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ХХђтер уты 
дљрли йљрђктђ...

Ђлеге язмабыз њзђгендђге тынгы-
сыз зат гадђти кеше генђ тњгел, 
ул — «Сугыш!» дигђн дђџшђтле 

зилзилђнећ эчендђ кайнап та, кљчле 
рухы сынмаган, мђкерле-явыз дошман-
ны ќићђчђгенђ тирђнтен инанган, 
эчке вђ тышкы матурлыгын ќуймаган 
гаќђеп бер хатын-кыз! Ташны тишеп 
њскђн гљлгђ генђ тићлђп була мондый 
шђхеслђрне!

...Чђчкђ Заџирова турында мића мон-
нан байтак еллар элек Мђскђњдђ яшђњче 
атаклы якташым — Кукмара, Мамадыш, 
Саба районнарыныћ уртак каџарманы, 
сугыш елларында 9903 нче санлы 
разведка-диверсия частенећ разведчик-
лар тљркеме ќитђкчесе булган Фђрид 
Фазлыйђхмђтов сљйлђгђн иде. Њзе дђ 
сугыш вакытында дошман тылында 
«Александр Матросов» тђхђллњсе (псев-
донимы) астында актив хђрђкђт итеп, 
Кљнбатыш фронт, аннары II Белорус-
сия фронты командованиелђренећ њтђ 
мљџим заданиелђрен ќиренђ ќиткереп 
њтђгђн, Советлар Союзы маршаллары 
А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский-
ларны да сокландырган, аларныћ хђрби 
мемуарларында зурлап телгђ алынган 
легендар разведчик, сугышчан биш ор-
ден кавалеры Ф. М. Фазлыйђхмђтов 
бер ђћгђмђбез барышында болай дигђн 
иде: «Казанныћ њзендђ дђ искиткеч 
батыр хатын-кыз разведчик, парти-
занка Рита Мићнегалиевна Заџирова 
яши бит! Татарча чын исеме Чђчкђ 

Ч. Заџирова. 
Мђскђњ, 1941 ел.
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аныћ. Дошман тылында хђрђкђт 
иткђндђ «Рита» диеп йљрттек њзен. 
Атаклы партизанка, Советлар Сою-
зы Герое Зоя Космодемьянскаяныћ су-
гышчан дусларыныћ берсе, яшьтђше 
иде ул. Заманында без икђњ — Чђчкђ 
Мићнегалиевна белђн Мђскђњдђ, авиа-
ция институтында бергђ укыган идек...»

Ходай кодрђте белђн, тиеш-
ле сђгать суккач, Ч. Заџирова белђн 
якыннан танышу-аралашу бђхетенђ 
ирештем. Чыннан да, Фђрид ага бик 
хљрмђт иткђн ђлеге ханым кызыклы 
ђћгђмђдђш, гыйбрђтле язмыш иясе бу-
лып чыкты...

Чђчкђ Мићнегали кызы Заџирова 
1923 елныћ 21 июлендђ Татарстанныћ 
Сарман районындагы Анак авылын-
да туа. 1940 елда Чистайныћ икенче 
санлы татар урта мђктђбен тђмамлый. 
Мђскђњдђ авиация институтында укы-
ган ќиреннђн‚ њзе телђп‚ фронт-
ка китђ. Разведчик-диверсант була-
рак‚ 1941 елныћ 15 октябреннђн 1944 
елныћ 20 июленђ кадђр дошман ты-

лында хђрђкђт итђ. Аннары‚ сугыш 
тђмамланганчы‚ Совет Армиясе саф-
ларында була. Књрсђткђн батырлыкла-
ры љчен Ч. Заџирова Кызыл Йолдыз‚ 
II дђрђќђле Ватан сугышы орденнары‚ 
I дђрђќђле «Ватан сугышы партизаны»‚ 
«Мђскђњ оборонасы љчен» медальлђре 
белђн бњлђклђнђ.

Тыныч тормыш елларында Чђчкђ 
Мићнегали кызы‚ Мђскђњ авиация ин-
ститутын тђмамлап‚ њз џљнђре буен-
ча самолетлар тљзњ заводында‚ анна-
ры Тљрекмђнстан каналы тљзелешендђ‚ 
Мђскђњ фђнни-тикшеренњ институты-
ныћ Казандагы филиалында ќаваплы 
вазыйфалар башкара. Диссертациясен 
ућышлы яклагач, икътисад фђннђре 
кандидаты‚ доцент Ч. Заџирова 
озак еллар дђвамында Казан дђњлђт 
финанс-икътисад институтында укы-
та‚ ќђмђгать эшлђре белђн ныклап 
шљгыльлђнђ‚ ђлеге уку йортында эзта-
барлык хђрђкђтенђ ќан љрђ.

Ђле хђзер дђ Казан каласы њзђгендђ 
кайнап яшђњче искиткеч тырыш, тик-

Фронтташ дуслар янђшђсендђ (сулдан ућга): Кљнбатыш фронт командованиесе штабы карамагын-
дагы 9903 санлы разведка-диверсия часте командиры А. Спрогис, разведчиклар Ч. Заџирова, 

Н. Смирнова, К. Милорадова, разведчиклар тљркеме ќитђкчесе Ф. Фазлыйђхмђтов. Казан, 1972 ел.
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тормас, биниџая олы ќанлы галимђ-
мљгаллимђнећ њз гомерендђ кылган изге 
гамђллђре бик књплђрдђ тирђн сокла-
ну, горурлану хислђре уята. Аныћ ту-
рында књренекле калђм ђџеллђреннђн 
Ђ. Ђдиятуллина, Н. Булатов, Ю. Колча-
нова, Т. Устиновская џђм башкалар мат-
бугатта књлђмле язмаларын бастырды-
лар.

Њзе дђ кулыннан йљгерек калђмен 
тљшерми Чђчкђ ханым. Аныћ бай-
так кына язмалары — тезмђ џђм чђчмђ 
ђсђрлђре — республикабыз матбугаты 
битлђрендђ тњрдђн урын алдылар.

Эзтабар Чђчкђ Мићнегали кызыныћ 
изге зур хезмђте — татарча «Реквием» 
тудыруы. Ђлеге ќитди-зур эшкђ озак ел-
лар буе ђзерлђнђ ул. Ђтисенећ каберен 
эзлђп тапканнан соћ, шул љлкђдђ ныклап 
эшкђ керешђ. Ић элек ул Моцартныћ 
«Реквием»ы белђн ќентеклђп таныша. 
Аннары, шућа ияреп, тљп текстны до-
галар рђвешендђ язарга була. Ђлеге до-
галарны ул халкыбызныћ сугышта ић 
зур югалтулар кичергђн тљркемнђре 
исеменнђн яза џђм аларны «Ялвару» дип 
атый.

