр елны дияр-
лек килђм мин бу архивка. Ашкынып-
дулкынланып килђм.

Архив... Ић элек шул искиткеч сер-
ле, тылсымлы, хикмђтле «мђгарђ»гђ 
беренчелђрдђн булып юл књрсђткђн 
остазларыбызга-рухташларыбызга ка-
рата ихлас рђхмђт сњзлђребезне ђйтеп, 
тирђн хљрмђтебезне белдереп њтик ђле. 
Менђ алар кемнђр: инде вафат бул-
ган љлкђн калђмдђшлђребездђн — њтђ 
дђ нечкђ књћелле, тынгысыз ќанлы 
Г. Кашшаф, С. Шакир, З. Ђхмђтќанов, 
Ф. Нуруллин, Ђ. Ганиев, галимнђрдђн 
Ќ. Гыйльманов, А. Айнетдинов, 
исђннђрдђн — бљтен гомерен шушы га-
ять кирђкле эшкђ багышлап, хђтер са-
гында уяу торучы Ш. Рђкыйпов, Р. Мо-
стафин, М. Рђфиков, Ш. Байгильдин, 
И. Хђсђнов, Ч. Заџирова, Ђ. Ќђлђлиев, 
Н. Булатов, М. Гђрђев, Э. Ђдиятуллина, 

Д. Гарифуллин... Бу шђхеслђрнећ 
џђркайсы турында озаклап, олы-
лап сљйлђргђ була. Зур хђрефле ђлеге 
Эзтабарлар, безнећ кебек, сугыш-
тан соћ туган буын вђкиллђренђ дђ 
«архив вирусы»н гомерлеккђ «йок-
тырдылар». Арабыздан бик яшьлђй 
киткђн талантлы калђмдђшлђребездђн 
Г. Кашапов-Њзиле, ялкын йљрђкле пу-
блицист — тарих фђннђре кандида-
ты С. Хђйретдинов, миллђтпђрвђр 
журналист-мљхђррир М. Мостафин, 
исђннђрдђн — ђдибђ С. Зыятдино-
ва, каџарманнарыбызны эзлђњдђ џђм 
књп томлы «Хђтер Китабы»н чыга-
руда аеруча нђтиќђле эшлђњче тарих 
фђннђре докторы А. Иванов, М. Чере-
панов, фидакарь эзтабарлардан тарих 
фђннђре докторы Д. Шђрђфетдинов, 
Ђ. Садриев, Р. Мићнегалиев, Г. Хаќиев, 
Р. Ќђлђлиев, Г. Мљбарђкшин, К. Ари-
фуллов, Р. Низамиев, И. Бђдретдинов, 
Р. Могыйнов џђм башка бик књплђр 
Бљек Ватан сугышы елъязмасын ту-
лыландыруда њзлђреннђн биниџая 
зур љлеш керттелђр. Алар, архивлар-
да казынып, сугыш булган урыннарны 
аркылыга-буйга ићлђп, шул дђџшђтле 
чорныћ тетрђндергеч сђхифђлђрен ач-
тылар, моћарчы билгесез булган ба-
тырларны эзлђп таптылар. Батыр-
лар дигђннђн, алар арасында Совет-
лар Союзы Герое исеменђ тђкъдим 
ителгђннђр џђм, ахыр чиктђ, ђлеге олуг 
исемгђ лаек булганнар аерым урын 
билђп тора.

Советлар Союзы Герое дигђн ић 
югары дђрђќђле исем СССР Њзђк 
Башкарма Комитетыныћ 1934 ел 16 
апрель Карары нигезендђ булды-
рыла. Шул ук елныћ 20 апрелендђ 
мђртђбђле мондый исем ић берен-
че итеп А. В. Ляпидевский, С. А. Ле-
ваневский, В. С. Молоков, Н. П. Кама-
нин, М. Т. Слепнев, М. В. Водопьянов, 
И. В. Доронин кебек, аеруча тђвђккђл-
батыр очучыларга бирелђ. Тарихи язма-
лардан укып белгђнебезчђ, 1934 елныћ 
16 февралендђ Чукот дићгезендђ, бозлар 
арасына кысылып, «Челюскин» паро-
ходы џђлакђткђ очрый. Књренекле про-
фессор О. Ю. Шмидт ќитђкчелегендђге 
арктик экспедиция ђгъзалары (экипаж 
белђн бергђ барлыгы 111 кеше), шу-
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лай итеп, хђрђкђтлђнњче боз љстендђ, 
њтђ дђ кырыс поляр кыш хакимлегендђ 
калалар. Челюскинчыларны эзлђп табу 
џђм коткару эшенђ исемнђре югары-
да ђйтеп њтелгђн очучылар њзлђре 
телђп алыналар. Ниџаять, 5 апрельдђ 
А. В. Ляпидевский дрейфтагыларны 
табу бђхетенђ ирешђ џђм очкычы белђн 
боз љстенђ «кунаклап», беренче рей-
ста ук унике кешене материкка исђн-
сау алып кайта. Аныћ фидакарьлеге 
башка очучыларны да канатландыра. 
13 апрельдђ инде челюскинчыларныћ 
барысы да коткарыла.

1934 елдан алып Бљек Ватан сугы-
шы башланганчыга кадђрге чорда бар-
лыгы 626 кеше Советлар Союзы Ге-
рое дигђн олуг исемгђ лаек була. Ара-
ларында Татарстан Республикасында 
туып њскђн тљрле миллђт вђкиллђре, 
шул исђптђн тугыз татар да бар1.

Шулар арасыннан Чирмешђн райо-
нында туып-њскђн мордва егете Павел 
Алексеевич Цаплинны (1906-1937) ић 
беренче итеп тирђн ихтирам хислђре 
белђн телгђ аласыбыз килђ.

1936 елныћ 16 июлендђ Испаниядђ 
монархистик фашистлар фетнђсе баш-
лана. Генерал Франко гаскђрлђренђ 
ярдђмгђ итальян џђм немец фашист-
лары ашыга. Алар Испаниягђ бихи-
сап корал, хђрби кирђк-яраклар џђм 
тулы хђзерлектђге хђрби частьлђрен 
ќибђрђлђр.

