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УЛАР ТЫУҒАН ИЛЕБЕҘҘЕ 
КҮКРӘКТӘРЕ МЕНӘН 
ҠАПЛАНЫЛАР

(Инеш һүҙ урынына)

Ағиҙелдә боҙ китә; ҡайындар бөрөләнә; 
тау итәктәрендә умырзаялар морон тәртә; йы
лы яҡтан бер-бер артлы ҡоштар ҡайта... Тә
биғәттең йоҡоһонан уянған мәле.

Мең туғыҙ йөҙ ҡырҡ икенсе йылдың 9 ап 
реле. 112-се Баш ҡорт атлы дивизияһы эш е
лондарға тейәлә. Яугирҙәрҙең йөҙҙәрендә тә 
үәккәллек, күҙҙәрендә осҡон. Ҡ айҙалы р ҡ у 
рай тарталар, кемдер гармунда һыҙҙыра. Йыр. 
Ш ат тауыштар. Көлеш. Аттар бышҡыра. Б ы 
на бер саҡ тынлыҡ урынлаша. Фронтҡа ки
теүсе ҡыҙылармеецтәргә В К П (б )-н ы ң  Б а ш 
ҡортостан Өлкә Комитете һәм хөкүмәтенең 
изге юл фатихаһы уҡыла:

«...Башҡортостан хөкүмәте, Баш ҡорт атлы 
дивизияһы данлы Ҡ ыҙыл Армияның башҡа 
частәре менән берлектә беҙҙең изге еребеҙҙе 
немец илбаҫарҙарынан таҙартыр һәм фаш ис
тик бандаларҙы  тулыһынса еңеүҙе тәьмин 
итер, тип ышана...»

112-се Баш ҡорт атлы дивизияһы хөкүмәт
тең һәм бөтә халыҡтың ышанысын тулыһынса 
аҡланы — ул һуғышсан байрағына Ленин ор
дене, Ҡыҙыл Байраҡ, I дәрәжә Суворов, II дә 
рәжә Кутузов ордендәре тағып, гвардия исе-



112-се Баш ҡорт атлы дивизияһын фронтҡа оҙатыу

мен яулап алып ҡайтты. Етмеш аЛты һалдат  
һәм офицер Советтәр Союзы Геройы тигән оло 
исемгә лайыҡ булды.

Д ивизия 1942 йылдың бишенсе июнендә 
тымыҡ сәхрә йылғаһы Олым буйында (Воро
неж елкәһе) дошман менән күҙгә-күҙ осраш 
ты һәм, уттар-һыуҙар аш а дүрт мең километр 
юл үтеп, һуғышты дошман өңөндә, Эльба бу
йында, тамамланы.

1941 йылдың 19 ноябрендә, Баш ҡортостан  
хөкүмәтенең үтенесен ҡәнәғәтләндереп, Д ә ү 
ләт Оборона Комитете башҡорт милли атлы 
дивизияһы төҙөү тураһында махсус ҡ ар ар  
ҡабул итә. Был ҡ арарҙы  Баш ҡортостан хал-



ҡы ҙур энтузиазм һәм рухи күтәренкелек ме
нән ҡарш ылай һәм хуплай.

112-се дивизияның командире итеп полков
ник М. М. Ш айморатов, уның комиссары итеп 
ВКП (б) -ның Байм аҡ  район комитетенең бе
ренсе секретаре М. 3. Нәзиров тәғәйенләнә.

Бына ошо көндәрҙән алын 1942 йылдың 
апрель башына саҡлы дивизия көслә, аяуһыҙ 
дошман менән алышырға көсөргәнешле рә
үештә әҙерләнә.

Шуны ла әйтергә кәрәк, дивизияны биш ай 
буйы Баш ҡортостан үҙенең эске резерве 
иҫәбенә ашата, кейендерә, амуниция менән 
тәьмин итә. «8 Март» тегеү фабрикаһы 
башҡорт атлыларына шинелдәр, гимнастерка
лар, Стәрлетамаҡ аяҡ кейемдәре фабрикаһы 
итектәр, югәндәр тегә, эйәрҙәр эшләй, Бело
рет металлургия заводы тачанкалар, бричка
лар  яһай. Ауылдарҙа тундар тегелә, быйма
лар  баҫыла, бейәләйҙәр, ойоҡбаштар бәйләнә, 
нағышлап ҡулъяулыҡтар, тәмәке янсыҡтары 
сигелә...

Өс йыл эсендә дивизия сикһеҙ ауыр, ләкин 
данлыҡлы юл үтә. Баш та һикһән ике проценте 
башҡорт егеттәренән торған милли дивизия 
Дон яландарындағы, Сталинград эргәһендәге 
ҡаты  һуғыштарҙан һуң интернациональ диви
зияға әйләнә. 1943 йылдың февраль айындагы 
легендар рейдтән һуң дивизия 32 төрлө мил
ләт вәкиле менән тулыландырыла.

1943 йылдың үҙәккә үтерлек һалҡын ғин
уар көндәрендә лейтенант Атаев Аннаклыч 
(милләте — төрөкмән, профессияһы уҡытыу
сы) үҙ эскадроны менән Белая Калитва янын
дағы ҡ алҡы улы ҡта панфиловсылар батырлы



ғын ҡабатлай . Төрлө милләттәрҙән торған 
был йыйылма эскадрон стратегик яҡтан бик 
мөһим ҡалҡыулыҡты штурм менән яулап 
алып, өс тәүлек буйы ҡулында тота, дош ман
дың унлап атакаһын кире ҡ аға , бер нисә тан 
кыһын, бронемашинаһын яндыра, өс йөҙгә 
яҡын һалдатын юҡ итә. Эскадрон һәләк була, 
ләкин ҡалҡыулыҡты дошманға бирмәй.

СССР Верховный Совете Президиумының 
1943 йыл 13 март Указы менән лейтенант Ата- 
евҡа Советтәр Союзы Геройы исеме бирелә, ә 
ҡ алған  һуғышсылар I дәрәж ә Ватан һуғышы 
ордене менән наградлана. Лейтенант Атаев 
дивизияла ғына түгел, бөтә корпуста тәүге ге
рой була.

1943 йылдың 8 февраленән 23 февраленә 
саҡлы дивизия 8-се атлы корпус составында 
дошман тылында хәрәкәт итә. Ике аҙна буйы
на командованиенең мөһим тактик һәм стра
тегик заданиеһен үтәп рейдтән сыҡҡанда, кор
пус, айырыуса Б аш ҡорт гвардия атлы диви
зияһы, дошмандың ҡаты  ҡарш ылығына осрай, 
меңләгән һуғышсылар һәм дивизия командире 
генерал Ш айморатов һәләк була. Дивизия ү ҙе 
нең батыр, аҡыллы командирен, Б аш ҡ орт
остан халҡы Ватанға фиҙакәр бирелгән улын 
юғалта.

Миңлеғәли М инһаж улы Ш айморатов 1899 
йылда Ҡ ырмыҫҡалы районының Биштәкә 
ауылында ярлы крәҫтиән ғаиләһендә тыуып- 
үҫә. Бик иртә етем ҡ ал а ,  бер телем икмәк өсөн 
ҡ ар а  тир түгеп, кулактарға билен бөгә. Ағи
ҙелдә, К амала , Волгала һал ҡыуа, пароходта 
кочегар булып эшләй, беренсе донъя һуғы
шында ҡатнаш а. Бөйөк Октябрь көндәрендә 
Петроградта Мәскәү вокзалын штурмлай.



Ана шул ваҡыттан алып Миңлеғәли Ш ай
моратов үҙенең яҙмышын Ҡ ы ҙы л Армия ме
нән бәйләй: аҡгвардеецтәргә, баҫмасыларға 
ҡ арш ы  көрәшә, хәрби мәктәптә, Фрунзе исе
мендәге академияла уҡый. Ленин үлгән көн
д ә р ҙ ә — 1924 йылдың ғинуарында Коммунис
тар партияһына инә. Алты йыл буйы Ҡ ы тайҙа 
хәрби консультант-советник булып эшләй.

Бөйөк Ватан һуғышы баш ланғас та, үҙе те
ләп фронтҡа китә, генерал Доватор етәкселек 
иткән корпуста полк командире булып Гитлер 
гәскәрҙәрен Мәскәү янында ҡыйратыша.

Бына ошо тоғро ленинсе, тәүәккәл һәм ҡ ы 
йыу командир 23 февралдә дивизияны дош 
ман ҡорш ауынан алып сы ҡҡанда һәләк була.

...Бына утыҙ йылдан ашыу инде беҙ дары 
еҫе еҫкәмәйбеҙ, бомба ярылғанын, мина-сна- 
рядтәр ш артлауын ишетмәйбеҙ, тыныс, мул 
тормошта йәшәйбеҙ. Бының өсөн беҙ Тыуған 
илебеҙҙе күкрәктәре менән ҡ аплап  һуғышҡан 
баты рҙарға бурыслыбыҙ, һ ә л ә к  булғандарҙың 
яҡты иҫтәлеген һәр ваҡыт күңел түрендә йө
рөтөү, ветерандарға ихтирам менән ҡарау  — 
һәр кемдең мөҡәддәс граж данлы ҡ  бурысы.

Ошо китаптың авторы һуғыш ветераны С а
бир Рәхим улы Ҡ адировты ң фронт яҙм алары 
ҡ оралдаш тары ны ң үлемһеҙ ҡаһарманлығын 
үҙ хәленсә мәңгеләштереп ҡалды ры рға тыры- 
шыуы менән м аҡтауға һәм ихтирамға л а 
йыҡлы.

О тставкалағы  гвардия майоры Ҡ адиров 
дивизия ойошҡан көндән алып һуңғы атыш- 
ҡ аса  полк комиссары, дивизияның политбүлек 
начальнигенең урынбаҫары булып хеҙмәт итә. 
й өҙләгән  һуғышсан донесениелар, реляциялар 
уның ҡулынан үтә. С. Р. Ҡ адировтың яу урта



һынан алып сығып, уттар-һыуҙар аш а беҙгә 
килтереп еткергән шаһитнамәһе ысынлап та 
ҙур әһәмиәткә эйә, сөнки ул Б аш ҡорт атлы 
дивизияһы тарихенең 1943 йылдың ф еврален
дәге героик рейд, туғандаш Польша ерен азат 
итеү һәм дошманды үҙ өңөнә тиклем ҡыуып, 
уны тамам тар-мар итеү кеүек әлегәсә беҙҙең 
матбуғатта аҙ яҡтыртылған тарихи в аҡ и ға 
ларҙы иңләй.

Сабир Ҡадиров гвардия Б аш ҡорт атлы 
дивизияһының батыр һалдаты  ғына түгел (ул 
алты орден, тиҫтәләгән миҙалдар кавалере),  
уның йылъяҙмасыһы-тарихсеһе лә. Дивизия 
хаҡындағы тәүге китаптың («Волганан Эль- 
баға саҡлы». 1946 йыл. Баш нәшриәт) авторы 
Сабир Ҡадиров була.

Бынан тыш ваҡытлы матбуғатта уның 
тиҫтәләгән мәҡәләләре, хәтирәләре баҫыла 
килде.

Сабир Ҡ адиров 1906 йылда Бәләбәй р а 
йонында, Өсән буйындағы Тоҙлоҡуш ауылын
да тыуып-үҫкән. Бәләбәйҙә педтехникумда 
уҡыған, пединститут тамамлап, ун йылға яҡын 
Туймазыла ете йыллыҡ, урта мәктәптәрҙә ди
ректор булып эшләгән, район мәғариф бүле
генә етәкселек иткән. А ҙаҡ уҡытыусылыҡ эш е
нән Сабир Ҡадировты театр сәнғәте әлкәһе
нә күсерәләр. Хәҙерге башҡорт театр сәнғә- 
тенең күренекле ветерандары: СССР халыҡ 
артистәре Арслан Мөбәрәков, Зәйтүнә Бикбу
латова, РСФ СР-ҙы ң халы ҡ һәм атҡаҙанған  
артистәре Ғәзим Туҡаев, Вәли Ғәлимов, Рим 
Сыртланов, Әҡлимә Садиҡова заманында С а 
бир Ҡадиров етәкселек иткән сәнғәт технику
мында тәрбиәләнгән.

Ул Баш ҡорт опера һәм балет театры ди-



ректоры, һуғыштан һуң Сәнғәт идаралығы на
чальниге, баш ҡорт дәүләт институтында (аҙаҡ  
университеттә) партбюро секретаре, сәнғәт 
училищеһенең директоры, уҡытыусы булып 
эшләй.

И лле йыл буйы бөйөк Ленин партияһы ағ 
заһы  булған Сабир Ҡ адиров, етмеште үтеп 
китһә лә, һам ан  сафта, тормош эсендә ҡайнай.

...Ағиҙел, Ҡ ариҙел , Дим, һ аҡ м а р ,  Йөрүҙән, 
Сөн, Әй, Нөгөш, А ш ҡаҙар  буйҙарынан китте 
Баш ҡортостан  егеттәре. Уларҙың йөрәгендә 
бер генә теләк — дошманды ҡыуып, тыуған 
яҡтарына еңеү менән ҡайтыу теләге яна ине.

Бик күптәргә Э льбала  аттарын һуғарырға 
тура килмәне. Б ик күптәргә тыуған төйәктә
рен ҡайтып күрергә насип булманы, ләкин 
уларҙы ң баты рлыҡтары  йыр, легенда булып 
әйләнеп ҡайтты. Улар тереләр йөрәгендә мәң
гелек урын алды, киләсәк быуындарҙың да 
хәтерендә йәшәр, яҡш ы эштәргә, батырлыҡҡа 
өндәп торор.

Ибраһим Абдуллин, яҙыусы, отстав
калағы капитан, Бөйөк Ватан һуғышы
ветераны



АВТОРҘАН

һугыш  тамамланғанға утыҙ йылдан ашыу ваҡыт 
уҙҙы. Әлбиттә, ваҡыт үҙенекен итә — төҫтәр уна, ваҡи
ғалар төҫһөҙләнә, хәтер дәфтәренән ҡайһы бер фами
лиялар, эпизодтар, деталдәр аҡрынлап юйыла, көндәр, 
числолар бутала башлай... Ш уға күрә мин Баш ҡорт 
атлы дивизияһының данлы юлы тураһындағы яҙм ала
рымды нәшриәткә тәҡдим итер алдынан дивизияның 
ветерандары менән кәңәшләштем, уларҙың теләктәрен, 
тәҡдимдәрен иҫкә алдым.

Ҡ улъяҙма өҫтөндә эшләгәндә күрһәткән ярҙамдары, 
кәңәштәре, тәҡдимдәре өсөн ҡоралдаш  дуҫтарыма: от
ставкалағы гвардия генерал-лейтенанты Г. А. Беловҡа, 
гвардия полковниктәре И. И. Голеневкә, С. X. Хәбиров- 
ҡа, гвардия подполковниге Г. А. Черниковҡа, гвардия 
капитаны X. М. Ҡ аспмовҡа, гвардия өлкән лейтенанты 
Н. Бикмәтовҡа һәм яҙмаларымды әҙәби яҡтан ипкә 
килтергән яҙыусы Йыһат Солтановҡа ҙур рәхмәт әйтәм.



Т9Р8Н РЕЙДТӘ

Рейдкә инәбеҙ

Мәскәү янында 
тар-мар ителгәс, Гит
лер үҙенең был еңе- 
леүен төрлө сәбәп
тәр менән аңлаты р
ға маташа. Бөтә 
уңышһыҙлыҡтар ы н, 
ҡасандыр Наполеон 
кеүек, рус ҡышының 
һыуығына һылтап, 
«хәл иткес» һөж үм
дәрен йылы яҡтан 
башлай, ләкин был 

да ярҙам  итмәй уға. Ерҙең ҡыртышын ашап 
килгән 330 меңлек Паулю с армияһының һө
жүме Волга ярында совет халҡының иҫ кит
кес ҡаһарм ан лы ғы  алдында тонсоғоп, 1942 
йылдың 23 ноябрендә был армия беҙҙең Көнь
яҡ-Көнбайыш һәм Сталинград фронттары 
тараф ы нан  утлы ҡулса эсенә алына һәм та- 
рихтә берҙән-бер булган, ике тараф  өсөн дә 
гәйәт үлемесле алыш тар баш лана. Тап ошо 
ғәрәсәтле көндәрҙә Гитлерҙең үҙ әмере буйын
са Сталинград  эргәһенә ашығыс рәүештә 
баш ҡ а яҡ тарҙан  ҙур көстәр таш лана. Бында 
фашистәрҙең «Дон» ғәскәрҙәр төркөмө коман-



дующийе генерал-фельдмаршал Манштейн т а 
рафынан ике удар армия тупланды; уларҙың 
береһе — Котельниковонан, икенсеһе — Тормо- 
синдән һөжүм итеп блокаданы өҙөргә, Пау- 
люстең 6-сы армияһын арсалап алырға те
йештәр ине. һөҙөмтәлә Сталинград эргәһендә 
бер юлы ике фронт — эске һәм тышҡы фронт
тар барлыҡҡа килде. Уларҙың береһе Пау- 
люстең армияһын юҡ итеү өсөн уны ҡ а м а у 
ҙа тотоп һуғышһа («Уран» операцияһы), икен
сеһе (Көньяҡ-Көнбайыш фронт) Манштейнгә 
ҡаршы («Кесе Сатурн» операцияһы) һөжүмгә 
күсте. Уның төп удары көньяҡ-көнсығыш т а 
рафҡа — Нижний Астахов — Тацинский — Мо- 
розовскигә юнәлтелгәйне.

Баш ҡорт атлы дивизияһы ла генерал-лей- 
тенант М. Д. Борисовтың 8-се атлы корпусы 
составында (был корпус генерал-лейтенант 
П. Л. Романенконың 5-се танк армияһына бер
кетелгәйне) ошо Көньяҡ-Көнбайыш фронтта 
ҡ аһармандарса һуғышты. Тиҙҙән был ғәскәр
ҙәр үҙ алдарына ҡуйылған бурысты тулыһын
са үтәп, Ростов әлкәһенең көнбайыш сиген 
ҡаймалап аҡҡан Төньяҡ Донец йылғаһына 
килеп етте, үҙ юлында байтаҡ  фашист диви
зияларын, шулай уҡ ҡам ауҙағы  Паулю с а р 
мияһын тәьмин итеп торған ғәйәт әһәмиәтле 
Морозовск, Тацинский авиабазалары н ҡ ы йра
тып үтте, бик күп хәрби трофейҙәр ҡулға тө
шөрҙө. Ул ғына ла түгел, Ҡыҙыл Армияның 
Ростовҡа яҡынлашыуы фашистәрҙең К ав к аз 
дағы ғәскәрҙәренә ҡ ам алы у  ҡурҡынысы тыу
ҙырҙы, Донбасстан да мәхрүм ҡалы у хәүефе 
бар ине. Шул сәбәпле дошман үҙенең Волга 
ярында ҡамалып ҡалған  иң шәп ғәскәрҙәрен 
ҡотҡарыуҙан да ваз кисеп, ашығыс рәүештә



үҙенең бөтә булған.көстәрен  ситтән алып, 
Чертково—Морозовск һыҙығында оборона то
топ ятҡан ғәскәрҙәренә ярҙам ға  ташланы. 
Сталинград эргәһендәге Котельниково удар 
төркөмөнән ул генерал Гот етәкселегендәге иң 
һуғышмалыҡлы төп көсөн тәшкил иткән 6-сы 
танк дивизияһын, Тормосиндәге удар төркө
мөнән 11-се танк, ике пехота, ике авиаялан 
дивизияларын һәм Германияның үҙенән ете 
дивизияны алып, бында таш ларға  мәжбүр 
булды. Ш улай итеп, Сталинград янындағы 
тышҡы фронт хәҙер 200— 300 километр төпкә- 
рәк күсеп, Манштейнгә Паулюсте түгел, ә үҙе
нең Д онбасс менән К авказ  ҡ ап ҡ алары н да  тор
ған «Дон» арм иялар төркөмөн ҡотҡары у с а р а 
һын күрергә тура килде. Ә инде 1943 йылдың 
2 февралендә Волга ярында П аулю с армияһы 
тар-мар ителгәс, һуғышыусы ике яҡ  өсөн дә 
обстановка ҡ ы р ҡ а  үҙгәреп, ҡап  уртаға  Украи- 
наның индустриаль йөрәге — Донбасс һырты 
ҡалҡы п сыҡты. Ҡ ы ҙы л Армия алдында 
беренсе сиратта промышленность районының 
үҙәге булған Ворошиловградты азат  итеү бу
рысы тора ине.

һ ө ж ү м  итеп килгән совет ғәскәрҙәрен туҡ
татыу өсөн гитлерселәр оборона һыҙыҡтарын 
ашығып нығыта башланы. Ворошиловград өс 
меңгә яҡын кәбәктән торған доттар, дзоттар, 
мина яландары , һәр төрлө инженерлек ҡорол
малары  менән уратып алынғайны. Ҡ аланы ң  
үҙен дә фашистәр ҡ оралланған  крепоскә әүе
релдерҙе. Миус йылғаһының бейек ярҙары 
буйлап тылдан тағы  л а  бер нығытма «Миус- 
фронт» төҙөлә башланы, бында ер ҡаҙыу, таш 
ватыу өсөн бик күп халы ҡ  ҡыуып килтерелде, 
ф аңш стәрҙең  К авказдағы  1-се танк армияһы



соединениеләре ошо яҡ ҡ а күсерелде. Тәрән 
тылдағы гарнизондар ҙа көсәйтелде.

һуңынан беленеүенсә, 4 февралдә Гитлер 
ставкаһында махсус хәрби кәңәшмә уҙғарыла, 
унда фашист генералдары Төньяҡ Донец йыл
ғаһы буйында килеп тыуған ҡырҡыу хәлде 
тикшерә. Ҡ оралланы у һәм һуғыш припастары 
министре Шнеер һәм күмер мәсьәләләре бу
йынса империя вәкиле Плейгер, фюрергә хәл- 
дәрҙең айышын тасуирләп, беҙ Донбасстан 
башҡа Германия хәрби экономикаһын күтәреү 
юлын күрмәйбеҙ, унһыҙ беҙҙе һәләкәт көтә, 
тип белдерәләр. Гитлер ҙә уларҙың фекеренә 
ҡушыла һәм Донец бассейнен нисек тә ҡулдан 
ыскындырмау бурысын ҡуя. Бер аҙ торараҡ  
Гитлер үҙе Донбассты һаҡлаусы «Дон» а р 
миялар төркөмөнә Манштейн эргәһенә фронт
ҡа килеп китә. «Запорожье ҡ алаһы нда у ҙға 
рылған төркөмдәр штабы кәңәшмәһендә, — 
тип хәтерләй Манштейн үҙенең «Ю ғалтылған 
еңеүҙәр» тигән китабында,— Гитлер, дош ман
ға Донбассты һис бирергә ярамай, хатта 
ваҡытлыса ла, әгәр беҙ был районды ю ғалт
һаҡ, үҙебеҙҙең хәрби промышленносте сырье 
менән тәьмин итә алмаҫ инек, тип белдерҙе».

8-се атлы корпусҡа ҡ араған  Баш ҡорт атлы 
дивизияһы 2 февралдән алып 3-сө гвардия а р 
мияһы составында хәрәкәт итә башланы. Ге
нерал-лейтенант Д. Д. Лелюшенко ком анда
лыҡ иткән был армия өҙлөкһөҙ ҡаты  һуғыш
тар менән Төньяҡ Донец йылғаһын кисеп, 
4 февралдә Ворошиловград янына килеп етте. 
Бында фашистәрҙең иң ышаныслы 6-сы, 7-се, 
СС «Райх» танк дивизиялары, 335-се пехота 
дивизияһы һәм баш ҡа күп соединениеләре 
оборона тотоп ята ине.



Ворошиловградты маңлайҙан  бореи алыу 
мөмкин булмағанлыҡтан, 3-сө гвардия армия
һы штабы төп ударҙы  бер юлы ике флангынан 
һәм, ҡ алан ы ң  көньяҡ-көнбайышына үтеп инеп, 
дошмандың тәрәп тылынан яһарға  ҡ арар  итә. 
Ф лангыларҙан  һөжүмде 18-се пехота (коман
дире генерал-майор М. И. Запорож ченко), 
2-се танк (генерал-майор А. Ф. Попов), 2-се 
Тацинский гвардия танк (генерал-майор 
В. М. Баданов) корпустары баш ларға  тейеш 
була. Д ош м ан тылына ярып инеп, тәрән төп
көлдән удар яһау  бурысы, «Кесе Сатурн» опе
рацияһы ваҡытындағы  кеүек үк, беҙҙең ҡ ы 
йыу атлы ларға — 8-се корпус өлөшөнә төшә.

Бөйөк Ватан һуғышы фронттарында һүн
мәҫ дан ҡ аҙан ған  112-се Б аш ҡ орт  атлы диви
зияһы  хаҡы нда м атбуғатта аҙмы-күпме мате
риалдар баҫыла килде. Ләкин дивизияның 
Донбассты азат  итеү өсөн ун ете көн буйына 
дошман тылында бик ҡ атм арлы , ауыр һәм 
яуаплы операцияны баш ҡарыуы тураһында 
әле бығаса бер ҡ ай ҙа  ла яҙы лмаған  тип әй
терлек.

Ун ете көн. Тәү ҡ ар ау ға  бик күп тә түгел 
һымаҡ. Ш улай ҙа дивизия тарихендә иң ауыр, 
иң көсөргәнешле мәл булды был.

1943 йылдың ҡышы был яҡтарҙа, уры нда
ғы ҡ арттарҙы ң  әйтеүенсә, баш ҡа йы лдарҙағы 
ға ҡ ар аған д а  л а  ҡаты  килде. Ҡ ар  ҙа ғәҙәттә
генән күп яуҙы. һ ал ҡ ы н л ы ҡ  30 градустан арт
ҡан  саҡтар булды. Дивизия хәрәкәт иткән 
һуңғы ике көн эсендә буран бигерәк тә ныҡ 
ҡоторҙо, бөтә юлдарҙы  ҡ-ар~ҡ-адланы. Аттар, 
бауыр аҫтарынаса батып, жүкрәктәре менән 
көрт ярып барҙылар.



Әйтергә кәрәк, беҙгә Сталинград һуғы ш та
рынан һуң иң ауыр ш арттарҙа  дүрт йөҙ с а ҡ 
рым араны марш менән үтергә тура килде. 
Дон далалары нда көҙ һалҡын, аяҡ аҫтында 
мал утлар үлән юҡ. Ҡыуарып ҡ алған  бүтәгә, 
әрем һабаҡтары  л а  боҙланып ҡатҡан. Тирә- 
яҡ ауылдарҙа бер услам бесән дә табырлыҡ 
түгел — бөтәһен немец фашистәре йә янды 
рып, йә талап  киткән, ә арттан ф ураж  килеп 
етмәй. Бына ошонда тәбәнәк, йөнтәҫ башҡорт 
аттарының кавалерия өсөн иң мөһим сиф ат
тары күренде лә инде. Оҙон юлда ни табылһа, 
шуны ашап, күбеһе дағаһы ҙ килеш, ауыр ю л
ды ҡаҡш ам ай  үтте улар. Б аш ҡ а республика
ларҙан  килтерелгән, хатта һылыулығы менән 
дан алған «дончак» нәҫеленән булған аттар ҙа 
оҙаҡҡа сыҙамай, аҡһай, сафтан сыға ине, ә 
беҙҙекеләр бирешмәне. (Ошондай уҡ түҙемле 
аттар Монголиянан да килтерелде, ләкин беҙ 
уларҙы һуғыштың һуңғы йылдарында ғына 
алдыҡ.)

Етмәһә, Сталинград янындағы ҡаты  һу
ғыштарҙа дивизия байтаҡ юғалтыуҙар кисер
ҙе. Полк командирҙәренән Г. Н афиков һәм 
Б. Сәитғәлин баты рҙарса һәләк булды, ә 
Ғ. М акаев менән Т. Күсимов, яраланып, госпи
талгә оҙатылғайны. Полк комиссары С. Әли
баев та, яраланып, санэскадронда ята ине. 
Дивизияның политбүлек начальниге А. Абдул
лин шулай уҡ ауырып киткәнлектән Өфөгә 
оҙатылғайны. Дивизия комиссары М. Нәзиров 
өҫтәмә көс алып килеү өсөн Баш ҡортостанға 
ҡайтып китте. Дивизия составы күпкә кәме
гәйне.

Бына ошондай ш арттарҙа, фронт командо- 
ваңиеһенең махсус бойороғон үтәп, генерал



Дивизия командире М. М. Ш айморатов

М. М. Ш айморатов етәкселегендә башҡорт ат
лы лары  дошман тылына ҡыйыу рейдкә сыҡ
ты. Рейдкә инеү алдынан дивизияға политбү 
лек начальниге итеп А. Чернов ебәрелгәйне



ләкин уЛ да тиҙҙән һәләк булды Ошо рейд 
ваҡытында күргәндәремде һәм кисергәндә
ремде һөйләйем мин үҙемдең был хәтирәлә
ремдә.

Дивизия тәғәйен ергә килеп етеп, эйәрҙән 
төштөк. Беҙ туҡтаған бейек ҡ алҡы улы ҡта өй
көм-өйкөм ҡуйы урман үҫкән. Көн болотло, 
сыбыҡ остарына алҡалай  эленә-эленә талғын 
ғына ябалаҡ  ҡар  яуа. Мин, ағас аразы нан  
сығып, елберҙәп төшөп торған ошо нәфис ҡар  
селтәре үтәләй, тирә-яҡҡа ҡыҙыҡһынып күҙ 
һалдым. Саған, имән, һирәкләп кенә ҡарағай , 
шыршы ағастары менән ҡапланған  тәрән бал- 
калар, ҡалҡы улы ҡтар, ҡ алҡ ы улы ҡ тарҙа  һи
белеп ултырған эреле-ваҡлы күҙгә таныш 
украин утарҙары... Был тирәлә утарҙар ҙур 
түгел, ләкин бик йыш ултырған. Мин планше- 
темдәге картаға  күҙ һалам. Алда «1 М ай» сов
хозы. Ул ни бары ун ете йорттан тора. Д үрт 
саҡрым ситтәрәк ағарып күренгән П етровка
ла утыҙ туғыҙ өй. Был ауылдар хәҙергә фа- 
шистәр ҡулында.

Атымды коновод Латипов Рәхимгә тапш ы 
рып, бата-сума ағас араһынан һуғышсылар 
янына атланым.

Урман эсендәге аҡланда кавалеристар, 
ағас ботаҡтары һындырып, ваҡытлыса ғына

1 Мин ул ваҡыт дивизияның парткомиссия секрета
ре инем. Дивизияның комиссары М. Нэзиров Өфөгә 
ҡайтып киткәндән һуң, А. Чернов (ул һуғышҡа тиклем 
ВКП (б)-ның Ҡ ырмыҫҡалы райкомының беренсе секре
таре булып эшләгән) комиссарлыҡ вазифаһын баш ҡар
ҙы, ә миңә политбүлек началышге вазифаһын үтәргә 
бойорҙо. Ләкин тиҙҙән подполковник А. Чернов та-һәләк 
булды, миңә рейдтә бер юлы дивизия комиссары һәм 
дивизияның политбүлек пачальниге вазифаларын да 
башҡарырға тура килде.



төйәкләнеү урыНы — ҡыуыштар өшәләклән 
өлгөргән, хәҙер шунда төркөм-төркөм йыйы
лышып, ауыр походтан һуң ял итәләр ине. Л ә 
кин ял тигәнең дә һуғышта үҙенә күрә: һәр һу
ғышсы тырышып ҡоралын таҙарта, патронда
рын, гранаталары н барлай, өҫ-башын, аяҡ ке
йемдәрен ҡарай , атының дағаһын, сбруйҙарын 
тикшерә — уйын түгел, алда хәтәр һынау тора. 
һ а л д а т  һалдат  инде: уйнап-көлмәйенсә түҙ
мәй. Ана, ялбыр ҡ ар ағай  төбөндә дивизияның 
үткер күҙ-ҡолаҡтары  — бер төркөм развед
чиктәр лейтенант Әхмәт Шәриповты уратып 
алғандар ҙа, тәмәке быҫҡыта-быҫҡыта, и һа
һайлап көлөшәләр. Лейтенант күптән түгел 
генә Чир йылғаһы буйында үҙенең нисек итеп 
«тел» аулауын мәрәкәләп һөйләй:

— Чир йылғаһын кисеп сығып, Чернышки 
станиңаһына һөжүм итәбеҙ, — тип ашыҡмай 
ғына һөйләй ул, — миңә «тел» табып килте
рергә әмер бирелгәйне. Үҙ взводымдан биш 
һуғышсы алдым да юлға сыҡтым. Тән. Күҙгә 
төртһәң бер нәмә күренмәй. Етмәһә, буран кү
тәрелеп, ҡ ар  ҡаты ш  ямғыр яуа башланы. Чер- 
нышкиҙең көньяҡ ситендәге ҡараңғы  урманға 
индек. Унан ары немеңтәрҙең алғы һыҙығы 
баш лана. Урман аша улар ҡ ал ал ағы  ш табта
ры менән бәйләнеш тоталар икән. Ш уға күрә 
был тирәлә уларҙы ң элемтәселәре, интендант
тары йөрөп тора, ҡайһы  ваҡыт оборонаны ҡ а 
рау өсөн штаб офиңерҙәре лә килеп сыға икән, 
бик һаҡ  булырға кәрәк.