Ч. Заџированыћ «Реквием»ы — 
мећъюллык шигъри ђсђре — «Лђгънђт 
сугышка!» дип аталган бњлек белђн баш-
лана. Бу бљтен «Реквием»ныћ сугышка 
каршы юнђлтелгђн булуы белђн бђйле. 
Ђлеге бњлек џђм дњрт дога-ялвару (ятим 
балалар, тол хатыннар, ялгыз кызлар, 
ялгыз аналар ялваруы) «Реквием»ныћ 
њзђк темасын тђшкил итђ.

«Реквием»да џђр дога-ялвару алдын-
нан дога укучыларныћ зарлары бирелђ. 
Ђлеге бњлеклђрдђ шђџит киткђннђрнећ 
њз якыннарына юату сњзлђре дђ ђйтелђ. 
Бу зарлар џђм юатулар дњрт бњлекне 
тђшкил итђ. «Реквием» гомуми хор 
белђн тђмамлана. Аныћ тексты дњрт 
доганыћ сњзлђрен берлђштереп ясала.

Ч. Заџирова њзенећ «Реквием»ын 
1941-1945 нче елларда Бљек Ватан су-
гышында џђлак булган ватандашлары-
бызга џђм аларныћ гомер буена кайгы-
хђсрђт утында янган ятим балалары-
на, тол хатыннарына, газиз аналарына, 
сљйгђн ярларына, туганнарына, якынна-
рына џђм, ђлбђттђ инде, дошманга кар-
шы соћгы тамчы кайнар каны тамган-
чыга кадђр батырларча кљрђшеп, яу кы-

«Кырык чишмђ»не тљзеклђндерњдђ актив катнашучылардан бер тљркем (уртада — Ч. Заџирова). 
Сарман районы, Анак авылы, 2004 ел.
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рында шђџит киткђн сљекле ђтисенећ 
якты рухына да багышлады.

Ђлеге «Реквием» «Татар иле» 
газетасыныћ 2003 елгы 15 апрель са-
нында басылып чыкты. Аннары ул 
Ч. Заџированыћ 2005 елда Казанда 
нђшер ителгђн «Шђџитлђр авазы» дигђн 
китабы аша да укучыларыбызга барып 
иреште.

Бђлкем, хђзер композиторлары-
быздан берђрсе бу «Реквием»гђ кљй 
дђ язар џђм ул — Бљек Ватан сугы-
шы башлануныћ 70 еллыгы якынлаш-
кан кљннђрдђ — яу кырыннан кайтмый 
калганнарныћ џђм тылдагыларныћ 
рухи батырлыгына џђм эчке матур-
лыгына њзенчђлекле гимн булып 
яћгырар!..

Тынгысыз ќанлы Ч. Заџирова туып-
њскђн тљбђгенећ табигый байлыкларын 
барлау, бигрђк тђ чишмђлђрен саклау 
буенча да њзеннђн биниџая зур љлеш 
кертте. Сарман ќиренећ гаќђеп гњзђл 
табигате џђйкђллђренећ берсе бул-
ган атаклы «Кырык чишмђ»не янђдђн 
тергезњдђ дђ башлап йљрњче булды 
ул. Бу љлкђдђ аћа Татарстан Экология 
џђм табигый ресурслар министрлыгы, 
НГДУ «Ќђлилнефть» хезмђткђрлђре 

џђм якташ-авылдашлары бик телђп 
ярдђм иттелђр.

Чђчкђ ханымныћ ќаны џђрвакыт, 
Хђтер учагы кебек, дљрлђп-ялкынланып 
тора. Анак авылында њзлђренећ ђби-
бабалары 300 ел буе яшђгђн тљп 
нигезгђ Истђлек ташы да куйдырды ул. 
Бу љлкђдђ аћа НГДУ «Ќђлилнефть» 
ќитђкчесе урынбасары Р. М. Гари-
пов, участок начальнигы Р. А. Хари-
сов ярдђм кулларын суздылар. Авыл-
дашларыннан Р. Вђлиуллин, Н. Их-
санов, Р. Абзалова, К. Абдуллина, 
ирле-хатынлы Фђрхетдиновлар да бик 
телђп булыштылар.

Бер њк вакытта Ч. Заџирова таныл-
ган рђссам — Татарстанныћ атказанган 
сђнгать эшлеклесе Нђќип Нђккаштан 
нђсел тамырыныћ башы булган Заџир 
бабайныћ књп тармаклы шђќђрђсен дђ 
бик матур итеп эшлђтеп алды. Килђчђк 
буыннар љчен искитмђле яхшы бер 
истђлек булыр ул!

Истђлек дигђннђн, Анак авылын-
нан сугышка китеп, кире ђйлђнеп кай-
та алмаган 45 каџарманныћ якты 
исемнђрен барлап, Иске Кђшер авы-
лындагы мемориаль њзђктђ мђрмђр так-
таларга яздыруда да зур тырышлык 

Анак авылында моннан 300 ел элек борынгы ђби-бабайларыбыз яшђгђн тљп нигезгђ 
Истђлек ташы куюда катнашкан якташлар янђшђсендђ. Ућнан сулга Р. Вђлиуллин, 

Ќ. Фђрхетдинов, Ч. Заџирова. Сарман районы, 2010 елныћ 20 сентябре.
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књрсђтте Ч. Заџирова. Аћа бу љлкђдђ 
Р. Минџаќев, Ќ. Фђрхетдинов, ђниле-
кызлы Мадьяровалар да ихластан бу-
лышты. Хђзер исђ Ч. Заџирова њзенећ 
њткђн тормыш юлын чагылдырган, пар-
тизан дусларына багышланган ђдђби-
документаль китабын дљньяга чыга-
рырга ђзерлђнђ. Сок ланырлык та шул: 
Чђчкђ ханым Хђтер сагында џаман да 
уяу тора! Аныћ Иќат уты, Хђтер уты-
на кушылып, тагын да кљчлерђк дљрли!

Ђтисе Мићнегали ага, ђгђр исђн бул-
са, сљекле кызыныћ чал чђчлђреннђн, 
тормыш йљген тљпкђ ќигелеп тартып 
барган чыдам-таза ићбашларыннан наз-
лап сыйпап: «Минем гомеремнећ матур 
бер дђвамы булып яшисећ, Синећ белђн 
чын књћелдђн горурланам!» — диеп 
ђйтер иде кебек...

Без хђзер Ч. Заџированыћ истђлек 
дђфтђрлђре битлђрендђге кайбер 
сђхифђлђрне укучыларыбыз игътиба-
рына тђкъдим итђбез. Аларда — гоме-
ре буе эзлђнњ‚ юксыну‚ сагыш утла-
рында янучы ханымныћ тетрђндергеч 
уй-кичерешлђре, йљрђк утыныћ кайнар-
лыгы, ќаныныћ тынгысызлыгы, заман-
дашларыбызга ђйтер хак сњзлђре!..

М. Заџиров. 
Белоруссия, Гомель шђџђре, 1941 ел.