Моћа ќавап итеп, бљтен дљньяда 
Испания патриотларына карата 
телђктђшлек хисе њсђ бара. Ђлеге ре-
спубликаны саклау, кара кљчлђргђ 
каршы тору љчен књп кенђ иллђрдђн 
иреклелђр отрядлары килђ. Совет 
иреклелђреннђн дђ 2 065 кеше туплана, 
шуларныћ 351 танкист була.

Капитан П. А. Цаплин 1936 елгы 
Октябрь парадында катнашканнан соћ, 
Кызыл мђйданнан ук, њз телђге белђн, 
Испаниягђ китђ. 20 ноябрьдђн инде ул, 
танк ротасы командиры сыйфатында, 
Мадридны саклаучылар белђн бергђ, 
фетнђчелђргђ каршы сугыша. Шул чор-
да яу кырында књрсђткђн батырлыкла-
ры љчен, кыю офицер, СССР Њзђк Баш-
карма Комитетыныћ 1937 ел 2 гыйнвар 
Карары нигезендђ, Кызыл Йолдыз ор-
дены белђн бњлђклђнђ.

1937 елныћ 13 февралендђ франко-
чы гаскђрлђрнећ џљќњмнђре туктатыла. 
Республикачылар њзлђре контрџљќњмгђ 
књчђ. Капитан П. А. Цаплинныћ танк-
лары, тимер ташкын булып, дошман 
љстенђ ыргыла. Ќићњ арты ќићњ яула-
ган мизгеллђрнећ берсендђ, кљтмђгђндђ 
генђ, рота командирыныћ куђтле ко-
рыч машинасына снаряд килеп тия. 
Цап лин авыр яралана, ђмма рота белђн 
ќитђкчелек итњне дђвам иттерђ. Аныћ 
экипажы соћгы снаряд, соћгы па-
трон беткђнче сугыша. Аннары капи-
тан танкны, дошман кулына калдырмас 
љчен, њзе шартлата џђм частенђ ђйлђнеп 
кайта. Лђкин яралары аћа озак яшђргђ 
мљмкинлек бирми. Берничђ кљннђн 
П. А. Цаплинныћ ќђсђден, хђрбилђрчђ 
зур хљрмђт књрсђтеп, Испаниянећ Ар-
чен шђџђре каберлегенђ ќирлилђр.

Интернациональ бурычны њтђгђндђ 
књрсђткђн зур каџарманлыгы љчен, 
СССР Њзђк Башкарма Комитетыныћ 
1937 ел 27 июнь Карары нигезендђ, 
Мордва Афонькасы авылы егете 
П. А. Цаплинга Советлар Союзы Герое 
дигђн мактаулы исем бирелђ. Респу-
бликабызда ић беренче булып!

Татарстаннан читтђ яшђгђн 
миллђттђшлђребез дђ сынат-
мый. Ђйтик, нђсел тамырлары 
белђн республикабызныћ Биектау 
тљбђгендђге Ямаширмђ авылыннан 
булган, Донбасста туган Гыйльфан 
Ђбњбђкер улы Батыршинны (1914-
1947) гына алыйк. Ул 1938 елныћ 
ќђендђ, Приморье краеныћ Хасан књле 
янында, япон самурайларына каршы 
кљрђштђ њзенећ исемен мђћгелек дан-
га књмђ.

29 июльдђ Япониянећ Квантун ар-
миясе гаскђрилђре, чикне бозып, За-
озерная џђм Безымянная биеклеклђре 
районында безнећ заставаларга џљќњм 
итђлђр. Башка сугышчан иптђшлђре 
кебек, чик сакчысы Г. Ђ. Батыршин да, 
њзенећ отделениесе белђн, самурайлар-
га каршы батырларча кљрђшђ. Ахырдан 
ул авыр яраланган сигез сугышчыны 
џђм застава начальнигын дошман кулы-
на тљшњдђн коткарып кала — аларныћ 
џђркайсын, берђм-берђм њз аркасына 
салып, књлнећ икенче ягына чыгарып 
куя. Яшьлегендђ оста йљзњче булуы, 
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ќитезлеге-тапкырлыгы ђнђ шул чакта 
бик тђ ярдђм итђ аћа. Японнар љзлексез 
ут яудырып торуга карамастан, яралан-
мый да. Халык бик белеп ђйтђ шул: ба-
тырдан пуля да курка!

13 кљн буе дђвам иткђн сугышлар 
барышында японнар њзлђренећ бик књп 
солдатларын, офицерларын югалталар 
џђм 1938 елныћ 11 августында СССР 
белђн вакытлы килешњ тљзергђ мђќбњр 
булалар.

Чик сакчыларыннан аеруча зур ба-
тырлык књрсђткђн 22 кешегђ, шул 
исђптђн Г. Ђ. Батыршинга, аныћ якын 
дусты И. Д. Чернопяткога џђм алар 
хезмђт иткђн застава начальнигы 
П. Ф. Терешкинга, СССР Югары Сове-
ты Президиумыныћ 1938 ел 25 октябрь 
Указы нигезендђ, Советлар Союзы Ге-
рое дигђн мђртђбђле исем бирелђ. Шул 
ук Указ белђн ђлеге мактаулы исемгђ 
тагын бер миллђттђшебез — Сара-
тов љлкђсендђ туып-њскђн пулеметчы 
егет К. М. Яџњдин дђ лаек була. Ул бер 
бђрелештђ дошманныћ 60 солдатын 
џђм офицерын сафтан чыгара.