Ҡ уйы урман эсендә һаҙлы ҡтан  барырға 
тура килде. Күтерҙә бер-береһе менән хәбәр
ләшеп торған ҡыр өйрәктәре, торналар, унда- 
һанда ҡ ай ҙалы р  ашығып барыусы ҡыр кәзә
ләренән баш ҡа бер кемде лә осрау мөмкин



түгел. Билдәле, Немецтәр бындай урыНды х ат 
та көндөҙөн дә ситтән урап үтәләр. Беҙ иһә 
үҙебеҙҙе тулы хужа итеп хис иттек, һ а ҙ  мүген 
ғәмһеҙ генә йолҡоп торған торналар, беҙҙе кү
реү менән, бер-береһе менән һөйләшеп алалар  
ҙа оҙон муйындарын һуҙып оҙатып ҡ алалар . 
Урмандын буйы биш саҡрымдан артмаһа ла, 
беҙ өс сәғәттән ашыу барҙыҡ: яҙа  баҫып, кү
тергә төшкән иптәштәрҙе тартып алырға, ә 
һыу тәрән урындарҙы урап үтергә тура килде. 
Шул саҡ Садриев Әҙһәмдең һынар итеге һ а ҙ 
ға убылып ҡалған. Эҙләп-эҙләп ҡараны ҡ, т а 
ба алманыҡ. Шуның өсөн ул: «Әйҙә, былай 
еңелерәк тә булыр», — тип, икенсе итеген дә 
Һалып ташланы. Ысындан да, ул быға тиклем 
иң артта һөйрәлеп килә ине, хәҙер минән бер 
аҙым да ҡалыш май. Б ай таҡ  барғас, уның 
аяҡтарын ҡамыш ҡырҡып, ҡ ан ға  батырған 
булып сыҡты. Ул аҡһай башланы. Бер ҡ а л 
ҡыулыҡта туҡтап, Фроловтың эске күлдәген 
йырттыҡ та уның аяҡтарын ураныҡ. Урман 
ситенә килеп сыҡҡанда, таң  беленеп килә ине 
инде. Беҙ «тел» алыуға әҙерләнә башланыҡ. 
Немецтәр йөрөй торған һуҡм аҡтан  алыҫ тү
гел урында бер-береһенән 30 метр алыҫлыҡта 
икешәр кеше һыйырлыҡ итеп тәрән окоптар 
ҡаҙыныҡ. Унда ятаһы һуғышсыларға ҡ а р а р 
лыҡ ҡына тишек ҡалдырып, баш өҫтөн тәүҙә 
сыбыҡтар, унан кәҫтәр менән ҡаплап ҡуйҙыҡ.

Егеттәрҙе урынлаштырып бөткәс, үҙем бер 
80 метрҙар артҡа китеп, ҡуйы туйыралыҡ а р а 
һына йәшерендем. Тиҙҙән немецтәр үҙҙәренең 
урман буйлап һуҙылған окоптарындағы һ а л 
даттарына йәшел термостарға һалып аш арға 
килтерҙеләр. Фашист һалдаттары  траншея 
буйлап килеп, котелоктарына аш бүлдереп



алдылар ҙа сиҙәмгә ятып ашай башланылар. 
Ел иҫеп киткәндә, ҡ айнар  аш еҫе таралып 
танауҙы  ҡытыҡлай. Тиҙҙән офицерҙәр өсөн 
айырым аш килтерелде. Д үрт  офицер, бергә 
йыйылып, беҙҙән алыҫ түгел аҡланға улты
рыштылар, к ө л ө ш ә - к ө л ө ш ә  аш анылар ҙа, то
роп, ике ҙур шыршы төбөндә яһалған  ҡы уыш 
ҡ а  берәм-берәм инеп, көндәлек йомоштарын 
йомошлап сыҡтылар. Унан, тәмәке көйрәтә- 
көйрәтә, яй ғына атлап, килгән яҡтарына 
юнәлделәр.

Урман тағы  л а  тынды. Тик көнбайыштан 
ҡайтып барыусы беҙҙең самолет моторҙары
ның геү^ләүе генә тыныс күкте бер аҙ тетрәтеп 
торҙо.

Беҙгә ҡ араңғы  төшкәнде көтөргә кәрәк ине. 
Тәрән окопта ҡы мш анмай  аяғөҫтө баҫып то
роп, йәйҙең көнө самаһыҙ оҙон булып тойолдо.

Ниһайәт, үтмәҫ кеүек күренгән көн үтеп, 
түҙемһеҙлек менән көткән кис яҡынлашты. 
Ҡ ар аң ғы  төшөү менән арба тауыштары ише
телде. Мул егелгән кухня, тәмле боҫтар бор
ҡоратып, беҙҙән алыҫ түгел урынға килеп туҡ 
таны. Н емец һалдаттары  бер-бер артлы үҙ 
өлөштәрен алып, транш еяға инеп юғалдылар. 
Кухня, боролоп, килгән юлынан кире ҡайтып 
китте.

О ҙаҡ  та үтмәй, транш еяла ике немец кү
ренде. Улар һуҡ м аҡ  менән беҙҙең арттағы 
әлеге ҡы уыш ҡа ҡ ар ап  юл тоттолар. Уларҙың 
береһе ҡыуыш ҡа инеп юғалыу менән, мин ҡыр 
өйрәге булып ике тапҡыр ҡысҡырҙым. Уның 
тәүгеһе: «Әҙерләнегеҙ», икенсеһе: «Дошманға 
таш ланығыҙ!» тип иптәштәр менән алдан һөй
ләшеп ҡуйғайным инде.

Минең сигналды ишетеү менән, йәшеренең



ятҡан һугышсылар, үҙ урындарынан сыгып, 
ҡыуыш тирәһендә һыҙғырынып торған немец- 
те автомат приклады менән һуғып аяҡтан 
йыҡтылар. Ул ҡысҡырырға ла өлгөрмәне: 
ауыҙына келәп тыҡтылар. Шул ар а л а  Садриев 
ҡыуыштағы икенсе фашисте, яғаһынан тотоп, 
ҡулындағы пистолетен уның башына терәп 
тиерлек алып сыҡты. Икеһе лә «затлы ҡош» — 
офицерҙәр ине. Беҙ уларҙы  урманға һөйрәй 
башланыҡ. Ләкин Садриев тотҡан фашистең 
салбары аяғына урала  ла, йығылып, тыпыр
сына ла ята. Уны-быны уйлап торорға ваҡыт 
юҡ: Садриев билендәге ҡайышын сисеп алды 
ла немецтең салбарын еҫкәрәк күтәртеп ныҡ 
итеп бәйләп ҡуйҙы. Шул ваҡыт беҙҙең артта 
тревога күтәрелде, фашистәр нимәлер һиҙен
деләр. Беҙ урман эсендәге һаҙлы ҡҡа еткәнсе, 
арттан автомат тауыштары тынманы. Үҙ офи- 
церҙәрен юғалтып, беҙҙе ҡыуа төшкән ф аш ис
тәр һаҙлы ҡҡа килеп төртөлөү менән туҡтап 
ҡалдылар, ары барырға ҡыйыулыҡтары етмә
не. Тиҙҙән беҙ, һаҙлыҡты үтеп, утрауға күтә
релдек. Унда Садриев, немец капитанының 
итеген һалдырып: «Бына, һеҙҙең арттан йөрөп, 
аяҡ ярылып бөттө», — тип һуҡрана-һуҡрана 
үҙ аяғына кейҙе. Немецкә сылғауҙары менән 
аяғын урарға бойорҙо. Беҙ алып ҡайтҡан 
«тел»дәр бик мөһим мәғлүмәт биргәндәр...

Әхмәт Шәрипов һүҙенең шул еренә еткән
дә, минең иғтибарҙы аҡлан ситендә ҡупҡан 
күңелле шау-шыу йәлеп итте. Баҡтиһәң, беҙ
ҙең арттан һуңғы почта ҡыуып еткән икән. 
Почта начальниге капитан Н. Г. Кошелев час
кә килгән хаттарҙы тантаналы  рәүештә һәр 
һалдатҡа үҙ ҡулы менән тарата. Рейдкә инер- 
ГӘ торабыҙ бит, Оло ер менән бәйләнеш өҙөлә



сәк, ә унан ҡ аб ат  кемдәр әйләнеп ҡайта ла 
кемдәр юҡ... Тыуған илдән сәләм алыу бәхе
тенә ирешкән һуғышсылар хаттарҙы  ҙур ш ат
лыҡ менән уҡыйҙар, ҡайһы берҙәре шунда уҡ 
ултырып яуап хаты яҙып ебәрергә ашыға. М о
ғайын, был минутта һәр кем һуғышҡа тиклем
ге ғәмһеҙ тыныс тормошон, ғаиләһен һағынып 
иҫкә алғандыр...

Полктарҙы  уңайлы раҡ  урынлаштырыу, 
нисек тә уларҙы ң ҡ ар  өҫтөндәге ауыр һалдат 
тормошон еңеләйтеү теләге беребеҙгә лә тын
ғылыҡ бирмәне. Эскадрондарҙың хәлен беле
шеп, бер тапҡыр йөрөп сыҡҡас, штабтың опе
ратив бүлек начальниге майор Черников ме
нән, ике һуғышсы алып, тирә-яҡты байҡап 
ҡ айты рға булдыҡ. Өс саҡрым самаһы барғас, 
ҡасандыр илле өс йортло «Вперед» утарына 
барып индек. Ауыл тигән исеме генә ҡалған  
үҙенең: урам да һис йән эйәһе юҡ, шикле тын
лыҡ, хатта ғәҙәттә асыулы өргән эттәр ҙә ауаз 
бирмәй. Күп йорттар яндырылған йәки һүтеп 
алынған (немеңтәр үҙҙәренә блиндаж яһар 
өсөн ф ай ҙаланған) .  Беҙ, урам буйлап бара 
торғас, ҡот осҡос хәл күрҙек. Фашистәр, бер 
өйҙөң ишек алдында дар яһап, шунда бер ир 
менән ҡатынды аҫып киткәндәр. Көнбайыш
тан иҫкән әсе елгә ш ыҡырҙап ҡ атҡ ан  мәйет
тәр әкрен генә бәүелә. Күкрәктәренә таҡта 
беркетелгән, унда: «Бөйөк Германия империя
һының дошмандары», — тип яҙылған. Беҙҙе 
оҙатып барған Рәхим Латипов һәм Әҙһәм С ад 
риев, мәрхүмдәрҙең муйындарын һыҡҡан бау
ҙы ҡырҡып, икеһен дә йомшаҡ ҡ ар ға  һуҙып 
һалды.

Ш ул мәл йорттан сәстәре туҙғыған ун бер 
йәштәрҙәге ҡыҙ бала, югереп сығып, беҙҙе



сикһеҙ нәфрәт уты янған күҙҙәре менән бер 
өтөп алды ла: «Теймәгеҙ!» — тип, үлектәр өҫ
төнә йығылып ятып, уларҙы  ҡосаҡлап  һул
ҡылданы. Ул иламай, тик биҙгәк тотҡандағы- 
лай дер-дер ҡалтырай, һаташ ҡан  төҫлө ү ҙ а л 
дына нимәлер һөйләнә, кемделер ҡарғай... 
Мин, эштең ниҙә икәнен шәйләп, аттан төш
төм, ҡыҙҙы ҡосаҡлап алдым: «Ҡурҡма, беҙ 
ҡыҙылармеецтәр, һеҙҙе дошман ҡоллоғонан 
ҡотҡара килдек бит», — тинем.

Беҙ мәрхүмдәрҙе өйгә индерҙек тә, ағас к а 
рауатҡа һалып, өҫтәренә плащ -палатка яп
тыҡ. Н З аҙыҡтарҙың бер тинлемен өҫтәлгә 
ҡуйып, ҡыҙға: «Көт, беҙ тиҙҙән килеп, атайың 
менән әсәйеңде хөрмәтләп күмербеҙ, үҙеңде лә 
берәй апайға ҡ ар ар ға  бирербеҙ», — тип сығып 
киттек.

һунынан кавалеристәр ике ҡорбанды ысын
дан да ҙур ҡәҙер-хөрмәт менән ерләнеләр. Ян- 
ғыҙ үҫкән ҡ арт ҡ арағай  төбөндәге ҡәбер т а 
шына: «Бында фашистәр менән батырҙарса 
көрәшеп һәләк булған патриоттар — Вороши
лов исемендәге совхоз управляющийе А лек
сандр һәм уның ҡатыны Оксана Д олж уктар  
күмелгән», — тип яҙып ҡуйҙыҡ. Беҙ ҡәбер 
янында тороп, фашистәрҙән рәхимһеҙ үс алы р
ға ант иттек.

Фронтты өҙөп үтерҙән алда беҙгә ныҡлы 
разведка уҙғарырға кәрәк ине. Бындағы  дош 
мандың көсөн, ҡайҙа  ниндәй ғәскәр частәре, 
ҡоралдары барлығын аныҡ белеп хәрәкәт 
итеү өсөн «тел» алыу, шуның менән беҙгә бил
дәле булған ҡайһы бер мәғлүмәттәрҙе тағы 
ла бер ҡат  тикшереп дөрөҫләү бурысы торҙо, 
сөнки фашистәр бер туҡтауһыҙ фронтҡа өҫ
тәмә көстәр килтерә, хәл өҙлөкһөҙ үҙгәреп ке



нә тора ине. Тәүге һуғы ш тарҙа уҡ «тел» алыу
ҙа танылған разведчиктәрҙе генерал үҙ ҡыуы
шына саҡыртты. Улар араһында Әхмәт Ш ә
рипов, Хөсәнн Хәкимов Ниғмәт Бикмәтов, 
Хәким Абдуллин, С. Әхмәҙуллин бар ине.

Шәрипов менән радист Хәкимовҡа рейдкә 
инер алдынан генерал тағы л а  ҙурыраҡ һәм 
яуаплы раҡ  бурыс йөкләне. Улар Ворошилов
град ҡ алаһы  ҡарш ыһы ндағы  ҡалҡы улы ҡта 
уры нлаш ҡан дошман аэродромы аша фашис- 
тәрҙең ты лдарына үтеп инеп, ундағы көстәр 
хаҡы нда рация аш а беҙгә хәбәр итергә тейеш 
ине. Разведчиктәр был хәтәр заданиегә әҙер
ләнә баш ланылар. Шәрипов иптәштәренең ав
томаттарын, гранаталары н  үҙе барлап  сыҡты, 
шунан һәр ҡайһыһының итектәрен һалдырып, 
сы лғауҙарҙың дөрөҫ уралышын тикшерҙе.

Капитан Хәкимов рацияһын, бигерәк тә уға 
кәрәкле запас частәрҙе, ентекләп әҙерләне. 
Р азвед каға  уның ярҙамсыһы сержант Ирина 
Тихоновна Ш арапова л а  барырға тейеш ине. 
Хәкимов, ҡайғы ртыусанлы ҡ күрһәтеп, ҡыҙҙың 
өҫ-башын күҙ алдынан үткәрҙе, муйынындағы 
аҡ шарфының сығып торған осон эскә ҡ ы м 
тып тығып ҡуйҙы. «Өшөмәҫһеңме, аяғыңа ни 
кейәһең?» — тип һораны. Ирина, шаян ҡ а р а 
шы менән капитанды иркәләп: «һин үҙең өшө
мә, матур егет!» — тип әкрен генә көлдө. Кү
ренеп тора: яратышып йөрөйҙәр. Ләкин капи
тан тиҙ үк аңына килеп, етди төҫ алды, Ири- 
наға  рация өсөн бер нисә айырым пакеттәр ҙә 
юнләргә кәрәклеген әйтеп, Ш әрипов эргәһенә 
барып баҫты. А рҡаларына сумка менән мина

1 X. Хәкимов 1944 йылда Польшаның Люблин ҡ а 
лаһын азат иткәндә һәләк булды.



Политбүлектә йәш коммунистәрҙе тәрбиәләү тураһында 
кәңәшмә

аҫҡан иптәштәрен эйәртеп, Абдуллин дә ки
леп етте.

Ҡ араңғы  төшөү менән, разведчиктәр юлға 
сыҡты.

Уларҙан хәбәр килгәнсе, дивизияла әҙер
лек эштәре барҙы. Урманда, һаҙлы ҡта йондоҙ
ҙарға ҡарап  юҫыҡ алыу, сигнал өсөн төрлө 
ҡош тауыштарын ф айҙаланыу ысулдарың өй
рәндек. Бынан тыш һәр төн арҡ аға  20-шәр ки
лограмм йөк күтәреп, тәрән ҡ ар ҙа  ялһыҙ- 
ниһеҙ 35 саҡрымлыҡ марштар уҙғарҙыҡ. Д о ш 
ман тылында эшләй торған завод-фабрикалар- 
ҙы, тимер юлдарҙы ш артлатыу өсөн 10— 15 
һуғышсынан торған махсус ш артлатыусылар 
әҙерләнек. Ауыр ш арттарҙа уҙғарылған  был 
күнекмәләр һуңынан дивизия алдындағы ҡ а т 
марлы бурысты үртәүҙә хәл иткес роль уйнаны.



Дивизияның штаб һәм политбүлек составы



Ш әриповтар китеүгә икенсе тәүлек үтте, 
ләкин уларҙан  бер төрлө лә хәбәр юҡ әле.

7 февраль көндө кис дошмандың 12 само
леты, эштәрен бөтөрөп, береһе артынан икен
сеһе беҙҙең эргәләге аэродромдарына ҡайтып 
төштө.

Ш таб урынлашҡан землянка алдына ком- 
мунистәр йыйылды. Генерал Ш айморатов, 
дошман тылына ингәс, беҙҙең алда торған бу
рыстар тураһында, урындағы халы ҡ араһы н
да алып бары ласаҡ  политик эш хаҡында һөй
ләне. Дошман ҡулында ике йылға яҡын ғазап 
сиккән совет кешеләре менән яҡш ы мөғәмәлә 
итеү, уларҙың һуғышсан рухын күтәреү, фа- 
шистәрҙең уйҙырма пропагандаларын фаш лау, 
урындағы патриоттарҙан партизан отрядтәре 
ойоштороу, ш ахталарҙағы , колхоздарҙағы 
ышаныслы кешеләр менән ныҡлы бәйләнештә 
хәрәкәт итеү мәсьәләләренә айырым иғтибар 
бирҙе.

Йыйылышты ябырға ла өлгөрмәнек, Воро
шиловград яҡлап дошман аэродромында ҡаты  
шартлау урманды дер һелкетте, ҡ ар аң ғы л ы ҡ 
ты ярып, күккә ғәйәт ҙур янғын көлтәһе күтә
релде. һәм м әбеҙ ырғып торҙоҡ. Генерал, сә
ғәтенә ҡарап  алып, һәр кемгә үҙ урындарына 
ашығыс таралы рға, ҡуҙғалыу өсөн приказ кө
төргә ҡушты.

Төнгө сәғәт ун икеләр ине. Генерал, зем
лянкаға инеп, снаряд йәшниктәренән әтмәлән- 
гән өҫтәл янына ултырҙы. Иртәнән бирле уның 
тәғәм ризыҡ ҡапҡаны  юҡ, шуға ҡ арам аҫтан  
адъютанты Ш акиров килтереп ҡуйған аш ҡа 
ла иғтибар итмәне, һауы тты  этәрә биреп ҡуй
ҙы ла, планшетен алып, көрән һәм ҡыҙыл бил
дәләр менән сыбарланып бөткән картаһын



йәйеп һалды. 45 миллиметрлы снаряд гильза
һынан эшләнгән шәм һүрән генә быҫҡып яна 
ине. Шул саҡ штаб начальниге полковник Го
ленев килеп инде. Ҡ улындағы  ҡағыҙҙы  бол
ғап: «Михаил Михайлович, Ш әриповтан хәбәр 
алдыҡ. Улар бынан егерме биш саҡрымдағы 
Тельман исемендәге совхозда икән», — тип 
уҡый ҙа башланы: «Ворошилов исемендәге 
совхоз менән Тельман поселогы араһында 
дошмандың ике пехота батальоны һәм бер ар 
тиллерия полкы тора. Петровка, Бизовка стан
циялары аша П етровканан Ворошиловградҡа 
тәүглегенә 12 эшелон үтә. Юлды ш артлатыуға 
әҙерлек алып барабыҙ».

Генерал Ш айморатов ҡ ағы ҙға  күҙ югертеп 
сыҡты, йөҙөндә ш атлы ҡ сатҡылары  төҫмөр
ләнде. Ул картаға  тағы ла яңы ориентирҙәр 
һыҙҙы. Бер аҙ уйлап торғас:

— Хәҙер үк полк командирҙәрен саҡыры 
ғыҙ! Артиллерия дивизионы командире капи
тан Хәбиров та  килһен, — тип бойороҡ бирҙе.

Полковник:
— У ларға хәбәр ителде,— тип әйтеп тә өл

гөрмәне, землянка ишеген ҡ аплап  торған 
плащ -палатканы  ҡайтарып, полковник Голе- 
невтең ярҙамсыһы, дивизия штабының опера
тив бүлек начальниге подполковник А. А. Ч ер
ников килеп инде лә генерал Ш айморатовҡа: 
«Полк командирҙәре йыйылып бөттө», — тип 
рапорт бирҙе.

Офицерҙәр араһында полк командирҙәре 
подполковник Г. Е. Фондеранңев һәм майор 
Ф. Захаров, айырым артдивизион командире 
капитан С. Хәбиров, дивизияның артиллерия 
командующийе подполковник М. Вәлиев, по
литработниктар Т. Чернов, майор Д. Арптку-



лов, майор Я- Ғималетдинов, майор М. Кузне* 
цов, капитан X. Бнкчурин, капитан И. Кама- 
летдинов, Д . Ғәлимов, М. Мостафин бар ине.

Ш айморатов ҡаш тары н бер аҙ йыйыра 
төштө лә:

— Командир иптәштәр, боевой приказды 
тынлағыҙ, — тип, күн папканы асып, алдан 
әҙерләп ҡуйылған приказды баҫалҡы, ләкиН 
һәр бер һүҙгә к ө с л ө  баҫым яһап уҡыны:

«1943 йыл, 7 февраль, сәғәт 2.00. 2-се, 3-сө 
һанлы ориентирҙәргә ҡарап  көслө ут асырға. 
Артиллерия әҙерлеге өсөн 15 минут ваҡыт би
релә.

2 сәғәт 15 минутта подполковник Фонде- 
ранцев полкы Ворошилов исемендәге совхоз
ды биләй, һунынан Бизовка утарының көнба
йыш яғына сығып урынлаша.

Захаров полкы Ворошиловград ҡалаһы  эр 
гәһендә Ворошилов исемендәге совхозды, ф а 
шист аэродромы аш а Тельман исемендәге сов
хозды биләп, Петровка утарының көнсығыш 
яғына яҡынлаша, ҡ алған  полктар дивизияны 
тылдан ҡаплай. Ш таб Фондеранцев х у ж алы 
ғы артынан бара. Атака баш лау  өсөн ике ҡ ы 
ҙыл ракета».

— Дошман фронтын өҙөп, беҙгә «ҡапҡа» 
асырға тейешле 3-сө армия ни сәбәптәндер 
хәрәкәт баш ламаны,— тине ул бер аҙҙан, офи- 
ңерҙәрҙең йөҙҙәренә ентекләп ҡ а р а п .— Б е ҙ 
ҙең корпустың 21-се һәм 55-се дивизиялары, 
дошмандың ҡаты  ҡарш ылы ғына осрап, һө
жүмде артабан дауам итә алмай туҡталып 
ҡалды. Хәҙер беҙҙең дивизияға, киҫкен алға 
ташланып, фронтты өҙөү, корпус өсөн дошман 
тылына юл ярыу бурысы төштө, һ о р ау ҙар  ю ҡ
мы? Приказды үтәй баш ларға бойорам.



Сәғәт тёп-теүәЛ йкелә Хәбиров б атареяла
ры ут асты. Уға Фондеранцев хужалығының 
уң яҡ флангыһынан РС установкалары — 
«катю ш а»лар ҡушылды.

2 сәғәт 15 минут. Генерал Ш айморатов күк
кә ике ҡыҙыл ракета сөйөргә бойорҙо. Шуны 
көтөп кенә торған һыбайлылар бер метр тә- 
рәнлегендәге ҡ арҙы  ат күкрәктәре менән я р 
ҙырып, совхозға ҡ ар ай  таш ландылар. Фронт 
■буйлап ҡарш ы  яҡтың автомат тауыштары кө
сәйгәндән-көсәйә барҙы.

Дош ман, ныҡышып ҡ ар а һ а  ла, оҙаҡ ҡ а р 
шы тора алманы. Ҡ ам алы п  алыныуҙан ҡ у р 
ҡып, ҡ оралдары н таш лап  ҡасты. Сәғәт дүрт- 
тәр тирәһендә совхоз беҙҙең ҡ улда ине. Был 
алы ш та бер Фондеранцев егеттәре генә лә 
300-ҙән артыҡ фашисте дөмөктөрҙө. Бөтәһе 
750 фашист һалдаты  һәм офицерҙәре юҡ ител
де, 25 орудие, 19 миномет, һуғыш припастары 
тупланған  ике склад беҙҙең ҡулға төштө. Был 
мәлдә Захаров  полкы Петровка утарын көнь
яҡ тан  атакалай  ине, беҙ уға ярҙам ға  таш лан 
дыҡ. Көтмәгәндә ике яҡлап  асылған көслө ут 
аҫтында ҡ ал ған  дошман һалдаттары, сигенеп, 
бынан ун ике саҡрым самаһы ары көнсығыш- 
т ар аҡ  Елизаветовка утарына ышыҡланырға 
итеп ҡараны, ләкин уларҙы  ҡола  яланда беҙ
ҙең ут ҡыйып һалды.

8 февраль, сәғәт алты. Д ош ман фронты 
еҙөлдө. Беҙ уның тылына үтеп индек. Хәҙер 
инде беҙҙең алда яңы шарттар, шуға ярашлы 
яңы тактика ҡулланыу бурысы. Д ош м ан да 
уяу: беҙгә ҡарш ы Лисовск-Белоскливатыйҙан 
өҫтәмә көс килтертә. Фашист ғәскәрҙәре те
йәлгән эшелон килеп етергә ун саҡрым сам а
һы ҡалған . Беҙ уны ут менән ҡарш ы  алырга



Тейешбеҙ. Көтөү ҡыйын, һәр минуты сәғәТкЭ 
торошло. Бына паровоз төтөнө күренде, поезд, 
йыландай борғоланып, офоҡ артынан ҡалҡып 
сыҡты. Күтәрелеп килгән ҡояш  яҡтыһында 
вагон тәҙрәләре боролма һайын күҙҙе сағыл- 
дырырлыҡ итеп балҡып китә. Тик уға оҙаҡ 
барырға тура килмәне, көслө ш артлау  паро
возды юлдан ҡайырып ырғытты. Ҡ а р а  төтөн 
күтәрелде, ш атырҙап ауған вагондарҙы рә
химһеҙ ут ялманы. Быны ҡ арап  торған гене
рал, телефон трубкаһына үрелеп, Фондеран- 
цевкә эшелонды уратып алып, иҫән ҡалган  
фашистәрҙе юҡ итергә бойорҙо.

Дош ман тылында эш баш лауыбыҙ фашист 
ғәскәрҙәре өсөн шаҡтай ауырға төштө. Был 
хаҡта фельдмаршал Манштейн һунынан ү ҙе
нең иҫтәлектәрендә былай тип һөйләй:

«...Шулай итеп, фронтты тәьмин итеү, би
герәк тә яғыулыҡ менән тәьмин итеү, өҙөлөү 
ҡурҡынысы аҫтында тора ине, һәм 1-се танк 
армияһын көнбайыштан уратып алыу хәүефе 
тыуҙы... Дош мандың бер атлы корпусы көн
байыштан 1-се танк армияһының уң ф лангы 
һында тәрән ты лда ятҡан мөһим тимер юл 
узеле Дебальңевоға, шулай уҡ һуңынан Хол- 
лид төркөмө алырға тейешле булған йылға 
һыҙығы аръяғына йырып инеүгә иреш те.. .»1

Беҙ Елизаветовкаға килеп ингәндә, под
полковник Фондеранңев, ат өҫтөндә генерал 
Ш айморатовҡа ҡарш ы сабып килеп, дош ман
дың тағы ла бер батальоны юҡ ителде, тип 
шатлыҡлы хәбәр тапшырҙы. Ш ул арала  бал- 
калағы  урман эсенән туп-тура беҙгә ҡ арай

1 «Ю ғалтылған еңеүҙәр». «Наука», М., 1967, 529-сы



кплеүсс аҡ халатлы  төркөм күренде. Былар 
беҙҙең разведчнктәр-ш артлатыусылар ине.

Арҡаһына тоҡсай аҫҡан, йәш йөҙөнә йы
йырсыҡтар һыҙылған  Шәрипов, оҙон-оҙон ат
лап килеп, Ш айморатов ҡ арш ы һы на баҫты ла: 
«Иптәш генерал, боевой приказ үтәлде, дош 
мандың 15 самолеты, өс цистерна бензине, 
снарядтәр склады һәм эшелоны ш артлаты л
ды, тимер юлы өҙөлдө, бөтә боецтар ҙа 
иҫән», — тип сатнатып рапорт бирҙе.

Генерал аш ыҡмайынса ғына аттан төштө. 
Ш әриповҡа яҡын килеп, ныҡ итеп уның ҡ у 
лын ҡыҫты, «һеҙгә  рәхмәт белдерәм», — тине 
Шәрипов: «Советтәр Союзына хеҙмәт итәм»,— 
тип яуап ҡайтарҙы . Тағы л а  нимәлер әйтергә 
теләгәйне лә, генерал, уны бүлдереп:

— Иптәш лейтенант, һеҙҙең төркөмгә бер 
тәүлек ял бирәм, — тине һәм түҙемһеҙләнеп 
сапсып торған аҡ  бәкәлле ҡ ар а  атына менеп 
атланды. Ул Захаров  хужалығына ҡарай  юл 
тотто.

Фронт беҙҙән 20 саҡрым артта ҡалды, л ә 
кин тылдарыбыҙ —- хуж алы ҡ  частәре, беҙҙең 
менән бергә рейдкә инә алмай, фронттың теге 
яғында бүленеп ҡалды , дивизия составында 
аҙ-маҙ аҙыҡ һәм бер нисә комплект һуғыш 
припастары тейәлгән полк обоздары ғына ки
лә ине. Рейдтең тәүге сәғәттәренән үк аҙыҡ- 
түлек юнләү мәсьәләһе алға  килеп баҫты. 
Беҙҙең  өнһөҙ һорау менән тулы ҡ араш тарға  
генерал Ш айморатов: «Зарар  юҡ, кәрәкле 
ҡоралды, аҙыҡ-түлекте дошман ҡулынан һу
ғышып алырбыҙ!» — тип тынысландырҙы.

Эскадрондарға, тәмле еҫтәр бөркөп, кухня- 
ләр килеп етте. Йылы аш таратылды, ләкин 
ҡыҙылармеецтәрҙең  аш ауҙан  да бигерәк, әле



генә булып үткән һуғыш тәьҫирҙәре менән ур 
таҡлашҡыһы, кемдең күпме фашисте юҡ ите
үе хаҡында белешкеһе килде. Ҡ айһы лары  ат
тары менән маҡтандылар. Майор М. И. Куз
нецов менән капитан Хәкимов иһә, Петровка 
ауылында урындағы халыҡты йыйып, тылда 
дошманға ҡарш ы көрәшкә өндәйҙәр ине. Ш ун
да төркөмдән 60 йәштәрҙәге бер ҡ арт 
М. И. Кузнецовҡа мөрәжәғәт итте: «Иптәш 
майор, ҡорал  бирегеҙ, беҙ ул ҡанескестәрҙән 
үс алырға бөгөндән әҙер!»— тине. Халыҡ ар а 
һында уны хуплап ҡысҡырған тауыштар ише
телде.

Йыйылыш бөтөү менән, беҙҙең янға дош 
ман тылында йәшерен эш алып барыусы п ар
тияның Ворошиловград ҡ ал а  комитете секре
таре С. Е. Стеценко килеп, дивизияны тәүге 
уңыштар менән ҡотланы, Украина халҡы  исе
менән рәхмәт белдерҙе. Шунан беҙгә дивизия 
үтәһе ауы лдарҙағы  һәм ш ахталарҙағы  п ар 
тиялы һәм партияһыҙ активистәр исемлеген 
тапшырып, айырым партизан отрядтәренең 
эше менән таныштырҙы.

Беҙҙең яҡын ярҙамсылар

Ворошиловград менән Д ебальцево араһы н
дағы тимер юл буйлап, осраған дошмандың 
ваҡ-төйәк гарнизондарын ҡыйрата-ҡыйрата, 
көнбайышҡа киттек. Алға барған  һайын урын
дағы халыҡ һәм дошман тылында бүленеп 
ҡалған  совет офицерҙәре, һуғышсылары иҫә
бенә ярҙамсыларыбыҙ һаны көндән-көн арт



ты. Күп уры ндарҙа тимер юл полотнолары, 
күперҙәр ш артлаты ла, дошман армияһына эш 
ләй торған ш ахталар , заводтар емертелә ине. 
һ а т л ы ҡ  йән бургомистрҙәр, полицайҙар үс 
алыусылар ҡулынан ҡәбер табалар . П атриот
тарҙы  фашистәрҙән тартып алынған пистолет- 
тәр һәм автоматтар, мөһим объекттарҙы ш арт
латы у өсөн динамит ш аш калары, миналар 
менән ҡоралландырҙы ҡ. Айырым объекттарҙы 
емертеү отрядтәре ойоштороп, уларға техник 
күнекмәләр уҙғарҙыҡ.

Был көндәрҙә дивизияны иң борсоғаны — 
кешеләргә һәм аттарға аҙыҡ етешмәү ине. 
Тирә-яҡ ауылдар бөлдөрөлгән: сыра яғып эҙ
ләһәң дә, бер һыныҡ икмәк, бер ус һоло табыр 
әмәл юҡ. Күп уры ндарҙа шпиондар, банде- 
расылар темеҫкенә, фашистәргә хәбәр биреп 
тора. А уы лдарҙа туҡталмайынса, һәр ваҡыт 
тәрән соҡорҙар, кеше йөрөмәҫтәй ҡалы н ур
мандар буйлап төндә хәрәкәт итәбеҙ.