Ч. Заџированыћ «Хђтер ќђрђхђтлђре» дип исемлђнгђн истђлек дђфтђреннђн
[…] Сугышта џђлак булган батырлар истђлегенђ куелган џђйкђл янында ялгызым ба-

сып торам. Хђбђрсез югалган ђтиемнећ каберен озак еллар буе эзлђгђндђге сагыш, хђсрђт 
гђњдђлђнђ бу џђйкђлдђ.

Биредђ тирђн тынлык. Колагымда сугышта ђтилђре њлгђн ятим балаларныћ ќан љзгеч 
ђрнњле тавышлары яћгырый.

Њзем џђйкђл янында басып торам, њзем тљзњче энем Азат (1929-1967) белђн мљгаллимђ 
сећелем Йолдызныћ (1931-1975) шулай ук ерак еллар аша ђтиебез турында сљйлђшкђннђрен 
ишеткђндђй булам. Мђрхђмђтсез язмышныћ бђла-казаларына очрап, икегезнећ дђ дљньядан 
иртђ китњегез бђгыремне љзђ. Џђйкђл янында мин, яшьли киселгђн гомерлђрегезне кызга-
нып, сезне сагынып елыйм. Йљрђгемдђге хђтер ќђрђхђтлђре, яралары сызлый.

Љстебезгђ килђ торган бђла-казалардан саклаучы, тормышта ић олы терђк булучы ка-
дерле ђтилђребезне фђкать тљшлђребездђ генђ књрергђ калды. Якты дљньяда кавышу на-
сыйп булмады, шућа књрђ йљрђк сызлануы да гомер буена бездђн аерылмады.

Менђ шундый газаплы авыр уйларыма чумып, џђйкђл янында басып торам. Бу џђйкђл, 
ничектер, минем џђм минем кебеклђрнећ књћеллђрен аз гына булса да юата џђм тынычлан-
дыра. Хђтер ќђрђхђтлђренећ сызлавын бераз баса да тљшкђн сыман ул. Шућа књрђ дђ без 
аны ђтилђр истђлеген туплаган ќан иясе кебек яратабыз, аћа баш иябез. Аныћ турында ић 
изге сњзлђрне ђйтђсе, тарихын бђян итђсе килђ.

Ђйе, дљньяда мећлђгђн џђйкђллђр бар. Алар арасында дљньякњлђм танылганнары да 
књп. Ђ шулай да Казанныћ 70 нче урта мђктђбе янына куелган џђйкђлнећ њзенђ генђ хас 
њзенчђлеге џђм нђфислеге бар. Биш метр ярым биеклектђге бу џђйкђлнећ њзђге почмакла-
ры уелып торган мђџабђт ак шђмдђлне хђтерлђтђ. Ул кешелђрнећ мђћгегђ биеклеккђ, ма-
тур тормышка омтылуын чагылдыра сыман.
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Бу џђйкђл минем љчен бик тђ газиз! Аћа гомеремнећ дистђлђрчђ еллары салынган. 
Књпьеллык эзлђнњлђрем дђ, хђтер ќђрђхђтлђрем дђ шућа бђйле. Хђер, барысын да њз 
тђртибе белђн сљйлим ђле.

...Бу тарих 1941 елны башланды. Ђтием — љлкђн политрук Мићнегали Сђгъди улы 
Заџиров, сугышныћ беренче елында ук, Белоруссиянећ Гомель љлкђсендђ хђбђрсез юга-
ла. Мин — аныћ кызы — немец-фашист басып алучыларына каршы кљрђшергђ дип‚ ђтием 
эзеннђн дошман тылына — партизан отрядына њзем телђп киттем.

1941 елда Мђскђњ тирђсендђ дошман тылында хђрђкђт иттек. 1942 елда‚ њзем телђп‚ 
бер группа белђн‚ партизан хђрђкђтен активлаштыру љчен‚ Белоруссиягђ киттем. Ђтиемнећ 
эзлђре шунда югала иде бит (ђтием 1941 елныћ июль башында Гомель шђџђреннђн ђниемђ 
акча ќибђргђн булган). Анда без партизан отряды оештырдык. Мин шул отрядта ике елдан 
артык разведка-диверсия заданиелђрен њтђдем. Бер њк вакытта партизан берлђшмђлђренећ‚ 
бригадаларыныћ штабларына: «Партизаннар арасында политрук М. С. Заџиров юкмы?» — 
дип мљрђќђгать иттем. Лђкин ућай ќавап ала алмадым. […]

Сугыш бетте‚ ђтием кайтмады. Мин‚ сугышныћ эчендђ кайнаган кеше буларак‚ яхшы 
аћладым: ђтием џђлак булган‚ аныћ каберен эзлђргђ џђм хђрби язмышын ачыкларга кирђк! 
Џђм мин‚ кичекмђстђн‚ шул изге эшкђ тотындым.

1941-1942 елларда хђбђрсез югалганнарныћ язмышларын ачыклау бигрђклђр дђ авыр. 
Аларныћ књбесе чолганышта калып џђлак булганнар. Ул чордагы хђрби частьлђрнећ ар-
хивлары да шунда юкка чыгарылган. Мин исђ чолганыштан чыгып исђн калган ветеран-
нарны эзлђдем. Беренче чиратта — Гомель љлкђсендђ кљрђшкђннђрне. Бу эш хатлар алы-
шу џђм очрашулардан торды. Ђлбђттђ‚ архивларга‚ музейларга џђм башка органнарга да 
мљрђќђгать иттем. Эзлђнњлђр нђтиќђсендђ‚ ђтиемнећ 66 нчы укчы корпусныћ ветлазаре-
тына алынганы ачыкланды.

Ђле шуннан соћ да эзлђнњлђр берничђ елга сузылды. Чљнки Татарстан республика 
хђрби комиссариатында да, район хђрби комиссариатларында да ветлазаретлар турында 
мђгълњматлар сакланмаган. Эзлђнњлђремнећ ић актыккы елларына гына тукталам.

Мића бу изге эштђ Гомель љлкђсенећ крайны љйрђнњ музееныћ љлкђн фђнни хезмђткђре 
Н. С. Царьков зур булышлык књрсђтте. 1971 елны ул мића њзе мљрђќђгать итте. Безнећ 

Заџировлар гаилђсе: (беренче рђттђ, сулдан ућга) М. Заџировныћ хатыны Бибимићнесорур, кызла-
ры Чђчкђ, (икенче рђттђ) кызлары Йолдыз, уллары Азат. Казан, 1966 ел.
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партизан отрядыныћ џђлак булган батыр командиры Е. И. Лизюков Гомельдђн икђн. Ни-
колай Семенович командирыбыз турында истђлеклђр язуымны њтенде. Мин, ђлбђттђ, язып 
ќибђрдем џђм, њз чиратымда, аннан ђтиемнећ язмышын ачыклауда ярдђм итњен њтендем. 
Шуннан башлап безнећ арада озак елларга сузылган эшлекле элемтђ урнашты. Ул мића 
Гомель љлкђсендђ сугышта катнашкан ветераннарныћ адресларын табуда ныклап бу-
лышты. 1974 елда Николай Семенович элек 66 нчы укчы корпусныћ штабында оператив 
бњлекнећ ќитђкчесе булып хезмђт иткђн, хђзер исђ Воронежда яшђњче Г. С. Здановичныћ 
адресын ќибђрде. Мин аћа тиз арада хат яздым. Ќавап хатында ул минем ђтием џђм ветла-
зарет хакында белмђвен язган. Шулай да ђлеге ветеран 66 нчы корпусныћ элемтђ батальо-
ны офицерыныћ тол хатыны Т. С. Строкинаныћ адресын (ул Казанда яши икђн) ќибђрде.