1939 елныћ 30 ноябрендђ баш-
ланып, 1940 елныћ 12 мартында 
тљгђллђнгђн совет-фин сугышы ва-
кытында да якташларыбыз сынат-
мыйлар. Шулар арасыннан тљрле 
дђрђќђдђге ић гаярь хђрбилђр — Ка-
зан шђџђреннђн М. В. Дмитри-
ев, М. П. Кирпонос, А. М. Коняев, 
Д. Б. Строганов, А. А. Чупуренко, 
Ала бугадан С. П. Спирьков, Балтач-
тан Х. И. Ибраџимов, Б. С. Рђхимов, 
Х. С. Сабиров, Баулыдан И. Д. Зино-
вьев, Мамадыштан Г. Я. Нигъмђтуллин, 
Минзђлђдђн Г. В. Вђзетдинов, Б. А. Ви-
нокуров, Телђчедђн А. К. Ксенофонтов 
Советлар Союзы Герое исеменђ лаек 
булалар. Тугандаш Башкортостан Ре-
спубликасында џђм Саратов љлкђсендђ 
туып-њскђн миллђттђшлђребездђн 
С. Н. Майский белђн И. М. Кудашев та 
Алтын Йолдыз кавалерлары булалар.

1941-1945 елларда немец-фашист 
илбасарларына каршы 1 418 кљн вђ 
тљн дђвам иткђн Бљек Ватан сугышы 
џђм Ерак Кљнчыгышта Япониянећ Ко-
раллы кљчлђрен, Квантун армиясен 
тар-мар итњ љчен барган кљрђш (1945 
елныћ 9 августы — 2 сентябре) безнећ 

ил — СССР дигђн зур дђњлђт љчен ае-
руча ќитди сынау чоры була. Дошман-
ны ќићњ хакына књпмиллђтле бердђм 
халкыбыз ким дигђндђ 27 миллион ке-
шесен корбан итђ.

Дљресен генђ ђйткђндђ, бу љлкђдђ 
серлелек пђрдђсе тулысынча ачылмаган 
ђле. И. В. Сталин 1946 елда, мђсђлђн, 
«Правда» газетасы хђбђрчесенђ биргђн 
интервьюсында: «Немецлар белђн су-
гыш вакытында, оккупация чорын-
да џђм немец каторгасында Советлар 
Союзы њзенећ ќиде миллион кешесен 
югалтты», — дип белдерђ. Н. С. Хру-
щев исђ 1961 елда Швеция Премьер-
министры Т. Эрландерга ќибђргђн ха-
тында Бљек Ватан сугышы чорын-
да џђлак булучыларныћ санын егерме 
миллион итеп књрсђтђ. 1990 елда — 
М. С. Горбачев ќитђкчелек иткђн чор-
да — бу сан егерме ќиде миллионга 
ќитте.

Чит ил тикшеренњчелђренећ ђлеге 
мђсьђлђгђ карата њз карашлары бар. 
Америкалы социолог Н. Тимашевныћ 
1948 елда ук игълан ителгђн 
белдерњеннђн књренгђнчђ, СССР ђлеге 
сугыш вакытында утыз ќиде миллион 
ярым кешесен югалткан булып чыга2.

Биредђ тагын: «Икенче бљтендљнья 
сугышында књпме татар џђлак бул-
ган?» — дигђн урынлы сорау да туар-
га мљмкин.

Заманында фашистлар «тырнагы»на 
элђгеп, ђсирлек газапларын њз ќилкђ-
сендђ татыган џђм соћыннан, концла-
герьдан качып, њзебезнекелђргђ килеп 
кушылган туры-гадел сњзле солдат-
ђдип-рђссам Нђби Дђњли (1910-1989) 
бу хакта болай ди: «Љч татарныћ ике-
се њлде. Ул чакта татар дњрт миллион 
ярым исђплђнђ иде, кимендђ ике мил-
лион татар кырылды».

Шул ућайдан, атналык «Мђдђни 
ќо мга» газетасы њз фикерен ђйтђ: 
«Нђби ага ялгыша кебек. Сугыш-
ка кадђр татар кимендђ ун миллион 
булган, дигђн фикер кљннђн-кљн ны-
гый бара. Џђр татар авылы уртасында-
гы дњрт кырлы ташка уелган дњртђр-
бишђр йљз кеше исемлегеннђн чама-
лап, Урал, Себер, Урта Азия, Кырым, 
Татарстан, Россиядђн китеп џђлак 
булганнарныћ саны биш миллионлап 
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булырга мљмкин. Ягъни, нђселле татар 
ирлђренећ ќитмеш-сиксђн проценты 
џђлак булган, дигђн сњз бу!»3.

Ђйе, сугышта њлгђннђрнећ саны 
џаман да тљгђл билгеле тњгел ђле. Ул 
каџарманнарныћ байтагы, њзлђренећ 
ќђсђдлђрен ќир куенына ићдергђнне 
кљтеп, дистђлђрчђ еллар дђвамында 
ачык џавада, ќил-яћгыр, кар-буран 
астында ята бирђ. Шул ућайдан, «Ар-
гументы и факты» газетасында эзлђнњ 
отрядларыныћ Бљтенсоюз идарђсе 
рђисе Ю. Смирнов њтђ кызыклы-
гыйбрђтле мђкалђ бастырды. Шул яз-
маны биредђ бернинди кыскартулар-
сыз, тулы килеш, оригиналдагыча ки-
тереп њтђсебез килђ: «Почему до сих 
пор тысячи останков солдат времен Ве-
ликой Отечественной не захоронены? 
Уверен, основная причина — экономи-
ческая. Сразу после освобождения тер-
риторий страны от немецкой оккупации 
в санитарных целях местных жителей 
организовывали производить массовые 
захоронения погибших бойцов. После 
каждого очищенного поля множество 
сумок и ведер наполнялись медальо-
нами, личными вещами солдат, доку-
ментами. Все это отправляли в военко-
маты. Мы наивно полагали, что, стоит 
нам найти списки фамилий, составлен-
ных по медальонам, мы сможем уста-
новить имена тех, кто по сей день счи-
тается пропавшим без вести. Увы, ни в 
одном архиве вы не найдете этих спи-
сков. По свидетельству нескольких ве-
теранов — бывших военкомов — ме-
дальоны в то время скрытно уничтожа-
лись. Зачем? Семья погибшего на фрон-
те получала ежемесячное пособие плюс 
дополнительные льготы. Семья же про-
павшего без вести лишалась и того, и 
другого. В конце войны таковых было 
от 5 до 9 миллионов. То есть экономия 
на пособиях составляла минимум 300 
млн. рублей в год. К 40-летию Победы 
государство не потратило “впустую” 
уже 13 миллиардов рублей. Скорее все-
го, именно поэтому ни Сталину, ни по-
следующим руководителям Советско-
го Союза было невыгодно признавать и 
публиковать истинную цифру потерь»4.