Көндәр һалҡы н тора. 6-сы шахта эргәһен
дәге урманға килеп туҡтаныҡ. Ҡ ул һуҙымын
да ғына бер утар күренеп тора. Утарҙа 320- 
ләп йорт булыр, берҙән, тимер юльшан ситтә- 
леге, икенсенән, фронттан 80 саҡрымдар тирә
һе ярты яҡ та  ҡалы уы  арҡаһында, һуңғы 
ваҡ ы ттарҙа  унда немецтәр юҡлығын, кеше
ләрҙең  мул ғына йәшәүен разведчиктәребеҙ 
аш а белгәйнек инде. Ун биш һуғышсы алып, 
интендант Хәмзә Ҡ асимов һәм Абдулла Д ә ү 
ләтбаев менән аҙыҡ юнләргә киттек. Барып 
еткәндә сәғэт киске етеләр булып килә ине. 
Ҡ айҙалы р  йән әсеһе менән сусҡа сыйылдап 
ебәрҙе. Ҡ арш ы  иҫкән ел менән көйгән ҡыл, 
май ҡыҙынтыһы, сүпрә, әсегән ҡамыр еҫтәре 
тарала .



Беҙ элекке колхоз председателенең йорто 
алдына килеп туҡтаныҡ. Баҫҡыста аяҡтарын 
кирә баҫып торған дәү әҙәм: «һеҙгә  кем, нимә 
кәрәк?» — тип һалҡын ғына ҡарш ыланы. Беҙ 
ҡайҙан  һәм ни өсөн килгәнде әйттек. Ул а л 
бырғап ҡалды. Шунан файҙаланып, мин ҡ әт
ғи рәүештә аттарға фураж, ғәскәр әсән аҙыҡ 
табып биреүен һораным.

Ул, тиҙ генә иҫенә килеп:
— Хәрби кейем кейенеп урманда йөрөү

селәр аҙмы ни, уларҙың барыһына ла ярҙам 
итеп бөтөрә алмаҫһың, һеҙ ,  бәлки, ҡ ы ҙы лар
меецтәр түгел, ә бандиттәрҙер, кем белә. Я р 
ҙам итәм тип, дарға  аҫылаһым килмәй әле,— 
тип теҙҙе-теҙҙе лә ҡ айҙалы р ысҡынырға итте.

Мин уны туҡтаттым да М. В. Удоденконы 
табып килтерергә ҡуштым.

— Удоденко килгәс, кем кеше талаусы, 
кем Ватан өсөн көрәшеүсе икәнен аңлаш ы р
б ы ҙ ,— тип һүҙҙе ҡырт өҙҙөм. Удоденко беҙгә 
партияның Ворошиловград йәшерен ҡ а л а  ко
митете секретаре С. Е. Стеценко иптәш бир
гән нсемлектәге яуаплы һәм ышаныслы кеше 
ине.

Удоденконың фамилияһын ишеткәс, теге 
кеше йомшара төштө һәм уны эҙләп китте. 
Тиҙҙән Удоденко килеп, асыҡ сырай менән 
иҫәнләште. Мин уны ситкәрәк алып китеп, кем 
булыуыбыҙҙы һәм ни өсөн килгәнлегебеҙҙе 
әйттем. Уга С. Е. Стеценконың сәләмен тап 
шырҙым.

Удоденко әлеге әҙәмде ҡайҙалы р эйәртеп 
алып китте. Бер аҙҙан, ун биш атҡа тейәп, беҙ 
һораған аҙыҡтарҙы тәғәйен урынға илттеләр. 
Уларҙы Садриев һәм Зиянчура районы егете 
М. Ғайсаров оҙата китте.



Теге әҙәм, мйИең китергә йыйынғанды кү
реп, ғәйепле тауыш менән өндәште:

— Иптәш командир, һеҙҙән аҙыҡ ҡ ы ҙған
ғандан тип уйламағыҙ. Беҙгә лә һаҡлы ҡ күр
һәтергә тура килә. Д ош ман бөтөнләй бөлдөр
ҙө бит. Килә лә, һорап та  тормай, ни кәрәк 
шуны ала. Үкертеп талай. Ш уға күрә, көс тү
геп тапҡ ан  малдары бы ҙ уларға  булмаһын 
тип, бар байлыҡты йәшерәбеҙ. Ваҡыты шун
дай бит, ышанып буламы ни?.. Бына әле күп
тән түгел генә күрше Успенский утарында бер 
гестапосыны үлтергәйнеләр, шуга үс итеп, ф а 
шистәр ауылда утыҙ ирҙе аттылар, ярты ауыл
ды яндырып, м алдарҙы  ҡыуып алып китте
ләр.

Мин уға туп-тура ҡарап:
— һ еҙгә  лә үс алы рға кәрәк. Хәҙер бит ут

ҡ а  тотолған, кәлгә әйләндерелгән ҡ а л а л а р 
ҙың, ауы лдарҙы ң иҫәбе юҡ. Ҡ ул ҡаушырып 
ултырһаң, бөтә илде лә ут ялмар, илһеҙ-ерһеҙ 
ҡалырһың. Тылда л а  армияға бик ҙур ярҙам 
итеп була. Удоденко менән һөйләшегеҙ, уй ла
шығыҙ, — тинем.

Б еҙ дивизияға әйләнеп ҡайтҡанда, ы лау
ҙар килеп етеп, өлкән лейтенант Ҡасимов, к а 
питан Гәрәев һәм өлкән лейтенант Дәүләтбаев 
һәр эскадронға тәғәйен аҙыҡты өләшеп бир
гәйне инде. һуғы ш сы лар  окоптар төбөндә усаҡ 
яғып, йылы аш әҙерләй, һ ә р  кем яңы ш арт
тарға  яйлашып та өлгөргән. Был инде дош 
ман тылында үткәрелгән дүртенсе төнөбөҙ 
ине.

Мин генерал Ш айморатовҡа ауылдарҙағы  
хәлдәрҙе, унда осратҡан кешеләр хаҡында 
һөйләнем. Ул Захаров  полкынан лейтенант 
Рәшит Дилмөхәмәтов етәкселегендә Кислотоль



һәм Каминский стаНциялары араһындағы  ю л
ды өҙөү өсөн 20 һуғышсы ебәргәнлеген әйтте. 
Шулай һөйләшеп ултырғанда, Шайморатов- 
тың адъютанты лейтенант Ш акиров инеп, 
ниндәйҙер бер ҡыҙҙың генералды күрергә те
ләп нЫҡышыуын хәбәр итте. Генерал, кәңәШ 
көткәНдәй, миңә ҡарап  алды, миН, уны майор 
КузНецовҡа ебәрергә кәрәк, тигәс, Шакиров: 
«Юҡ, ул ҡыҙыҡай, миңә иң оло начальник үҙе 
кәрәк, тип үтенә», — тип өҫтәне. Генерал 
ҡыҙҙы индерергә ҡушты.

Урта буйлы, һоро күҙле, ишкән арыш һа- 
ламылай һары сәс толомдары иңбашына тө
шөп торған тәү ҡ ар а м аҡ ҡ а  18 йәштәрҙәге 
ҡыҙ беҙҙең алға килеп баҫты. Ул землянка 
эсен байҡап алды ла, беҙҙең кейемдә бер төр
лө лә хәрби билдә күрмәгәс: «Бында кем иң 
ҙур командир була һуң?» — тип һораулы ҡ а 
рашын миңә төбәне.

Мин Ш айморатовҡа күрһәттем. Генерал 
ашыҡмай ғына:

— һеҙгә  нимә кәрәк? — тип һораны. Гене
ралдың ябай кейемдә икәнен күрепме, ҡыҙ 
ышанмайынсараҡ һынағандай ҡ арап  торҙо ла 
һөйләп алып китте.

— Мин Каминскийҙән киләм. Унда немец
тәр. Беҙҙең өйҙә уларҙың ҙур генералдары 
тора. Улар Германиянан ярҙам  килгәнде кө
тәләр шикелле. К арталары на көн дә яңы бил
дәләр һыҙалар. Бына мин уларҙы ң к а р т а л а 
рын алып килдем, — тип оҙон ҡуңыслы бый
маһын һала башланы. Балты ры на ҡыҫып 
уралған картаны алып, Ш айморатовҡа бирҙе.

Генерал картаны өҫтәлгә йәйеп һалды. 
Шәмде яҡыныраҡ килтереп, картаға  ҙур диҡ 
ҡәт менән ҡ арап  торҙо л а  тын алырға ҡ у р 



ҡып көтөп торған ҡыҙҙы тынысландырырға 
теләгәндәй:

— Был беҙгә бик файҙалы  карта. Рәхмәт, 
һеңлем, — тине. Бер ауыҡ картаға  текләп тор
ғандан һуң, — ә һин үҙең  кем булаһың? — тип 
һорап ҡуйҙы.

— Галя... Галина Билик...— Ҡ ыҙыҡай, сит
кәрәк боролоп, ҡайҙандыр, үҙенә генә билдә
ле урындан, ҡ улъяулы ҡ ҡ а төрөлгән нәмә сы
ғарҙы. Был уның комсомол билете ине.

— Атаң-әсәң бармы?
— Атайым уҡытыусы ине, хәҙер партизан

дар отрядендә. Мине элемтәгә ҡалдырҙы лар, 
ләкин атайымдың ҡ ай ҙа  икәнлеген дә, минең 
ни әсән ауы лда ҡалғанлы ғы м ды  л а  бер кем 
белмәй. Ә әсәйемде беҙҙең әйҙә торған гене
ралдың бойороғо менән фашистәр атып ү л 
терҙе...

Ҡ ы ҙҙы ң һүҙҙәре ихлас тойолдо. Беҙ Гали
на Биликкә ышандыҡ.

Генерал адъютанты Ш акировты саҡырып, 
ҡыҙҙың тамағын туйҙырырға, ял  иттереү са 
раһын күрергә ҡушты.

Ш айморатов миңә ҡ арап  нимәлер әйтергә 
итте лә, кире уйлап, ҡулына телефон трубка
һы алды, полковник Голеневте саҡырҙы. Го
ленев һә тигәнсе килеп тә инде. «Тимәк, Ман- 
штейн әсән бөгөң иң мөһим участок — Де- 
бальңево, ул төп станция. Д ебальцево  аш а Во- 
рошиловградҡа, Тациңский аш а Сталинград- 
ҡа, К авказ  яғына юл китә. Бьша ни өсөн был 
станцияны ныҡ һаҡлайҙар .  Дебальцевоны 
дош мандан алыу — уларҙы ң Донбасс, Кавказ, 
Ҡ ырым елкәләрендәге армияларын бүлеү ти
гән һүҙ ул»,— тине генерал үҙалды на һөйлән
гәндәй,



Ул, ҡулдарын артҡа ҡуйып, тар зем лянка
ны бер нисә ҡ ат  әйләнде лә, Голеневкә ҡарап:

— Лейтенант Бикмәтов төркөмөн, рация 
биреп, разведкаға ебәрергә, — тип бойорҙо. — 
Улар беҙҙе 12 февралдә Дебальцевоның уц 
яғындағы Чернухино утарында ҡарш ы  алһын
дар. Әгәр унда немецтәр булһа, беҙҙе бынауы 
«Софиевка» совхозы яҡлап  урманда көтһөн
дәр, — тип өҫтәлдәге картаға  төртөп күрһәтте.

Көндәлек м әш әҡәттәр

Сәғәт төнгө ике. Генералға тыныс йоҡо те
ләп, Голенев артынан сыҡтым. Беҙ  штаб зем 
лянкаһына яҡынлаш ҡанда, Каминский стан
цияһы яҡлап алыҫтан күк күкрәп ҡуйғандай 
булды. Туҡтап, бер аҙ ҡ о л аҡ  һалып торҙоҡ. 
«Был Дилмөхәмәтовтарҙың эше түгелме 
икән?» Ләкин тауыш баш ҡаса ҡабатланманы , 
беҙ землянкаға боролдоҡ.

Штаб начальниге, оператив картаға  бағып, 
тәрән уйға сумды. Мин унын фекер ағышын 
бүлдермәү өсөн бер яҡ  ситтәге эскәмйәгә сү
гәләнем. Эргәмә майор Ариткулов килеп у л 
тырҙы. һомғол кәүҙәле, муйыл ҡ ар а  күҙле, үҙе 
бик баҫалҡы офицер ине ул. һ әр  саҡ таҙа , 
бөхтә кейенә. Бер бәләкәс кенә төймәһе лә 
төшмәһен инде уның.

Дәүләт Ариткулов 1901 йылда ярлы  крәҫ
тиән ғаиләһендә тыуған. 1918 йылда Комму- 
нистәр партияһына инә, Ҡ ыҙыл гвардия са 
фында Колчак, Дутов бандаларына ҡарш ы  
көрәшә. Граждандар һуғышында рядовойҙан 
взвод, рота командиренә тиклем күтәрелә,



Йәш Совет иле эске һәм тышҡы дош мандар
ҙан таҙартылғас, Ариткулов Баш ҡортостан
дың төрлө райондарына партия эшенә ебәре
лә. һ у ң ы р а ҡ  Баш ҡортостан  Үҙәк Б аш ҡ арм а 
Комитетенең совет төҙөлөшө бүлеге инструк
торы, Осоавиахимдең республика комитете 
председателе булып эшләй, Баш ҡорт АССР-ы 
Верховный Советенә депутат итеп һайлана. 
Ф ронтҡа л а  ул депутат көйөнсә, дивизияның 
штаб комиссары булып килде.

Рейдкә инер алдынан ғына дивизияға 
фронт штабынан бер полковник килде. Ул 
оҙаҡ  ҡы на дивизия командире генерал-майор 
М. М. Ш айморатов менән һөйләште. Ш таб н а 
чальниге полковник И. Голенев уларға өлкән 
офиңерҙәрҙең шәхси делоларын бер-бер артлы 
килтерә торҙо. Бер аҙҙан  һуң генерал менән 
полковник, уртаҡ  ҡ ар а р ға  килеп, майор Арит- 
куловты саҡырттылар. Бы на шул көндән б аш 
лап  дивизия штабы комиссары Ариткулов бер 
үк  ваҡы тта реактив артиллерияның беренсе 
батарея комиссары вазифаһын да башҡарҙы. 
Был дивизия штабы менән реактив артилле
рия батареяһы  араһында тығыҙ бәйләнеш бул
дырыу өсөн шулай эшләнде, сөнки РС уста
новкалары  — «катю ш а»лар беҙгә рейд алды 
нан ваҡы тлы са ғына бирелгәйне.

...Полковник Голенев һам ан картаға  опе
ратив билдәләр һыҙа барҙы. Беҙ, уға ҡ ам а сау 
л ам аҫҡ а  тырышып, Ариткулов менән әкрен 
генә һөйләшеп алдыҡ. Ул рейдкә инеп китәһе 
көндө генә өйөнән хат алған икән. Ҡ ыҙым яҙ- 
ган, ти. Ҡ ы ҙы  һ ы лы у  Баш ҡ орт  дәүләт опера 
һәм балет театрында балерина икән. Үткән 
гүмер: яңы ғына Ленинград хореография учи- 
лищеһенә уҡы рға киткәйне, ти. Ариткулов:



«Тиҙерәк дошманды юҡ итәһе ине лә Өфөгә 
ҡайтаһы ине», — тип көрһөнөп алды.

Беҙҙең һүҙ шунда өҙөлдө, зем лянкаға лей
тенант Бикмәтов менән радист Ирина Ш ар а 
пова килеп инде. Голенев уларға  Дебальцево- 
ға разведкаға барырға задание бирҙе. Беҙ 
уларҙы оҙата сыҡтыҡ.

Сәғәт биштәр самаһы ине. Майор Аритку
лов менән үҙ землянкабыҙға ҡайтып, бер аҙ 
ял итеп алырға уйланыҡ. Ләкин өҫтәге тун
дарҙы һалы рға ла  өлгөрмәнек, майор Кузне
цов: «Дилмөхәмәтовтар «тел» алып ҡайтты»,— 
тип хәбәр итте. й о ҡ о  шунда уҡ осто. Ҡыйыу 
һуғышсыларҙы тиҙерәк күрге, улар менән бер
гә шатланғы килде. Беҙ Дилмөхәмәтов янына 
киттек. Осҡондарын сәсрәтеп янған усаҡ  э р 
гәһендә лейтенант Дилмөхәмәтов һуғышсан 
бурысты үтәгәндә күргәндәрен түкмәй-сәсмәй 
иптәштәренә һөйләп ултыра. Үҙенең һаҡал- 
мыйыҡтары еткән, күҙҙәре төпкә батҡан бу
лыуға ла  ҡарамаҫтан , йөҙөн ихлас ҡыуаныс 
яҡтырта. Мин һиҙҙермәй генә усаҡ янына у л 
тырҙым да тыңлай башланым.

«...Үткән көн Каминский станцияһына яҡын 
бер соҡорға килеп урынлаштыҡ, — тип һөй
ләй разведчик. — Тимер юл эшселәре йәшәгән 
барак күренеп тора. Мин ике иптәшемде алып 
баракка ыңғайланым. Ҡ алғандары бы ҙ, ҡ ы 
уаҡлыҡтар артына ышыҡланып,- кәрәк булһа 
ут асырға әҙер ҡалды.

Б аракка  яҡы нлаш ҡанда ғына, ҡ ар  өҫтө
нән ҡарайып һуҙылып ятҡан һуҡмаҡ  буйлап 
килеүсе кеше күренде, ул арҡаһына инстру
менттар тултырған тоҡ йөкмәгәйне. Туҡтарға 
ҡуштым.

Демченко фамилиялы украин ҡарты  булып



сыҡты был. Беҙҙең  планды тиҙ аңланы, й ә 
һәт кенә өйөнә барып, үҙенеке ише майға ҡ а 
тып бөткән кейем алып килде. Беҙҙең Абдул
лин һәм Демченко ҡарт, станция эргәһендәге 
күпер өҫтөндә юл төҙөклөгөн тикшергән кеше 
булып, күҙ алдында рельс аҫтына ш артлат
ҡыс күмделәр.

Бы на бер саҡ  төн ҡараһы н  ярып килеүсе 
паровоз уттары күренде. Ә бер нисә минуттан 
инде ҡ о л аҡ  ярғыс ш артлау  һауаны тетрәтеп 
ебәрҙе һәм ҡ аб ы р а  юл аҫтына тәкмәскән ва 
гондарҙан көслө ут бағанаһы күтәрелде.

һ уңы нан  беҙ Демченко ҡ ар т  аша 220-нән 
ашыу немец һалдаты  ҡырылған, шул тиклем 
үк  яралан ған  икәнен асыҡланыҡ. Ш артлауҙа 
немецтәр үҙҙәренең һаҡсыларын ғәйепләп, юл 
буйына сығарып атҡандар.

...Урман буйлап ҡайтып килгәндә, А лмаз
ный утары яғынан өс фрицтең беҙгә ҡарай  һы
бай юрттырыуын абайланыҡ. Боҫоп тороп, 
икеһен шунда уҡ йәлпәштерҙек, ә өсөнсөһө- 
нән, ана, ш табта генерал үҙе яуап ала. Я рай
һы ғына ҡош — капитан булып сыҡты», — тип 
ҡ ар а  күҙҙәрен ялтыратып көлөп алды Рәшит. 

* * *

Санэскадрондың ашыҡ-бошоҡ ҡоролған 
күсмә палаткаһы нда доктор А. А. Сарыгин 
менән санинструктор Мөхәммәт Вәлиев, урта
л ы ҡ ҡ а тимер мейес яҡҡандар  ҙа, брезент но
силкаға һалып, ҡаты  яраланған  Солтановҡа 
операция яһайҙар . Д ош ман пуляһе уның эсе
нә инеп тороп ҡалған . Доктор Сарыгин «бына 
үҙе» тип ҡ ан ға  батҡан ҡ урғаш  киҫәген ҡулы 
на алып күрһәтте. Был инде бөгөн уларҙың 
алтынсы операциялары ине.



Д ош ман тылында 
хәрәкәт иткәндә диви
зия тормошонда сан- 
эскадрон бүтән ваҡыт- 
тарҙағы ға  ҡ араған да  
ла ҙур урын тотто. Кө- 
нө-төнө йылы тейәк 
күрмәй, ял белмәй ү л е 
месле ут эсендә б ар 
ғанда, яраланған  ип
тәштәргә кисекмәй я р 
ҙам күрһәтеү, ҡаты  
яралы ларҙы  ла ҡ а л 
дырмайынса бергә 
алып йөрөү ғәҙәттән 
тыш ауыр эш ине. Ошо 
вазифаны беҙҙең эс
кадрон һуғышсылары 
намыҫ менән үтәне. 

Улар араһынан санинструктор Мөхәммәт Вә
лиев (хәҙерге көндә лә иҫән, Туймазыла йә
шәй), Ярулла Зәйнулла улы Ғайсин (Әлшәй 
районынан), сержант Барый Сөйәрғәлиев 
(һуғыштан һуң — филология фәндәре канди
даты, 1969 йылда Өфөлә үлде),  Вәлиәхмәт 
Ғәйнуллин (Учалы районынан), Зиннәт Вәлиев 
(Сибайҙан) доктор Сарыгиндең уң ҡулдары, 
ышаныслы ярҙамсылары булды. У ларҙың ф иҙә
кәрлеге һөҙөмтәһендә ауыр ш арттарҙа ла  бик 
күп һуғышсыларҙың ғүмерҙәре һаҡлап  алып 
ҡалынды һәм байтаҡ яралы ларҙы  улар, үҙ 
иңдәрендә күтәреп, дошман фронты аш а үҙе
беҙҙең яҡ ҡ а алып сыҡтылар.

һ ү ҙ  ыңғайында туҡталып, рейдтең иң 
ауыр көндәрендә аҙыҡ-түлек менән тәьмин 
итеү әсән йәндәрен аямаған  интендант хеҙм ә

Дивизияның санитария 
хеҙмәте начальниге
А. А. Сарыгин



те кешеләрен, атап 
әйткәндә, гвардия өл 
кән лейтенанттары 
Хәмзә Мирсәлих улы 
Ҡ асимов (Өфөлә йә
шәй) һәм А бдулла 
Д әүләтбаев  (Өфөлә йә
шәй), Әхмәт Ғәли улы 
Гәрәев (Өфөнән), өл 
кән лейтенант Ғариф 
Нәбиуллин (Өфөнән 
ине, үлеп ҡ алд ы ),  өл 
кән лейтенант Степан 
Волоцкий (Баҡалы
районынан ине, үлеп дивизияны ң ветеринария 
ҡ ал д ы ) ,  склад  мөдире хеҙмәте начальниге 
рядовой М иннулла Ғә- м - Б- Баһаутдинов
ли улы Бикмөхәммә- 
тов (Өфөлә йәшәй)
иптәштәрҙе, шулай уҡ ветеринария хеҙмә
те һуғышсыларынан гвардия майоры М ан 
сур Б ағдан  улы Баһаутдинов (Толбазыла йә
шәй), гвардия өлкән лейтенанты Хәлим Әх
мәтйән улы Сәлихов (Тәтешлелә йәшәй), Й о
соп Сиражетдин улы Кузин (Ғафури районы, 
Сабай  ауы лынан), гвардия өлкән лейтенанты 
Ғиниәтулла Алюков (Өфөлә йәшәй), гвардия 
капитаны Саттаров (хәҙер ветеринария фән
дәре кандидаты, Өфөлә йәшәй), гвардия стар
шинаһы Әхмәт Вилдан улы Сафуанов (Өфөлә 
йәшәй) иптәштәрҙе ҙур рәхмәт тойғоһо менән 
баһалап  үтке килә. Бынан ал д ар аҡ  әйтеп ки
теүемсә, дивизия рейд алдынан 400 саҡрым- 
лыҡ марш үтте, иң ауыр ш арттарҙа  дошман 
тылында ҡ аты  һуғыштар алып барҙы, шуға 
ҡ арам аҫтан  беҙҙең аттар ауырыманы, аҡһа*



маны — һәр саҡ түҙем булды, ир-егеттәрҙе б а 
рам тигән еренә алып барып еткермәй ҡ а л 
маны. Был башҡорт аттарының үҙҙәрен иң 
яҡшы яҡтан күрһәтеүе менән бергә, ветери
нария хеҙмәтенең дә эшенә ҙур баһа ине.

Санэскадрон палаткаһында яралы ларҙы ң  
һәр ҡайһыһы эргәһенә туҡталып, яр а л ы л ар 
ҙың хәлен белештем. Операция үткәргән һу 
ғышсылар, йәнләнешеп, минән бөгөнгө хәл
дәрҙе һораштылар. Мин уларға Донбасста 
ҡыҙыу һуғыш барғанын, тиҙҙән беҙҙең ярҙам 
менән Манштейн ғәскәрҙәре тулыһынса ҡ а 
мауҙа ҡаласағын, фронтта ҙур һынылыш бу
ласағын һөйләнем. Я ралары  ныҡ һы ҙлаһа ла, 
йөҙҙәрендә өмөт, ш атлыҡ сатҡылары б а л 
ҡый. Миңә лә нисектер еңел, рәхәт булып 
ҡалды. Уларға тыныс йоҡо, тиҙерәк сәләмәт- 
ләнеүҙәрен теләп сығып китә башлағайным, 
шул саҡ палатка түрендә ыңғырашып ятҡан 
старшина Насиров Н азар , тоноҡ күҙҙәре ме
нән миңә төбәлеп: «Иптәш комиссар, ниңә ин
де ошондай обстановкала беҙҙең менән этлә
нәһегеҙ... Артыҡ йөк булып ятҡансы... әллә 
беҙҙе... — туҡтап, бер аҙ хәл йыйғандай итте 
лә, яҡ-яғына ҡаранып: — Бы на мине, тим, 
атып ҡына китегеҙ, барыбер кеше булмайым 
бит инде...» — тине. Быны ишетеү ауыр ҙа, а я 
ныс та булдң.

— Иптәш Насиров, — тинем мин мөмкин 
тиклем ышаныслы итеп, — беҙ бер кемде лә, 
ниндәй генә хәлдә булһаҡ та, дошман ҡулы н
да ҡалды расаҡ  түгелбеҙ. Бына яралы ларҙы  
алыу өсөн тиҙҙән Оло ерҙән самолеттар килер, 
улар һеҙҙе госпиталдәргә алып китер. С әлә
мәтләнеп, туған дивизияға тағы әйләнеп ҡ а й 
тырһығыҙ. — Дөрөҫөн әйткәндә, мин үҙем дә



бының шулай буласағына ысын күңелдән 
ышана инем, ләкин... донъя хәлен белеп бу
ламы  ни... 1

Көтөлмәгән урында килеп сығып, дошман
ға әленән-әле ҙур зыян яһап тороу, беҙҙең ҙур 
көс менән дошман тылына инеү, уларҙың 
складтарын, тимер юлдарын өҙлөкһөҙ ш арт
латып тороу хәбәре тирә-яҡтағы утарҙарға, 
ҡ а л а л а р ға  етеп, йәшен тиҙлегендә халыҡ ар а
һына таралы п өлгөргән. Быға, урындағы х а 
лыҡтан да бигерәк, немецтәр үҙҙәре сәбәпсе 
булалар. Гарнизондарын мөмкин тиклем был 
тирәгә тартты ралар , әлбиттә, беҙҙе уратып 
алыу өсөн күберәк көс туплау ниәттәре. Геб
бельс пропагандаһы ла тырышып эшләй: беҙ
ҙең хаҡта, ҡы рағай  халыҡ, кеше ашаусылар, 
уларҙан  һ аҡ  булығыҙ, уларға  ҡарш ы  көрәште 
көсәйтегеҙ, тип кеше ыш анмаҫлыҡ хәбәрҙәр 
тарата. Беҙҙең корпус офицерҙәренең һәм һу
ғышсыларының колхозсылар һәм ш ахталарҙа- 
ғы эшселәр менән тығыҙ аралашып, Ҡыҙыл 
Армияның к ө н д ә н - к ө н  өлгәшкән уңыштарын 
һөйләү, фронттағы хәлдәрҙең айышына тө
шөндөрөү — урындағы халы ҡтың еңеүгә ы ш а
нысын нығытты, уларҙы ң беҙгә ярҙамы  һөҙөм
тәлерәк була барҙы. Бы ға тиклем айырым 
ауылдарҙа, ҡ ал а л а р ҙа  үҙҙәрен тулы хужа 
итеп тойған баҫҡынсылар өсөн тынғы бөттө, 
уларҙы ң һәр аҙымын үс алыусылар һағаланы. 
Немецтәр генә түгел, улар  ҡурайына бейегән 
һатлы ҡ йәндәр ҙә патриоттар ҡулынан үлем 
тапты.

1 Н. Насиров, ысынлап та, һауыҡты, һуңынан, д и 
визияға ҡайтып, 1944 йылда Ковель ҡалаһына һөжүм 
дткәңдә батырҙарса һәләк булды.



Беҙ туҡталған бер ергә төрлө яҡтан совет 
кешеләре ағыла, улар беҙҙән кәңәш, ярҙам һо
райҙар, үҙҙәренең көрәшкә әҙер торғанлы ҡта
рын белдерәләр. Дош ман тылы үҙгәрә — ф а 
шистәр өсөн ҡурҡыныс төҫ ала.

Д ивизияла бер генә көн булыуына ҡ а р а 
маҫтан, комсомолка Галина Билик, һуғышсы
ларға иҫтәлек итеп, үҙе яратҡан  йырҙы өйрә
теп өлгөргән.

Белоруссия родная,
Украина золотая,
Ваше счастье молодс 
Мы стальными штыками 
Возвратим...

Сәғәт киске һигеҙҙе һуҡты. Көн болотло, 
һалҡын ел күтәрелде. Күктән төшкән эре-эре 
ҡар  бөртөктәре, елбер-елбер бөтөрөлөп, ағас 
ботаҡтарына эленгән ҡалы н бәҫкә мамыҡ яп
ма булып һылана. Урман эсе тып-тын. Бына 
ҡапыл бөтә нәмә хәрәкәткә килде, эскадрон 
командирҙәренең: «По коням!» — тигән ко
мандалары урман тынлығын яңғыратып ебәр
ҙе. Ҡ алы н ҡ арҙы  ярып, Урал егеттәре дош 
манды туҡмау өсөн көнбайышҡа ҡ арай  юл 
алды.

Д ебальцевоға!
Алдан киткән дозорҙар, разведчиктәр беҙ

гә төрлө яҡтан хәбәр килтерәләр. Дош мандың 
Кавказ армияһына ярҙам ға  ебәрелгән күп ке
нә частәре, ярты юлда туҡталып, коммуника
цияларына ҡурҡыныс тыуҙырған беҙҙең кор
пусҡа ҡарш ы таш ландылар. Д ош ман беҙҙе



уратып алып юҡ итеү өсөн бөтә сараларҙы  
күрә. Ләкин бер урындан икенсе урынға күсеп 
эҙ юғалтыуыбыҙ, көтөлмәгән яҡтан удар ар 
тынан удар яһауыбыҙ уның иҫәп-ниәттәрен 
емерә торҙо.

Д ебальцево  юнәлешендә ҡалы н урман аша 
сығырға, текә ярлы балканы үтергә кәрәк ине. 
Күҙгә төртһәң күренгеһеҙ төн, тәрән ҡар  хәл
де бик ҡыйынлаштырҙы. Бөтә хужалыҡты үт
кәреү өсөн йөҙ йәшәр ш ырш ыларҙы киҫергә, 
туң ерҙе аҡтары рға тура килде. Ләкин һуғыш
сылар нисек кенә дәррәү тотонмаһын, был эш 
бик күп ваҡыт аласағы  асыҡ ине. Юл һ ал ған 
ды, артиллерия һәм хуж алы ҡ  бүлексәләре үт
кәнде көтмәй, ҡылы слы ларҙы  билдәләнгән 
маршрут буйынса алдан  ебәрҙек. Улар тәүҙә 
Хмельницкий исемендәге совхозға, унан үтеп, 
Д ебальцевонан алыҫ түгел Чернухино утары 
на таң  атҡансы уҡ барып етергә тейеш ине. 
һугы ш сы лар, аттарынан төшөп, яр ышығына 
һалынған тәрән көрт эсенә берәм-берәм б а 
рып сумалар. Аттар ярҙан  һикереп төшәләр 
ҙә тәрән һыуға ингән кеүек сумып юҡ була
лар. М алҡ ай ҙарҙы ң  баштары, ҡ олаҡтары  ғы
на күренеп ҡ ала .  Х ужалары ны ң ашҡыныуын, 
алда ҙур ҡурҡыныс көткәнен улар ҙа аңлаған 
төҫлө ине.

Сәғәт ярым самаһы үткәндер, Фондеран- 
цев хуж алы ғы нда ҡылыслылар ғына түгел, 
бөтә төр хуж алы ҡ тарҙы ң  әлеге хәүефле б ал 
каны имен генә үтеүен хәбәр иттеләр. Бында 
саперҙар айырыуса тапҡырлыҡ, тәүәккәллек 
күрһәттеләр. Ғаян  Йомадилов, Искәндәр Ура- 
сов, М уллағим Яҡупов соҡорҙан анһат ҡына 
сығыу юлы тапҡандар. Улар тәрәп ҡарҙы  ла, 
туң ерҙе лә соҡоп тормағандар, үн биш-егерме



сантиметр йыуанлыҡтағы ағастарҙы  ауҙарып, 
буй-буй бүрәнәләрҙе өс урындан бергә ҡушып 
бәйләгәндәр ҙә, һал рәүешенә килтереп, ҡар  
өҫтөнә түшәгәндәр, унан аттар ҙа, орудиеләр 
ҙә үткән. Соҡорға төшөп етеү менән, күперҙе 
ҡарш ы ярға күсергәндәр. Был тәжрибәне 
шунда уҡ бөтә хуж алы ҡтарға л а  еткерҙек, 
һөҙөмтәлә сәғәт төнгө икеләр тирәһендә диви
зия ҡ алҡы улы ҡҡа менеп бөткәйне инде.