1973 елда мин сугыш ветераннарыныћ Казан секциясе рђисе С. Ђ. Таџиров белђн 
якыннан таныштым. Сђлман Ђхмђтович гаќђеп яхшы кеше булып чыкты џђм минем 
љчен 66 нчы укчы корпусныћ ветераннарын эзли башлады. Эзлђнњлђре вакытында ул да 
Т.С.Строкинага килеп чыккан. Шулай итеп, мин, ђлеге мљхтђрђм ветераннарныћ ике 
яклап булышулары нђтиќђсендђ, Т. С. Строкина белђн танышу бђхетенђ ирештем. […]

Татьяна Семеновна да ярдђмчел кеше булып чыкты, мића исђн калган корпус 
ветераннарыныћ адресларын бирде. Мин аларныћ џђркайсы янында булырга, њзлђрен 
књреп сљйлђшергђ карар иттем.

Ни кызганыч, аларныћ берсе дђ ђтиемнећ фронтта булуы турында белмилђр иде, 
корпус ветлазареты турында да ислђренђ тљшерђ алмадылар. Кыр почтасыныћ номерла-
ры да туры килми икђн: корпусныкы — 438, ђтинеке — 244. «Фронтка барып тљшкђннђн 
соћ, ветлазаретны башка частька биргђннђрдер», — дигђн уй туды. Лђкин кайсы частька 
икђнен ничек белергђ?

Инде ућышка ирешђчђгемђ љмет итмђстђн, ветврач И. С. Пронинга хат яздым, аныћ 
адресын шул ук Т. С. Строкина биргђн иде. Ул аны сугышка кадђр њк белгђн икђн.

Озакламый мин И. С. Прониннан хат алдым. «Сезнећ ђтиегез М. С. Заџировны фронт-
та чакта яхшы белђ идем. Ул 154 нче дивизиянећ ветлазаретында комиссар булып хезмђт 
итте, ђ мин шул дивизиянећ ветеринария хезмђте начальнигы идем. М. С. Заџиров яхшы 
кеше џђм эшлекле комиссар иде», — дип язган иде Иван Сергеевич.

Ниџаять, ничђ еллар эзлђгђч, ђтиемне сугыш чорында яхшы белгђн кеше табылды. 
Бу исђ мића џђм безнећ гаилђгђ зур сљенеч китерде. Хатлар алышу дђвам итте. Ђтиемнећ 
џђм ветлазаретныћ Неговка авылы янындагы урманчыкта тићдђшсез сугышта џђлак бул-
ганын И. С. Пронин ишеткђн. Лђкин бу турыда тђфсиллђбрђк сљйли алмавын њзенећ ђлеге 
сугышта катнашмавы белђн аћлатты. Ул мића дивизиянећ медицина хезмђте началь-
нигы Булатовны эзлђргђ тђкъдим итте. «Бђлки, ул шул сугышта катнашкан медсанбат 
командирыныћ адресын белђдер», — диде Иван Сергеевич.

Эзлђнњлђр нђтиќђсендђ мин, чыннан да, М. Е. Булатовны эзлђп таптым џђм ул мића 
элекке дивизиянећ медсанбат командиры Ф. М. Величконыћ адресын бирде. Кичекмђстђн, 
Краснодар краенда яшђњче Ф. М. Величкога хат яздым. Мине монда да ућыш кљтђ иде. 
Чыннан да, Федор Матвеевич љлкђн политрук М. С. Заџировны яхшы белгђнен џђм ветла-
зарет белђн медсанбатныћ Неговка авылы янында немецларныћ куђтле техника белђн ко-
ралланган хђрби часте белђн сугышканнарын џђм ђтиемнећ дђ шул сугышта џђлак бул-
ганын язды. Ул беренче хатында ук бу сугышта ветлазаретныћ аерым ролен књрсђтеп, 
аныћ сугышчыларыныћ батырлыгына югары бђя биреп, тњбђндђгелђрне язды: «Ветлаза-
рет (аныћ бљтен составы) шоссе юл љчен кљрђште џђм дошманны пулемет уты белђн тук-
татты».

1975 елныћ ќђендђ Львовка И. С. Пронин янына џђм Краснодар краеныћ Выселки 
станицасында яшђњче Ф. М. Величко янына бардым. Алар мића ђтием џђм ветлазарет 
турында њзлђренећ истђлеклђрен сљйлђделђр, соћыннан шул хакта язып та ќибђрделђр. 
Ф.М.Величко тићдђшсез сугыш турында аеруча тђфсиллђп сурђтлђгђн иде.

Шул ук елны мин Гомель љлкђсенећ Буда-Кошелово районында урнашкан Неговка 
авылына юл тоттым. Анда Неговка авылыныћ элеккеге колхоз рђисе А. Н. Гавриленко џђм 
авылныћ башка кешелђре белђн очраштым. Алар барысы да Неговка янындагы урманда 
1941 елныћ 15 августында каты сугыш булганын џђм авыл халкыныћ яу кырында џђлак 
булган Кызыл Армия солдатларын књмгђнлеклђрен расладылар. Шђџитлђрнећ медальон-
нарын А. Н. Гавриленко ќыеп алган џђм аларны 1943 елда госпиталь начальнигы Бердеба-
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евка биргђн. […] Соћыннан ђлеге шђџитлђрнећ ќђсђдлђрен 1947 елда Буда-Люшево авы-
лындагы туганнар каберлегенђ ќыйнап књмгђннђр. […]

Менђ шулай итеп, ђтиемнећ каберен эзлђп таптым. Бер ел эчендђ мића тљрле транс-
портларда — автобусларда, поездларда џђм самолетларда 7 мећ чакрымнан артык юл 
йљрергђ туры килде. Мин исђ бу изге сђфђремне хаќга баруга тићлђдем. […]

Соћрак мин лазаретныћ бердђнбер исђн калган ветсанитары А. Н. Тихоновны 
эзлђп таптым џђм аныћ яны на барып кайттым. Александр Николаевич та ђтиемнећ џђм 
ветлазаретныћ язмышы турында Ф. М. Величко белђн И. С. Пронин сљйлђгђннђрне рас-
лады.