Тирђнтен уйландыра тор-
ган, авыр уйларга чумдыра торган 

фаќига бу. Ђ бит мђшџњр генералли-
симус А. В. Суворов: «Яу кырында 
њлгђннђрнећ соћгысы књмелмичђ то-
рып, сугышны беткђн дип санарга яра-
мый», — дигђн њтђ хикмђтле сњзлђр 
ђйтеп калдырган. Димђк, сугыш ђле 
џаман да дђвам итђ!

Ђйе, безгђ батырларыбызны бар-
ларга, санларга, данларга бик тђ вакыт!

Шулай да... Сугышта џђлак бул-
ганнарга багышлап, књп тљбђклђрдђ 
«Хђтер» китаплары чыгарылу, парти-
заннар хђрђкђтендђ, дошманга каршы 
яшерен оешмалар эшчђнлегендђ кат-
нашучылар, шулай ук ђсирлектђ бул-
ган, коллыкка куылган кешелђр ту-
рында яћа мђгълњматлар табылу, 
мђћге кереп булмастай тоелган сер-
ле архив ишеклђренећ ачылуы безнећ 
књћеллђрдђ якты љметлђр уята. Џђлак 
булганнар џђм чын батырлар турын-
да Галиќанђп Вакыт њз сњзен љздереп 
ђйтђчђк ђле.

* * *
Бљек Ватан сугышы елларында яу 

кырында, дошман тылында, дићгездђ 
џђм књктђ тићдђшсез фидакарьлек 
њрнђклђре књрсђткђн 11 633 кешегђ Со-
ветлар Союзы Герое дигђн олы исем 
бирелђ. Алтын Йолдызга ия булучылар 
арасында Татарстан уллары џђм кызла-
ры да йљзђрлђп санала.

Аларныћ тићдђшсез, какшамас рухи 
ныклыгын, кыюлыгын-чыдамлыгын, 
Ватанга чиксез бирелгђнлеген 
књренекле хђрби эшлеклелђр дђ юга-
ры бђялђделђр. Шулар арасыннан 
берничђсенећ фикерлђре: Советлар Со-
юзы Маршалы И. С. Конев: «Татар-
станда туган сугышчылар арсланнар 
кебек сугышалар».

Советлар Союзы Маршалы Р. Я. Ма-
линовский: «Мин, карт солдат буларак, 
сугыш кырларында татар сугышчыла-
рын џђм офицерларын књп књрдем. Џђм 
аларныћ сугышта какшамас ныклык 
књрсђтњлђренђ џђм корыч ихтыярлары-
на џђрвакыт сокланып килђм. Советлар 
Союзыныћ бђйсезлеге љчен алып бары-
ла торган бљек кљрђшебездђ татар хал-
кы њзенећ сугыш эшендђ чыдам џђм 
батыр йљрђкле солдатлары белђн бљтен 
армиябез каршында хљрмђт казанды».
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Советлар Союзы Маршалы 
Л. А. Говоров: «Татар солдатларыныћ 
сугышчан эшчђнлеклђре ић югары 
бђягђ лаеклы. Алар сугыш кырларын-
да татар халкыныћ ић яхшы сыйфат-
ларын — Ватанга чиксез бирелгђнлек, 
дошманга аяусыз нђфрђт, ќићеп чыгу 
љчен њлемнђн курыкмау, батырлык, 
кыюлык, чыдамлык џђм телђсђ нин-
ди шартларга да тњзњ сыйфатларын 
гђњдђлђндерђлђр. Татар сугышчыла-
ры Совет Ватаны алдындагы њзлђренећ 
хђрби бурычларын намус белђн 
њтилђр».

Џђм менђ шушындый сњзлђрдђн 
соћ, биредђ каршы якныћ фикерлђрен 
турыдан-туры гђњдђлђндерњче гап-
гади немец ефрейторы Р. Вольтангныћ 
њзенећ якыннарына язган хатын-
нан бары тик ике генђ ќљмлђ китереп 
њтђсебез килђ: «Монда безгђ каршы 
бик књп татарлар сугыша. Мин хђтта 
тљшемдђ дђ татар белђн очрашмаска 
телђр идем»5.

Инде белгђнебезчђ, татар 
каџарманнары сугышныћ ић хђтђр 
урыннарында булганнар. 1948 елда, 
«Известия» газетасыныћ 16 гыйн-
вар санында басылган бер мђкалђдђн 
књренгђнчђ, немец танкларыныћ џђм 
самолетларыныћ ић зур књпчелеген 
миллђттђшлђребез юк иткђн. Соћын-
нан «Шђџри Казан» газетасы књчереп 
баскан шул мђгълњматлардан књрен-
гђнчђ, сугышныћ ић хђлиткеч 
операциялђрендђ дђ татар хђрби ко-
мандирлары књплђп катнашкан џђм 
немец генералларыныћ да байтагын 
безнећ миллђттђшлђр ђсир иткђн6. 
Монда шулай ук ђсирлеккђ тљшкђн со-
вет сугышчыларыныћ бары тик 2 % 
чамасы гына татарлар икђнлеге дђ 
искђртелђ.