Генерал Ш айморатов һыбай килеш текә 
ҡ ая  башында киң офоҡҡа ҡарап  тора. Был 
мәлдә уның һыны постаменткә ҡуйылған мө
һабәт һәйкәлде хәтерләтә. Тик атының ел ың
ғайына таралып, өҙлөкһөҙ елберҙәп торған 
ҡойроғо ғына был күренеште ысынбарлыҡҡа 
ҡайтара  ине. Мин генералға бөтә х у ж алы ҡ 
тың ҡушылған урынға тупланып бөтөүен, под- 
разделениеләрҙә ул-был булмауын хәбәр ит
тем. Тик доктор Сарыгин хужалы ғы нда ғына 
дошман тылына ингәндә тәүге алышта я р а 
ланған Солтановтың (Дәүләкән районы) я р 
ҙы төшкәндә үлеүен әйттем. Ул бер ауыҡ уй
ланып, миңә ҡ араны  ла: «Солтанов тиһеңме, 
ә, беләм, беләм, Захаров  х у ж алы ғы нан» ,— 
тип хәтерләне. Унан: «Ни эшләйһең бит, һу
ғыш ҡорбанһыҙ булмай инде», — тип көрһө
нөп ҡуйҙы. Мин, Солтановты баяғы тәрән яр 
буйына плащ -палаткаға  төрөп күмеп киттек, 
тинем. Генерал бер һүҙ ҙә өндәшмәй, балка 
яғына ҡарап  алды. «Ундай ҡәберлектәрҙе яҙа 
барырға кәрәк. һуғы ш тан  һуң уларға  һәй
кәлдәр ҡуйылыр, һағынып яҡындары, б ал а 
лары килер, ҡ аһарм андарҙы ң  баш остарында 
күҙ йәштәрен түгер...» — тип өҫтәне.

Полковник Голенев һәм майор Кузнецов 
килеп, разведкаға ебәрелгән Бикмәтовтарҙан



тәүге хәбәр алынғанлығын белдерҙеләр. Голе
нев: «Бикмәтовтар Чернухиноға барып еткән, 
тик рациялары  эшләмәй торған. Ш уға күрә 
быға тиклем элемтә тота алмағандар. Давы- 
довка утарында дошмандың бер артиллерия 
полкы, бер пехота батальоны урынлашҡан. 
Чернухинола бер танк полкы бар. Дебальцево 
тимер юлының һәр ике яғы дошман тар аф ы 
нан ҡаты  һаҡлана. Ваҡытлыса туҡтап тор
ған тимер ю лдарында уҙған төндән алып т а 
ғы хәрәкәт башланған», — тине.

Беҙҙең  алда тағы  л а  ҡалы н урмандар, тә- 
рән соҡорҙар, текә ҡ аялар ,  эреле-ваҡлы тау 
ҙар. Ш уға ҡ арам аҫтан  яҡтырғансы утарға 
инергә тейешбеҙ. Бөтә хуж алы ҡты  билдәлән
гән ваҡы тҡа алып барып еткереү ауыр бул
ғанлыҡтан, подполковник Фондеранцев етәк
селегендә дивизиянан өс эскадрон, 45 милли
метрлы пушкалар батареяһы нан торған удар 
группа төҙөп, уны алдан  ебәрергә булдыҡ. 
Фондеранцевкә ярҙамсы итеп майор Черников 
билдәләнде. Улар ашығыс юлға сыҡты.

Ворошиловград менән Дзержинский ҡ а л а 
лары  араһында ҙур таш  юл үтә. Бы л юлдан 
көнө-төнө бер туҡтауһыҙ дошмандың автоко
лонналары  йөрөп тора, бынан улар көнсығыш
ҡ а  ҡорал, көнбайыш ҡа яралы  һалдаттарын, 
талап  алған икмәк, малдарҙы  оҙаталар. Ошо 
юлды аш а сығырға кәрәк ине. Генерал Ш ай
моратов Захаров  хужалы ғы на — юлды Д зер 
жинский яҡлап, Хәбиров хужалығына Воро
шиловград яҡлап  ике урындан дивизия үтеп 
бөткәнсе быуып торорға бойорҙо. Ю лдың З а 
харов полкы биләгән тәңгәлендә тәрән һаҙлы 
соҡор өҫтөнә һалынған 38 метр оҙонлоғонда
ғы күпер бар. Ул күперҙе ш артлатыу дошман



өСөй ҙур Юғалтыу буласағын аңлап, майор 
Захаров минерҙарына тейешле әмер бирҙе.

Күперҙе бары алты дошман һалдаты  ғы
на һаҡлағанын разведчиктәр килеп әйтте, 
һаҡ сы ларҙы ң  да дүртеһе урындағы бандера- 
сыларҙан йыйылған полицай йораттары. Б е ҙ 
ҙең разведчиктәр яҡы нлаш ҡанда, улар, күпер 
төбөндә боҙҙан яһалған  йорттарында ут яғып, 
һөт ҡайнатып ултыралар икән. Разведчиктәр, 
ҡ араңғы лыҡтан файҙаланып, эһ тиергә лә 
ирек бирмәй, үткер бысаҡтары менән уларҙың 
эшен бөтөрәләр ҙә күпер бағаналары  төбөнә 
мина күмә башлайҙар, һуғы ш сы ларҙы ң  бер 
төркөмө арыраҡ, юлға тол ш аш калары  теҙеп, 
детонаторҙарҙы беркетеп кенә ятҡанда, бо
ролманы машина ф аралары  яҡтыртып ебәрә: 
ҙур тиҙлек менән килгән автомашина колон
наһына 50—60 метрҙар самаһы ғына ҡала. 
Ш артлатыусылар ситкә саҡ тайшанып өлгө
рәләр, шул мәл ер һелкенеп, күпер фермалары 
күккә оса. Иҫән ҡ алған  фашистәр, тәртипһеҙ 
атып, тырым-тыраҡай югерешә баш лайҙар , 
ләкин беҙҙең пуляләр уларҙы  ҡырып һала.

һуғыш  20 минуттан артыҡ ваҡытты а л м а 
ны, шул арала  дошмандың бер нисә йөҙ һ ал 
даты үлтерелде, 24 автомашинаһы яндырыл
ды, 24 пушкаһы шартлатылды. Өҫтәүенә улар 
өсөн мөһим булған үҙәк юл да оҙаҡ  ваҡы тҡа 
өҙөлдө. Ҡ улға  төшкән офицерҙәр бик кәрәкле 
мәғлүмәттәр бирҙеләр. Д ош ман иҫәбенә ҡ о 
ралланып алдыҡ та, юлды арҡыры сығып, Д а- 
выдовка утарына яҡынлашып килгән подпол
ковник Фондеранцевкә ярҙам ға  ашыҡтыҡ, 
һуңынан шул асыҡланды: Ворошиловград 
гарнизоны тарафынан беҙгә ҡ арш ы  ебә
релгән немец частәре уҙған төндө, беҙ ҡунған



урманды уратып алып, һөжүм башлаған, өс 
сәғәткә яҡын үҙ-ара атышып, үҙҙәренең 60-тан 
ашыу һалдаттарын үлтергәндәр. А ҙаҡ асыу
ҙан беҙҙән ҡ ал ған  зем лянкаларға  ут төртөп 
киткәндәр. Арттан ҡыуа сыҡһалар  ҙа, ҡаты 
буранға осрап, яҡындағы  «1 Май» совхозына 
инеп ыш ыҡланғандар. Был турала беҙгә акти- 
вистәр хәбәр итте.

Партия й ы йы л ы ш ы
12 февраль. Иртәнге сәғәт етеләр тирәһен

дә Д авы довка  утарына яҡын урманға килеп 
тупландыҡ. Төн буйына өҙлөкһөҙ ҡоторонған 
бурандың таң  алдынан тағы ла көсәйә төш
кәнен күреп, генерал Ш айморатов: «Был беҙ
ҙең өсөн яҡш ы ла әле, дошман бындай көндө 
йылынып ултырырға ярата», — тип ҡәнәғәт 
көлөп ҡуйҙы. Ашығыс рәүештә эскадрондарҙы 
һуғы ш ҡа әҙерләй башланыҡ. «Катюша»лар- 
ҙы совхоз яғына тоҫҡап, урмандың көнбайыш 
яғына күсерҙек. Бының өсөн 2,5 саҡрымға һу
ҙылған урман аш а һуғышсылар тәрән ҡарҙы 
көрәп юл ярҙылар.

Бикмәтовтар биргән мәғлүмәттән совхозда 
дошман танкы лары  ла барлығы беленде. Ш у
ның өсөн 45 миллиметрлы орудиеләр батарея
ларын, ПТР-ҙарҙы , ныҡлап йәшереп ҡуйыл
ған «катю ш а»ларҙан  300 метр самаһы ал ға 
р аҡ  сығарып, атыу өсөн тәғәйен юҫыҡтар бил
дәләнде.

Хәҙергә совхоз тын ине. Алдан киткән под
полковник Фондеранңевтән дә хәбәр юҡ. Б и л 
дәле, был хәл Ш айморатовты борсой. «Был — 
көслө дауыл алдынан була торған тынлыҡҡа 
оҡшаған», — ти ул.



Совхоздың көнсығыш яғында ҡола ялан: 
бер генә соҡор-саҡыр ҙа, бер генә ҡы уаҡлыҡ 
та күрмәҫһең. Был яҡтан уға һөжүм итеү — 
тактик яҡтан, әлбиттә, хата булыр ине. Ә бы 
на көнбайыштан һәм төньяҡтан утар туйыра- 
лыҡ менән ҡапланған  тәрән соҡорға барып 
терәлә. Ошонан дошманға һиҙҙермәй генә 
ташланыу өсөн уңайлы. Беҙ шул хаҡта  кә
ңәшләшеп торғанда, совхозға ҡ арай  көнба
йыш яҡтан көслө ут асылды. Был Фондеран- 
цев хужалығы булыуҙа шик юҡ ине. Утар си
тендәге оҙон келәттәргә, унан алыҫ та түгел 
рәт-рәт теҙелгән эҫкерттәргә ут ҡабынды. Был 
хәл көтөлмәгәндә генә булғанға, баш та дош 
ман һалдаттары утарҙың бер башынан икенсе 
башына тәртипһеҙ югерешеүҙән уҙа алм аны 
лар. Ләкин бик тиҙ иҫтәренә килделәр, ергә 
ятып, бөтә төр ҡ оралдарҙан  ут астылар. Тик 
һуң ине инде. Беҙҙең атлылар, совхоз йортта
ры араһына үтеп, үҙҙәренә уңайлы позиция 
биләп өлгөрҙөләр. Немецтәр һуғыша-һуғыша 
совхоздың көнсығышына сигенделәр. Быны 
ҡарап торған Ш айморатов телефон аш а к а 
питан Хәбировҡа бөтә пуш каларҙан  да ут 
яуҙырырға бойорҙо. «Ләкин, ҡ ар а  уны, һаҡ  
бул, ориентирҙе бутамаһындар, Фондеранцев 
хужалығына зарар  килтермәгеҙ»,— тип иҫкәр
теп ҡуйҙы.

Көтмәгәндә үҙ тылынан төшөп ярылған 
снарядтәр дошман ғәскәрҙәрен аймылыш ит
те. Танкылары беҙ тупланған урманға ҡ арап  
ут асты һәм, таралып,' тигеҙ яландан  беҙгә т а 
бан үрмәләне-. Фондеранцев биләгән совхоз
дан сығып ҡасҡан  дошман пехотаһы ла, тан 
кыларға ышыҡланып, урман яғына ташланды.

Ошо киҫкен минутта капитан Хәбировтың



айырым аТлы артиллерия дивизионы батарея
лары  телгә килде, улар фашист танкыларына 
тоҫҡап ата башланы. Мин 76 миллиметрлы 
орудие батареяһы командире өлкән лейтенант 
М. Гәрәевтец нисек һуғышҡанын күрҙем. 
Ул бер пушканы бороп, беҙҙең өҫкә килә ят
ҡан  ауыр танкыға атып ебәрҙе. Танк туҡтап 
ҡалды , уны ҡ ар а  төтөн һәм көслө ялҡын сол
ғап алды. Тупсы аҫтан ғына пушканы икенсе 
танкы ға төҙәне. Уны л а  ике атыуҙа юҡ итте. 
Бер Гәрәев кенә был һуғышта дошмандың өс 
танкыһын яндырҙы.

Дивизион командиренең ҡаһарманлығы на 
л а  һоҡланмаҫлы ҡ түгел ине. Тирә-яғын сол
ғап алған  ут, төтөн эсендә, пуляләр яуып тор
ған бер мәлдә, үлемдең күҙенә тура ҡарап, 
капитан С. X. Хәбиров 1 үҙенең батареялары  
менән ысын ут оҫтаһы булып идара итә ине.

Сәйфулла Хәлиулла улы 1906 йылда 
Баш ҡортостандың Архангель районында ярлы 
ғаиләлә тыуып-үҫкән, йәшлек йылдарын ур
ман ҡырҡып, Инйәр йылғаһында һал ҡыуып 
үткәргән. Хәрби хеҙмәткә алынғас, рядовой
ҙан алып командиргә тиклем күтәрелгән. Был 
урта буйлы, киң күкрәкле, көләс йөҙлө артил- 
леристең ниндәй ауыр һы науҙарҙа ла  биреш
мәй, үҙ эшен яҡшы белеп башҡарыуын күреп, 
генерал Ш айморатов уны дивизияның айы
рым артиллерия дивизионының командире 
итеп үҫтерҙе, һуңы нан  ул артиллерия полкы 
командире булып китте. Был һуғышта ла к а 
питан үҙен һынатманы. Хәбиров етәкселегендә 
беҙҙең артиллеристәр: лейтенант Шакирьянов,

1 Майор Сәйфи Сәитов ҡаты яраланғас, артиллерия 
дивизионы командире капитан Сәйфулла Хәбиров булды.



лейтенант М. Нагаев, лейтенант Әнүәр Ғәзи- 
муллин совхоз өсөн барған алышта дош ман
дың 12 танкыһын яндырҙылар.

Танкыларға йәшеренеп килә ятҡан дош 
ман пехотаһы, дөрләп ултырған танкыларына 
ла ҡарамаҫтан , аяғөҫтө баҫып, күкрәктәренә 
терәп тотолған автоматтарҙан ата-ата , беҙгә 
табан югерә башланы. Ике ара 500 метр са 
маһы ғына ҡалды. Ошо ваҡытта урман си
тендә йәшеренеп торған «катюша»лар телгә 
килде. Ҡ ар  өҫтөн ут ялмап алды... 45 минут 
буйына мәхшәр төҫлө тетрәп торған ялан  тын
ды. Беҙ совхозға килеп ингәндә Фондеранцев 
һуғышсылары Я- Ғималетдинов 1 етәкселеген
дә эш итеп, ҡайһыһы ҡ ай ҙа  ҡасып ҡ алған  
фашистәрҙе бер урынға йыйғайнылар инде. 
Әсирҙәр араһында өс өлкән офицер ҙә бар ине. 
Был һуғышта дошман 950-нән ашыу һ ал д а 
тын һәм офицерен юғалтты, 12 танкыһы янды 
рылды, 4 танкыһын төҙөк көйө ҡ улға төш өр
ҙөк (уларҙы шартлаттыҡ, сөнки беҙҙең а р а 
ла танкистәр юҡ ине), 15 станок, 32 ҡул пуле
меты һәм меңдән артыҡ төрлө автоматтар, 
пистолеттәр йыйылды. Д ош м ан тылында ойош
торолған ошо һөжүм дә уңышлы үтте. Был 
еңеү беҙҙең һуғышсыларҙы алда торған тағы 
ла ҙурыраҡ алыштар.ға дәртләндерҙе.

Капитан X. Бикчурингә (ул 60-сы полкта 
комиссар вазифаһын үтәй ине) совхоздың ян 
май ҡалған  ҙур һарайында коммунистәрҙе 
йыйырға ҡуштым, йыйы лы ш ты  асыр алдынан 
ғына дошмандың тимер юлын өҙөргә ебәрел-

1 Майор Я. Ғималетдинов һуғышҡа тиклем Б аш 
ҡортостан республика прокуроры булып эшләй, атлы 
дивизняга үҙ теләге менән прокурор булып килде. 194-3 
йылдың 23 февралендә һәләк булды.



Партия йыйылышынан һуң



гән лейтенант Дилмөхәмәтов төркөмө лә һу
ғышсан бурыс үтәп ҡайтты. Ләкин улар  а р а 
һында командирҙәре юҡ ине. Дилмөхәмәтов- 
тың партбилетен миңә рядовой Садриев тап 
шырҙы. Был хәбәрҙе ишетеү беҙгә бик тә ауыр 
булды. Аяғөҫтө тороп, һәр кемгә яҡын, асыҡ 
йөҙлө, йор һүҙле, матур йырлай торған батыр 
лейтенантты иҫкә алдыҡ.

йы йы лы ш та мин дошман тылында ү ткә
релгән дүрт тәүлек эсендә булып уҙған һу
ғыштарға йомғаҡ яһағанда, ундағы уңы ш тар
ҙы һанап, айырым кешеләрҙең өлгө булы р
ҙай тәжрибәләрен күрһәтеп үттем. Ш уның ме
нән бергә был һуғыштар әле беҙҙең өҫкә йөк
ләтелгән ҡ атм арлы  бурысты үтәүҙең башы 
ғына икәнлеген иҫкәрттем. Икенсе мәсьәлә бу
лып уҙған һуғыштарҙа айырыуса батырлыҡ 
күрһәткән иптәштәрҙең Коммунистәр партия
һына алыуҙы һорап биргән ғаризалары н ҡ а 
рау тора иңе.

Майор Ариткулов, баҫып, аҡрын ғына, л ә 
кин кәрәкле урында баҫым менән:

— Беренсе ғариза боец Садриевтеке,— тип 
уны уҡып ишеттерҙе: «Баш ҡорт атлы диви
зияһының 2-се полк партойошмаһы секретаре- 
нә. Шул уҡ полк разведчиге, взвод боецы С ад 
риев Әҙһәмдән.

Ватан ҡурҡыныс аҫтында .булғанда, үҙ те
ләгем менән ҡанескес дошманға ҡарш ы  фронт
ҡа киттем. Бөтә көсөмдө, бөтә белемемде би
реп, халҡым бәхете өсөн көрәшәсәкмен. Ҡ аты  
көрәштә дошман утынан үлһәм дә, халҡыбыҙ- 
ға бәхет биргән Ленин партияһы ағзаһы бу
лып үлермен.

һуғы ш  башланған көндән алып бөгөнгө 
көнгә тиклем дошмандың 19 һалдатын үҙ ҡу-



лым менән юҡ иттем, өс күперҙе ш артлатыу
ҙа, ике эшелонды тәкмәстереүҙә ҡатнаштым. 
Алдағы һуғы ш тарҙа тағы ла батырыраҡ алы 
шырға һүҙ бирәм. Мине Коммунистәр партия
һына алыуығыҙҙы һорайым.

Баш ҡ орт  атлы дивизияһы һуғышсыһы 
Ә. Садриев.
1943 йыл, 12/П».

й ы й ы лы ш та  ҡатнаш ыусылар һуңғы зада- 
ниенең нисек үтәлеүе хаҡында Садриевтең 
һейләүен һоранылар.

— 10 февралдә, төндә, беҙҙең взводты лей
тенант Дилмөхәмәтов Дзержинский станция
һы юнәлешенә алып китте, — тип һөйләй баш 
ланы Садриев. — Беҙ тимер юл буйлап Воро
шиловград яҡлап  һуҙылған урман араһынан 
станцияға табан  25 саҡрым самаһы барҙыҡ. 
Уҙған эшелондарҙы күҙ уңынан ы скы нды рма
ныҡ. Был урындарҙа составтарҙың шартла- 
тылыуы һирәк булғанғамы, дошман юлды 
һаҡ лауға  әллә ни иғтибар бирмәй ине. П ри
казды тулыһынса үтәүгә ышаныс артты. Бы н
дағы  тимер юл ҡуш магистраль булғанлыҡ
тан, һәр утыҙ минутҡа бер эшелон үтеп тора. 
Ш ул көн ҡ араңғы  төшөүгә беҙ Дзержинский 
станцияһына 5 саҡрым ҡ ал а  йылға арҡыры 
һалынған тимер күпергә яҡынлаштыҡ. Тимер 
юл буйлап теҙелгән рәшәткә артындағы ҡар 
өйөмөнә ышыҡланып ултырҙыҡ та, лейтенант, 
беҙҙе ике төркөмгә бүлеп, юлды ике яҡлап 
ҡымтырға, бер ыңғайҙан ике юлды ла өҙөргә 
кәрәклеген аңлатты. Беҙ, шпалдар араһына 
мина күмеп, уға беркетелгән электр сымын 
рельс еҫтөнә ҡуйҙыҡ та, үҙебеҙ әлеге ышыҡ- 
ланғыстар артына боҫтоҡ. Был юлы ла эш бик 
уңышлы сыҡты: паровоз тәгәрмәстәре сым



өҫтөнә килеп менеү менәи, миналар ш ар тла 
ны. О ҙаҡлам ай  ҡарш ы яҡтан килгән поезд 
да күккә оето. Ә паровозы, осаһыца сыбыртҡы 
төшкән айғырҙай, үрәпсеп китеп, вагондар ме- 
нән бергә күпер аҫтына олаҡты. Шул саҡ  көн
байыштан йәнә өс кенә вагон таҡ ҡ ан  поезд 
килеп сыҡты. Беҙ урманға ҡарай  сигенә б аш 
ланыҡ. Ләкин дошман минометтарҙан, пуле
меттарҙан ут асты. Бер аҙ барғас, бер мина 
Д и л м ө х ә м ә т о в  менән Павлов араһына т ө ш ө п  
шартланы. Ярсыҡ Павлов.тың эсенә тейҙе, ә 
лейтенант Дилмөхәмәтовтың түбә ҡапҡасын 
ҡутарып ташланы. Ул, нимәлер әйтергә итһә 
лә, булдыра алманы. Беҙ уны, плащ -п алатка
ға һалып, урманға тиклем алып килгәс, бер 
ҡарт имән төбөнә ерләп киттек. П авлов та 
беҙҙең ҡулда йән бирҙе. Уны бынан алыҫ тү
гел урында күмеп ҡалды ры рға тура килде, — 
тип һүҙен бөтөрҙө Садриев. Үҙенең күҙҙәренән 
ирекһеҙҙән йәш аға ине. Бер ауыҡ тын торҙо 
ла минең эргәлә ултырған комсорг лейтенант 
X. С ам ато вҡ а :— Бына был Павловтың комсо
мол билете, -— тип һуҙҙы.

Ариткулов, йыйылышта ҡатнаш ыусыларға 
ҡарап:

— Ниндәй тәҡдимдәр бар? — тип һораны.
Барыһы ла бер тауыштан Садриевте Ком- 

мунистәр партияһына алы рға тигән тәҡдимгә 
ҡушылды.

Икенсе ғариза артиллерист сержант Ғ. Әх- 
мәровтан ине.

Ул ғаризаһында дошмандың 5 танкыһын,
8 автомашинаһын, 4 дзотын яндырғанлығын 
һөйләне, шуны дөрөҫләп, ғаризаһы на коман
дире Хәбировтан алған  справка теркәгәйне.



Комсомолец Әхмәров та йыйылышта Ленин 
партияһына ағзалы ҡ ҡ а кандидат итеп . алын
ды. Рядовой Садриев менән сержант Әхмәров 
алда торған һуғы ш тарҙа тағы ла нығыраҡ б а 
тырлыҡ күрһәтергә һүҙ бирҙе. Шул ваҡыт ге
нерал Ш айморатов, һүҙ алып, коммунистәр 
алдында торған мөһим бурыстар хаҡында 
һөйләне.

й ы й ы лы ш  бөтөр алдынан, капитан Хәки
мов менән рядовой Сөйәрғәлиев радио аша ү ҙ 
ҙәре ҡабул  иткән фронт яңылыҡтары менән 
таныш тырҙылар. Оло ерҙән килгән хәбәр һәр 
кемдең йөрәген ярһып-ярһып тибергә мәжбүр 
птте.

Беҙ — г в а р д и я с ы л а р
Полковник И. И. Голенев полк командир- 

ҙәренә лейтенант Бикмәтовтарҙан  алған һуң
ғы мәғлүмәтте уҡып тора ине. «Дошман Де- 
бальцево станцияһын ашығыс нығыта, юл 
өҙөлгәнгә күрә, бик күп эшелондар үтә алмай 
быуылып тора. Станцияны һ аҡ лау  әсән көн
байыштан өҫтәлмә көстәр килтерелде,— тигән 
уры ндарға баҫым яһап, алда торған марш, 
төндә буласаҡ  һуғышта һәр бер полкка айы
рым заданиеләр  аңлатты. — Беҙҙең станцияға 
яҡынлашыуҙы, билдәләнгән урындарға урын
лашыуҙы дошман һиҙмәҫкә тейеш. Д ивизия
ның штабы Чернухинола буласаҡ», — тине.

П риказ уҡылды, командирҙәр үҙ полкта
рына таралышты.

Сәғәт төнгө ун икене һуҡҡанда, асыҡ ялан
дан  тәрән ҡ ар  ярып, Чернухино утарының 
төньяғындағы яңғыҙ йортҡа юнәлдек. Беҙҙе 
өҫтөнә аҡ халат  кейеп, ҡулына автомат тот-



Кай лейтейайт ВйкМәтбВ менәй М. Ғайсаров 
ҡаршыланы. Улар инде ауылдың ҡайһы 
ерендә нимә барлығын аныҡ белгән. Утарҙың 
көнбайыш өлөшөндә баш тан-аяҡ  ҡ о р ал л ан 
ған дошман частәре торғанын һөйләнеләр. Ге
нерал шунда уҡ 60-сы полктың беренсе һәм 
икенсе эскадрондары көсө менән утарҙы дош 
мандан таҙартырға бойорҙо.

Чернухино утары өсөн һуғыш тарҙа мино- 
метсылар ҙур батырлыҡ күрһәтте. Коммунист 
сержант Ш. С. Мохтаров дошмандың 5 пуле
метын, сержант Т. М. Петров өс пулеметын 
юҡ итте. һ а л д а т  С. К. Шәмиғолов, ағас баш ы 
на менеп, юл сатлығындағы йорт ҡыйығынан 
беҙҙең өҫкә ут яуҙырған пулемет расчетын 
граната таш лап дөмөктөрҙө. Взвод команди
ре коммунист 3. С. Иҫәнгилдин, үҙ взводы ме
нән тылға үтеп инеп, ҙур паника тыуҙырҙы, 
был өс урамды еңел генә дошмандан т а ҙ а р 
тырға мөмкинлек бирҙе.

Лейтенант Бикмәтов һәм Ғайсаров Черну- 
хинола штаб өсөн билдәләнгән ҙур таш  под
валды күрһәтте. Ысынлап та, урын штаб өсөн 
уңайлы булып сыҡты. П одвалдың тирә-яғын- 
да бер төрлө лә йорт-ҡура юҡ, шулай уҡ ҡ а р 
шылағы соҡор буйлап уға килеп-китеп йөрөү 
ҙә йәтеш буласаҡ ине. һ әр  йорт баҡсаһында 
таштан һалынған тәрән подвал бар. Улар беҙ
ҙең өсөн алдан эшләнеп ҡуйылған дзот хеҙмә
тен үтәнеләр, бомбаларҙан  ышыҡланылар. 
Ш табтан алыҫ түгел бер подвалға лейтенант 
Хәкимов рацияһын урынлаштырҙы ла беҙгә 
етәкселек иткән Көньяҡ-Көнбайыш фронт 
штабы менән элемтәне нығытты.

14 февраль көндө дошман Ворошиловград- 
тағы төп көсөн алып, беҙгә ҡарш ы  тупларға



тотонған. Ошоноң арҡаһында мөһиМ промыш
ленность үҙәге булғаң Ворошиловград беҙҙең 
ғәскәрҙәр тараф ы нан  аҙ көс менән азат  ител
гән. Был эштә беҙҙең атлы ларҙы ң роле хәл 
иткес булды. Шул айҡанлы Ставка приказы 
менән 8-се атлы корпусы 7-се гвардия атлы 
корпусы тигән исем алды. Ошо көндән баш 
лап  беҙҙең дивизия 16-сы гвардия атлы диви
зияһы тип йөрөтөлә башланы. Ошо айҡанлы 
генерал-полковник О. И. Городовиков партия
ның Баш ҡортостан  Әлкә Комитетенә ҡотлау 
телеграммаһы ебәрҙе: «Баш ҡорт атлы диви
зияһына 16-сы гвардия исеме бирелде. Ул 
башҡорт халҡының ҙур ышанысын дош ман
ға ҡарш ы  булған ауыр һуғышта аҡ л а
ны...»

15 февралдә, сәғәт дүрттәр тирәһендә, под
полковник Фондеранцев полкы тимер юлды 
аш а сығып, беҙҙән дүрт саҡрымдағы  Дебаль- 
цево станцияһының көньяғында актив оборо
наға күскәнлеген хәбәр итте. Ләкин майор З а 
харов менән капитан Хәбиров хуж алы ҡ тары 
нан һам ан да хәбәр юҡ. Улар менән телефон 
аш а ла һөйләшеп булмай, сөнки сым һуҙыл
мағайны әле. Бындай саҡта ш табтағыларҙың 
борсолоуы һәр кемгә аңлаш ыла. Әленән- 
әле сәғәтенә ҡ ар ап  торған генерал Ш айм ора
тов, уларҙан  кәрәкле хәбәр һаман да  килмә
гәс, штаб ҡарам ағы ндағы  разведка эскадрон
дарын икегә бүлеп, Хәбиров менән Захаров 
хуж алы ҡтары ның хәлен белеү һәм ашығыс 
хәбәр итеү өсөн ебәрҙе. Мин майор Ариткулов 
һәм майор Кузнецов менән бергә дивизияның 
санэскадронын, коноводтарҙы һәм интендант
тарҙы  хәүефһеҙ урынлаш тырыу хәстәрен күр
ҙем.



Тен ҡаранғы , күктә йоНдоҙ әҫәре күреНмәй. 
Төньяҡтан көньяҡҡа ҡарай, һауала  төрлө төҫ
тә утлы юл ҡалдырып, өҙлөкһөҙ яуып торған 
дошман пуляләре тыныс ятҡан ауылға нин
дәйҙер шомло шәүлә һалалар . Тимер юл эр 
гәһендә дошман һауаға бер туҡтауһыҙ раке
та сөйә.

Доктор Сарығын үҙенең ярҙамсы лары  ме
нән утарҙың көньяҡ ситендә өс таш зем лян ка
ны бушатып, таҙартып, тәүге икеһенә яр ал ы 
лар өсөн йыйылма карауаттар , операция йы
һаздары ҡуйғайны. Килеүебеҙҙе күргәс: «Беҙ 
бында, ҡ ал а  больницаларындағы шикелле, 
эште корпустарға бүлеп ебәрҙек», — тип йыл
майҙы. Беҙгә санэскадрон уры нлаш ҡан зем 
лянкалар  оҡшаны. Стеналар ҡалын, бында 
яралы ларға  тынысыраҡ булыр төҫлө. Урам 
аша ике землянкаға дивизияның интендант
тары төйәкләнгән. Өлкән лейтенант Ҡасимов 
һәм Дәүләтбаев: «Бына бында склад, запас 
продукттарҙы урынлаштырабыҙ, . ә быныһын- 
да ■— кухня буласаҡ», — тип үҙ пландарын 
һөйләнеләр ҙә, беҙҙең фекерҙе ишетәһеләре 
килеп, буғай, тынып ҡалды лар . «Яҡшы булыр, 
ләкин аттарығыҙ асыҡта ҡалмаһын»,— тинек. 
Майор Ариткулов таңға саҡлы айырым зем 
лянкала мунса ойоштороп өлгөрөргә кәрәк
леген әйтте. Был ысындан да алда  торған иң 
мөһим һәм ашығыс эштәрҙең береһе ине, сөн
ки ауыр ҡышҡы кейемдәр офицерҙәрҙең һәм 
һуғышсыларҙың өҫтөнән күп тәүлектәр инде 
һалынғаны юҡ. Ҡ айһы  бер иптәштәр аҡ  тун 
йәки фуфайкалар эсендә «бөжәк»тәрҙең күре
нә башлауына зарланалар .

Нисек кенә мәшәҡәтле булмаһын, ту ҡ та
ған һәр бер урында ашығыс рәүештә мунса



һалыу, бөтә һуғышсыларҙы аҙнаға бер тап
ҡыр йыуындырып тороу беҙҙең ғәҙәткә ин
гәйне инде. Күрше частәрҙән дә килеп инеп 
китәләр хатта. Үрнәк алып, үҙҙәре лә беҙгә 
оҡшатып мунса һалы рға өйрәнәләр. Яҡшы 
итеп мунса һалы уҙа бигерәк тә капитан Хәби
ров айырылып тора ине. Ул, урманға килеп 
туҡтау менән, саперҙарҙан  ҙур землянка со- 
ҡота ла, тирә-яғын буратып, иҙән-түшәмдәре- 
нә урталай яры лған  ағастар йәйҙереп, мунса
ны ике бүлмәле итеп һалдыра. Уның алғы яғы 
кейемдәр элеү, сисенеп-кейенеү өсөн ф ай ҙала
ныла, 40 биҙрә һыу һыйҙырышлы ике-өс ти
мер мискә ултыртып эшләнгән таш лы мейестә 
сабынырға эҫе пары ла, йыуынырға йылы 
һыуы ла етерлек була. Эскадрондар алдан тө
ҙөлгән расписание буйынса тәүлек эсендә т а 
ҙарынып, өҫ-баштарын алмаш ты рырға өлгө
рәләр. Күсеп киткәндә, мунсанан тимер мис
кәләрҙе, ҡайһы  бер тимер өлөштәрҙе генә а л а 
лар  ҙа, ҡ алғаны  шул төҙөк көйөнсә тороп ҡ а 
ла. Бының өсөн урындағы халы ҡ беҙгә рәхмәт 
әйтеп оҙатып ҡ а л а  ине.

Чернухинола иң ауыры — аттарҙы урын
лаш тырыу булды, сөнки был тирәлә урман 
үҫмәгәнлектән, тәбиғи ышыҡ юҡ ине. Ләкин 
тырыш кавалёристәр таң  атҡансы үҙҙәренә 
беркетелгән аттарҙы тәрән транш еяларға тө
шөрөү менән сикләнмәй, уларҙың өҫтәрен, 
икешәр ҡ а т  ағас һалып, тупраҡ менән әүеҫ- 
лекләп тә өлгөргәйне. Х айуанҡайҙарға үҙ 
ваҡытында именлек сараһы күреү арҡаһында, 
күп көндәр буйы барған  ҡаты  һуғышҡа ҡ а р а 
маҫтан, күпселек аттарҙы  һаҡ лап  ҡ ал а  ал 
дыҡ. Ш улай итеп, беҙ бер ниҫә сәғәттә ер аҫ
тына «күсенеп» бөттөк.