Бу очрашулар мића ђтиемнећ џђм ветлазаретныћ язмышларын ачыкларга ярдђм 
иттелђр. […]

Ђтием хезмђт иткђн 175 нче ветлазарет (аныћ номерын, озак эзлђнњлђрдђн соћ, 1982 
елда гына ачыклый алдым), сугыш башлангач та, Татарстанныћ кљнбатыш районнарында 
яшђгђн ветеринария хезмђткђрлђреннђн Казанда тљзелеп, 66 нчы укчы корпус љчен оешты-
рыла. Бу ветлазарет 1941 елныћ 27 июнендђ фронтка ќибђрелђ џђм ул 29 июньдђ Гомель 
шђџђре янындагы урманга килеп урнаша. 21 нче армиянећ ветеринария хезмђте начальни-
гы С. А. Боровков 175 нче ветлазаретны 63 нче корпус карамагына бирђ, соћрак бу ветла-
зарет шул ук корпусныћ 154 нче дивизиясенђ књчерелђ.

Ветлазарет 1941 елныћ июль башында фронтка килеп ќитњгђ, Жлобин шђџђреннђн 
ерак тњгел генђ Днепр буендагы урманга урнаштырыла. Июль урталарында 21 нче армия 
контрџљќњмгђ књчђ. Шул армия составында булган 154 нче дивизия Жлобинны немецлар-
дан азат итђ. Ђлеге сугышта безнећ якташларыбыз зур батырлык њрнђклђре књрсђтђлђр. Шу-
лар арасыннан Ф. А. Баталовка Советлар Союзы Герое исеме бирелђ. З.Ш.Шђрђфетдинов 
исђ Сугышчан Кызыл Байрак ордены белђн бњлђклђнђ. […]

Ветлазарет биредђ њзенећ тљп бурычын њти башлый. Лазаретныћ ветеринария 
хезмђткђрлђре, сугыш кырына барып, яраланган атларга ярдђм књрсђтђлђр, аларны маши-
нага тљяп, ут эченнђн алып чыгалар џђм тимер юл станциясенђ илтеп, тылга озаталар.

Яраланган атлар бигрђк тђ 21 нче армиянећ контрџљќњме вакытында књп була. 
Дивизиялђрдђ ике мећ ярымга якын ат исђплђнђ. Ул вакытта артиллериядђге пушкаларны 
ат ќигеп йљртђ торган булалар. Бер караганда, барысы да гади генђ бара шикелле. Лђкин 
сугыш — сугыш инде ул. 11 августта немецлар, љстен кљчлђр белђн, 21 нче армиянећ 
подразделениелђренђ удар ясаганнар. Бу шартларда И. С. Пронин, дивизия штабы кушуы 
буенча, ветлазаретны алгы сызыктан 25 км ераклыктагы Неговка авылы янындагы урман-
чыкка књчереп куя. Њзе, ветлазаретны ут эченнђн коткардым, дип уйлап, тынычланып, 
штабка кайтып киткђн.

Лђкин дошман 13-15 август кљннђрендђ 21 нче армияне бљтенлђй чорнап ала џђм 
ул Неговка авылына кљнчыгыштан килеп чыга. 14 августта начальник урынына калган 
М.С. Заџиров (лазарет начальнигы Б. К. Фабриков 13 августта Гомельгђ киткђн була) џђм 
шул ук урманчыкта урнашкан 183 нче медсанбат командиры Ф. М. Величко дивизиянећ 
штабыннан приказ алалар: «Дошманны, ничек кенђ булса да, тоткарларга!»

Бу приказныћ урынлымы џђм дљресме икђнен ђйтње бик кыен. Чљнки бу урманчык-
та дивизиянећ начар коралланган ярдђмче подразделениелђре генђ була. Ветлазарет 
хезмђткђрлђре винтовкалар џђм гранаталар белђн генђ коралланган; хђер, ветлазаретныћ 
бер станоклы пулеметы була. Медсанбаттагыларныћ књпчелеге хатын-кыз џђм алар 
бљтенлђй коралсыз булалар; ир врачларга — пистолет, рядовойларга исђ гранаталар 
бирелђ. [...]

14 августта кич белђн Ф. М. Величко џђм М. С. Заџиров дошманны тиешенчђ кар-
шы алыр љчен позициялђрне билгелилђр. Бу урманчык аша кљнчыгыштан Неговкага бер 
генђ юл њтђ. Љстђвенђ, урманчыкны сазлык чорнап алган. Шућа књрђ дђ безнекелђрнећ 
позициялђре кљчле булган дияргђ кала.

15 августта иртђнге якта немецлар урман аша Неговка авылына њтђргђ телилђр. 
Безнекелђр дошман разведкасын тыныч кына њткђреп ќибђрђлђр. Тљп кљчлђр якынлаш-
кач, барлык булган кораллардан ут ачалар, ремонтчылар тљзђткђн 45 миллиметрлы пуш-
ка да ярап куя. Дошман шактый югалтулар белђн чигенђ. Дошман, берничђ мђртђбђ урман 
аша њтђргђ омтылса да, аннан њтђ алмый.

Немецлар, бу урманда зур кљчлђр урнашкан дип уйлап, сугышка танклар, самолет-
лар џђм минометлар кертђлђр. Менђ шунда яралы сугышчылар белђн тулы машиналар яна 
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башлыйлар. Бу урманчык тђмугка ђйлђнђ. Безнећ сугышчыларныћ саны кимегђннђн-кими.
Сугыш кичкђ генђ бетђ. Бу тићдђшсез бђрелештђ минем ђтием, аныћ белђн фронтка 

киткђн якташларыбызныћ барысы да диярлек џђлак булалар.
Ф. М. Величко њзенећ истђлеклђрендђ ђтиемнећ, авыр яраланган килеш, бу сугыш 

белђн идарђ иткђнен язды. Бу — хђрбилђр арасында зур батырлык, дип санала. Мин 
моныћ белђн горурланам. Ђ шулай да кайтсын иде ђтиебез сугыштан!.. Юк, кайтмады, 
ерак ќирлђрдђ ятып калды шул кадерле-газиз кешебез...

Шушы урманчыкта урнашкан ярдђмче подразделениелђрнећ сугышчылары њзлђренећ 
гомерлђре бђрабђренђ дошманны бер кљнгђ тоткарлаганнар џђм шуныћ белђн 154 нче 
дивизиянећ тљп кљчлђренђ чолганыштан чыгарга ярдђм иткђннђр. «Ђлеге дивизия соћрак 
“Гвардияче” дигђн мактаулы исем ала. Берлинга кадђр барып ќитђ џђм Ќићњ кљнен шун-
да каршы ала», — дип язды њзенећ истђлеклђрендђ Ф. М. Величко. […]

Камалышта барган бу сугыш турында архив мђгълњматлары сакланмаган. Шулай да, 
озак эзлђнњлђр нђтиќђсендђ, ђлеге сугышта Татарстанда туган џђм яшђгђн кешелђрдђн 
А.И. Абмаев, Г. А. Ђхмђтов, З. В. Вђлиев, А. Е. Васин, Ш. Г. Гыймадиев, Г. Л. Горде-
ев, М.С. Заџиров, Г. К. Константинов, Г. Г. Котмаков, К. Г. Морага, К. Г. Мђџдиев, 
А.К.Николаев, Г. В. Пронин, И. С. Сивелькин, М. И. Сиренев, И. В. Терехин, П. Г. Ти-
тов, И.Ф.Фђхертдинов, Х. Ф. Фатыйхов, Г. М. Чувашловлар џђлак булганлыгы ачыкланды. 
Краснодар краеннан ветлазарет башлыгы Б. К. Фабриков, Украинадан дђвалау часте баш-
лыгы Элькони да (исеме билгесез) бар алар арасында. Гомумђн, ђлеге бђрелештђ 175 нче 
ветлазареттан — иллелђп, Ульяновск љлкђсендђ оешкан 183 нче медсанбаттан алтмышлап 
кеше џђлак булган. Мин шактый сугышчыларныћ балаларын, якыннарын эзлђп таба алдым.