Россия Саклану Министрлыгыныћ 
Њзђк архивына чираттагы баруым-
да мин ђлеге саннар белђн тагын да 
ќен теклђбрђк кызыксындым. Џђр 
кешегђ-эзлђнњчегђ карата искиткеч 
их ти рамлы џђм игътибарлы архив 
хезмђткђрлђре кулыбызга «Гриф се-
кретности снят» дигђн саллы гына ки-
тап китереп тоттырдылар7. «Воениз-
дат» нђшриятында генерал-полковник, 
хђрби фђннђр кандидаты Г. Ф. Криво-

шеев ќитђкчелегендђ чыккан ђлеге ки-
тапта СССР Кораллы кљчлђренећ су-
гыш елларындагы югалтулары ту-
рында тђфсиллђп сљйлђнелђ. Анда-
гы таблицалардагы мђгълњматлардан 
књренгђнчђ, чыннан да, ђсирлеккђ 
элђккђн татарларныћ саны ниба-
ры 2,2 % булган8. Ђсир булган башка 
миллђт вђкиллђре турында да уйлан-
дырырлык саннар бар: руслар — 48 %, 
украиннар — 28,2 %, белоруслар — 
7,5 %.

Шушы фактлар њзлђре њк безнећ 
миллђттђшлђребезнећ яу кырында, 
чыннан да, «арсланнар кебек сугышу-
ларын» ышандырырлык итеп раслый-
лар. Ђсирлеккђ дђ алар њз телђклђре 
белђн тљшмђгђннђр. «Тђмуг оясы»нда 
да сынатмаганнар. Ђйтик, Совет-
лар Союзы Геройларыннан Моабит 
тљрмђсе тоткыны — легендар шагыйрь 
М. Ќђлил, Брест крепосте каџарманы 
П. Гаврилов (керђшен татары), Ров-
но љлкђсе партизаннар берлђшмђсенећ 
шартлату тљркеме командиры Н. Орлов 
(чын исеме — Г. Минаев) ић авыр чак-
ларда да коелып-югалып калмаулары 
белђн бик књплђрне сокландырганнар. 
Аларныћ џђркайсы ђсирлек газапларын 
татыган, ђмма рухлары белђн искиткеч 
кљчле шђхеслђр булып калганнар!

Ђлеге каџарманнар — чын 
мђгънђсендђ халкыбызныћ зур горур-
лыгы, рухи ныклыгы-мактанычы. Ел-
лар њткђн саен, шундый батырларныћ 
фидакарьлеге белђн кызыксыну њсђ-
кљчђя бара.

Сугыш елларында ук инде 
республикабызныћ танылган язучыла-
ры, журналистлары џђм галимнђре ба-
тырлар турында материаллар туплый 
башлыйлар, алар турында «Кызыл Та-
тарстан», «Красная Татария» газетала-
рында, «Совет ђдђбияты» журналын-
да ђдђби-публицистик язмалар басты-
ралар. Татарстан китап нђшриятында 
аерым ќыентыклар булып та чыга 
аларныћ ул ђсђрлђре. Тљрле фронт-
ларда татар телендђ нђшер ителњче 
газеталарныћ хђрби хђбђрчелђре дђ 
бу љлкђдђ њзлђреннђн лаеклы љлеш 
кертђлђр — каџарманнарыбыз турын-
да йљзлђгђн очерк-зарисовкалар иќат 
итђлђр.
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Соћыннан, шуларга нигезлђнеп, су-
гыштан соћ — 1945-1946 елларда — та-
тар џђм рус теллђрендђ беренче тапкыр 
«Батырлар Китабы» (Книга Героев) 
дљнья књрђ. Аны чыгаруда књренекле 
язучы К. Нђќми башлап йљри, тљзњче-
мљхђррире дђ, кереш сњз авторы да њзе 
була. Алсу тышлыгына Алтын Йол-
дыз медале, лавр яфраклары, милли 
бизђклђр тљшерелгђн, батырларныћ 
рђсемнђре урнаштырылган џђм, чо-
рына књрђ, яхшы итеп бизђлгђн ђлеге 
китап (рђссамы — Б. Альменов) 10 
мећ данђдђ басыла. 224 битле I том-
га 56 Герой турында очерклар тупла-
нып бирелђ. Аларныћ авторлары ара-
сында без Г. Ђпсђлђмов, Г. Галиев, 
Г. Гомђрев, М. Дибаева, Ђ. Ерикђй, 
Б. Зернит, Р. Ишморат, Г. Иделле, 
Г. Кашшаф, М. Максуд, Ш. Мљдђррис, 
Г. Насрый, М. Садри, Г. Хуќиев, 
М. Хљсђен, Ђ. Юныс кебек књренекле 
љлкђн калђмдђшлђребезне књрђбез.

«Батырлар Китабы»ныћ тагын да 
књлђмлерђк II томы да хђзерлђнгђн 
була. Лђкин ул, хђзергђ билгесез 
сђбђплђр аркасында, њз укучысы кулы-
на барып ирешми.

Ђмма батырлар турындагы чын ха-
кыйкать, кар астындагы кайнар чишмђ 
кебек, барыбер њз юлын таба. 1963 ел-
да Татарстан китап нђшриятында 
тарихчы-эзтабар Л. И. Ханинныћ рус 
телендђ «Герои Советского Союза — 
сыны Татарии» дигђн калын гына кита-
бы басылып чыга. 167 Герой турында-
гы очерк-зарисовкаларын туплап бирђ 
ул биредђ. 1966 елда ђлеге китапныћ 
татарча басмасы да дљнья књрђ — бу 
юлы инде каџарманнарныћ санын 171 
кешегђ ќиткерђ Леонид Иванович.

1982, 1984 џђм 1985 елларда Та-
тарстан китап нђшрияты батыр як-
ташларыбыздан 211 кеше турында рус 
телендђ «Герои Советского Союза — 
наши земляки» дигђн љч томлыкны ха-
лык игътибарына тђкъдим итђ. 1990 ел-
да исђ ђлеге томнар татар теленђ 
тђрќемђ ителеп, «Советлар Союзы 
Геройлары — якташларыбыз» дигђн 
исем астында, 680 битле китап бу-
лып басылып чыга. Аћа, 211 каџарман 
турындагы очерк-зарисовкалардан 
тыш, Татарстаннан читтђ яшђњче ба-

тыр миллђттђшлђребездђн 91 кеше ту-
рында кыскача мђгълњматлар кертелђ, 
фотосурђтлђре урнаштырыла. Бу љл-
кђдђ тарих фђннђре кандидатлары 
Ќ. И. Гыйльманов, А. К. Айнетдинов, 
Татарстан китап нђшриятыныћ баш 
мљхђррире урынбасары Н. К. Габитов, 
эзтабар язучы Ш. Ќ. Рђкыйпов, отстав-
кадагы полковник С. Ђ. Таџиров, СССР 
Саклану министрлыгы Њзђк архивы на-
чальнигы урынбасары, полковник якта-
шыбыз Ђ. Х. Фђйзуллин њзлђреннђн ае-
руча зур љлеш кертђлђр.