Ебәрелгән разведчиктәр Захаров  полкы, 
һуғышсыларының, дошманға осрамай, билдә
ләнгән урынға барып етеүен хәбәр итте. Тиҙҙән 
полк менән штаб араһында телефон сымы һу
ҙылып, ныҡлы элемтә урынлаштырылды. Әм
мә капитан Хәбировтан һаман хәбәр юҡ ине. 
Уны эҙләп, тағы ла разведчиктәр ебәрелде. 
Түҙемһеҙлек менән уларҙы  көтәһе ҡалды, бер 
аҙҙан станциянан көньяҡлап автомат тауы ш 
тары ишетелде. О ҙаҡламай  дошман бөтә төр 
артиллериянан да ут асты. Ваҡытлы ғына 
урынлашҡан тынлыҡ юғалды, атыш көсәйгән
дән-көсәйҙе. Беҙҙең яҡтан  бер майор Захаров 
полкы ғына һуғыш алып бара, ҡ ал ған  х у ж а
лыҡтар, шул иҫәптән артиллерия ла, тыныс 
тора. Ни өсөн тигәндә дошмандың планын, 
беҙгә ҡарш ы ҡуйылған ғәскәрҙең көсөн ны ҡ
лы белмәй тороп, урынды күрһәтеп, үҙебеҙҙе 
фаш итеү файҙаһыҙ ине.

Майор Захаров телефон аша Дебальцево- 
нан бер саҡрым көнсығыштараҡ дошмандың 
оборонаһына ҡарш ы  һуғыш алып барыуын 
хәбәр итте. Генерал Ш айморатов уға, шул 
урында, тимер юлын ике яҡлап, окоптар ҡ а 
ҙып, оборонаға күсергә тигән күрһәтмә бирҙе. 
Генерал телефон аша Фондеранцевте саҡ ы р
ҙы. Уға Д ебальцевонан Артемовск яғына ки
тә торған юлды 10 саҡрым оҙонлоғонда һүтер
гә, күперҙәрҙе ш артлаты рға бойорҙо. Телефон 
трубкаһын телефонискә тапшырып, бер аҙ 
уйланып торҙо ла, планшетен асып, төрлө 
билдәләр менән сыбарланып бөткән картаһы 
на текләп, ҡайтанан: «Миңә Фондеранцевте 
бирегеҙ әле», — тип, уны бер ҡ араш ы нан  аң-, 
ларға өйрәнгән телефонист Бикмөхәмәтовҡа 
өндәште. Трубканы уң ҡулына тотоп, һул ҡ у 



лындағы  картанан 
күҙен алмай: «Де- 
бальцево — Вороши
ловград юнәлешен- 
дәге тимер юлын һү
тергә. Күперҙәрҙе 
ш артлаты рға , теле
фон сымдарын өҙөр
гә», — тип өҫтәмә 
әмер бирҙе.

Көн яҡтырғыла- 
ғансы, «катюша»- 
ларҙы  утарҙың көн
байышына сығарып, 
маскировкалап, кә- 
рәк саҡта ут асыр
лыҡ итеп ҡуйҙыҡ, 
уларға  өс ориентир 
бирелде. Станцияға 
яҡынлаш ып килгән Хәбйров хужалығы ла, 
штаб менән элемтә урынлаштырып, үҙенә тәғә
йен бурыс алды. Д ош м ан  танк ҡуллана  ҡалһа, 
уңайлы урындарға П Т Р-ҙар  билдәләнде. 
Ш табтың оператив бүлек начальниге майор 
Г. А. Черников һәр бер хужалыҡтың оборо
наһын ҡ ар ап  сығып, оператив карталарға  кә
рәкле билдәләр һыҙҙы.

Генерал штабты һаҡлаусы  взвод команди
ре өлкән лейтенант Сабинбаевҡа саперҙар ме
нән берлектә айырым хужалы ҡтар һәм штаб 
араһы нда элемтә урынлаштырыу өсөн аяғөҫтө 
үтмәле итеп транш еялар  ҡ аҙы р ға  бойорҙо. 
Яраланған  һуғышсыларҙы алғы һыҙыҡтан 
санэскадрон ҡ ар ам ағы н а  килтереү өсөн дә 
айырым транш еялар  кәрәклегенә иҫкәртте. 
Көн яҡты ра баш лағанға  күрә, һуғышсыларға



йылы аш оешереп торорға ваҡыт ҡалманы, 
һ ә р  эскадронға алдан бүленеп ҡуйылған ике 
тәүлеклек НЗ-ны таратырға ҡушылды.

Чернухинола т а к  ата
16 февраль. Бөгөн күк йөҙө ғәҙәттәгегә ҡ а 

рағанда ла аяҙ. Яны ғына яуған йомшаҡ ҡар  
өҫтөнә ҡ араһаң , күҙ сағыла. Тәбиғәт хозурлы
ғы тышҡа саҡырып торһа ла, урам дарҙа  бер 
йән эйәһе юҡ. һиллек. Хатта төндә һауылдап 
өргән эттәргә тиклем боҫҡандар, ниҙер һиҙен
гәндәй тынып ҡ алғандар .

Генерал Ш айморатов телефон янында өҫ
тәлгә башын һалып, ҡаты  йоҡоға талған. Уны 
уятмаҫ өсөн кешеләр шым ғына һөйләшәләр, 
аяҡ остарына баҫып йөрөйҙәр. Мин дә күрше 
бүлмәләге өҫтәл янына урынлашып, күп уҡы у
ҙан тетелеп бөткән «Правда» газетаһының 
1943 йыл 24 ғинуар һанын ҡ айтанан  ҡ арай  
башланым. Телефонист Бикмөхәмәтов элемтә
се Арсланов менән ҡ ара-ҡ арш ы  ултырып а л 
ғандар ҙа, тынлыҡтан файҙаланып, аҡрын ғы
на гәпләшәләр.

Бикмөхәмәтов һөйләй:
— Мин әйтәм, һуғыш бөтә кеше өсөн дә 

ауыр инде, ваҡытында ашап, ваҡытында 
йоҡлап булмай. Өҫтәүенә минут һайын үлем 
һағалап ҡына тора. Бына әле һин иҫән, ә бер 
нисә минуттан һин юҡ. һағы ны п  көткән би
сәң, балалары ң ҡулына ус яҫыһындай ҡағы ҙ 
тапшырыла. Унда: «һуғышсы Бикмөхәмәтов 
фашистәргә ҡарш ы һуғыштарҙа батырҙарса 
көрәшеп һәләк булды», — тиелгән...

Арсланов:



— Ёеҙ нимә ул... Генералды ал һин бына. 
Уға дошман планын да белергә, шунан сығып 
үҙебеҙҙең планды ла төҙөргә кәрәк. Етмәһә, 
һәр ҡайһы бы ҙ хаҡы нда үҙ балалары ндай кү
реп ҡайғырта. Телефон аша командирҙәрҙән, 
һуғышсыларға ял  бирҙегеҙме, ауырыуҙар юҡ
мы... йыуынғандармы, аяҡ  кейемдәре бармы, 
өҫ-башы бөтөнмө, тип һорашып ҡына тора. 
Әле теге совхозда өсөнсө полктың өсөнсө эс
кадрон командире лейтенант Байрамов поста 
тороусы һуғышсыны ваҡытында алмаш ты 
рырға онотҡан. Генерал шуны белеп ҡалған  
да, лейтенантты саҡыртып, ну тетмәһен тет
те тегенең, әй. «һин  ниңә һуғышсыларыңды 
ҡарамайһың, ниңә уларҙы ң көсән һ аҡ л ам ай 
һың, алдағы  һуғыш тарҙа кем менән һуғышыр
мын тиһең?» — ти. Лейтенант бер ағарынып, 
бер ҡыҙарынып ултырҙы. «Мин ғәйепле, ип
тәш генерал, бынан ары улай  эшләмәм», — 
ти.

У ларҙың һүҙен ш табҡа югереп ингән Хәки
мов бүлдерҙе. Ул миңә:

— Иптәш майор, радионан Америка кор
респонденте һорауҙарына иптәш Сталиндең 
яуабын тапш ы ралар , — тине.

Бы на әле көтмәгәндә минең алға килеп 
баҫҡан Хәкимов ғәҙәттәгегә ҡ ар аған д а  л а  м а
турыраҡ, яғы млы раҡ  күренде. Мин уның ме
нән, югерә-атлай, һ арайҙарға  ышыҡланып, 
рация ҡуйылған  зем лянкаға  барып индем. 
Унда лейтенант Хәкимовтың ярҙамсыһы И ри 
на Ш арапова рацияһын Мәскәү тулҡынына 
көйләп ебәреп, алдындағы  аҡ  ҡ ағы ҙға  ҡ ә 
ҙерле һүҙҙәрҙе яҙып ултыра ине. Ҡ а м ас ау л а 
маҫҡа тырышып, мөйөштәге эскәмйәгә улты р
ҙыҡ, хәбәрҙе ҙур диҡҡәт менән тыңлай б аш л а



ныҡ. Ләкин беҙ И. Ё. Сталиндең һуңғЫ я у а 
бынан:

— Можно ли сомневаться в том, что К рас
ная Армия выполнит с честью свою задачу, 
так  же, как она выполняла на протяжении 
всей войны... — тигән өлөшөн генә тыңлап 
ҡалдыҡ. Тағы ла нимәлер көткән төҫ менән 
рациянан күҙ алмай торһаҡ  та, ҡ айҙалы р ос
ҡан самолеттың мотор тауыштарынан баш ҡа 
нәмә ишетә алманыҡ. Электр батареялары н 
һаҡ ларға  күнеккән Ш арапова рацияны ту ҡ та
тып ҡуйҙы.

— Бына, иптәш майор, уҡығыҙ, Сталиндең 
үҙ яуабы, — тип ҡағы ҙҙы  миңә һондо.

Радиограмманы иғтибар менән ҡ ат-ҡат 
уҡып сыҡтым, айырым урындарын блокноты
ма күсереп алдым да, был документте күбәй
тергә, һәр полктың комиссарҙарына, политра- 
ботниктәренә тараты рға кәрәк, тинем. Радис- 
тәргә тыныс йоҡо теләп сығырға ы ңғайлағай
ным да, Ш арапова, миңә ҡарап: «Иптәш 
майор, ултырығыҙ, беҙҙең менән сәй эсерһе
геҙ» ,— тине. Мин, берҙән, тәүлек буйы йылы 
аш күрмәгәнгә, икенсенән, йыйыштырылған 
йылы, тыныс землянканан сығаһы килмәгән
гә, ҡыҙҙың тәҡдименә риза булдым. Өҫтөмдө 
һалып, өҫтәл эргәһенә килеп ултырҙым.

Ш араповаға ни бары 20 йәш. Ул Калинин 
ҡалаһы нан икән, 1941 йылдың яҙында ғына 
10-сы класты там амлаған . Ата-әсәләренең кә
ңәше менән Мәскәү энергетика институтына 
документтәрен дә тапшырған. Ләкин һуғыш 
уның был пландарын өҙгән. Атаһы һуғыш 
башланыу менән фронтҡа киткән, шул йыл
да уҡ Великие Луки янында баты рҙарса һә-



ләк булыуы тураһында хәбәр килгән. Ҡыҙ, 
йөрәкһеп, әсәһенә: «Әсәй, бәғерем, ғәфү ит, 
мин атайым ө с ө н  үс алырға китәм!» — тип 
белдерә.

Ирина, М әскәү янында ойошторолған ра- 
дистәр курсын там ам лап  сыҡҡас, беҙҙең ди
визияға тәғәйенләнә. Урта буйлы, яғымлы 
йөҙлө был ҡыҙ ҡуйы ҡ ар а  керпектәре, муйыл 
т ө ҫ л ө  күҙҙәре менән бер күреүҙән үк үҙенә 
тарта. Тәүге көндәрҙә дивизияла күптәр, уға 
ышанмай, «әсәһенең иркә ҡыҙы» тип ҡараны. 
Лейтенант Хәкимов та: «Беҙгә һәр саҡ ат өҫ
төндә йөрөргә тура килә, ул ҡыҙ менән мин 
ни эшләрмен», — тигәйне лә, ләкин һуғыштың 
иң ауыр көндәрендә комсомолка Ир а үҙен 
шәп радистка итеп кенә түгел, оҫта һыбай 
йөрөүсе итеп тә танытты.

Бы на бөгөн дә ул күп төндәр йоҡламауы- 
на, дошман тылында сәғәт һайын ҡурҡыныс 
янап тороуына ла  иғтибар итмәй, зем лянка
һын ҡ ы ҙҙар ға  хас бөхтәлек менән матур итеп 
йыйыштырған. Өҫтөндәге гимнастеркаһы ме
нән юбкаһын таҙа  итеп йыуып үтекләп кейгән, 
аяғындағы  күн итегенең шпорҙарын ялтыратып 
таҙартҡан . Билен ҡыҫып быуған һары ҡ ай ы 
шы ла ҡы ҙҙың буй-һынын тағы  л а  зифараҡ  
күрһәтә. Землянка түрендә үҙенең һөйгән аты 
«Цветок»ты менеп төшкән фотоһын элеп ҡуй
ған. йәнәш әһендә рацияһын ҡосаҡлап төшкән 
Хәкимовтың рәсеме урын алған.

Ирина, өҫтәлгә плащ -палатка йәйеп, табын 
хәстәрлеген күрҙе. Ҡ ы ҙ үҙ НЗ-һынан телде 
йоторлоҡ тәмле аш әҙерләгән. Беҙ уны маҡ- 
тай-маҡтай  ашаныҡ. Егет менән ҡыҙ, миңә 
һиҙҙермәй генә, бер-береһенә ҡ арап  йылмайы
ш алар. У ларҙың бәхетле йөҙҙәренә, һөйөү ме-



нән тулы күҙҙәренә ҡарап  һоҡланып, бер ми
нутта һуғышҡа тиклем үткән ғәмһеҙ ваҡы т
тарҙы берәм-берәм күҙ алдымдан кисерҙем. 
Тәмле хыялға батып ултырғанда, майор Ғи- 
малетдинов килеп өндәште: «Ниңәлер, бөгөн 
теге утын арбаһы «фоки-вульф» бер ҙә тын
май, баш осонда өйөрөлөп йөрөй, күҙәтәлер 
инде. Минеңсә, дошман төндә берәй этлек ҡ ы 
лырға уйлай. Әле Фондеранцев хуж алы ғы н
дағы разведчиктәр, станцияла 13 эшелон үтә 
алмай быуылып тора, танк частәре лә бар, 
тип полковник Голеневкә хәбәр итте», — тине.

Радистәргә ҡараңғы  төшкәнсе ял итергә 
кәңәш итеп, майор Ғималетдинов менән ике
беҙ әсен тәғәйенләнгән подвалға табан  уры 
ны менән шыуышып, урыны менән имгәкләп 
тигәндәй юл тоттоҡ. Инеү менән Ғималетди
нов: «һин, комиссар, арығанһың, тәнгә «һу
нарға» тиклем бер аҙ ял итеп ал, бына бын
да, шәйләйһеңме, ниндәй уңайлы урын бар»,— 
тип землянканың түрендә торған ватыҡ йәш
никкә күрһәтте. Бары п ултырғас та, оҙаҡ 
ваҡыт туйғансы йоҡламағанға , аяҡ-ҡулдар 
хәлһеҙләнә, керпектәр ауырая ла  башланы.

Ҡ аты  шартлауҙан  өҫкә ишелеп төшкән б ал 
сыҡ мине ойоп ултырған еремдән һикереп то
рорға мәжбүр итте. Кейенеп, автоматты ҡ у л 
ға алып торғанда, землянкаға майор Кузне
цов югереп килеп инде һәм ауылды дошман 
самолеттары бомбаға тотоуын әйтте. Т ран
шеяға атылып сыҡтыҡ, еҫтән үкереп үтеп б ар 
ған ҡорос ҡоҙғон һуңғы йөгөн — алты бомба 
ташланы. Ара ҡалдыры п ырғытылған бомба
ларҙың береһе беҙҙең рация урынлаш ҡан Хә- 
кимовтар землянкаһына тап килде. Я рсы ҡта
ры баш осонан ғына һыҙғырып уҙҙы. Б о м б а



л ар  ш артлауынан дер һелкенеп торған утар 
йәнә тын ҡалды.

С аперҙарҙы  саҡыртып, емертелгән зем лян
каны ҡаҙы й башланыҡ. Генерал да, борсолоп, 
шунда уҡ саперҙарҙы  ашыҡтырып йөрөй. Ур
талай  яры лған  ишекте ш аҡарып эскә үттек. 
Түшәм өрлөгө емерелеп төшөп арҡыры ят 
ҡан, артабан  юл юҡ ине. Ш айморатов: «Лей
тенант Хәкимов!» — тип бер нисә тапҡыр т а 
уыш биреп ҡараны . Ө рлөк артында ыңғыра
шыу ишетелде. Емереклектәр араһынан иҫен 
юйған Хәкимовты һөйрәп алдыҡ. Сәрпәклә
неп бөткән өрлөк, иҙәнгә ҡ а ҙ а л а  төшөп, ҡ у р 
ҡыу белмәҫ көләс йөҙлө комсомолка, радист
ка И раның башын йәнсегән... Беҙ һүҙһеҙ, бү
ректәребеҙҙе һалып, баш эйҙек.

Ҡ улдары на носилка тотҡан ике санитарҙы 
эйәртеп, доктор Сарыгин килеп етте. Ул һуш 
һыҙ ятҡан  Хәкимовты иғтибар менән тыңлап 
ҡ ар ан ы  ла: «Артыҡ зыянлы түгел, конту
з и я » ,— тип ярҙамсы лары на ымланы. Сани
тарҙар  Хәкимовты, йомшаҡ ҡы на итеп күтә
реп, носилкаға һалды лар ҙа санэскадрон 
уры нлаш ҡан  зем лянкаға  алып киттеләр.

Полковник Голенев Ирина янында аунап 
ятҡан рацияны күреп ҡалды. Рация, берҙән- 
бер рация, ҡы ҙҙың матур һыны танымаҫ хәл
гә килгән кеүек, эштән сығып йәнселгәйне. 
И ван Иванович уға оҙаҡ  текләп торҙо ла, 
Оло ер менән булған элемтә ошоноң менәр 
тамам, тип көрһөндө.

Был, ысынлап та, беҙҙең өсөн ҙур юғалтыу 
ине.

Ф евраль ҡояшы, күк ситен һалҡын буяуға 
мансып, аҡрын ғына тимер юл аръяғындағы 
бейек ағастар артына ышыҡланды, уның һу-



рән нурҙары һәүетемсә генә һүнә, ҡайҙалы р 
һеңеп юйыла барҙы. Тыныс ваҡ ы ттарҙа  был 
мәлдә һәр кем эштән арып ҡайтып рәхәтлә
неп ял итер ине. Ә бөгөн беҙҙең х у ж алы ҡ тар 
ҙа ял ҡайғыһы юҡ, бөтәһенең дә ниндәйҙер 
ҙур ваҡиға алдында торғандай күңеле тыныс 
түгел ине.

Һөжүм
Дош ман тылында бындай һиллек аҙ һәм 

бик һирәк була. Бөгөн дә шундай хәл ҡ а б а т 
ланды. Беҙ, рацияны әйләндергеләп, быны эш 
кә ебәреп булырмы икән, тип тора инек, әле 
генә тын ятҡан Чернухино утарын к ө с л ө  я л 
ҡын солғап алды. Фашистәр бөтә төр артил
лерияларынан да ата баш ланылар. Беҙҙең 
разведчиктәр Дебальцево менән Сталино ти
мер юлын өс урындан шартлатып, немец- 
тәрҙец дүрт эшелонын юҡ итеп ҡайтты. М әғ
лүмәттәргә ҡарағанда ,  танкылар көсө менән 
беҙгә ҡарш ы ҙур һөжүм әҙерләнә ине. 20 ми
нутлыҡ артиллерия уты туҡталғас, тимер 
юлынан көньяҡтараҡ  Фондеранцев х у ж алы 
ғына ҡ арап  дошман пехотаһы ҡуҙғалды, л ә 
кин беҙҙең атлылар уларҙы  үҙҙәренә яҡын уҡ 
ебәреп, күҙ асҡыһыҙ ут менән ҡарш ы  алды. 
һуғыш майҙанында 400-ҙән артыҡ үлек ҡ а л 
дырып, дошман тәртипһеҙ сигенергә мәжбүр 
булды. Бындағы атакалары  барып сыҡмағас, 
фашистәр Дебальцево станцияһының төнья
ғында урынлаш ҡан Захаров  хуж алы ғы на 
таш ландылар. Был ҡаты  бәрелеш һөҙөмтәһен
дә ике полк самаһы фашист ғәскәре, беҙҙең 
фронтты өҙөп, Чернухиноға яҡы нлаш а баш-



ланы. Улар инде еңеүгә йрешәсәктәренә шик 
тотмай ине. Алғы рәттәре аяғөҫтө баҫып, авто
маттарынан ҡ урғаш  һиптереп килә. Бы ға тик
лем өндәшмәй ултырған беҙҙең «катюша»лар 
гөрһөлдәргә тотонғас ҡына, дошман тырым- 
ты раҡай  төрлө яҡ ҡ а  югерешә башланы. Бер 
нисә минут эсендә артҡа сигенгән фашистәрҙе 
Захаров  частәре ҡырып һалды. Фашистәрҙең 
тиҫтәләгән һалдаты  ерҙә ятып ҡалды. Беҙҙең 
дә батыр минометсыларыбыҙҙан Инбентарев 
М өхәммәтхан һәләк булды.

Д ош манды ң тәүге һөжүме, шулай итеп, 
тонсоҡто. Фашистәр беҙҙән үс алыу, емерел
гән тимер юлын төҙәтеү өсөн тағы  л а  ҙуры
р аҡ  көс менән яңы атакаға  әҙерләнә б аш л а
нылар. Бер юлы дивизия торған ергә алдау 
йәки ҡурҡытыу маҡсаты  менән бысраҡ лис
товкалар таш лайҙар . Был әшәке өндәмәләрҙә: 
« һ еҙҙе  уратып алдыҡ, бирелегеҙ, һуғышмай 
бирелһәгеҙ, бөйөк фюрер ирек һәм ер бүләк 
итәсәк, ҡ арш ы  торһағыҙ, был тоҙаҡтан  бер 
кем дә иҫән ҡотола алмаясаҡ», — тип иҫкәр
телгәйне.

Ш ул мәл транш ея буйлап подполковник 
Фондеранңев менән генерал Ш айморатов ки
леп етте. Генерал һәр һуғышсының ҡоралы, 
боеприпастары менән ҡыҙыҡһынды. Ул алда 
тағы  л а  ҙуры раҡ  һуғыштар буласағын әйтеп, 
дошманды әҙерлек менән ҡарш ы  алырға са 
ҡырҙы.

Борма-борма булып һуҙылған траншея 
буйлап Фондеранңев хужалығының штабы 
уры нлаш ҡан зем лянкаға барып керҙек. Өс 
бүлмәле тәрән землянка. Тирә-яғы фанер т а ҡ 
талар  менән, түбәһе өс ҡ ат  теҙелгән йыуан 
бүрәнәләр менән нығытылған. Алдағы бүлмә-



Лә телефонист менән элемтәсе ултыра. Икенсе 
бүлмәлә штаб начальниге капитан Красиков 
үҙ ярҙамсылары менән урынлашҡан. Гүрҙәге 
бүлмәлә снаряд йәшниктәренән оҫта итеп ҡ о р 
шалған өҫтәл. Генерал телефон трубкаһын а л 
ды: «Дим», «Дим» тип ҡ ат-ҡ ат  һораны. Б аш ҡ а 
хужалыҡтарҙағы  эштең торошо менән ҡ ы ҙы ҡ 
һынды, «балалар»ҙың там аҡ  хәлдәре нисек 
икәнен һорашты. Трубканы урынына ҡуйҙы 
ла, Фондеранцевкә лә шул уҡ һорауҙы бирҙе. 
Подполковник:

— Бөгөн киске аш ҡа аҙыҡтың һуңғыһын 
өләшеп бирҙек. Бында оҙаҡ ҡ а ҡ алы рға  тура 
килһә, ашау мәсьәләһе проблема буласаҡ, мин 
күрше ауы лдарға разведка ебәреп ҡараным, 
уларҙың бөтәһенә лә немец гарнизондары 
урынлашҡан. Аҙыҡ табыу ауыр. Аттарға ла 
ҡоро һалам дан баш ҡа аҙы ҡ ҡалманы , — тине. 
Уны диҡҡәт менән тыңлаған  генерал бер аҙ 
уйланып торҙо ла:

— Беҙгә бында оҙаҡ  ҡ алы рға  тура килә
сәк. Рация ватылғандан бирле Оло ер менән 
бер ниндәй ҙә бәйләнеш юҡ. Унан ярҙам ға  
килә алалармы, юҡмы? Уныһын әйтеп булмай. 
Гимәк, кәрәкле аҙыҡтарҙы  үҙебеҙгә юнләргә 
тура килә. Минеңсә, полктың резервтә торған 
эскадронын бөгөн төндә ҡуҙғатып, Н. утары 
на сапҡын яһарға, дошман гарнизонын юҡ 
итергә кәрәк, — тине. — Миндәге мәғлүмәт
тәргә ҡарағанда ,  унда аҙыҡ склады бар. һ а ҡ 
сылары күп түгел. 30—40 һалдаттан  һәм ике 
офицерҙән генә тора булһа кәрәк. Ләкин баш 
та разведка яһап ҡайтырға. А байламай то ҙаҡ 
ҡ а  эләгеү бар,— тип ҡ ат-ҡат киҫәтте. Ш аймо
ратов, һуңғы бойороҡтарҙы биреп, ҡайтыу 
яғына юнәлде. Беҙ уны оҙата киттек.



Тен тыныс. Д ош мандың өҙлөкһөҙ күккә 
сөйөлгән ракеталары  ғына ҡараңғы  төндө 
ваҡыт-ваҡыт яҡтыртып ебәрә. Ҡ айҙалыр 
өҙөк-өҙөк пулемет йәки автомат тауыштары 
ишетелеп ҡ ала .  Был күренеш беҙҙең өсөн хә
ҙер инде ғәҙәти хәл.

Полковник Голенев менән майор Аритку- 
лов ҡарш ы  сығып, капитан Әхмәт Гәрәев һәм 
разведчик Ғайсаров етәкселегендәге развед
чиктәр дошман ҡулынан 64 һыйыр алып ҡ ай т 
ты, тип хәбәр иттеләр. Майор Ариткулов шуға 
өҫтәп, түбәндәгеләрҙе һөйләне:

— Улар бынан 9 саҡрымда ятҡан Городи
ще утарына яҡынлашып килгәндә, алты немец 
һалдаты  ул һыйырҙарҙы  ауылдан Дебальце- 
воға ҡ ар ай  ҡы уалап  китеп бара  икән. Гәрәев 
биш-алты һуғышсыны урман эсенән алға ебә
рә, ҡ алған дар  юл буйына боҫа. Фашистәр бер 
ни абайламай, талап  алған һыйырҙарҙың ар 
ҡ а  буйына һыҙыра-һыҙыра, беҙҙең һуғышсы
л ар ға  яҡы нлаш а. Ш ул урында беҙҙекеләр дүр- 
теһен атып йығалар, артҡа боролоп ҡасҡан  
икәүһен алдан ебәрелгән егеттәр бөтөрә, һ ы 
йырҙарҙы  ҡыуып алып ҡайттылар, — тине.

— «Бирәһе килгән ҡолона, сығарып ҡуйыр 
юлына» тигәндәр бит. Күрәһең, беҙҙең ризыҡ
ҡ а  яҙған  мал булғандыр, — тип көлөп алды 
генерал. — һы йы рҙарҙы  хәҙер үк бөтә х у ж а
лы ҡ тарға  тигеҙ итеп бүлеп бирергә, — тип бо
йорҙо. Был инде беҙгә тағы  ла тәүлек ярым- 
лыҡ аҙыҡ булды тигән һүҙ.

Доктор Сарыгин үҙ сиратында йәшелсә, 
тоҙло аҙыҡтар булмау сәбәпле һуғышсылар 
араһында зәңге ауырыуының һиҙелеүе хаҡы н
да борсолоп әйтте. Генерал Ш айморатов ауыл
д арҙан  һары мһаҡ, һуған табы рға кәңәш итте.



Полковник Голенев: «Захаров хужалығы 
билдәләнгән урындарҙа тимер юлын һүткән. 
Барлығы 11 күпер шартлатылғанын хәбәр ит
т е » ,— тине. Генерал өҫтәлдәге оператив кар 
таға ҡарап: «Яҡшы, бик яҡшы», — тип ҡ а б а т 
лап торҙо ла: «Фондеранцевте ашыҡтырырға 
кәрәк»,— тип майор Черниковҡа ишара яһаны.

Ваҡыт барҙа бер аҙ ял итергә теләп, беҙ 
майор Ариткулов менән землянкабыҙға ҡ ай т 
тыҡ. Ғималетдинов үҙе әҙерләгән киске ашты 
аҙ ғына сатҡы биреп янған тимер мейескә 
ҡуйып йылытып тора ине. Беҙҙе күреп:

— Әйҙәгеҙ, маҡтап ҡына йөрөйһөгөҙ икән, 
аш бешеүгә өлгөрҙөгөҙ, — тине, йылмайып. 
Беҙ, стенаға һөйкәтеп эшләнгән өс аяҡлы  өҫ
тәл эргәһенә ултырып, Ғималетдинов бешер
гән ашты маҡтай-маҡтай ашаныҡ. Майор Ғи
малетдинов урындағы партизандар менән 
осрашыуын, улар беҙгә кәрәк тиклем аҙыҡ 
юнләүҙе өҫтәренә алыуҙарын һөйләне.

Дошман тылына  ут ҡаба

Был хәл 18 февралдә булды. Күпме ты ры 
шып ҡ ар а һ аҡ  та, Оло ер менән элемтә ял ған 
маны. Был, әлбиттә, дивизияның былай ҙа 
ауыр хәлен тағы ла ҡатмарлаш ты рҙы . Ш улай 
ҙа күктән ярҙам көтөп ятып булмай бит инде. 
Ғималетдинов менән Ариткулов группалары 
тирә-яҡ утарҙарҙа ҙур эш баш ҡарҙылар. У лар 
ҙың ярҙамы менән халы ҡ айырым һатлыҡ 
йәндәрҙән үс алып, яңынан колхоздар ойош
тороп йәшәй башланы. Ҡасып-боҫоп ятҡан ке



шеләр йорттарына ҡайттылар, иркен тын ал 
дылар. Урындарҙа Совет власе урынлашты
рылды. һ ә р  бер утар дошманға ҡарш ы айы
рым һуғышсан отрядкә әүерелде.

Прокурор Ғималетдинов утарҙарҙы ң бере
һендә булып үткән ваҡиға тураһында былай 
тип һөйләне: «Бында немецтәр крепостной 
право зам анындағы  кеүек тәртип урынлаш ты
рып өлгөргәндәр. Беҙ  килеп инеү менән, х а 
лыҡ баш та ҡурҡып, ҡауш ап  ҡ ал һ а  ла, һуңы
нан беҙҙең янға йыйылып, үҙ ҡайғыларын 
һөйләне, дошмандың йәбер-золомонан зар л ан 
ды. Х алы ҡ һүҙенән шул мәғлүм булды: совхоз 
ерҙәренә Бөйөк Октябрь революцияһынан һуң 
ҡыуылған алпауыт ҡайтып хуж а булған. 
Уның йорто ялсылар, бала ҡ араусы лар менән 
тулған. Йорттоң икенсе яғында ауылдарҙан 
матур ҡы ҙҙарҙы  йыйып, фашист офицерҙәре 
әсән күңел асыу бүлмәләре асҡандар. Халыҡ 
һәр аҙнаның дүрт көнөн алпауытҡа бушлай 
эшләргә тейеш икән. Иәй көндәрендә — б а 
ҫыу, ҡыш көндәрендә урман киҫеүҙә, йортта 
эшләгәндәр. Б аш  тартыусыларҙы  ғаиләләре
нән айырып равеструкка (кешеләр менән һ а 
тыу итә торған баҙарға)  оҙатҡандар. Приказ- 
чиктәр халыҡты ҡам сылар, таяҡ тар  менән 
туҡмаған, ҡарш ы  һүҙ әйткән өсөн бер ҡартты 
көпә-көндөҙ аҫҡандар. Өс тәүлек буйына эле
неп торған, бисара, алып күмергә рөхсәт ит
мәгәндәр.

Ауыл халҡы ны ң зарын тыңлап торған һу
ғыш сыларҙың йөҙҙәрендә асыу ҡабарҙы . Со
вет власе дәүерендә тәрбиәләнгән йәштәр өсөн 
был хәлде ишетеү ҡот осҡос ине. Аранан кем
дер: «Бына ул «яңы тәртип» нисек икән!» — 
тип үҙе лә һиҙмәҫтән ҡысҡырып ебәрҙе, һу-



ғышсылар бер тауыштан ҡубып, халыҡты йә
берләгән алпауытты хөкөм итеүҙе һоранылар. 
Утар кешеләре үҙҙәре үс алырға, алпауыт о я 
һын үҙҙәре юҡ итергә теләнеләр...