Менђ шул чакларда Белоруссия ќирендђ дошманга каршы изге кљрђштђ шђџит киткђн 
175 нче ветлазарет сугышчыларына џђйкђл салу уе туды. Ђлбђттђ, џђйкђлнећ урыны 
ђтилђр џђлак булган Неговка авылында булырга тиеш! Бу максатка ирешњ юлында књргђн 
кыенлыкларны, кичергђн мђшђкатьлђрне ђйтеп-язып бетерерлек тњгел. Башланган эшне 
ахырына кадђр ќиткерњ љчен књп тырышырга туры килде.

Мећлђгђн мђшђкатьлђрне артта калдырып, Неговка авылында џђйкђл салырга киле-
шенде. Моныћ љчен мин анда ике тапкыр бардым, бик књп очрашулар њткђрдем.

Бу мђсьђлђдђ мића генерал Ф. Г. Булатов, полковник С. Ђ. Таџиров зур булышлык 
књрсђттелђр.

«Красная звезда» газетасында журналист А. П. Хоревныћ «Хђбђрсез џђлак булганнар» 
(«Без вести павшие») дигђн очеркы (1985 ел, 2 март саны) Неговкада куеласы џђйкђл язмы-
шын ућай хђл итњдђ шулай ук зур роль уйнады.

Ниџаять, Бљек Ќићњнећ 40 еллыгын билгелђп њткђн кљннђрдђ авылда џђйкђл ачу тан-
танасы булды. Мђрмђр пьедестал љстендђ бронзадан эшлђнгђн яшь кенђ хатын-кыз басып 
тора. Башын игђн, кулында чђчђклђр, йљзендђ олы кайгы билгелђре. Џђйкђлнећ ућ ягына 
«154 нче дивизиягђ караган 175 нче ветлазаретныћ џђлак булган сугышчылары хљрмђтенђ» 
дип язылган. Бу, мљгаен, безнећ якташларыбызныћ хђрби подразделениесе исеме язылган 
бердђнбер џђйкђлдер ђле. Аны республиканыћ «Хђтер Китабы»на да кертергђ кирђктер, 
дип уйлыйм. [...]

Аннары, 175 нче ветлазаретныћ џђлак булган сугышчыларына атап, Казанда да џђйкђл 
торгызырга кирђк, дигђн карар кабул иттек. Шушы ућайдан мин янђ баш-аягым белђн 
мђшђкатьлђр дићгезенђ кереп чумдым.

Аннан соћ књпме гомерлђр узды, ђмма ул чакта ќилкђмђ салынган йљкнећ авырлыгы 
ђле дђ булса њзен сиздерђ. Авыр сугыш шартларында какшаган сђламђтлегем кљннђн-кљн 
начарлана, љстђвенђ кулымда авыру хђлдђге фронтовик-ирем — Фђиз Фатих улы Садый-
ков (1920-1991) белђн олы яшьтђге ђнием — Бибимићнесорур Муллагали кызы да (1900-
1994) бар бит ђле. (Сњз ућаенда шунысын да ђйтим: аларныћ џђр икесе дђ минем ышаныч-
лы рухи таянычларым џђм булышучыларым иде. Шућа да бирешмђдем).

«Минем ђтием џђм аныћ сугышчан иптђшлђре, игътибардан мђхрњм калып, оныты-
лачак бит!» — дигђн уй да џич тынгы бирмђде мића. Ђйтерсећ лђ, шушы џђйкђл њземнећ 
џђм, минем кебек, ђтилђрен югалткан башка ятим балаларныћ йљрђк ђрнешен баса тљшђр 
кебек тоела иде.

Џђйкђлне, 175 нче ветлазарет белђн бергђ, Бљек Ватан сугышы фронтларында џђлак 
булган 66 нчы укчы корпус џђм 18 нче укчы дивизия сугышчыларына да багышларга бул-
дылар.
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66 нчы укчы корпусны минем тђкъди-
мем буенча керттелђр. Эш шунда ки, 1975 
елдан башлап мин Казан финанс-икътисад 
институтында ђлеге берлђшмђнећ су-
гышчан юлын љйрђнњче эзлђнњ тљркемен 
ќитђклђдем. Эзлђнњ тљркемен студентлар 
њзлђре оештырды. Шуннан соћ алар миннђн 
њзлђренећ ќитђкчесе булуымны њтенделђр. 
66 нчы укчы корпус — эзлђнњ эшлђренећ 
объекты буларак, офицерныћ тол хатыны 
Татьяна Семеновна Строкина тђкъдиме бу-
енча алынды. Югарыда ђйтелгђнчђ, ђлеге 
ханым мића ђтиемнећ сугышчан язмышын 
ачыклауда да ярдђм књрсђткђн иде. [...] Та-
тьяна Семеновнага рђхмђтем чиксез зур 
булганга, аныћ телђсђ нинди гозерен њтђргђ 
ђзер идем. Ул исђ иренећ каберен эзли иде.

Дистђ елдан артыкка сузылган 
эзлђнњлђребез бик катлаулы џђм авыр 
булды. Беренчедђн, безгђ республика-
да 66 нчы укчы корпусныћ сугышчан 
подразделениелђре ве тераннарын эзлђп 
табу насыйп булмады. Баксаћ, берлђшмђнећ 
сугышчан подразделениелђре (дивизиялђр, 
полклар) Украинада оештырылган икђн. Ка-
занда исђ корпусныћ штабы, аерым элемтђ 
батальоны џђм медицина подразделениелђре 

Мићнегали Заџиров џђм аныћ сугышчан дуслары батырларча џђлак булган изге урында џђйкђл ачу 
тантанасы. Белоруссия, Буда-Кошелово районы, Неговка авылы, 1985 елныћ 9 мае.