Бљек Ќићњнећ 55 еллыгын лаеклы 
тљстђ каршылау џђм билгелђп њтњ ту-
рында Татарстан Республикасы Пре-
зиденты М. Ш. Шђймиевныћ 1999 
ел 11 май Указы џђм ТР Министрлар 
Кабинетыныћ 1999 ел 20 август Карары 
батырларыбызны барлау юнђлешендђ 
тагын бер ђџђмиятле адым ясарга рух-
ландырды. Татарстан китап нђшрияты, 
республикабызныћ Язучылар оеш-
масы, Баш архив идарђсе, Татар эн-
циклопедиясе институты, Тарих ин-
ституты, «Хђтер Китабы» нђшрияты, 
хђрби комиссариатлар, ветераннар со-
ветлары белђн берлектђ, «Батырлар 
Китабы»ныћ энциклопедик характер-
дагы яћа басмасын хђзерлђњ эшенђ 
ныклап тотынды. Нђшрият дирек-
торы Д. С. Шакиров тђкъдиме буен-
ча, тљрле чыганаклардан эзлђнђ тор-
гач, Советлар Союзы Геройларын-
нан барлыгы 378 кеше турында ис-
киткеч кызыклы, бай мђгълњматлар 
туп ланды. Аларныћ зур књпчелеге Та-
тарстанда туган яисђ биредђ укыган, 
эшлђгђн, яшђгђн. Республикабыздан 
читтђ яшђњче миллђттђшлђребезне дђ 
онытмадык. Нђтиќђдђ, батырлары-
быз турында беренче мђртђбђ тулы 
мђгълњматлы шундый уникаль басма-
ны дљньяга чыгару мљмкинлеге туды. 
Бу юнђлештђ элек нђшер ителгђн ки-
таплардан аермалы буларак, «Батырлар 
Китабы»ныћ яћасына Алтын Йолдыз-
лы каџарманнарыбыз турында Россия 
Саклану министрлыгы Њзђк архивында 
сакланучы Бњлђклђњ кђгазьлђрендђге 
язмаларныћ кыскача сљземтђсе кертел-
де (алар дђњлђтебезнећ берьюлы ике 
телендђ — татар џђм рус теллђрендђ 
янђшђ бирелде), фоторђсемнђре ур-
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наштырылды. Батырларыбыз турын-
да мљмкин кадђр књбрђк мђгълњматлар 
алырга телђгђн кешелђр љчен џђр 
сђхифђ ахырында шул тарихи шђхес-
лђргђ кагылышлы махсус чыганаклар 
да књрсђтелде.

Ђлеге басманы хђзерлђгђндђ 
безгђ зур ярдђм књрсђткђн Россия 
Федерациясенећ Хђрби Фђннђр ака-
демиясе Президенты, армия генера-
лы, тарих фђннђре докторы, акаде-
мик М. Ђ. Гђрђевка, Россия Саклану 
министрлыгы Њзђк архивыныћ элек-
кеге ќаваплы хезмђткђрлђре — пол-
ковник Ђ. Х. Фђйзуллинга, подпол-
ковник А. Г. Янкевичка, љлкђн фђнни 
хезмђткђр — уку залы мљдире В. А. Ке-
меневага џђм башка иптђшлђргђ ихлас 
рђхмђт сњзлђрен ќиткерђсебез килђ. 
Шул чорда Татарстан Республикасыныћ 
Премьер-министры урынбасары бу-
лып эшлђгђн И. К. Хђйруллин, Татар-
стан Язучылар берлеге рђисе Ф. Г. Га-
лимуллин, ТР Матбугат, телеради-
отапшырулар џђм массакњлђм ком-
муникация чаралары министрлыгы 
ќитђкчесе (хђзер — вице-премьер) 
З. Р. Вђлиева, ТР Министрлар Кабине-
ты каршындагы Баш архив идарђсе на-
чальнигы Д. Р. Шђрђфетдинов, Татар-
стан Дђњлђт Советыныћ даими комис-
сиясе рђисе Р. И. Вђлиев, Татарстан 
хђрби комиссары — генерал-майор 
Р. Ш. Мостаев, комиссариатныћ бњлек 
хезмђткђре А. М. Чеботарев, Ватан-
ны саклаучыларныћ, яу кырында џђлак 
булганнарныћ кылган батырлыкларын, 
якты исемнђрен мђћгелђштерњ белђн 
шљгыльлђнњче Республика комиссия-
се рђисе А. В. Истомин, сугыш ветера-
ны А. М. Малов, Татар энциклопедия-
се институтыннан Г. С. Сабирќанов, 
Ф. Ф. Гулова, С. С. Шђмсетдинов 
(Солтан Шђмси), «Хђтер Китабы» 
нђшриятыннан А. А. Иванов, М. В. Че-
репанов, Татарстан Республикасыныћ 
Берлђштерелгђн дђњлђт музееннан 
(хђзер — Татарстан Милли музее) 
Г. С. Муханов, Д. Б. Баџаветдинова, 
В. Н. Нуруллин, галимнђрдђн И. Х. Хђ-
лиуллин, Н. И. Таиров, Татарстан Мил-
ли китапханђсеннђн љлкђн библиограф 
З. С. Нуриева џђм башка бик књплђр 
«Батырлар Китабы» љчен мђгълњматлар 

туплауда эчкерсез булышлык 
књрсђттелђр. Калђмдђшлђребездђн 
Ш. Рђ кыйпов, З. Мђќитов, ђтиле-уллы 
Л. Хамидуллин џђм Б. Хђмидуллин, 
Х. Ђюпов, Р. Корбанов, Н. Булатов, 
Р. Бариев, Ф. Зыятдинова, Н. Вђлитова, 
Р. Заџидуллина, Г. Хђсђнова, А. Ни-
замиев џђм башкалар шулай ук бу га-
ять мљџим эшкђ њзлђреннђн зур љлеш 
керттелђр.