Утарҙың төньяҡ башында һаҡта  торған 
Садриев: «Иптәш прокурор, ниндәйҙер ҡ о р ал 
лы кешеләр һеҙҙе күрергә теләй», — тип хә
бәр итте. Өҫтәренә иҫке тун, аяҡтары на туҙған 
быйма кейеп, яурындарына немец автоматта
ры аҫҡан дүрт кеше беҙҙең ҡ арш ы ға килеп 
баҫты. Тышҡы ҡиәфәттәре менән хәрбиҙәргә 
оҡшамаһа ла, командир алдында үҙҙәрен то
та белеүҙәре уларҙың ҡасан  да булһа хәрби 
кешеләр булғанлыҡтарын күрһәтеп тора ине. 
Араларынан береһе алға сығып:

— Иптәш командир, беҙ дошман тылында 
бүленеп ҡалған  совет һуғышсылары, һеҙгә 
ҡушылырға тип килдек, — тип мөрәжәғәт ит
те, шунан беҙ торған утарҙан  12 саҡ ры м 
дар самаһындағы урманда 120 кешелек отряд- 
тәре барлығын әйтте. Уның рапортын тыңлап 
торған ауыл кешеләре лә беҙҙән ҡорал  һорап, 
көрәшкә әҙер икәнлектәрен белдерҙеләр. Мин 
уларға был һуғыштың бөтә халы ҡ — Ватан 
һуғышы икәнен, шуға күрә дошман тылында 
ла Ватанды азат итеү, халы ҡ бәхете өсөн кө
рәшергә мөмкин икәнен әйттем. Хәҙер урын
дағы партизандар өсөн мөһим бурыс — Дон- 
басстағы дошман армияһына өҫтәмә көс ки
леүҙе тотҡарлау, һәр урында уның коммуни
кацияларын күккә осороу, дошмандың ауы л
дарҙағы  вағы раҡ  гарнизондарын ҡырыу, быға 
тиклем йәшеренеп ятҡан патриоттарҙың кө
сөн бергә туплау, халыҡ байлығын дошманға 
бирмәү әсән ашығыс көрәшкә күтәрелергә кә
рәклегең аңлаттым. Алдымда торған парти-



за иды п. Документен һорайЫм. У л кеҫәһенең иң 
төбөнә теккән партбилетен алып күрһәтте. 
Мәскәү әлкәһенән, урта мәктәп уҡытыусыһы 
Андреев икән. һуғы ш ты ң тәүге йылында Ҡ ы 
ҙыл Армия сафында капитан булып хеҙмәт 
иткән, урманда уның ротаһында йәнә 15 һ ал 
дат  һәм бер лейтенант бар икән. Мин уға дош
манға ҡарш ы  һуғышырға теләгән бөтә х ал ы ҡ 
ты бергә йыйып, партизан  отряден көсәйтергә, 
планлы көрәш алып барырға кәңәш бирҙем. 
Капитан Андреев һәм уның юлдаштары ки
тергә рөхсәт һораны.

Улар менән бергә шул уҡ ауылдан 24 кеше 
урманға ҡ арай  юлға сыҡты. Беҙ ҙә колхоз 
председателе вазифаһын башҡарыусы Симе- 
ненко ҡ ар т  менән хушлаш ып китергә тигәй
нек, ул беҙҙе там аҡ  туйҙырып юлға сығырһы
ғыҙ тип туҡтатты. Беҙҙең  өсөн күптән аш әҙер 
икәнен белдереп, йортҡа саҡырҙы. Мин рәхмәт 
әйтеү менән сикләнергә итеп ҡ ар аһ ам  да, һу
ғышсыларҙың күптән йылы йортта өҫтәл э р 
гәһенә ултырып аш аш ағандары  булмағанлы 
ғын иҫкә алып, инергә ризалы ҡ белдерҙем.

Беҙҙе үҙенең байрам күлдәген кейгән ху
ж абикә  асыҡ йөҙ менән ҡарш ыланы. Алты 
мөйөшлө өй буйына оҙон өҫтәл, уның тирә- 
яғына һирәк кенә итеп ултырғыстар ҡуйылған. 
Ултырғыстар өҫтөнә оҙон таҡ та  һалынғайны. 
О ҙаҡ  ҡыҫтатып торманыҡ, өҫтәлде тирәләп 
ултырҙыҡ. Ауыл осонда һ аҡ та  торған һуғыш
сыларҙы  л а  ашатыу теләге менән, алданыр аҡ 
кергән дүрт иптәшкә шәп кенә ашап, һ аҡ 
тағы ларҙы  алмаш ты рырға ҡуштым. Абдул
лин, Садриев, Сабитов, Латипов тиҙ-тиҙ 
генә там аҡ тары н  туйҙырҙылар ҙа, рөхсәт 
алып, посҡа киттеләр. Улар урынына өҫтәл



эргәһенә һаҡта торғай иптәштәр килеп ул 
тырҙы. Өйгә тар ал ған  тәмле борщ еҫе ары 
ған һуғышсыларҙың танауын ҡытыҡланы. Тә- 
рән һауыттарҙы тултырып, һәр кемдең алды 
на ҡуйылған ҡаймаҡлы  борщ һә тигәнсе ялт 
итеп ҡалды. Оло рус мейесендә суйында быҡ
тырып бешерелгән картуф менән ҙур-ҙур 
кнҫәк иттәр ҙә юҡ булды. Бынан һуң йорт 
хужаһы алты урынға тар муйынлы сүлмәк ме
нән һалҡын һөт килтереп ҡуйҙы, һ әр  кем а л 
дында торған көрөшкәгә үҙ ҡулы менән һ а 
лып, күптән күрмәгән һөттө яратып эстеләр 
ҙә һуғышсылар, хуж аға  рәхмәт әйтеп, аттар 
ҙы һуғарырға ашығып йорттан сыҡтылар. 
Улар китеү менән хужа: «Командир, беҙҙең 
сусҡа фермаһынан 50 баш сусҡаны немеңтәр 
Петровский заводына илтергә ҡушып, бына 
был яҙыуҙы ҡалдырҙы лар, — тип кеҫәһенән 
бер ҡағыҙ сығарып миңә күрһәтте. — Тапш ы
рыу ваҡыты бөгөн ине, ләкин илтеп тапшыр- 
мағанлыҡты күреп, иртәгә үҙҙәре килерҙәр ҙә, 
асыуҙарынан тоҡомлоҡ та ҡалдырмайынса, 
бөтә хайуандарҙың башына етерҙәр. Ш улай 
булғас, һеҙ уларҙы  үҙегеҙ менән алып китегеҙ, 
һеҙгә кәрәк булыр. Был бит беҙҙең байлыҡ, 
үҙебеҙҙең һуғышсылар ашаһын», — тине...»

Прокурор Ғималетдиновтың һөйләп бөткә
нен көткән Ариткулов та, кәйефләнеп, үҙ груп
паһы баш ҡарған  эштәрҙе тасуирләп бирҙе:

— Беләһегеҙме, дошман тылы, ысынлап та, 
ҡоро дары шикелле икән, уға осҡон ғына т аш 
лау кәрәк. Бына беҙ булған Богдан утарын 
ғына алайыҡ. Утарҙа 180 йорт. Ш унан 61 кеше 
Ҡыҙыл Армия сафында хеҙмәт итә, 63 кеше 
партизандар отрядендә. Ауылда ҡ арттар  ҙа 
ҡатын-ҡыҙҙар ғына ҡалған . Улар дошманға
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тыуғайны башта. Л әкин яҡындан танышҡас 
та, беҙ яңылыш ҡанлығыбыҙҙы  аңланыҡ. Утар
ҙа партизандар өсөн аҙы ҡ әҙерләйҙәр, кейем 
тегәләр. Б ал ал ар ы н а  тиклем, партизандар ме
нән ике ар а л а  йөрөп, дошмандың тын алышын 
урманға еткереп кенә торалар  икән. Беҙ ике 
ҡ атлы  мәктәп бинаһында ауыл халҡы  менән 
һөйләшеү алып барғанда, көтмәгәндә ишек 
шар асылып китте лә, ун дүрт-ун биш йәшлек 
бер малай югереп инеп: «Иптәш командир, 
утарҙа  староста менән алты немец темеҫкенеп 
йөрөй, улар әле генә староста йортона инеп 
китте», — тип хәбәр һалды. Ауыл халҡы: «Та
ғы таларға ,  һуңғы икмәкте алы рға килгәндәр 
икән», — тип геүләшеп алды. Сал сәсле бер 
ҡарсыҡ: «Аҡтыҡ ономдо ул йыртҡыстарға, 
кеше үлтереүселәргә, бирәһем юҡ, мин 
уны һеҙгә, үҙ армиябыҙға тапшырам», — тип 
миңә мөрәжәғәт итте. Ш ул ваҡыт минең егет
тәр дүрт фашисте утарҙың старостаһы менән 
бергә ҡ уш арлап  алып киләләр ине инде. Ҡ о л 
ға кеүек шыҡһыҙ, оҙон буйлы, ҡалтыранып 
төшкән старостаның йөҙөнә: «Тағы байлыҡты 
талатып, фашистәр алдында яҡш атлы  була
һың киләме?» — тип нәфрәт менән ҡы сҡ ы ра
лар. Бер ҡарт : «һин  халы ҡ  алдында ғына тү
гел, алла алдында л а  намыҫыңды һатҡан 
шаҡшы! — тип тегенең битенә төкөрҙө. — И п 
тәш командир, атып китегеҙ шуны», — тине. 
Мин, ҡ ар т ҡ а  ҡарап: «Ул һеҙҙең ауыл кеше
һеме, старостағыҙ? Бы на үҙегеҙ х ө к ө м  ите
геҙ», — тип мәктәпте уратып алған  халы ҡҡа 
иш ара яһаным. Шуны ғына көтөп торған х а 
лы ҡ  гөж килде. А ранан бер ҡатын мәктәп кү
тәрмәһенә менеп баҫты ла: «Иптәштәр, мин



һуғышҡа тиклем ауыл Совете Депутаты инем, 
беләһегеҙ. Ш улай булғас, минең фекеремде 
тыңлап ҡарағыҙ», — тип мөрәжәғәт итте. Х а
лыҡ тынды. Аранан кемдер: «Дөрөҫ, дөрөҫ, 
Мария, беҙ һине һайланыҡ, һөйлә, ты ңлай
быҙ», — тип уны йәмәғәт исеменән хуплауын 
белдерҙе. Мария: «Иптәштәр, Богдан утары 
граждандарының дөйөм йыйылышы асыҡ. Көн 
тәртибендә Ҡ ыҙыл Армиянан ҡасып ҡайтҡан , 
һуңынан дошманға һатылып, уға хеҙмәт итеү
се һәм гонаһһыҙ ҡарттарҙы, ҡатын-ҡыҙҙарҙы, 
балаларҙы  үлтереүсе Д аниленкоға яза  биреү 
мәсьәләһе тора. Хөкөм һеҙҙең ҡулда, уны ни 
эшләтәбеҙ?» — тип ҙур диҡҡәт менән тыңлап 
тороусы халы ҡҡа өндәште.

Әлеге ҡарт: «Колхоз председателен һәм 
уҡытыусыны эсэссыларға тотоп биреүсе — 
ул, колхоз фермаһындағы бөтә м алдарҙы  дош 
манға оҙаты усы — ул, партизандар хаҡы нда 
дошманға хәбәр итеп тороусы л а  — ул. Ауыл
да ҡасып ятҡан 12 һуғышсыны ла дошманға 
ул тотоп бирҙе. Уның фашист йыртҡыстары
нан бер генә айырмаһы л а  юҡ. Ш ундай һ ат 
лыҡ йәндең йәшәргә хаҡы  бармы? Мин уны 
урамға аҫып ҡуйырға тигән тәҡдим инде
рәм», — тине. «Дөрөҫ, дөрөҫ, ул беҙҙең генә 
түгел, Советтәр иленең, бөтә совет халҡының 
дошманы. Үлем уға, үлем», — тип халы ҡ гөж 
килде. Д епутат М ария: «Дядко Гриңенконың 
тәҡдимен тауы ш ҡа ҡуям. Уға ҡ арш ы  килеүсе 
юҡмы? — тип халы ҡҡа өндәште. — Ҡ а р ш ы 
лар юҡ. йы йы лы ш ты ң хөкөмө бер: В атанға 
хыянат итеүсене аҫырға!»

«Бына шулай ул», — тип һығымта яһ а ған 
дай һүҙен тамамланы Ариткулов.



П атрон йәшниге өҫтөндә телефон шылты
раны, штаб начальниге полковник Голенев 
ашығыс саҡырта ине. Планшетемде эләкте
реп, траншея буйлап югерҙем.

Өҫтәл артында ниндәйҙер документтәр ҡ а 
рап ултырған генерал Ш айморатов ымлап 
буш урындыҡҡа күрһәтте. Мин, ултырып, һо
раулы ҡ ар аш  таш лағас:

— Бы на был документтәр майор Аритку
лов алып ҡ айтҡан  эсэссылар кеҫәһенән сыҡ
ты, таныш бул. Бәлки, политдонесение яҙған 
да файҙаланырһың, — тип көлөп ҡуйҙы.

Свастика мөһөрләнгән документтең тәрж е
мәһенә күҙ һалдым. Ул Украина наместниге 
Эрих Кох тараф ы нан  эсэс отрядтәре өсөн т а 
ратылған инструкция ине.

«Россияла бөйөк немец халҡы өсөн иң 
ҡурҡыныс көстәрҙең береһе булып комсомол
дар иҫәпләнә. Ш уға күрә һәр бер ауылда, ҡ а 
л ал а  комсомолдарҙың исемлеген табырға, ү ҙ 
ҙәрен юҡ итергә. Үлемдән ҡотолоп ҡ алған  һәр 
комсомолец беҙҙең өсөн ҙур ҡурҡыныс тыуҙы
ра. Йәш әү майҙаны өсөн барған  көрәштә ҡ ан 
дан ҡурҡы рға  ярамай, рус ҡаны  беҙгә бәхет 
аса...

Украина наместниге Э. Кох».

Үҙ күҙҙәремә ышанмай, был ҡағыҙҙы  тағы 
бер ҡ ат  уҡып сыҡтым. Асыҡ йөҙлө, ш ат кү 
ңелле меңләгән совет йәштәренең ҡ анға  бат
ҡ ан  хәрәкәтһеҙ йөҙҙәрен күргәндәй булдым. 
Тән сымырҙап китте, тештәр ҡаты  ҡыҫылды, 
Генерал:



— Бы на быныһын да уҡы, — тип икенсе 
ҡағыҙҙы һуҙҙы.

Быныһы Украинала беҙҙе «юҡ итеү өсөн» 
ебәрелгән фельдмаршал Шернер күрһәтмәһе 
ине: «Сталино — Дебальцево тимер юлын ныҡ 
һаҡларға , был урындарҙа партизандар көсәй
ҙе. Ҡ айҙа  һиҙгерлек юҡ — шунда ғына рустар 
беҙҙең өсөн ҡурҡыныс. Рустарға мәрхәмәт 
күрһәтергә ярамай. Улар яҡш ылыҡты аң л а 
м а й — вәхшиҙәрсә мөғәмәлә итергә кәрәк. Ти
мер юлының һәр яғында 15 саҡрым арала  ян
дырылмаған бер генә ауыл да ҡалмаһын, ҡ а р 
шылыҡ күрһәткән һәр кешене үлтерергә, п ар 
тизан семьяларын аҫырға. Мин бынан һуң 
һеҙҙең эшегеҙгә яндырылған ауылдар, үлте
релгән рус кешеләренең һанына ҡ арап  баһа 
бирәсәкмен. Быны фюрер үҙе бойора».

— Ах, йыртҡыстар, фронтта еңә алмағас, 
инде бында — тылда һис бер ғәйебе булмаған 
ҡарттарҙан, балаларҙан  үс алырға йыйына
лармы ни?

Ш ул мәл махсус бүлек начальниге майор 
Кузнеңовтың тауышы ишетелде:

— Иптәш генерал, немец профессорын 
килтерҙем!

Ҡ улдары  артҡа ш аҡарып бәйләнгән оҙон 
буйлы, йәшкелт күҙлек кейгән эсэс кейемен
дәге немец офицерен алып инделәр. Генерал 
уға ултырырға бойорҙо. Ҡ улдары н  сисергә 
ҡушты. Фашист артында өнһөҙ баҫып торған 
Хәйбулла районы егете сержант Н. Ғ. Нагаев 
уның ҡулдарын бушатты. Фашист бер аҙ б ар 
маҡтарын ыуғылап, устарын бер-береһенә 
ышҡып алды ла үҙ дәрәжәһен бик белгән ке
ше ҡиәфәтендә беҙгә тәкәббер ҡ ар аш  т а ш л а 
ны. Генерал немец телендә:



— Исем-фамилияғыҙ? — тип һораны.
Генералдың немец телендә һөйләшеүен

Ишеткәс, фашист бер аҙ йәнләнә тәщте: «Ах, 
генерал немец телен белә, яҡшы, яҡшы», — 
тип яһалм а ш атлы ҡ менән маҡтап алды ла 
үҙенең нәҫел ягынан француз булғанлығын 
белдерҙе. Генерал уның һуғышҡа тиклем ҡ ай 
ҙа һәм кем булып эшләүен һораны.

Фашист профессор булыуын, Берлин уни- 
верситетендә тарих фәнен уҡытҡанын айырым 
баҫым менән әйтте.

Генералдың:
— Профессорлыҡты зсэс мундиренә а л 

маштырып, гонаһһыҙ ҡарттарҙы , б ала-саға
ларҙы  үлтерергә тотондоғоҙмо? — тип һорауы
на ул бер аҙ ғәжәпһенә биреп торҙо ла, 
шыҡыя ҡатып:

— Яңы тәртипкә буйһонмаған партизан
дарҙы, коммунистәрҙе юҡ итәсәкбеҙ! — тип 
белдерҙе.

— һ е ҙ  фашисме?
— 1934 йылдан бирле национал-социалис- 

тәр партияһы ағзаһы.
— Бы на һеҙ тарихсе, профессор, әйтегеҙ 

әле, немец халҡы  был һуғышҡа, Гитлерҙең 
үҙенә нисек ҡарай?

— О, Адольф Гитлер — бөйөк Германия 
халҡы н рәхимһеҙ Версаль договорынан ҡ от
ҡарҙы . Эш һеҙлекте бөтөрҙө. Ә һуғыш, әлбит
тә, бөйөк Германияның еңеүе менән т ам ам 
ланасаҡ .

— Улай булғас, ниңә һуң һеҙҙең еңелмәҫ 
армияғыҙ бөтә фронт буйынса сигенә?

Әсир:



— Тактик сигенеү. Тактик,— тип беҙҙән дә 
бигерәк үҙен ышандырырға теләгәндәй ҡ а 
батлап ҡуйҙы.

Генерал, фашист кеҫәһенән сыҡҡан фото
ларҙы  аҡтарып, йөҙләгән ауыл халҡы н атыу 
күренеше төшөрөлгән фотоға төрттө:

— Был нимә?
—■ А, партизан, партизан.
Генерал, фотолағы атылған ҡы ҙҙың ял ан 

ғас күкрәгенә һыңар аяғы менән баҫып, м а 
һайып торған эсэссы һүрәтенә күрһәтте.

— Ә быныһы һинме?
— А, мин, мин, — тип фашист үҙенең күк

рәгенә баш бармағын ҡуйҙы.
Ш айморатов, һүҙҙе ҡырт киҫеп:
— Генерал-фельдмаршал Шернер штабы 

ҡайҙа һәм ул беҙгә ҡарш ы  ниндәй саралар  
күрергә йыйына? — тип һораны.

Әсир:
— А, Шернер, ул Сталинола. Уның ҡ а р а 

мағына Германиянан өҫтәмә көс килде. Ул 
һеҙҙе уратып алырға... — тип, фашист, әйтеп 
бөтөрә алмаған  фекеренә көс бирергә теләп, 
ҡулдары менән һауала  түңәрәк һыҙып күрһәт
те. — Бирелмәһәгеҙ, һеҙгә бында капут, — тип 
тағы ла нимәлер әйтергә иткәйне лә, генерал, 
Кузнецовҡа ымлап, фашисте алып китергә бо
йорҙо. Сержант Н агаев  уны Кузнецов ҡ у ш 
ҡан урынға оҙатты. Ишек ябылыу менән, ге
нерал:

— Вәт, ҡәбәхәт, ҡанескес. Бөгөн дә, не
мец армияһының бөтә фронт буйлап сигенә 
барыуын күреп тә, фашизм ағыуынан айный 
алмай. Ничего, тиҙҙән айнырһығыҙ, ул көн 
алыҫ түгел инде,— тип, ҡулына йомарлап тот
ҡан  әлеге фотоны өҫтәлгә ырғытты.



Полковник Голенев инеп, майор Захаров 
хужалы ғы на ҡарш ы  танкы лар атакаһы әҙер- 
ләнеүен әйтте. Был инде фашистәрҙец беҙгә 
ҡарш ы  ун икенсе атакаһы  ине.

Развед чик  Латипов
Байып барған  ҡояш тың алһыу нурҙарын

да  емелдәшеп, эре-эре ҡ ар  бөртөктәре т ал 
ғын ғына елберҙәп ергә төшә. һиллек. Буйы 
саҡрымдан артыҡ һуҙылған Чернухино ла 
тып-тын, ауылды таш лап  киткәндәр тиерһең. 
Ы сынлап та, байтаҡ  өйҙәр, ихаталар, һ арай 
ҙар хужаһыҙ, етемһерәп ултыра.

Мин, яңы ғына яуған ҡ арҙы ң  сафлығына 
кинәнеп, партбилет алы рға һуғышсылар йы
йылған зем лянкаға киттем. Бары п ингәндә 
улар разведчик Латипов эргәһенә өйөлгәндәр 
ҙә мөкиббән китеп уның һөйләгәнен тыңлай
ҙар. Мине күргәс, Латипов тынып ҡалды. К а 
питан Н. Камалетдинов, шыҡыя ҡатып, саҡы 
рылғандарҙы ң килеп бөткәнлеген әйтте. Бөтә
һе менән дә иҫәнләшеп, нимә тураһында шул 
тиклем кинәнеп әңгәмәләшеүҙәрен һораным. 
Капитан көлдө: «Иптәш комиссар, Гитлер беҙ
гә файҙа иткән бит. Ш уны тыңлап ултыра инек 
әле», — ти. Минең һораулы ҡ араш ты  күреп, 
транш еяла тыныс ҡына тәмәке көйрәтеп тор- 
ган Рәхим Л атиповҡа күрһәтте.

Мин ауылдашымдың теләһә ниндәй ш арт
тар ҙа  ла  «тел»һеҙ ҡайтм ай  торған сос, ҡыйыу 
разведчик булыуы өҫтөнә һәр кемде ауыҙына 
ҡ араты п  һөйләй белеүсе йор һүҙле кеше икән
леген дә белә инем. Д онъяның асыһын-сөсө- 
һөн байтаҡ  татыған, тормош тәжрибәһе туп



лаған был разведчикте һәр кем яҡын күрә, 
уның менән кәңәшләшә, һ у ғы ш ҡ а тиклем 
ауыл Совете председателе булып эшләне. 
Брондә булыуына ҡарамаҫтан , ул үҙе теләп 
һуғышҡа китә һәм дивизия формалаш ҡан  ер 
гә тыуған колхозынан 315 баш ат алып килә.

Уның менән осрашҡан саҡтарҙа  ауылды, 
тыуған яҡтарҙың матур тәбиғәтен һағынып 
иҫкә ала, ауылдан килгән хәбәрҙәр менән у р 
таҡлаш а торғайныҡ. Әле лә эргәһенә килеп 
баҫыу менән, ул ялындырып торманы, уҙған 
төндә разведкала булған бер хәлде ғәҙәти ге
нә итеп тасуирләп бирҙе.

«Дебальцево станцияһының көнбайыш 
яғындағы таш һарай  түбәһенә менеп, дош ман
дың хәрәкәтен күҙәтә башланыҡ. Беҙгә мәктәп 
бинаһы күренә, уны фашистәр офицерҙәр өсөн 
ашханаға әйләндергәндәр. Көнөнә өс тапҡыр 
бер үк ваҡытта, шаулашып, тиҫтәләгән немец 
офицере аш арға килә.

Беҙгә юл күрһәтеүсе комсомолец парти
зан Стаценко: «Ш артлатырға кәрәк», — тине. 
Уның был тәҡдимен беҙ ҙә хупланыҡ. Ләкин 
бинаға нисек яҡынлашырға? «Миңә тапш ы ры 
ғыҙ, мин үҙем башҡарырмын, унда аш хан а
ла минең таныш комсомолка Нина эшләй, 
һ ы у  сәпсеге кеүек етеҙ ҡыҙ, ул беҙгә ярҙам  
итер»,— тине Стаценко. Беҙ ҡарш ы  килмәнек, 
сөнки Стаценко беҙгә таныш «рельстәр һуғы
шында» үҙен оҫталығы, ҡыйыулығы менән т а 
нытҡайны. Дүртәр йөҙ грамлы ике тол ш аш 
каһын, ун сәғәт үткәс ш артлата торған сәғәт 
механизмле детонаторҙар беркетеп, аш ханала 
офицерҙәр залы на урынлаш тырырға булдыҡ. 
Ләкин быны ҡараңғы  төшмәйенсә, фашистәр 
таралмай тороп, баш ҡарыу мөмкин түгел ине.



Ана, тышҡы ишек асылды, унан бер ҡыҙ 
сыҡты. Беҙ уры нлаш ҡан һарайға яҡынлашты. 
Ул һарай  эсенә инеү менән, Стаценко: «Ни
на», — тип һаҡ  ҡына тауыш биреп, ергә төш
тө. Улар быш-быш ниҙер һөйләштеләр ҙә, Н и 
на, етеҙ генә көслө беләктәренә утын һалып, 
мәктәпкә инеп китте. Стаценко беҙҙең янға 
менеү менән, уға бындай хәтәр эштә үтә һаҡ  
булырға кәрәклеген иҫкәрттек.

Б ай таҡ  ваҡыт үткәс, өйҙән көлөшә-көлөшә 
немец офицерҙәре килеп сыҡты ла, ишек а л 
дында бер аҙ һөйләшеп торғас, төрлө яҡҡа т а 
ралышты.

Ҡ ояш  байып, ер йөҙөн ҡараңғы лы ҡ  солғап 
алды. Ашхана тынды. И ке ҡулына ике биҙрә 
тотҡан Нина һарай  артына сығып күҙҙән 
юғалды. Ләкин, оҙаҡ  та үтмәй, ул буш биҙрә
ләрен ергә ҡуйып, һарай  ишеген асып эскә 
инде. Түҙемһеҙлек менән көткән Стаценко уға 
таш ланды. Ҡ ы ҙ залд а  хәҙер бер кем дә ҡал- 
мағанлығын әйтте. М иналарҙы  алып, Стацен
ко менән эскә үттек. Бөхтә итеп йыйыштырыл
ған ҙур зал  уртаһында миналарҙы ҡайҙа 
урынлаш тырырға тип баш ватҡанда, Нина 
Гитлерҙең түрҙәге тумба өҫтөнә ҡуйылған ҙур 
бюсен ҡалҡы тып күрһәтте. Бюстең эсе ҡ ы 
уыш булып, тос ҡына миналар унда бик йә- 
теш инеп ятты. Беҙ Н инаға рәхмәт әйтеп һ ау 
буллаштыҡ. Ҡ араңғы лы ҡ тан  файҙаланып, 
«тел» алыу ғәме менән ҡ а л а ғ а  ҡарай  юл тот- 
тоҡ. Икенсе көндө Стаценко беҙгә шуны хәбәр 
итте: «Сәғәт алты ларға офицерҙәр иртәнге 
аш ҡа йыйылып бөтөү менән, көтмәгәндә, Гит
лер бюсе ер тетрәтеп шартлай. Йорт күккә 
оса, һуңынан, емереклектәр эсенән ҡаҙып 
алып, фаш истәрҙең кәүҙәләрен дүрт машина-



П артия билете тапшырыу

ға тейәп алып киткәндәр. Ләкин батыр ком
сомолка Нина ла шунда һәләк булған», — тип 
Латипов һүҙен бөтөрҙө.

Дошман тылында айырыуса батырлыҡ күр
һәткән 13 һуғышсыға партия билете тапш ы р
ҙым да, уларға алдағы  көрәштәрҙә лә уңыш
тар теләп сығырға торғанда, блиндажға кор
пус комиссары полковник Белов килеп инде. 
Тиҙ генә дивизияның политсоставын йыйҙыҡ. 
Улар араһында майорҙар Д . Ариткулов, 
М. Кузнецов, Я. Ғималетдинов, капитандар 
Н. Камалетдинов, X. Бикчурин, Д. Ғәлимов, 
өлкән лейтенант Кәримов, 3. Вәлиев, сержант 
Б. Сөйәрғәлиев һәм М. Мостафин бар ине.

Был йыйылышта полковник Белов фронт
тағы хәлдәр менән ҡы ҫҡаса таныштырҙы. Ге
нерал Чаленко етәкселегендә 15-се дивизия
ның беҙҙән көнбайышта 30 саҡрым ерҙә,



14-се Дивизияның, генерал Якунин етәкселегең
дә беҙҙән 40— 45 саҡрым урында Артемовен — 
Сталино тимер юлы юнәлешендә дошман ме
нән көслө һуғыш алып барыуын һөйләне. Б еҙ
ҙәге кеүек үк, корпустың баш ҡа дивизияла
рында л а  снаряд һәм патрондарҙың бик н а 
ҡыҫ ҡалыуы, шуға ҡурҡыныс көндән-көн кө
сәйә барыуын һөйләне. «Олатай»ға алдағы 
көндәрҙә нисек һәм ҡ ай ҙа  хәрәкәт итергә кор
пус командире генерал М. Г. Борисовтың при
казын алып килеүен әйтте. А ҙаҡ  мин полков
ник Б еловҡа рәхмәт белдереп, уға сәләмәтлек 
теләп, оҙатып ҡ алды м  да шунда уҡ Фондеран- 
ңев хуж алы ғы на барып, ундағы хәлдәр менән 
таныш ырға булдым.

Ут ҡ у л с а һ ы н д а

Ш таб землянкаһы  янынан үтеп барғанда, 
генералдың адъю танты лейтенант Шакиров: 
«Иптәш майор, һеҙҙе О латай  саҡыра»,.— тип 
тауыш бирҙе.

Ш таб зем лянкаһы нда генерал ысын күңел
дән ҡысҡырып көлә ине. Ул мине күреү ме
нән: «Мә, комиссар, уҡы, беҙҙе үлтереп бөтөр
гән өсөн Ш ернер инде Гитлерҙән бүләк алы р
ға әҙерләнгән,— тип ҡулындағы  ҡағы ҙҙы  һон
д о .— Ҡ а р а  һин уларҙы , эх художниктәр! И р 
тә ҡы сҡырған кәкүктең башы ауырта, тип 
ю ҡҡа ғына әйтмәгәндәр. Ҡ ар ап  ҡ арайы ҡ  әле, 
кем-кемде юҡ итер икән!»

«Бөйөк Германияның бәйек фюреренә хә
бәр итәм: Советтәрҙең Сталинград—Дебаль- 
ңево тимер юлын быуып тороусы вәхшиҙәр



армияһын юҡ иттем. Үҙәк тимер юл эшләй 
башланы.

Армиялар төркөмө командире генерал
Шернер».

Генералдың ҡалын ҡаш тары  йыйырылды. 
Ул, түш кеҫәһендәге Мефистофель башы һын
ландырылған трофей төрөпкәһен ҡулына 
алып, уға тәмәке тултырҙы. С албар кеҫәһен
дәге заж игалкаһы н алып тоҡандырҙы. О ҙаҡ  
итеп һурып торҙо ла, ауыҙынан бер йомар
лаҡ  төтөндө үргә өрөп, уға оҙаҡ  ҡ арап  торҙо, 
й ән ә  ҙур диҡҡәт менән өҫтәлдә ятҡан кар та 
ға төбәлеп: «Тимәк, бынан сығыу өсөн юл бар 
әле, — тип ултырған урынынан ҡапы л торҙо 
ла, миңә боролоп:—• Тик аш ығырға һәм тыныс
лыҡ һаҡ ларға  ғына кәрәк. Бындай ваҡытта 
ҡауш ап ҡалыу йәки хәл иткес минутты ю ғал
тыу — үлем менән бер ул, — тип тағы л а  к а р 
гаға яҡын килде. Бер аҙ уйланып торғандан 
һуң: — Бына, дошман ҙур көс менән Чернухи- 
ноны уратып алып, беҙҙе юҡ итергә ниәтләй. 
Д авыдовка совхозына танк армияһын урын
лаштырған. Тимер юлынан көньяҡтараҡ  134- 
се, 171-се пехота дивизиялары ла бына бында, 
алтынсы һанлы ш ахтаға  табан, килә. 12-се пе
хота, 79-сы механикалаштырылған дивизия
лары төньяҡлап Артемовен аш а көнсығыш 
яҡҡа ҡарай  хәрәкәт итә. Улар, һис шикһеҙ, 
тиҙ үк Каменскиҙә ф ельдмарш ал Манштейн 
армияһы менән ҡуш ылырға тырыша. Ул 
ваҡытта беҙ, әлбиттә, ут ҡулсаһы  эсендә ҡ а 
л а б ы ҙ ,— тип, генерал миңә һынаулы ҡ ар аш  
ташлап, бер аҙ уйланып торҙо л а  өҫтәне:— Ах, 
кәрәк тиклем, снаряд, патрондар булһа ине. 
Беҙ бына бында, Дзержинскигә, һөжүм итер 
инек. Тимәк, тағы ла дүрт тимер юл станция



һын улар ҡулынан тартып алыр инек. Унда 
ла  шахтерҙар, эшселәр күп бит. Беҙгә кәрәкле 
ярҙамды  күрһәтерҙәр ине. Хәҙергә беҙгә һө
жүм итергә мөмкин түгел. Бында ултырыу 
ҙа — үҙ-үҙеңде туҡматыу тигән һүҙ. Шулай 
булғас, бына, майор, ҡ ар а  әле, һин нисек уй
лайһың? Беҙгә бына был балканан дош ман
дың 121-се, 19-сы дивизиялары араһынан 
нисек тә ек табып, бына бында, 12-се шахта 
ҡарш ы һы нда ятҡан  ҡалҡы улы ҡтағы  урманға, 
күсергә кәрәк. Ләкин бының өсөн үтә һаҡлы ҡ 
күрһәтеү мотлаҡ, сөнки уны буйынан-буйына 
дошман ут аҫтында тота. Беҙҙең бынан күсеп 
киткәнде дошман белмәҫкә тейеш. Аңлайһы
ғыҙмы, был үтә мөһим».