Ч. Заџированыћ ире фронтовик Фђиз Садыйков. 
Казан, 1990 ел.
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генђ тљзелеп, фронтка озатыла. […] Икенчедђн, чолганышка элђккђч, ђлеге корпусныћ ар-
хивлары да юкка чыгарылган. […]

Шулай булса да, эзлђнњ тљркеменећ тир тњгеп эшлђве нђтиќђсендђ, исђн ветераннарны 
џђм џђлак булган сугышчыларныћ гаилђ ђгъзаларын эзлђп табуга, 66 нчы укчы корпусныћ 
фронт биографиясен булдыруга ирештек. [...]

66 нчы укчы корпус сугышчылары 1941 елныћ июль уртасында 21 нче армия соста-
вында Белоруссиянећ Гомель љлкђсендђ алып барган контрџљќњмдђ катнашалар, август 
аенда шул ук Гомель љлкђсендђ оборона тоталар. Алга таба алар Украинаныћ Чернигов 
џђм Полтава љлкђлђрендђ — 1941 елныћ 21 августыннан 19 сентябренђ хђтле — коточкыч 
авыр оборона сугышлары алып баралар. Камалышта калган ђлеге корпустагылар немец-
фашист илбасарларына каршы кљрђштђ тулысынча диярлек џђлак булалар. Казаннан ки-
теп џђлак булган сугышчыларныћ исемнђре: И. Е. Афанасьев, В. А. Беккер, И. К. Гринько, 
А. П. Зубарева, В. Ф. Иванов, А. Г. Моисейчев, Н. С. Пиказин, П. Г. Смирнов, М. Ф. Стро-
кин, М. И. Субботин, В. И. Ухов, И. Ш. Фђйзуллин, И. Г. Шир. […]

Без ун ел буена ђлеге берлђшмђнећ сугышчан юлын љйрђндек џђм бик књп материал 
тупланды. Бу материалларныћ књп љлеше, «Эзлђнњ» группасыныћ командиры — студент-
ка И. Саркеева ярдђмендђ, 70 нче мђктђпнећ «Сугышчан дан» музеена бирелде џђм ул му-
зей џђйкђл белђн бер кљнне ачылды.

Алда искђ алып њтелгђн 18 нче укчы дивизия Казанда оештырыла џђм сугышныћ ба-
шында ук Кљнбатыш фронтка озатыла. 1941 елда, июльнећ беренче яртысында, дивизия 
сугышчылары Витебск, Смоленск љлкђлђрендђ канкойгыч оборона сугышлары алып ба-
ралар. Аларныћ актив хђрђкђтлђре дошманныћ удар тљркемнђрен тоткарлап торып, аны 
зур югалтуларга дучар итђ џђм Мђскђњ тирђсендђ ныгытмалар кору љчен вакытны артты-
ру мљмкинлеге тудыра.

Камалышта калган дивизия немец-фашист илбасарлары белђн тићдђшсез кљрђштђ ту-
лысынча диярлек тар-мар ителђ. Џђлак булган сугышчыларныћ књбесе бњгенге кљнгђ кадђр 
хђбђрсез югалган булып санала.

Мин 18 нче укчы дивизия буенча эзлђнњлђр алып бармадым. Ђ шулай да тњбђндђ њземђ 
билгеле булган, Татарстаннан фронтка китеп џђлак булган сугышчыларныћ исемнђрен 
китерђм: В. Л. Васильев, В. С. Галиев, Б. Х. Кадыйрмђтов, Н. Ф. Катаргин, Г. В. Ларионов, 
Д. П. Максимцев, В. Л. Нурминский, И. Е. Прокопенко, Ш. Х. Садыйков…

66 нчы укчы корпус, 18 нче укчы дивизия џђм 175 нче ветлазаретларныћ џђлак бул-
ган сугышчыларына џђйкђлне Казан шђџђренећ Киров районындагы 70 нче мђктђп янын-
да торгызырга карар кылынды. Џђм бу — очраклы тњгел иде. Мића берничђ мђртђбђ ђлеге 
мђктђп укучылары алдында, 66 нчы укчы корпусныћ џђлак булган офицеры кызы, шушы 
мђктђп укытучысы Э. М. Березюк њтенече буенча, партизан отрядында њткђргђн сугышчан 
юлым хакындагы хатирђлђр белђн уртаклашырга туры килгђн иде. Энгелина Михайловна 
белђн безне аныћ ђнисе Т. С. Строкина таныштырды. Џђйкђл куясы урынны билгелђгђндђ 
мђктђп директоры И. Н. Староверованыћ да телђк-ризалыгы исђпкђ алынды. Ул ђлеге 
џђйкђл тирђсендђ хђрби-патриотик эш ќђелдереп ќибђрњ ниятен белдергђн иде.

Югары оешмаларга йљри-йљри, џђйкђл салырга рљхсђт алдык. Лђкин эшлђр бик књп 
иде ђле. Мин Горбунов исемендђге авиация берлђшмђсенђ барып, гранит плитђлђрне бар-
лап, аларга языласы текстны хђзерлђргђ керештем.

Югарыда ђйткђнчђ, алдагы ић зур плитђгђ 175 нче ветлазарет белђн бергђ Казанда 
тљзелгђн 18 нче укчы дивизия џђм 66 нчы укчы корпус турында да язарга булдык. Менђ 
аныћ эчтђлеге: «1941-1945 елларда Бљек Ватан сугышы фронтларында џђлак булган 66 нчы 
укчы корпус, 18 нче укчы дивизия, 175 нче ветлазарет сугышчыларына». Бу язманыћ рус-
ча дђвамы урнаны каплаган плитђлђрдђ џђлак булганнарга мђдхия булып яћгырый: «Веч-
ная слава», «Благодарность потомков».

Џђйкђлне тљзњдђ безнећ республикабызныћ дистђлђрчђ кешелђре џђм оешмалары кат-
нашты. Шућа књрђ аныћ алгы плитђсенђ «Татарстан халкыннан» дип тђ язарга иде. Моны 
тљзђтергђ ђле соћ тњгел.

Арткы плитђдђ: «Џђйкђлнећ урнасына џђлак булганнарныћ књмелгђн ќирлђреннђн 
алынган изге туфрак салынган», — дип язылган. Бу язма астында туганнар каберлеклђре 
булган шђџђрлђр џђм авыллар исемнђре књрсђтелгђн.

Плитђлђрнећ сул ягына — урысча, ућ ягына татарчалатып џђлак булган сугышчы-
ларга — безнећ ђтилђргђ багышланган хат-васыятьнамђ тљзедем. Озак еллар књћеллђрдђ 
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йљрткђн газаплы уйларны, књћел сыкравын, йљрђк яраларыныћ сызлавын шушы язмага са-
лырга тырыштым:

Ватаныбыз хакына књрсђткђн
батырлыгыгыз,

Гњзђл килђчђк турындагы якты хыялларыгыз
џђм уйларыгыз,
нурлы йљзлђрегез
безнећ књћеллђрдђ
мђћгегђ сакланыр.
Без аларны килђчђк

буыннарга васыять итеп
тапшырырбыз!
Ант итђбез!