«Батырлар Китабы»нда 1945 елныћ 
30 апрелендђ, тљнге сђгать унберенче 
яртыда — рус М. А. Егоров белђн гру-
зин М. В. Кантариядђн алда — Рейх-
стаг тњбђсенђ ић беренче булып 79 
нчы укчы корпус Байрагын менге-
зеп кадаган татар егете, љлкђн сержант 
Г. К. Заџитов (1921-1953) турында да 
сђхифђ бирелђ. Њзђк архивта эшлђгђндђ 
љлкђн эзтабар ђдибебез Ш. Рђкыйпов 
тапкан каџарманыбыз ул! Хђер, бу 
тынгысыз язучы, искитмђле тарихи-
документаль ђсђрлђр тудырып, бер њзе 
генђ дђ дистђлђрчђ батырларыбызга 
икенче гомер — мђћгелек яшђњ бњлђк 
итте. Аныћ каџарманнары арасын-
да Алтын Йолдызлы очучы кызлары-
быз М. Х. Сыртланова, О. А. Санфиро-
ва, легендар партизан И. К. Кабушкин, 
татарлардан ић беренче Советлар Со-
юзы Герое Г. Ђ. Батыршин, књренекле 
хђрби эшлекле, генерал-полковник 
В. Н. Гордов, Бњлђклђњ кђгазендђге 
бер хђрефнећ дљрес язылмавы ар-
касында њзенећ Герой икђнлеген дђ 
белмичђ њлеп киткђн Х. З. Заманов, ил 
књлђмендђ Н. С. Орлов буларак билге-
ле татар егете Г. М. Минаев џђм башка-
лар бар.

Ђйе, архивтагы эзлђнњлђр 
кљтелмђгђн ачышлар ясарга да этђрђ. 
Советлар Союзы Герое исеменђ 
тђкъдим ителгђн якташларыбыз, 
миллђттђшлђребез бермђ-бер књбрђк 
булган икђн безнећ. Архивта моћарчы 
тикшеренњчелђрнећ куллары кагылма-
ган њтђ ќитди документлар белђн та-
нышканда шундый фикергђ килђсећ. 
Ђйтик, Татарстанныћ Ђлки районы 
Баллыкњл авылы егете — III Украи-
на фронтыныћ Николаевск ныгытыл-
ган районына караган 10 нчы аерым 
пулемет-артиллерия полкыныћ пуле-
мет расчеты командиры, гвардия сер-
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жанты Х. З. Зарипов (1906-1944), яу 
кырында књрсђткђн тићдђшсез батыр-
лыклары љчен, Советлар Союзы Герое 
исеменђ љч мђртђбђ тђкъдим ителђ. Ут 
књршебез Башкортстанныћ Дђњлђкђн 
районындагы Мерђс авылында туган 
миллђттђшебез Ђ. Ђ. Вафин (1924-
1945) белђн дђ шундыйрак хђл була. 
5нче армиядђге 159 нчы Витебск укчы 
дивизиясенећ 597 нче артиллерия пол-
кында башта корректировщик (дошман 
љненђ кереп, безнећ сугышчыларныћ 
утын њзенђ юнђлттерњче), аннары раз-
ведка командиры булып хезмђт иткђн 
ђлеге каџарманны: «Советлар Союзы 
Герое исеменђ лаек», — дип табып, аћа 
ике мђртђбђ «Бњлђклђњ кђгазе» тутыра-
лар. Ђмма аларныћ фидакарьлеге — ни 
кызганыч! — тиешенчђ бђялђнми.

Шундый ук сњзлђрне Аксу-
бай районыныћ Козловка (Дмит-
ри евка) авылында туган љлкђн сер-
жант Ф. Н. Мазилинга, Арча 
районыныћ Носы авылы егете — ка-
питан Ђ. З. Зиннђтуллинга, Кукмара 
районыныћ Бљтлђнгер (Аксыбы) авы-
лыннан китеп, Карелия ќирендђ ба-
тырларча џђлак булган шагыйрь ќанлы 
лейтенант Н. И. Идрисовка, Мамадыш 
районыныћ Урта Кирмђн авылында 
яшђгђн разведчик М. Г. Галимовка џђм 
тагын дистђлђрчђ якташларыбызга ка-
рата да ђйтергђ мљмкин. Алтын Йол-
дыз кавалеры булырга лаеклы бу зат-
ларга, ни кызганыч, тљрле дђрђќђдђге 
орденнар гына бирелгђн.

Ђмма батырларны туган тљбђклђ-
рендђ онытмыйлар. Ђйтик, лейте-
нант Н. И. Идрисовка 1988 елныћ 16 
октябрендђ, тууына нђкъ 70 ел тул-
ган кљндђ, аныћ исемен йљрткђн Тњбђн 
Љскебаш урта мђктђбе (Кукмара райо-
ны) каршында мђџабђт џђйкђл куелды. 
Аныћ янђшђсендђ Татарстанныћ Бљек 
Ватан сугышы чорындагы ић яшь Со-
ветлар Союзы Герое, Ќићњ парадла-
рында катнашкан гвардия полковнигы 
С. Ђ. Ђхтђмовка да шундый ук џђйкђл 
торгызды якташлары.

Легендар полк улы, соћыннан Со-
циалистик Хезмђт Герое исеменђ лаек 
булган К. Ф. Шакировны да зурлады 
халык. 1990 елныћ 9 маенда Зур Сђрдек 
авылына мђгърур џђйкђл булып кайтты 

ул. Кукмаралылар хђтеренђ мђћгелеккђ 
кайтты.