Ул ҡулына телефон трубкаһын айып: 
«Иван Иванович тиҙ генә бында инһен әле»,— 
тип саҡырҙы. Ашыҡмай ғына өҫтәлдә ятҡан 
төрөпкәһенә үрелде, ауыҙынан аҡ төтөндө оҙаҡ 
итеп юғары , өрҙө, үҙе шунан ҡы ҙы ҡ тапҡан 
һымаҡ, уға ҙур .диҡҡәт менән ҡ арап  торҙо.

Дивизия штабы начальниге полковник Го
леней күренде. Генерал, ҡулындағы төрөпкә
һенең көлөн ҡаҡты.

— И ван Иванович, ҡ ар а  әле, бына бынан, 
өс яҡлап, немец беҙҙе уратып алырға, юҡ 
итергә уйлай. Ә м и ң 'у ға  ҡарш ы бындай т а к 
тик план тәҡдим итәм. һ и н  нисек ҡарайһың?

Голенев картаға  эйелде.
— Аңлайым. Бы л бик яҡшы буласаҡ, тик 

ҙур оҫталыҡ талап  итәсәк,— тип Ш айморатов- 
тың фекерен дөрөҫләп ҡуйҙы. — Бына бынан 
тимер 'ю л аш а Фондеранцевкә ҡарш ы  дошман 
көслө танк атакаһы  әҙерләй. Бөгөн кис дош 
мандың алты танкыһы уның өсөнсө эскадро
ны биләгән ҡ алҡ ы улы ҡ ҡ а ябырылған. Атыр-



ЛЫҠ СИаряДтәр, М'1'рондар ҡаЛмағас, ҠотЛб- 
яров Хөсәин 1 тигән һуғышсы, гранаталар  бәй
ләме менән үрмәләп сығып, окоп буйлап иҙеп 
килеүсе танк аҫтына таш ланған  да танкыны 
яндырған. Б аш ҡа һалдаттар икеһен юҡ ит
кәндәр, ҡалғаны ҡасҡан, — тип-белдерҙе.

Шайморатов, миңә ҡарап:
— Эйе, ҙур батырлыҡ был! — тип ҡуй

ҙы. — һеҙ, иптәш майор, Ҡ отлояров исемен 
яҙып ҡуйығыҙ, онотмағыҙ, уның батырлығы 
хаҡында ата-әсәләренә, колхозға хәбәр итер
гә кәрәк булыр, — тине. Йәнә Иван Иванович- 
кә боролдо. — Хәҙер үк полк командирҙәрен 
йыйырға һәм уларға  бынан ҡуҙғалы у планын 
һөйләргә кәрәк. 14-се, 15-се дивизиялар ҙа бө
гөн төндә үҙҙәре биләгән урындан китәсәктәр. 
Быны корпус комиссары Н. П. Белов хәбәр ит
те. Хәҙер ваҡыт 23.00. Беҙгә сәғәт 2-лә м арш 
та булырға кәрәк, юғиһә өлгөрмәбеҙ, — тине. 
Үҙе Белов аша корпус командире генерал-лей
тенант Борисов тарафынан ебәрелгән приказ
дарҙы ҡулына алды. Иван . Иванович, рөхсәт 
һорап, ашығып сығып китте. Минең дә ҡ у ҙ 
ғалғанды күреп, Ш айморатов: «Майор, һеҙ 
яралы һуғышсыларҙы урынлаш тырырға аш ы
ғығыҙ, минеңсә, артыҡ ауыр яралы ларҙы  бын
да, урындағы ышаныслы колхозсыларға, ҡ а л 
дырырға кәрәк. Тик тейешле дары уҙарҙы  би
реп, яҡшы һаҡлау, хәстәрлек күреү кәрәкле
ген ныҡлап төшөндөрөргә онотмағыҙ», — тип 
айырата иҫкәртте.

Беҙҙең землянка янында мине Кузнецов 
көтөп тора ине. Күренеүем менән: «һине бына 
фашист снаряде эҙләп килде, ә үҙең әллә ҡ а й 

1 Ҡ отлояров Хөсэии Куйбышев әлкәһенән ине.



ҙа йөрөйһөң, — тип, блиндаж тапҡырында 
ҡ ар ҙа  ятҡан ҙур бер снарядкә төртөп күрһәт
те. Минең аптырап торғанды күргәс, ул: — 
'Гимәк, беҙгә үлергә яҙмаған, йәшәйһе бар 
икән әле, — тип көлөп ҡосаҡлап  алды. — С на
ряд төштө, ләкин ярылманы. Был инде Герма- 
ниялағы беҙҙең дуҫтарҙың эше»,— тип һығымта 
яһаны. Зем лянкаға  инеп, телефон трубкаһын 
ҡулға алдым. «Миңә тиҙ генә доктор Са- 
рыгинде саҡырығыҙ»,— тип телефонистәргә өн- 
дәшеүем зем лянкалағы ларға  бер аҙ шом һ ал 
ды. Эштең ниҙә икәнен аңлатып, генералдың 
баяғы  бойороғон уҡып ишеттерҙем. Эргәмдә- 
геләр бөтәһе лә ҡулдарына планшеттәрен 
алып, үҙ карталары на кәрәкле билдәләр һыҙа 
баш ланылар.

Доктор Сарыгин менән Сөйәрғәлиев ки
леп етте. Мин уларға үҙ аяҡтары  менән бара 
алмаҫтай ҡаты  яралы ларҙы  Чернухино ауы
лында колхозсыларға махсус расписка менән 
өләшеп биреүҙе кәңәш итеп, бигерәк тә кем
дәрҙе ҡалды ры у яҡ ш ы раҡ  булыуын асы ҡлау
ҙа майор Кузнецов ярҙам  күрһәтәсәк, тип бел
дерҙем. һ ә р  өйгә кәрәкле дарыуҙарҙы  биреп, 
ҡ асан  һәм нисек ҡулланыуҙы өйрәтеп ҡ ал д ы 
рыуҙы оноторға ярам ағанлы ғы н иҫкәрттем. 
Еңел яралы ларҙы  үҙ эскадрондарына ҡ ай та 
рыу яҡш ы раҡ  буласағын аңғартып, санэскад- 
рон буйынса әҙерлекте сәғәт 1-гә бөтөрөргә 
бойорҙом.

Ут-һыуҙарҙы бергә кисеп үткән яралы ип
тәштәрҙе дошман тылында ҡалдырып китеү 
йөрәкте үтә әрнетте, әлбиттә. Ләкин беҙҙең 
шунан баш ҡа сарабыҙ юҡ ине. Ни тиһәң дә, 
үҙ кешеләребеҙгә ҡалды рабы ҙ бит, дошман 
ҡулына бирмәҫтәр, йәшереп һаҡ ларҙар  тигән



йылы өмөт кенә күңелде бер аҙ тыныслан
дыра ине. Политработник булараҡ, миңә ҡ а 
ласаҡ  иптәштәрҙең күҙенә ҡ арап  һөйләшергә, 
уларҙы урынлаштырырға тура килде. Бына 
уларҙың ҡайһы берҙәренең хәтерҙә ҡ ал ған  
исемлеге:

Кузин йосоп Сиражетдин улы, Ғафури 
районы, һ аб ай  ауылынан,

Садиҡов Ғәтиәт Сәләхетдин улы, 1913 йыл
ғы, лейтенант, Ишембайҙан,

Шәмсетдинов Мөнир Шәмсетдин улы, 1912 
йылғы, лейтенант, Ҡ ариҙел  районы, Яугилде 
ауылынан,

Кәримов Зиннур Мөхәммәт улы, 1915 йыл
ғы, лейтенант, Күгәрсен районы, Ерекле ауы 
лынан,

Сирбаев Әхкәм Зәйнетдин улы, 1918 йыл
ғы, лейтенант, С алауат  районы, Ташлы ауы
лынан,

Хәсәнов Ғәлимхан Хәсән улы, 1907 йылғы, 
капитан, Ҡыйғы районы, Инде ауылынан, 

Исхаҡов Шәһит Миңнекәй улы, 1918 йыл
ғы, лейтенант, Ауырғазы районынан,

Исхаҡов Зиннәтулла Й схаҡ  улы, 1903 йыл
ғы, рядовой, Балтач  районы, Н урҡа ауылынан, 

Сәрүәров Ғәрәф Сәрүәр улы, 1906 йылғы, 
рядовой, Дүртөйлө районы, Йҫке Урсаҡ ауы 
лынан,

Фәтихов Л отфулла Фәтих улы, 1904 йыл
ғы, рядовой, Б ал аҡ атай  районынан,

Нәбиев Ситдыҡ Хисмәтулла улы, рядовой, 
Илеш районы, Р1әркәй ауылынан.

Камалетдиновҡа политбүлек документтә- 
ренең бер өлөшөн яндырырға, тарих өсөн мө
һимдәрен тимер һандыҡҡа бикләп, билдәле 
бер ҡоҙоҡ төбөнә һалы рға кәңәш иттем.



Майор Ариткулов ш табҡа Иван Иванович- 
кә ярҙам  итергә, штаб документтәрен үрҙә 
әйтелгән күрһәтмәләр буйынса урынлаш ты
рырға, прокурор Ғималетдииов дивизияның 
хуж алы ҡ  бүлектәрен юлға сығыу өсөн әҙер
ләргә, майор Кузнецов, колхоз активтәре ме
нән һөйләшергә тип, блиндаждан таралдылар. 
Политбүлек начальнигенең комсомол эштәре 
буйынса урынбаҫары лейтенант 3. Вәлиев 
(Сибайҙан) ауырыуҙарҙы  ҡ ар ау  өсөн, мөмкин 
булғанда уларҙы  Оло ергә оҙатыу өсөн урын
да ҡалдыры лды. Сәғәт теле 21-ҙе күрһәтә 
ине. Беҙҙең  бәхеткә, бөгөн ғәҙәттәгегә ҡ а р а 
ғанда ла  төн ҡ араңғы  һәм тыныс. Тик ауыл
дың төрлө мөйөштәрендә йорттар, ҡ ар алты 
лар  сытырҙап яна...

Ш таб блиндажына килеп ингәндә, полк ко- 
мандирҙәре Иван Ивановичтән бойороҡ алып 
торалар  ине. Мин марш приказы менән т а 
ныштым. Беренсе полктың беренсе һәм икен
се эскадрондары беҙ үтәсәк балка буйлап ал 
ғы саф ҡа баҫалар . Ҡ алған  ике эскадрон бөтә 
дивизия үтеп бөткәнсе оборона тота. һ у ң ы 
нан үҙҙәре лә баш ҡа полктар артынан юлға 
сығырға тейеш, 8 саҡрымға һуҙылған балка- 
нан дивизия эскадрондарға бүленеп үтәсәк 
ине. Дивизия дошманды йырып сыҡҡансы, 
уны өлкән лейтенант Миңнеғәли Халиҡов үҙ 
эскадроны менән ҡ аплап  тора. Ҡ арҙы ң  тәрән 
урындарында пуш каларҙы  күтәреү өсөн һәр 
бер батареяға айырым взводтар беркетелгән. 
Д ивизия был балканан  уңышлы уҙа алһа, 214- 
се һанлы ҡ алҡ ы улы ҡ та тупланырға тейеш.

19 февралдә теп-теүәл сәғәт 2-лә беҙ гене
рал менән Чернухиноны ҡалдырып, ауылдың



көнсығыш осондагы ҡ арт  шыршы төбөнә ки
леп туҡтаныҡ. Был ваҡытта инде беҙ үтәһе 
балка буйын күҙәтеп килгән Н. Бикмәтов 
етәкселегендәге разведчиктәр төркөмө беҙҙе 
көтөп тора ине. Ҡулына автомат тотоп, под
полковник Фондеранңев тә генерал ҡ арш ы һы 
на килеп баҫты, үҙ полкының марш ҡа әҙер 
икәнен белдерҙе. Тиҙҙән ул үҙенең беренсе 
һәм икенсе эскадрондарын алып, разведчик- 
тәргә эйәреп юлға сыҡты. Был марш ғәйәт 
яуаплы ине. Сөнки һәр минутта дошман, бал- 
каға ҙур көс менән ташланып, айырым төр
көмдәргә бүленеп, быуын-быуын барған диви
зияны тар-мар итеүе мөмкин ине. Ләкин гене
рал тыныс, операцияның уңышлы үтәлеүенә 
ышанысы күҙ ҡараш ы нан күренеп тора.

Дошмандың тәрән балка буйын өҙлөкһөҙ 
рәүештә ракеталар менән яҡтыртып тороуына 
ҡарамаҫтан, дивизия, ҡ ам ау  ҡулсаһын уңыш
лы үтеп, билдәләнгән ҡалҡы улы ҡтағы  урм ан 
ға ышыҡланды. Полктар үҙҙәренә күрһәтел
гән ориентирҙәр буйлап урынлашып та бөтмә
не, беҙ күсеп киткән Чернухино яғында көслө 
шартлау яңғыраны, һуңынан  беленеүенсә, 
утарға фашист ғәскәрҙәре ике остан көслө 
атака башлай, улар беҙҙе утарҙа тип уйлай, 
һөж үм  итеүсе частәр аймылыш булып, бер- 
береһен совет ғәскәре тип ҡабул итәләр. Ҡ ы рҡ  
минут буйы барған бөтә төр калибрҙәге а р 
тиллерия дуэле ике яҡты ла онтай. Т ан кы ла
ры ла һөжүмгә ҡуҙғала. Чернухино—Дебаль- 
цево араһындағы дошман частәренең үҙ-ара 
бәрелешенән фашистәр 8 танк, 11 пушка, 
900-ҙән ашыу һалдатын һәм офицерен ю ғалт
ҡан. Дебальцево тимер юл станцияһы вокза
лы эргәһендә ф ельдмарш ал Ш ернерҙең дә,



Каты йралайЫП, 1-йҙҙән үлеүе тураһында диви
зияның разведчиктәре хәбәр иттеләр.

Беҙҙең  кавалеристәр: «Бына Олатай фриц- 
тәрҙе ннсек төп башына ултыртты! Бындай 
командир менән бер ҡасан  да әрәм булмаҫ
һ ы ң » ,— тип ысын күңелдән шатландылар.

Б а ш к о р т о с т а н ғ а  хат

Беҙ биләгән урмандың төрлө мөйөштәрен- 
дәге бейек ағас баш тарына менеп, төрлө я ҡ 
тан күҙәтселек алып барған элемтәселәр 
төньяҡ-көнсығыштан самолет яҡынлашып ки
леүен хәбәр иттеләр. Тиҙҙән гөрөлдәү ишетел
де. Генерал: «Подполковник М. Вәлиевкә са 
молетты күҙәтергә, әгәр ҙә беҙҙе Оло ерҙән 
эҙләп килеүсе самолет булһа, өс урындан ҡ ы 
ҙыл ракета ебәрергә әҙер торорға», — тип 
бойорҙо.

Күктән күҙен алмаған  генерал шатланып: 
«Ан-2 булырға оҡшай,— тип иркен һулап ҡуй
ҙы. — Чернухиноға китеп бара, нисек тә бул
һа беҙҙең бындалыҡты белдерергә!»

Подполковник Вәлиев күккә ҡыҙыл ракета 
атты. Летчик, әллә беҙҙе күрмәй, әллә инде 
ышанмай, көнбайышҡа табан  үтеп киткән төҫ
лө булһа ла, көтмәгәндә ҡы рҡа боролоп, беҙ
ҙең яҡ ҡ а ыңғайланы, ҡунырға уңайлы урын 
һайлаған  ҡош һымаҡ, баш осонда өйөрөлөп 
оса башланы.

Был хәл көтмәгәндә булғанлыҡтан, само
летты ҡабул  итеү өсөн майҙан әҙерләмәгәй
нек. Икенсенән, дошмандың үтә яҡын булыуы 
ла хәүеф һала ине. Ул ар ала  самолет бер-бер



артлы йөгөн таш лай ҙа башланы. Бушанып 
бөтөү менән, ҡыҙыу ҡалҡынып, көнсығышҡа 
ҡарай  осто. Күстәнәстәр араһында иң ҡ и м 
м әтлеһе— Ставканың 1943 йыл, 17 ф еврал
дән беҙҙең корпусҡа һәм шул иҫәптән Б аш ҡорт 
атлы дивизияһына Гвардия исеме бирелеү х а 
ҡындағы рәсми приказы ине. (Быға тиклем 
беҙгә приказды радиограмма аша белдергәй
неләр.)

Гвардия исеменең Ставка приказы рәүе
шендә килеүе башҡорт егеттәрен алда торған 
алыштарға нығыраҡ рухландырҙы. Был при
казды һуғышсыларға көслө алҡыш аҫтында 
уҡып ишеттерҙек. Шул уҡ көндө бөтә состав 
исеменән Баш ҡортостанға ебәреү өсөн хат я ҙ 
ҙыҡ.

«Башҡорт АССР-ы Верховный Совете П ре
зидиумына.

Баш ҡорт АССР-ы Совнаркомына.
В К П (б)-н ы ң  Баш ҡортостан Өлкә Комите- 

тенә.
Баш ҡорт халҡының һорауы буйынса Д ә ү 

ләт Оборона Комитете Баш ҡорт хөкүмәтеңә 
Башҡорт атлы дивизияһы төҙөргә рөхсәт йт*те.

Дивизия башҡорт халҡының иң яҡшы у л 
дарынан йыйылды. Дивизия командире гене
рал-майор М. М. Ш айморатов етәкселегендә 
һуғышсан байраҡты ҡабул иткән көндө немец 
баҫҡынсыларына ҡ арш ы  көрәштә Ватан ы ш а
нысына һәм гвардееңтәр тигән исемгә өлҮә- 
шергә тантаналы ант иткәйне. !

һуғышсыларыбыҙ, командйрҙәребеҙ ’ һәм 
политработниктәребеҙ бөтәһе лә 'б ер ҙәм ' бу
лып Бөйөк Ватан приказын үтәп; немец в ар 
варҙарына ҡарш ы көрәштә күп тапҡы рҙар  
батырлыҡ һәм ғәйәрлек өлгөһө күрһәттеләр,



йөҙләгән ауыл һәм ҡ ал ал а р ҙы  немец иҙеүенән 
ҡотҡарҙы лар. Дивизияның личный составы
нан ике йөҙҙән артыҡ һуғышсы, командир һәм 
политработник батырлыҡ һәм ғәйрәтлелек 
өсөн хөкүмәт ордендәре һәм миҙалдары менән 
наградланды.

Почетлы гвардия исемен алып, ул исем 
беҙҙе яуыз дошманға ҡарш ы көрәштә тағы ла 
хәл иткес батырлыҡтар күрһәтеүгә бурыслы 
итеүен беҙ яҡш ы аңлайбыҙ. Беҙ һеҙҙе , диви
зияның личный составы гвардия байрағы аҫ
тында, Ставканың һыналған һәм аҡыллы етәк
селегендә фашистик көстәрҙе тағы л а  нығы
раҡ  ҡырыр һәм бөтә күп милләтле совет х ал 
ҡы менән берлектә там ам  тар-мар итеүгә өл
гәшер, тип ышандырабыҙ...

Гв. генерал-майоры: М. М. Ш айморатов.
Гв. майоры: С. Р. Ҡадиров».
Ләкин хатты беҙ рейдтән сыҡҡас, өсөнсө 

мартта ғына, Өфөгә ебәрә алдыҡ. Шуның өсөн 
дә уның һуңғы нөсхәһенә М. М. Ш айморатов 
түгел, ә полковник Г. А. Белов ҡул ҡуйҙы.

Оло ерҙән ебәрелгән бүләктәр араһында 
бөтә составты ла иң ныҡ ш атландырғаны — 
беҙҙең дошман тылына инеп киткән көндән 
бирле йыйылған газета-ж урналдар  һәм күп 
һандағы  хаттар ине. Уларҙы  капитан Хәкимов 
менән Сөйәрғәлиев полктарға таратып сыҡ
ты. П олк агитаторҙарын йыйып, беҙ бөтә һу
ғышсыларҙы фронт хәлдәре менән танышты
рыуҙы бурыс итеп ҡуйҙыҡ.

Бөтә эскадрондарҙа ла  политинформация
лар үтеп бөтөү менән, һуғышсылар үҙҙәренә 
ғаиләләренән, яҡын иптәштәренән килгән х ат
тарҙы уҡый, үҙ-ара фекер алыша баш ланы 
лар. Эскадрондарҙа, ғәҙәт буйынса, хат алған



кешене бейергә йәки йырларға мәжбүр итеп 
мәш киләләр.

Ана, беҙҙән алыҫ түгел ҡ ар т  шыршы тө
бөндә Байм аҡ  егете сержант Сабитов, иптәш
тәренең һорауҙарын үтәп, ҡ урайҙа «Урал» кө
йөн уйнай, кемдер, уға ҡушылып, күңелдәрҙе 
елкендерерлек моң менән әкрен генә йырлай:

Уралдан ғына бейек, ай, тау булмаҫ,
Уралҡайҙы һөймәҫ тә йән булмаҫ,
Үҙ илкәйе өсөн ҡорбан булған 
Ир-егеттең ғүмере йәл булмаҫ.

Йыр күптәрҙең йөрәк түрендә йәшеренеп 
ятҡан хистәрен ҡуҙғатып ебәрҙе: ҡатындары, 
балалары, яҡын кешеләре, тыуған төйәктәре 
күҙ алдарына килеп баҫты. Бер генә көнгә 
булһа ла ҡайтып, яҡындары менән күрешке
ләре килде.

һуғышсылар ҡаты  һуғыштарҙа баты рҙар 
са һәләк булған иптәштәрен иҫкә алалар, 
уларға килгән хаттарҙы бергәләп уҡыйҙар ҙа 
яҡындарына күмәкләп хат яҙалар . Бөтә х ат 
тар ҙа: «Батырҙарса һәләк булды. Беҙ уны 
бер ваҡытта ла онотмабыҙ. һ еҙҙең  ҡайғы ғы ҙ
ҙы уртаҡлаш абыҙ», — тигән һөйләмдәр менән 
тамамланған була ине.

һ а у а л а  дошмандың «фоки-вульф» сам о
леттары күренде. Төтөн сығармаҫҡа, һаҡ  бу
лырға, тип киҫәтелде.

Прокурор Ғималетдинов менән лейтенант 
Ҡасимов килеп, һуғышсыларға аш атырға аҙыҡ 
бөткәнен, аттарға ла  бер генә бирерлек аҙыҡ 
ҡалғанын хәбәр иттеләр. Д ивизияла аш ау х а 
ҡында бер кем ризаһыҙлыҡ белдермәһә лә, 
ысынында был мәсьәлә ҡы рҡы улаш а, көндән- 
көн ҡурҡыныс төҫ ала бара ине. Әле лә күр



ше ауы лдарға аҙыҡ алып ҡайтырға айырым 
группалар ебәрергә тип һорап ҡ ар аһ ал ар  ҙа, 
мин генералдың рөхсәтенән баш ҡа бер кемгә 
бер ҡайҙа  китергә ярамағанлығын әйттем. 
Ошонда көтөп торорға ҡушып, үҙем генерал
ды эҙләп киттем. Ул шыршы ағасы төбөндә, 
буркаһын яурынына һалып, оператив карта 
өҫтөндә ултыра ине. Мин уны борсорға, фекер 
ағышын өҙөргә баҙмай, баҫҡан урынымда 
туҡтап ҡалдым. Ләкин Ш айморатов үҙе күреп 
ҡалып, миңә табан  боролдо.

— Комиссар, йомошоғоҙ бармы, ниңә яҡын 
килмәйһегеҙ? — тип өндәште. Ни әйтәсәгемде 
алдан уҡ белгән төҫлө: — Бынан ҡараңғы  
төшмәйенсә ҡуҙғалып китергә ярамаҫ. Беҙ б а 
раһы ер асыҡлыҡ, 30 саҡрым арала , исмаһам, 
ҡ ы уаҡ лы ҡ  та юҡ. Төндө ошонда көтөп торор
ға тура килә, тик бына һуғышсыларҙың т а м а 
ғын нисек туйҙырырға? — тип кәңәш көткән
дәй миңә ҡараны.

Мин дә шул мәсьәлә менән килеүемде бел
дерҙем. Ҡ асимовтың тәҡдимен әйттем. Ләкин 
генерал ул фекергә ҡушылманы — тирә-яҡты 
дошман уратып алғайны. Аҫҡа ҡарап, бер аҙ 
уйланып торғандан һуң, теләр-теләмәҫ кенә:

— Беҙҙә  яралы  аттар бар, буғай, уларҙы 
хәҙергә дауалап  та булмай, шулай булғас, 
һәр бер эскадронға шулар иҫәбенән ҡаты раҡ  
яралы  берәр атты һуйырға рөхсәт бирһәк, 
нисегерәк булыр икән? Тик бына тоҙ, икмәк 
тә юҡ бит әле, — тине борсолоп.

Ш унан штаб начальнигенә мөрәжәғәт итте:
— Полковник, яралы  аттар иҫәбенән һәр 

бер эскадронға берәр ат һуйыуҙы рөхсәт итер
гә кәрәк, юғиһә бөгөн дә, иртәгә лә, бәлки, 
тағы бер нисә көн аҙыҡһыҙ торорға тура ки-



лер. — Генерал урман өҫтөнән осоп барыусы 
дошман самолетына иғтибар итте. Беҙҙе ю ғал
тыуға борсолалар, эҙләй сыҡҡандар, күрә- 
һен.

Иван Иванович дивизияның авангарды 
һәм дозорҙарҙың билдәләнгән урындарға иҫән
аман барып етеүен, ул пункттарҙа әлегә дош 
ман көстәренең осрамауын белдерҙе.

«Минеңсә, беҙгә ҡараңғы  төшөү менән 8-се, 
12-се, 14-се шахталар аша, бына бында, Ште- 
ревка аша, Ореховка, Елизаветовка у тар ҙа 
рына ҡарай  ҡуҙғалы рға кәрәк булыр, — тине 
генерал. — Тик бындағы эшселәр, партизан
дар менән бәйләнеште өҙмәҫкә, улар  я р ҙ а 
мында шахталарҙы, күмер ташый торған ю л
дарҙы шартлатырға, дошмандың яңы оборона 
нығытмалары төҙөүенә юл ҡуймаҫҡа кәрәк. 
Авангард һәм дозорҙарға ошо маршруттан 
сығып календарь план бирергә, төп көс менән 
ике араны 8—9 саҡрымдан да кәметмәҫкә, 
дошмандың ҙур көстәре менән осрашыуҙан 
һаҡ булырға. Ш теревка эргәһендәге (Беренсе 
Юлино янындағы) урманға 23 февралдә сә
ғәт 4-кә барып етергә. Минеңсә, дошман фрон
тының алғы һыҙығы Ш теревка —• И вановка — 
Широкий утарҙары араһындағы ҡ ал ҡ ы у лы ҡ 
та булырға тейеш. Уларҙың резервтәре һәм 
тылдары бына бында — Петровский заводын
да. Быны дөрөҫләү өсөн алдан, ҡараңғы  тө
шөү менән, разведчиктәрҙе ебәрергә кәрәк. 
Хәҙерҙән үк патрондарҙы иҫәпкә алырға һәм 
уларҙы бөтә составҡа тигеҙләп бүлеп бирергә. 
Кәрәкһеҙгә бер генә патронды ла әрәм ит
мәҫкә. Осраған бер урында дошман автомат
тарын, патрондарын йыйырға кәрәк», — тип 
һүҙен бөтөрҙө.



Унын, әйткәндәрен блокнотына теркәп бар
ған И ван Иванович яҙғанын ауыҙ эсенән т а 
ғы бер тапҡыр уҡып сыҡты һәм, асыҡ һәм тә
ғәйен әмерҙәрҙе үтәү өсөн, урманға инеп 
юғалды.

Генерал миңә ҡарап: «Иптәш майор, алда 
тағы ла ҡаты  һуғыштар, ауыр марштар тора. 
Ш уға күрә бөтә һуғышсыларға л а  сиратлап 
ял итеүҙе, мөмкин тиклем там аҡтары н туй
ҙырыуҙы яҡш ы раҡ  ойошторорға, бөтә состав
ҡ а  ла  дивизияның хәҙерге хәлен һәм алда тор
ған бурыстарҙы аңлаты рға,— тип, бер аҙ ҡ ай 
ҙалыр алыҫҡа ҡ ар ап  торҙо ла,-— эйе, дисцип
линаны, дисциплинаны ныҡ һаҡларға . Тәр
тип булғанда ғына беҙ көслө. Хәҙергә беҙҙең 
иң көслө ҡоралы бы ҙ — тәртип һәм юғары пат
риотизм рухы, — тип һүҙен бөтөрҙө. Уң яҡ ке
ҫәһенән аш ыҡмай ғына төрөпкәһен алды. Буш 
төрөпкәне бер тына ауыҙына ҡабып торҙо ла, 
һул яҡ кеҫәһендәге күн портсигарын асып ҡ а 
раны, ләкин уның да буш икәнен күргәс, ҡ а 
лын ҡ аш тары н  йыйыра төштө: «Ана шул не
мец сигареттәрен тарта  алмайым бит. Ҡ ай һ ы 
һын ғына алма — эрзац, тиреҫ еҫе килә. Их, 
үҙебеҙҙең «Д укат» һәйбәт тәмәке лә инде, — 
тип ҡуйҙы. Мин түш кеҫәмде аҡтарып, айы
рым ҡ ағы ҙға  төрөп ҡуйған өс япраҡ  тәмәке 
сығарҙым.

— Иптәш генерал, бына, тартығыҙ, был 
үҙебеҙҙең рус тәмәкеһе, — тип уға тәҡдим ит
тем. Ул ҡулындағы  төрөпкәгә бер япраҡты 
ваҡ лап  тултырҙы л а  тоҡандырҙы.

— Бына, исмаһам, тәмәке!-— тип кинәнеп 
һурҙы. — Ш улай, майор, алдағы  көндәрҙә лә 
эш уңышлы барһа, 23 февралде — Ҡ ыҙыл Ар-



мияның 25 йыллығын Оло ерҙә байрам итә
сәкбеҙ, тип өҫтәне.

Мин китергә рөхсәт алып, политработник- 
тәр янына ашыҡтым. Бында Ариткулов, Бик- 
чурин, Ғәлимов, Камалетдинов, Ғималетди- 
нов, Сөйәрғәлиев, Мостафин, Вәлиев бар ине. 
Бөтәһен дә генералдың яңы ш арттарға ҡ арата  
биргән приказы менән таныштырҙым. Улар 
приказдың үҙҙәренә тейеш урындарын яҙып 
алдылар, карталары на кәрәкле билдәләр һы ҙ
ҙылар. Майор Ариткулов менән өлкән лейте
нант Ҡасимовҡа, өлкән лейтенант Д әүләтбаев 
һәм капитан Гәрәевкә халыҡты ашатыу, үҙ 
ваҡытында ял ойоштороуҙы баш ҡарыу буры
сы йөкләтелде.

Разведчик Латипов ҡулына бер ҡуян түш 
кәһе тотоп килеп инде. «Бына, иптәш комис
сар, бөгөн аш арлыҡ ит булды», — тип киң 
йылмайҙы. Латиповтың күңелен табырға те 
ләп, уны маҡтап алдым. Латипов ҡуян муйы
нындағы тоҙаҡты тиҙ генә һалдырып алды ла, 
кеҫәһендәге бәкеһен сығарып, эшкә тотондо.

Сержант Н. Нагаев килеп инеп, майор Куз- 
неңовтың көтмәгәндә ҡаты  ауырып китеүен 
хәбәр итте. Мин, уға эйәреп, дуҫымдың хәлен 
белергә киттем.

Майор Кузнецов ботаҡтарын тирә-яҡҡа 
тырпайтып үҫкән шыршы төбөндә п лащ -па
латкаға төрөнөп ята ине. Мине күргәс, йөҙөнә 
шатлыҡ югергәндәй булды ла, башын күтә
реп, үткер һоро күҙҙәре менән нимәлер көт
кәндәй миңә төбәлде. Мин уның күҙ ҡ ар а ш ы 
нан уҡ аңлап, дивизия алдында торған яңы 
бурыстар, генералдың приказы менән таны ш 
тырҙым. Майор ҡыҙышып ята, маңлайы ут 
кеүек яна ине. Доктор Сарыгин майор Кузне-



цовты килеп ҡараны. Ләкин хәҙергә диагно
зын билдәләй алманы. Ш уға ҡарам аҫтан  На- 
гаевҡа, санэскадронға барып, ниндәйҙер д а 
рыуҙар алып ҡ айты рға  кәрәкле рецептәр яҙып 
бирҙе.

Майор Черников, капитан Хәбиров, под
полковник Вәлив тә килеп етте. Улар менән 
алда  торған, беҙҙен дивизия өсөн хәл иткес 
һуғыштар тураһында фекер алышып ултыр
ғанда, Латипов ит бешкәнлеген хәбәр итте. 
Тәүҙә генерал өсөн ҡуяндың бер ботон алып 
ҡуйҙыҡ та, ҡ ал ған  итте 13 өлөшкә тигеҙләп 
бүлеп сыҡтыҡ. Б аш ҡ а  ваҡытта ҡар  һыуында 
тоҙһоҙ бешкән ҡуян итен икмәкһеҙ-ниһеҙ, 
бәлки^ ауыҙға ла  ҡапҡы  килмәҫ ине. Ләкин 
бөгөн һәр кем үҙенә тейгән өлөштө бик кинә
неп, «тәмле булған» тип маҡтай-маҡтай аш а
ны. Ҡ уян  һурпаһын да генералға айырым һ а 
лып, ҡ алғаны н көрөшкә һайын тигеҙләп бүлеп 
сыҡтыҡ. Беҙҙең  йылы аш күрмәгәнгә өсөнсө 
тәүлек ине. Өҫ-баш еүеш булыуға ҡ ар а м аҫ
тан, аҙ булһа л а  эскә ингән йылы дәртләнде
реп үк ебәрҙе. С ерж ант Сабитов генералға 
өлөшөн илтеп килде.