Газиз Ватаныбызны
Сез яраткан кебек яратырга,
Сез саклаган кебек сакларга

Ант итђбез!
Хат-васыятьнамђ љстенђ љчпочмаклы солдат хаты конвертларын ясадым. Алар эченђ 

кыр почтасы номерларын язып куйдым. Ђйтерсећ лђ, бу конвертлар мђћгелеккђ — безнећ 
џђлак булган ђтилђребез янына очалар. Бу сњзлђрне гравер мастерскоенда плитђлђргђ бик 
матур итеп яздылар.

1984 елныћ октябрь аенда барлык гранит плитђлђрне џђм Горбунов исемендђге 
берлђшмђдђ ясатылган зур књлђмле, бишкырлы йолдызны мђктђпкђ китерттем. Бљтен 
кичергђн кыенлыкларны язып та џђм сљйлђп тђ бетереп булмас. Ђ шулай да шђфкатьлелек 
йљзеннђн мића ярдђм иткђн Горбунов исемендђге берлђшмђнећ хезмђткђрлђре Н. А. Саво-
синга, П. В. Карабановка, В. Г. Карповка, Н. Н. Черницынга зур рђхмђтлђремне белдерђм.

Алда яћа этап — џђйкђлне урнаштыру џђм бетон эшлђрен башкару бар иде. Бу этап-
та Киров районы ќитђкчелђре џђйкђл урнаштыру љчен бетон эшлђрен башкарырга бишен-
че тљзњ трестын, Мђскђњ вертолет заводы филиалын џђм икенче тимер-бетон эшлђнмђлђр 
комбинатын эшкђ тарттылар.

70 нче урта мђктђп каршында каџарман якташларыбызга торгызылган џђйкђл янында. 
Казан, 1990 елныћ 9 мае.
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Тљзелеш вакытында проектны њзгђртњ тђкъдимнђре дђ булмады тњгел. Эшне башкару-
чылар ђле бетоннан коелган бишкырлы йолдызны пластмасска алыштырырга, ђле џђйкђл 
колоннасын тутыкмый торган корычтан ясарга кирђк дип, тљрледђн-тљрле тђкъдимнђрен 
ђйтеп кенђ торалар иде. Проектны њзгђртњсез саклап калыр љчен, књп кљч куярга туры кил-
де. Бу ќђџђттђн безгђ архитекторлар И. Д. Галанин џђм С. С. Айдаров эшлекле ярдђм 
књрсђттелђр. Џђйкђлне урнаштыру эшлђрендђ, сугышта џђлак булган ђтисен хљрмђт итеп, 
175 нче ветлазарет ветфельдшеры улы Р. Ш. Гыймадиев керткђн лаеклы љлеш турында да 
ђйтмичђ китеп булмый.

Ниџаять, тљзњче оешмалар 1985 елныћ март-апрель айларында џђйкђл урнаштыру љчен 
кирђк булган бетон эшлђрен тљгђллђде. [...]

Џђйкђл ачу тантанасы 1985 елныћ 8 май кљнендђ булды. Онытылмас, тетрђндергеч 
кљн иде бу! Ђлеге тантанада мин Хђтер йоласын њткђрдем. Џђлак булган сугышчыларныћ 
исемнђрен ђйтеп, џђйкђл янына аларныћ балаларын џђм хатыннарын чакырдым. Џђлак 
булганнарныћ књмелгђн урыннарыннан алып кайтылган уч-уч туфрак џђйкђлнећ урнасына 
салынды. Мылтыклардан залп бирњ дђ, изге мизгеллђр буларак, књћеллђрдђ калды. Безнећ 
књзлђрдђ яшь иде. Бу — безнећ љчен Олы Хђтер Кљне булды!..

Менђ шушы вакыттан џђйкђлнећ ќирдђге тормышы башланды. Аныћ тирђсендђ Ќићњ 
бђйрђме хљрмђтенђ тантаналы митинглар њткђрђ башладылар.

18 нче укчы дивизиянећ полк командиры кызы С. Д. Дубограева башлап 
йљрње нђтиќђсендђ, 18 нче укчы дивизия џђм 175 нче ветлазаретныћ џђлак булган 
сугышчыларыныћ балалары џђм оныклары 1990 елныћ 6 маенда шушы џђйкђл яны-
на ќыелып, Хђтер кљнен њткђрдек. Безне ил љчен гомерлђрен биргђн ђтилђр хђсрђте, без 
кичергђн авыр еллар, ятимнђр язмышы берлђштерде. Йљрђклђрдђге хђтер ќђрђхђтлђре 
телђктђшлђр итте безне.

Безнећ янга данлыклы Г. Камал исемендђге Татар дђњлђт академия театрыныћ таныл-
ган артистлары килде. Алар атаклы драматург Туфан Мићнуллинныћ Муса Ќђлил џђм 
аныћ кљрђштђшлђре язмышын чагылдырган «Моћлы бер ќыр» спектакленнђн «Сибелђ 
чђчђк» ќырын башкардылар. Ирлђр хоры башкаруындагы бу ќыр ђтилђребезнећ якты ру-
хына хљрмђт булып яћгырады! Ул безнећ књћеллђрне беразга тынычландырды шикелле. 
Без ђлеге артистларга ихластан рђхмђтлебез!..

Сугыш башланган кљнне — ягъни 22 июньдђ — бу џђйкђл янына тагын ќыелдык, 
чђчђклђр куйдык, ђтилђрне, сугышта џђлак булганнарны искђ алдык. Без, ятимнђр, џђр 
елны бу йоланы кабатларга кирђк, дигђн уйга килдек. [...]

Югарыда тасвирланган матур џђйкђл безнећ ђтилђребез, бабаларыбыз џђм якыннары-
быз хљрмђтенђ куелган џђм аныћ урнасына туганнар каберлеклђреннђн алып кайтылган 
ќир салынган. Сез дђ бу џђйкђлне якыннарыгызныћ туганнар каберенђ тић итеп, аныћ 
янына елына бер генђ мђртђбђ булса да килегез. Аћа башыгызны иегез, чђчђклђр куегыз. 
Бђлки, бу йоланы њтђњ сезнећ йљрђк ќђрђхђтлђрегезгђ дђва булыр, књћел сызлануларыгыз-
ны киметер. Бу џђйкђлгђ юлны онытмагыз! Ул бит безгђ дљньяда ић кадерле џђйкђл, аныћ 
турында оныкларыгызга, оныкларыгызныћ балаларына сљйлђгез. Алар да бу џђйкђлне 
онытмасыннар! Бу — минем сезгђ васыятем!

Килђчђк буын кешелђре, сезгђ дђшђм мин: сугышта џђлак булган безнећ ђтилђрне 
онытмагыз! Аларныћ изге исемнђрен џђрвакыт хљрмђт белђн искђ алыгыз! Мин Хђтер 
чаћнарына сугам! Безнећ џђлак булган ђтилђрне онытмагыз!..

Ч. Заџированыћ шђхси архивы.

Фотолар — Ч. Заџированыћ шђхси архивыннан.
Шаџинур Мостафин,
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