Мамадыш районында да бу 
юнђлештђ мактауга лаек эзлекле эш 
алып барыла. Биредђ, район хакими-
яте башлыгы булып Татарстан халык 
депутаты, авыл хуќалыгы фђннђре 
докторы Э. С. Гобђйдуллин эшлђгђн 
чорда, шђџђр њзђгендђ «Хђтер» пар-
кы булдырылды. Шул паркныћ 
нђкъ урта бер ќирендђ «Батырлар 
аллеясы»на нигез салынып, анда Та-
тарстанда туган миллђттђшлђребез 
арасыннан ић беренче Советлар Сою-
зы Герое Г. Я. Нигъмђтуллинга (1915-
1945), шулай ук И. Т. Максимов, 
М. К. Москвин, М. А. Просвирнин ке-
бек каџарманнарыбызга да, џђйкђллђр 
куелды. Сугышта сигез улын — си-
гез лачынын югалткан тыл батыры 
Ф. Ђхмђдиевага џђм, аныћ кебек, ба-
лаларын яу кырында ќуйган бар-
лык миллђт аналарына, олы кайгыла-
рын уртаклашып, аларга тирђн хљрмђт 
билгесе итеп, ап-ак таштан символик 
џђйкђл салдыручы да, исемнђрен алтын 
хђрефлђр белђн мђрмђр плитђлђргђ яз-
дыручы да Э. С. Гобђйдуллин булды. 

Аћардан соћ район хакимия-
те ќитђкчесе булган Ф. И. Идиатул-
лин, аныћ урынбасары Ш. Н. Хђсђнов, 
район хђрби комиссары — полковник 
Н. Н. Егоров, Мамадыш шђџђре баш-
лыгы И. Г. Ђхмђтов, районныћ баш ар-
хитекторы Р. М. Мићнеханов џђм баш-
калар да бу юнђлештђ эшне ућышлы 
дђвам иттерделђр. Бљек Ќићњнећ 55 ел-
лыгын тантаналы тљстђ билгелђп њткђн 
кљннђрдђ биредђ, мђсђлђн, мђшџњр 
композиторыбыз, бљтен дљньяны гизгђн 
«Шњрђле» балеты авторы — матурлык 
хакына яшђгђн, иќат иткђн џђм явыз 
кљчлђргђ каршы кљрђштђ 29 яшендђ яу 
кырында шђџит киткђн Ф. З. Яруллин-
га да џђйкђл торгызылды.

Бу џђйкђллђрнећ тљп ав-
торы — књренекле скульптор 
Ђ. Х. Ђбдерђшитов. Каџарманнары-
бызныћ олпат сыннарын ул њзенећ 
хђлђл ќефете Луиза ханым, улла-
ры Альберт џђм Гадел белђн берлектђ 
иќат итте. Гомумђн, бу гаќђеп тын-
гысыз, олы ќанлы скульптор, сугыш 
џђм хезмђт батырларына багышлап, 
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байтак тљбђклђрдђ књп кенђ монумен-
таль ђсђрлђр — џђйкђллђр торгызды, 
халкыбызныћ сњзсез бљек батырлыгын 
килђсе гасырларда яшђячђк яћа буын 
кешелђренђ ќиткерњ љчен њз-њзен ая-
мыйча эшлђде.

Мамадыш районы хакимиятенећ 
бњгенге булдыклы ќитђкчесе, авыл 
хуќалыгы фђннђре кандидаты 
Р. Г. Кђлимуллин да ђлеге хикмђтле 
тљбђк тарихында њзенећ данлы исемен 
калдырырлык игелекле гамђллђр баш-
кара.

Батырларыбызныћ књп булуы — 
књћелле књренеш, ђлбђттђ. Егерменче 
гасырны тљгђллђп, љченче мећьеллыкка 
очыш ясаган чорда: «Сугышларсыз 
гына яшђсђк иде туар елларда!» — 
дигђн изге бер телђк уяна. Безгђ, моћа 
кадђр булган каџарманнарыбызны бар-
лап џђм данлап, тыныч-имин-таза тор-
мышта матур гына гомер итђргђ язсын 
иде.

* * *
Архив бакчасында сандугачлар сай-

рый. Књзгђ йокы керми. Яу кырыннан 
кайтмый калганнарныћ — ядрђлђрне 

эреткђн йљрђклђрнећ ќаннарыдыр, љн-
авазларыдыр кебек тоела алар мића. 
Ђнђ шул халђт књћелгђ џич тђ тынгы-
лык бирми. Батырлар њзлђрен барла-
ганны кљтђ, ќыр кљтђ.

Ашкынып-дулкынланып тагын ар-
хивка юл тотам. Чын Тарих белђн 
очрашырга, Њлемсезлек чиген атла-
ган каџарманнар белђн књрешергђ, 
Њткђн белђн Бњгенге арасына мђћге 
ќимерелмђслек изге књпер салырга.

Шунысы аеруча сљендерђ: бу 
юлы безнећ белђн бергђ архив-
та эшлђргђ яшьрђк буын эзтабарла-
ры да бара! Тынгысыз эзлђнњлђре, 
зур ачышлары љчен 2003 елда Татар-
стан Республикасыныћ каџарман ша-
гыйрь М. Ќђлил исемендђге мђртђбђле 
премиясенђ лаек булган «Ватан» (Оте-
чество) иќтимагый яшьлђр оешмасын-
да фидакарьлђрчђ эшлђњче кызлар, 
егетлђр алар. Димђк, буыннар чыл-
быры, хђтер дисбесе љзелми. Батыр-
лык елъязмачылары, моћарчы билге-
сез булган гаќђеп сђхифђлђрне ачып, 
каџарманнарыбызныћ сафларын кљчле 
рухлы яћа шђхеслђр белђн тагын да ту-
лыландыра тљшђрлђр ђле.
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РЕЗЮМЕ
В статье писателя Ш. Мустафина рассказывается о поиске героев Великой Отечественной 
войны — уроженцев Татарстана в фондах Центрального архива Министерства обороны 
РФ и Российского государственного военного архива.
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