Аштан һуң беҙ саҡ ҡына ял итеп алырға 
уйлағайныҡ та, шул мәл разведчик Кәшфи 
Ғиззәтуллин бер ауыл ҡартын алып килде. 
Ул ҡ ар т  Чернухино утарынан икәнлеген, ур 
манда йәшәгәнлеген әйтте. Уның ҡулында бер 
генә төрлө лә документ булмауы шикләндерә 
төшһә лә, урмандағы  «ауыл»да төрлө йоғошло 
ауырыуҙар көсәйеүе, һәр көн 15—20 кеше 
үлеп тороуы тураһында һөйләп, беҙҙән ярҙам 
көтөүен белдергәс, мин, доктор Сарыгин ме
нән бер нисә һуғышсыны алып, уның артынан 
киттем.



Ҡ алын урман эсе ысындан да ер аҫты ауы 
лына оҡшаған. Ағас төбө һайын землянка, 
унда иҫке балаҫтар, өҫ кейемдәренә төрөнөп, 
йонсоу хәлдәге ҡарттар, балалар  ҡалты рап  
ултыра. Землянкалар тирәһендә сыбыҡ-са
быҡтан әтмәләп эшләнгән мал аҙбарҙары. Ас
ҡа үлтермәҫ өсөн һыйыр-кәзәләре алдына, йәш 
ағас ботаҡтары өйөп һалынған. М ал д ар |у н ы  
сәйнәйҙәр ҙә ауыҙҙарынан кире сығарып таш 
лайҙар.

Доктор Сарыгин, землянканан-землянкаға 
йөрөп, ауырыуҙарҙы ҡ арап  сыҡҡансы, мин 
халыҡты бер аҡланға йыйып, Оло ерҙән алы н
ған һуңғы хәбәрҙәр, Ставка приказдары ме
нән таныштырҙым. Ике йылға яҡын инде х ә
ҡиҡәт һүҙен ишетә алмай интеккән халы ҡ ми
не йотлоғоп, мөкиббән китеп тыңланы. Был 
«ауыл»да төрлө яҡтан немецтәрҙән ҡасып 
киткән украин, белорус, рус кешеләре йәшәй 
ине. Төрлө милләттән булыуҙарына ҡ а р а м а ҫ 
тан, бер туғандай татыу йәшәйҙәр, һуңғы ҡ а 
бымға тиклем үҙ-ара бүлешәләр, бер-береһе- 
нә ярҙам итешәләр икән. Әңгәмә шаҡтай ҡ ы ҙ
ған мәлдә, беҙҙе бында алып килгән ҡ арт  ме
нән доктор Сарыгин дә килеп етте. Доктор 
күптәрҙең зәңге менән ауырыуын, тиф сире 
таралыуын әйтте. «Ауыл»да бер генә мунса 
ла булмауы сирҙең тағы ла көсәйеүенә сәбәп
се ине. Доктор сирҙәрҙең таралы у юлын һәм 
унан ҡотолоу саралары н аңлатып, мөмкин 
тиклем тоҙ, бигерәк тә зәңге ауырыуына ҡ а р 
шы һуған, һарымһаҡ аш арға кәрәклегенә б а 
ҫым яһаны. Беҙҙең янда баҫып торған сер
жант Ғиззәтуллин тиҙ ар ала  мунса төҙөшөп 
биреүҙе үҙ өҫтөнә алды.



паоатланған  к а п а р м а н л ы к
1942 йылдың көҙөндә, дивизия Чернышки 

ҡ ал аһ ы н а  һөжүм иткән саҡта, беҙҙең алты 
ҡ аһ ар м ан  разведчик, дошман ҡулына эләгеп, 
йыртҡыстарса язалап  үлтерелгәйне. Иртәге
һен уларҙы ң иптәштәре, фронт һыҙыгы аша 
үтеп, һәләк булған ҡ оралдаш тары  өсөн изге 
үс алдылар, үҙҙәре менән фашистәрҙең доку- 
менттәрен, ҡы рҡлап  атын алып ҡайттылар. 
Бы л х аҡ та  рус яҙыусыларының (бер туған 
Турҙар) 1942 йылдың 7 октябрендә «Красная 
звезда» газетаһы нда «Тризна» тигән очереге 
баҫылып сыҡҡайны. Ш унда хикәйә ителгәнгә 
оҡшаш ҡанлы  ф аж иғә һәм ҡ аһарм анлы ҡ  
1943 йылдың февралендә рейд ваҡытында 
Чернухино янында ҡабатланды.

Төн ҡ араһы н да беҙҙең егеттәрҙән бер төр
көм (барлығы 9 кеше) политрук ярҙамсыһы 
Төхвәтшин етәкселегендә Дебальцево стан
цияһына разведкаға  ебәрелгәйне, һуңынан  бе
ленеүенсә, улар, бик һаҡ лы ҡ  менән дошман 
ғәскәрҙәренең алғы һыҙығын ү^теп, кескәй генә 
утарға барып инәләр. Таң алдынан развед
чиктәр засад аға  осрай. Көстәр тигеҙ булма
ған үлемесле алыш та совет һуғышсылары ба
ты рҙарса һәләк була. Тимер юл буйына сы
ғарып таш ланған  6 мәйетте (ҡалған  өсөһө — 
Фатих Булатов, Яков Борисов, Нурлығаян Ха- 
расов эҙһеҙ ю ғала) яҡын дуҫтары шул уҡ 
көндө эҙләп табып, п лащ -палаткаларға  һалып 
үҙебеҙҙең яҡ ҡ а  алып сыҡтылар. Бы на улар: 

Төхвәтшин, политрук ярҙамсыһы, Туймазы 
районы, Төпкилде ауылынан,

Әмиров Хәтмулла Әмир улы, 1918 йылғы, 
старшина, Туймазы районынан,



Насретдинов Камай, рядовой, Дүртөйлө 
районынан,

Хажиев Әмир Хажи улы, рядовой, Туйма
зы районы, Таш тамаҡ  ауылынан,

Исламов Таһир Ислам улы, 1909 йылғы, 
рядовой, Дүртөйлө районы, Аташ ауылынан, 

Әбүбәкиров Әхмәт Мәхмүт улы, Байм аҡ  
районы, Йомаш ауылынан.

Беҙ уларҙың ҡот осҡос хәлгә килтерелгән 
йөҙҙәрен көс-хәл менән генә таный алдыҡ: 
разведчиктәрҙең тәндәрендә фашистәрҙең 
әҙәм ышанмаҫлыҡ мыҫҡыл итеү эҙҙәре ҡ а л 
ғайны.

Разведэскадрон мәсхәрәләнгән кәүҙәләр 
янында бер нисә минут ҡайғылы тынлыҡ ки
серҙе. Мәйеттәрҙең йөҙҙәренә киске эңер шәү
ләһе төштө. Беҙ уларҙы Чернухино станция
һының көньяҡ ситендә бөҙрә аҡ тирәктәр тө
бөнә ҡәҙерләп күмдек. Д ош мандан үс алырға 
ант иттек.

Ҡ араңғы  төшөү менән, дивизияның зоотех- 
ниге Хәлил Сәлихов етәкселегендә ун өс б а 
тыр, тауыш-тынһыҙ ғына аттарына менеп, 
полк торған урындан ҡ уҙғалдылар. Тештәрен 
ныҡ ҡыҫып, үс ҡайтары рға ҡанһыҙ дошман 
яғына юл алған был ун өс кавалеристең исем
дәре әле лә ҡуйын дәфтәремдә һаҡланып ҡ а л 
ған:

Сәлихов Хәлил Әхмәтйән улы, 1906 йылғы, 
өлкән лейтенант, Тәтешле районынан,

Ғәйсин Муса, 1912 йылғы, рядовой, Тәтеш
ле районы, Яңғыҙнарат ауылынан,

Мостафин Сабир, 1907 йылғы, рядовой, 
Тәтешле районы, Ҡ удаш  ауылынан,

Шәрәфетдинов й о м ағу ж а ,  1908 йылғы, р я 
довой, Әбйәлил районы, Таштимер ауылынан,



Ноғоманов Закир, 1910 йылғы, рядовой, 
С аҡмағош  районынан,

Садиҡов Тимеркәй Садиҡ улы, 1915 йыл
ғы, рядовой, Туймазы районы, Ҡ ар ам алы  Ғө
бәй ауылынан,

Латипов Рәхим, 1907 йылғы, рядовой, Б ә 
ләбәй районы, Тоҙлоҡуш ауылынан,

Вилданов Хәким, 1905 йылғы, рядовой, Б е 
лорет районынан,

Баязитов Шәмсетдин, 1915 йылғы, рядо
вой, Туймазы районынан,

Ғәфүров Заһир, 1906 йылғы, рядовой, Ҡ ы р 
мыҫҡалы районынан,

Ш афиҡов Әхиәр Талип улы, 1905 йылғы, 
рядовой, Дәүләкән  районы, Алаҡай ауылынан, 

Әлүков Ғиниәтулла, Өфөнән,
Ғәйнуллин Вәлиәхмәт, рядовой, Учалы 

районынан.
һы байлы лар , балканан-балкаға  күсеп, күп 

сәғәттәр буйы барҙы. Улар йәшерен һуҡ м аҡ 
тарҙан  дошмандың алғы һыҙығын да әллә ҡ а 
сан уҙып киткәйне. Ҡ ырыҫ рус ҡышы һалҡы н
дарынан ҡасып, блиндаж дары на сумған ф а 
шистәр, тәрән тылда үҙҙәрен хәүефһеҙ тойоп, 
йылынып йоҡлап яталар  ине. Йөнтәҫ тояҡлы 
ҙур немец аттары тыныс ҡы на алдары на һ ал 
ған төйәктәрҙән ҡыштыр-ҡыштыр бесән ашап 
торалар.

Разведчиктәр дошман һаҡсыларын тауыш- 
тынһыҙ бысаҡ менән сәнсеп юҡ итәләр ҙә бер 
ни белмәй йоҡлап ятҡан блиндаж дарға ҡарай  
шыуышып китәләр. Бер нисә минут үтеүгә, ун 
туғыҙ фашист хырылдап йоҡлап ятҡан блин
д аж  эсе, тын ҡалды. Кәрәкле документтәрен 
алып, егерме дүрт немец атын етәкләп, бер 
фашист офицерен әсир алып, разведчиктәр



юлға сыға. Дивизия аҙыҡ яғынан ҡы тлы ҡ ки 
сергән ауыр көндәрҙә трофей аттар үҙҙәре үк 
бик мөһим табыш булды... Үс алыусылар тан 
атыуға полкка ҡайтып та  еттеләр. Полк ко
мандире подполковник Фондеранцев, трофей- 
ҙәрҙе барлап ҡарап, разведчиктәрҙең эшенә 
ҙур баһа бирҙе.

Эйе, илдең азатлығы өсөн башын һалған  
ҡаһармандарҙы ң ҡаны ерҙә ятып ҡалмай, 
уларҙың батырлығын яңы ҡоралдаш тары  ҡ а 
батлай. Беҙҙең дивизияла ла шулай булды. 
Рейдтең иң ауыр саҡтарында ла  бөйөк совет 
патриотизме, бөтә һуғышсыларҙың да ҡ а б а т 
ланып торған фиҙакәр ҡ аһарманлы ғы  беҙгә 
еңеү өсөн көс бирҙе.

Уттар,  һыуҙар аша
22 февраль. Сәғәт киске 7. Бөтә һуғышсы

лар ҙа, байрам төҫө инеп, тәмле еҫтәр сығарып 
боҫланған котелоктарҙан йылҡы ите ашайҙар.

Блиндаж ға Ш айморатовтың адъютанты 
лёйтенант Ш акиров килеп инде лә миңә:

— Иптәш майор, һеҙҙе генерал саҡыра,— 
тип мөрәжәғәт итте.

Мин генерал Ш айморатов землянкаһына 
кергәндә, бүлмә уртаһында үҙенсә йыйышты
рып ҡуйылған өҫтәл аҡ ҡағы ҙ менән ябы лғай
ны. Өҫтәлгә яҡыныраҡ таҡта ултырғыста ге
нерал әкрен генә «Урал» көйөн гармунда һыҙ
ҙыра.

— Мин һеҙҙе тыңлайым, иптәш генерал,—
- тип уның алдына килеп баҫтым. Ул башын

ҡалҡытып ҡараны. Ҡ алы н  ҡ ар а  ҡ аш тары  өҫ
кә күтәрелде. Күҙҙәрен бер аҙ йома төшөп,



ҡулындағы гармунын өҫтәлгә ҡуйҙы ла миңә 
ҡул биреп:

— Әйҙәгеҙ, майор, ултырығыҙ, бына бын
да, ултырғысҡа, — тип үҙ эргәһенән урын күр
һәтте.

Ул түш кеҫәһенән ниндәйҙер ҡағы ҙҙар  
алып, улар араһынан бер фотоны миңә күр
һәтте. «Бына, был минең ғаилә», — тине. һ ү 
рәттә Ш айморатов алдына бер кескәй ҡыҙҙы 
ултыртып төшкән. «Хәҙер уға 15 йәш тулды 
инде. Л әкин бергә торорға һис тура килмәй 
бит әле, — тип көрһөнөп ҡуйҙы. — Баш та 
Ҡ ы тай ҙа  ғаиләһеҙ оҙаҡ  йәшәлде, һуңынан  
бына һуғыш тоҡанып китте. Ата өсөн бала 
ғәзиз булған кеүек, б ал аға  ла  ата бик кәрәк 
бит... — тип бер аҙ уйланып торҙо. — Быйыл 
ҡыҙым 8-се класты там ам лап  сығырға тейеш 
ине, ләкин баш ҡ аларҙы ҡ ы  кеүек уның да 
уҡыуы туҡталып ҡ алды  бит әле», — тип үҙ 
тормошо хаҡы нда тағы нимәләрҙер һөйләргә 
уҡталғайны ла, ишектән полковник Голенев 
менән майор Кузнецовтың башы күренде. Ге
нерал уларҙы  өҫтәл эргәһенә саҡырҙы.

Мин шул ваҡыт генералдың килеш-килбә
тен тағы ла бер тапҡыр күҙ уңынан кисерҙем: 
ҡ ар а  күҙле, яҫы ҡ а р а  ҡаш лы, урта буйлы, киң 
күкрәкле мөһабәт кеше. Бик аҙ һүҙле, күберә- 
ген аҫҡа ҡ арап  уйланып йөрөй. Әле лә, тыштан 
тыныс күренһә лә, уның йөрәгендә ниндәй ут
тар дөрләмәй, тиһең... Бигерәк тә, йөҙәрләгән 
кешеләрҙең яҙмышын бер үҙенең иңенә йөк
мәп, бына-бына ауыр юлға сығырға торған
да... Беҙҙән бер нисә тапҡы рға көслөрәк дош
ман тараф ы нан  уратып алынған хәлдә үле
месле һәм, бәлки, күптәр өсөн һуңғы, хәл ит
кес алы ш ҡа әҙерләнгәндә...



Мин генералға 
ҡ арап  шулай у й ла
нып ултырғанда, 
лейтенант Ш акиров 
инеп, өҫтәлдә быҫ
ҡып ҡына янған һу
ҡыр шәмгә бензин 
өҫтәне. Унын күмер
ләнгән филтәһен т а 
ҙартып, бер аҙ өҫкә 
тартып ҡуйҙы. Б ү л 
мә эсе яҡтырып кит
кәндәй булды.

Генерал тороп 
баҫты ла:

— Иптәштәр, • ир
тәгә Совет Армияһы
на 25 йыл тула. Был 
оло байрамды ғәҙәт
тәгесә иҫкә алмай 

үтеү нисектер уңайһыҙыраҡ тойолдо. Б ы 
на шуға мин һеҙҙе ҡунаҡ ҡ а саҡырҙым, — 
тип беҙгә ҡарап  мөләйем йылмайып ҡуй
ҙы. Ш акировҡа табын әҙерләргә ҡушты. 
Шакиров генералдың иң яратҡан ашы — бер 
котелок кәлгә күмеп бешерелгән картуф, бер 
нисә киҫәк сохари һәм бешерелгән йылҡы ите 
килтереп ҡуйҙы, һуңынан нимәнелер онотҡан 
һымаҡ, төрлө яҡҡа ҡаранды  ла, сәйҙә эленеп 
торған кескәй тоҡсайҙан берәр баш һары м 
һаҡ  менән һуған алып, уларҙы таҙартып, т а 
бынға һалды.

Шул арала генерал: «Бына, ошо кәнғә тип 
Оло ерҙән алып килгән «ярты» һаҡланған»,— 
тип, сумкаһынан бер шешә коньяҡ килтереп 
сығарҙы. Көрөшкәләргә бүлеп һалды ла, өҫ

М. М. Ш айморатовтың һәм 
һунынан Г. А. Беловтың 
адъютанты С. Шакиров



тәлгә яҡы ныраҡ килеп, беҙгә ҡарш ы ултырҙы. 
Беҙ Совет Армияһы көнө айҡанлы уны тәб
рикләп, уға оҙон ғүмер теләп, көрөшкәләрҙе 
бушаттыҡ. Беҙ йылҡы итс менән булашҡан 
арала , генерал картуфты оҫта итеп әрсене.

— Бы нда картуф бик ярмалы булып үҫә 
икән, — тип, уны һуған менән ҡушып, маҡтай- 
маҡтай ашаны.

Бер мәл ҡапы л дошман артиллерияһы ата 
башланы. Бер снаряд бик яҡын төшөп ш арт
ланы. Таш землянка һелкенеп ҡуйҙы. Өҫтәл
дәге аҡты ҡ аҙы ҡтарға ла  түшәмдән балсыҡ 
ҡойолдо. Ш акиров зем лянканан ашығып сы
ғып китте. Иш ек ябылып та өлгөрмәне, икенсе 
снаряд генерал землянкаһын штаб менән то
таш тырған  транш еяла ярылды. Билен тотоп 
ерҙә ултырған Ш акировты ҡултыҡлап алып 
индек. Генерал борсолоп, тимәк, һин дә я р а 
ландың, тип адъютантын ятҡырырға яр ҙам 
лашты. Полковник Голенев телефон аша док
тор Сарыгинде саҡыртты. Бәхеткә, Шакиров- 
тың йәрәхәте еңел булып сыҡты. Беҙ генерал 
менән ашығыс хушлашып, ш табҡа ҡайтып 
киттек. Тиҙҙән юлға сығырға әҙерләнергә кә
рәк ине.

Ю лда полковник Голенев: «Быға тиклем 
капитан Хәбировтың эше күңелле генә ине, 
ул алғы һыҙыҡта үҙен тулы хужа итеп тоя 
ине. Беҙгә лә ҡурҡыныс түгел ине, ләкин уның 
батареялары нда снарядтәр бөттө. Күп булһа 
тағы ла берәр бәреп алырға етер, ә унан һуң, 
ҡиммәтле пуш каларҙы  кәрәк — ергә күм, кә
рәк — шартлат, — тип көйөндө. — Оло ер ме
нән бәйләнештең өҙөлөүе лә ҡырын һуҡты: 
хәҙер бит оло хуж алар  беҙҙең ҡ ай ҙа  икәнде 
лә, беҙгә ҡ ай ҙа  һәм нисек ярҙам  итергә лә бел



мәйҙәр. Бында тағы ла бер а ҙн а  торорға ине. 
Ул ваҡыт дошмандың Кавкав армия төркөмөн 
тар-мар итеү күп еңелләшәсәк, ләкин беҙгә 
ҡарш ы көстәр артҡандан-арта бара, улар беҙ
ҙе үҙ юлдарынан алып таш лау өсөн бөтә са 
раларҙы  күрәсәк. Бына шул һуғыш припаста
ры гына аҙайыуы эсте бошора. Фондеранңев 
менән Захаров боецтары 75 процснткә дошман 
автоматтары, патрондары менән көн күрәләр. 
Ләкин артиллерияның эше баш ҡа бит...»

Беҙ, һөйләшә-һөйләшә, үҙебеҙҙең блиндаж 
ға ҡайтҡанда, һәр ерҙә йәнлелек һиҙелә, һу
ғышсылар ашығыс юлға әҙерләнәләр ине. С ә
ғәт 21-ҙә генерал ҡ уҙғалы рға әмер бирҙе.

Был көндәрҙә дивизияға ҡаты  һуғыштар 
кисерергә тура килде. 21—22 февраль көндә
рендә иң ҡаты  бәрелеш Фащ евка, Владимир, 
Петровеньки тимер юл станцияларында бул
ды. Бында беҙҙең артиллеристәрҙән X. Әүхә- 
тов, Н. Бикмәтов, М. Нагаев, Мусин, Ә. Гәрә
ев, Шакирйәнов иҫ киткес батырлыҡтар күр
һәтте. Улар һәр береһе дошмандың бер нисә 
танкыһын яндырҙы.

Беҙ разведчиктәр тотоп ш табҡа килтергән 
фашист офицерҙәре аш а дошмандың һаман 
Миус йылғаһы буйлап көслө оборона нығыт
малары ҡороу эше алып барыуын асыҡланыҡ. 
Был Совет армияһын нисек тә Д онбассҡа ү т 
кәрмәү өсөн эшләнә ине.

Стрюково, Ф ащевка, Грабово утарҙары  
аша үткән көслө һуғыштарҙа дошмандың 
ундағы ваҡ  гарнизондарын тар-мар итеп, беҙ 
«Миус-фронт» оборонаһының бер ө л ө ш ө н  
емерҙек. Бында ер ҡ аҙы у эштәренә тирә-яҡ 
утарҙарҙан  халыҡ, күберәген ҡатын-ҡыҙҙар, 
йәш үҫмерҙәр ҡыуып килтерелгәйне. Фашис-



тәрҙең ҡ арауы ллап  
эшләтеүсе сапер б а 
тальонын халыҡтың 
күҙ алдында юҡ 
итеп, ҙур митинг үт
кәрҙек, кешеләрҙе 
тыуған яҡтары на т а 
раттыҡ. Улар беҙгә 
илай-илай рәхмәт әй
теп хушлаштылар.

Ш ахтерҙар посе- 
логы Артемовен 
янына килеп еткән
дә, сәғәт өстө һуҡ
ҡайны. Таңғы һ а л 
ҡын ел иҫә. Ябалаҡ- 
яб ал а ҡ  ҡ ар  яуа. Ге- Артиллерия-миномет иолкы- 
нерал Ш айморатов иьщ батарея дом андире 
ш табҡа өлкән лей
тенанттар Мусин,
Мөғин Н агаев  һәм Нпғмәт Бикмәтов етәк
селек иткән разведчиктәрҙе саҡыртып алып, 
уларға  мөһим бурыс йөкләтте. Корпустың ар 
тиллерия 'начальниге полковник Голованов
ский ҙә бёр төркөм корпус развёдчиктәре ме
нән беҙҙең яйға килеп етте:, улар беҙҙең егет
т ә р ‘менән берегеп, яуаплы операцияны үтәргә 
тейеш ине. "

23 февралдең иртәһендә д и в и з и я 'ш у л 'р а з 
ведчиктәр әҙенән Артемовен поселогы аша 
уҙҙы. Бында беҙҙең ҡыйыу раЗвеДчиктәр тән 
сыҡҡансы дивизия өсөн хйЛ  иткес булған иҫ 
китмәле батырлыҡ" эшләгәйнеләр. Ул былай 
булған.

Поселокта фашистәрҙец беҙҙе юҡ итеү өсөн 
ебәрелгән танк батальоны туҡталған  икән.



Танкистәр төн буйына марш МенәН КйлеП, ныҡ 
арығандар, йылы йорттарға инеү менән үк 
бәлйерәп йоҡоға талғандар... Д ивизия посе- 
локка килеп ингәндә, разведчиктәр фашистәр- 
ҙе берәм-берәм өйҙәрҙән сығарып, майҙан у р 
таһына теҙәләр ине инде. Бында бер нисә сә
ғәт эсендә беҙҙең тараф тан бер ниндәй ю ғал
тыуһыҙ дошмандың һуғышҡа әҙер торған
35 танкыһы, 148 һалдаты һәм офицере юҡ 
ителде.

Ярһыу ерән толпарына атланып, артдиви
зион командире капитан Сәйфулла Хәбиров 
килеп етте. Ул батареяларҙы ң тәрән ҡ арҙан  
юл ярып килеүе, аттарҙың күбеһе ҡырылып 
бөтәү арҡаһында ҡайһы бер пуш каларҙы  һ ал 
даттар үҙҙәре тартып алып барыуын әйтте лә, 
шунда уҡ генералдан рөхсәт алып, дошман 
тылы урынлашҡан 152-се ш ахтаға ҡ арай  сап
ты. Тиҙҙән уның 56 ат ҡулға төшөрөүен, ар т
та ҡалған  артиллерияны килтереп еткереү 
өсөн бөтә көсөн һалыуын хәбәр иттеләр.

23 февралдә сәғәт 5-кә рейдтән сығыу при
казында күрһәтелгән Беренсе Юлино утары 
ҡаршыһындағы урманға килеп туҡтаныҡ. Был 
ваҡыт инде һыҙылып ҡына таң атып килә ине. 
Д ауыл алдынан булғандағылай шомло* тын
лыҡ. һуғыш сылар быуынһыҙ булып талсыҡ- 
ҡанлыҡтан, туҡтаған  урында бер ни белмәй 
йоҡлап китәләр. Ысындан да, өс тәүлектән 
ашыу ҡар йырып, тәрән соҡорҙарҙан, урм ан
дарҙан дошман менән өҙлөкһөҙ һуғышып үтеү, 
алһыҙ-ялһыҙ килеү һәр кемде аяҡ ҡ а баҫҡы 
һыҙ итеп йонсотҡайны. Барған  еренән хәл
һеҙләнеп ергә ауыусыларҙың һаны күбәйә 
барҙы, был беҙгә тағы л а  бер ғәм өҫтәне.

Тап ошо көндә дивизия һәм корпус тари-



хендә мәңге онотолмаҫ ваҡиғалар  булып 
үтте.

Корпус командире генерал-лейтенант 
М. Д . Борисов үҙе туҡталған  Беренсе Юлино 
утарына М. М. Ш айморатовты саҡырҙы. Уның 
менән бергә мин һәм беҙҙең дивизиянын 
махсус бүлек начальниге гвардия майоры 
М. И. Кузнецов барҙыҡ. Йортҡа килеп инеү 
менән, Борисов Ш айморатовҡа: «Ниңә тиҙе
рәк алға бармайһың?» — тип һорау бирҙе. 
Уның эргәһендә штаб начальниге полковник 
И. Д . Сабуров, тағы  ла ике офицер бар ине. 
Ш айморатов уларға  алдағы  һәм флангылар- 
ҙағы  хәлде аңлата башланы. Ләкин корпус 
командире кисекмәҫтән дошман фронтын йы
рып сығырға тәҡдим итте. М. М. Ш айморатов 
аш ы ҡмайы раҡ  эш итеү, түңәрәк оборона тот
ҡан  хәлдә, тәүҙә көслө разведка ебәреп, обста- 
новканы билдәләү, артта ҡ алған  тылды, а р 
тиллерияны тарттырыу, шунан һуң ғына хә
рәкәт итеү яғында торҙо. Корпус командире 
үҙ фекеренән ҡайтмағас, М. М. Ш айморатов, 
ҙур түҙемлелек һаҡлап, тағы бер ҡ ат  үҙенең 
тәҡдимдәрен дәлилләне. «Бер тәүлек ваҡыт 
бирегеҙ. Бөтәгеҙҙе иҫән-һау юғалтыуһыҙ алып 
сығам», — тине ул. Ләкин корпус командире 
ҡәтғи рәүештә хәҙер үк приказды үтәргә бо
йорҙо. Ш унан һуң М. М. Ш айморатов диви
зияға ҡуҙғалы рға әмер бирҙе.

Беҙҙән өс саҡрымдар самаһында дошман 
фронтының алғы сиге аҡ ҡ ар  өҫтөндә һыҙы
лып ята. Беҙгә шуны үтеп, Оло ергә сығыу 
өсөн яҡш ы ҡ оралланған  дошман ғәскәре ме
нән ҡаты  алы ш ы рға кәрәк ине. Бына ни өсөн 
генерал уйсан: бигерәк тә снаряд булмауы, 
һәр һуғышсыла ярты дискынан да артыҡ пат



рон ҡалмауы  уны борсой ине. Ләкин бында 
оҙаҡ туҡталып тороу тағы ла ҡурҡынысыраҡ: 
берҙән, беҙҙе уратып алыу өсөн дошман ғәс
кәренең яҡынлашып килеүен разведчиктәр хә
бәр итте, икенсенән, алғы һыҙыҡта оборонала 
ятыусы дошмандың фронт частәре лә беҙҙең 
бында икәнлекте бик яҡшы белә, нисек тә беҙ
ҙән ҡотолоу яғын ҡарай, тимәк, ҡыҫҡыс а р а 
һында ҡалы у ҡурҡынысы көслө пне. Генерал 
берсә ҡулындағы картаға, берсә тирә-яҡтағы 
төрлө ориентирҙәргә ҡарап  торҙо ла, киҫкен 
тауыш менән Голеневкә дивизияны ике ко
лоннаға бүлергә әмер бирҙе. Ивановка яҡлап 
колоннаны подполковник Фондеранңев, П ет
ровский заводы, Ш теревка яҡлап  һул колон
наны полковник Голенев алып бара, улар хә
ҙер үк хәрәкәт итә башлай. Ш таб махсус ваҡ 
эскадрондар менән уртанан төшә. Беҙҙең һул 
яҡтан 15-се дивизия һөжүм итәсәк. Улар ме
нән тығыҙ бәйләнеш тоторға кәрәк, тип айы
рыуса баҫым яһап әйтте генерал. Фондеран- 
ңев Ивановка ауылына, Голенев Н и колаевка
ға сыға. Дошман ут асмай тороп, ут асмаҫҡа. 
Нисек тә булһа дошманға яҡын килергә ты 
рышырға, беҙҙең бөтә көс — штык, приклад 
һәм ҡылыс, тип ҡаты  иҫкәртте.

һ әр  кемгә асыҡ булған был һуғышсан 
һәм иң ауыр приказды үтәү өсөн беҙ ашығыс 
рәүештә ҡар өҫтөндә бер ни белмәй ғырлап 
йоҡлап ятыусы һуғышсыларҙы бик ҡыйынлыҡ 
менән уята башланыҡ. 5 сәғәт 30 минутта 
эскадрондар һәммәһе үҙ урындарына баҫты, 
командирҙәренән кәрәкле күрһәтмәләр алып, 
һәммәһе алға ташланды. Тыныслыҡ боҙолдо. 
Бөтә фронт буйлап көслө ут ялҡыны тоҡанды. 
Гвардееңтәр, ыласын шикелле атылып, фа-



шистәрҙең транш еялары на ябырылды. Бөтә 
урында алыш —• ҡул һуғышы башланды, һ у 
ғыш көсәйә барған һайын, дошман Петров
ский заводы, И вановка һәм Ш теревка утар
ҙары  яғынан бер өҙлөкһөҙ яңынан-яңы частәр 
өҫтәп тора. Ике яҡтан да юғалтыуҙар күбәй
гәндән-күбәйә. Өс саҡрымдар самаһына һ у 
ҙылған ҡалҡы улы ҡ, үлгән йәки ҡаты  яр а л ан 
ған һалдат  кәүҙәләре менән сыбарланды.

Бөйөк Ватан һуғышы осоронда совет х а л 
ҡы күп төрлө батырлыҡтар күрһәтте. Әлбит
тә, батырлыҡ төрлөсә була. Ләкин 1943 йыл
дың 23 февралендә 16-сы гвардия Баш ҡорт 
атлы дивизияһының тыуған илебеҙ, халҡыбыҙ 
алдында күрһәткән ҡ аһарманлы ғы  һис ваҡъп- 
та ла хәтерҙән юйылмаҫ.

Ҡ ар лы  һуғыш яланы. Беҙҙе тулыһынса 
уратып алып юҡ итеү өсөн дошман ашығыс 
саралар  күрә. Ана, И вановка яҡлап үкереп 
дошман танкы лары  килә. Петровский посело- 
гынан, Ш теревканан төрлө калибрҙәге пуш
калары, минометтары беҙҙең өҫкә көслө ут 
яуҙыра. Беҙҙең  арттан, Юлино утарҙары  я ҡ 
лап, дошмандың өҫтәмә пехотаһы хәрәкәт итә. 
Алда иһә беҙҙең һы байлы ларға ҡарш ы  уның 
к ө с л ө  оборонаһы ята. Фашистәр беҙҙе төрлө 
яҡлап ҡыҫа. Хәл минут һайын ҡырҡыулаш а. 
Өҫтәүенә, Ш теревканан ун алты самолет кү
тәрелеп, дивизияны бомбаға тота башланы. 
Б ом ба менән ҡуш ар  атлылар өҫтөнә листов
калар  яуҙы. Алдан уҡ таш ҡ а баҫтырып әҙер
ләп ҡуйылған был әшәке ҡағы ҙ ярпыларына: 
« һ еҙ  төрлө яҡлап  Бөйөк Германия армияһы 
тараф ы нан  уратып алындығыҙ. Бынан сығыу 
мөмкин түгел. Бирелегеҙ. Хәҙергә һуң түгел 
әле», — тигән һүҙҙәр яҙылғайны.



Килеп тыуған хәлде тәрән аңлаған 
М. М. Шайморатов, үҙенең йылғыр ҡ ар а  бейә
һен уйнатып (уны фронтҡа киткәндә Өфөнөң 
милиция начальниге бүләк иткәйне), алға ки
леп баҫты:

— Гвардиясы иптәштәр! һ е ҙ  быға тиклем 
булған ҡаты һуғыштарҙа һынатманығыҙ. Д о ш 
ман тылында ике аҙна буйына Ватан ҡуш ҡан 
бурысты үтәнегеҙ. Инде ошо хәл иткес алы ш 
та ла һынатмаҫһығыҙ, тип ышанам. Ә хәҙер, 
алға, иптәштәр! — тип һуғышсыларҙы үҙе а р 
тынан әйҙәп сапты.

Дошман менән беҙҙең сафтар аралашып, 
боғаҙға-боғаҙ килеп алыш китте. Кескәй генә 
яланға ике яҡтан да меңәрләгән ҡ ораллы  ке
шеләр ябырылды, дивизия ҡ ам ау  эсендә, ваҡ 
төркөмдәргә бүленеп, үлемесле һуғыш алып 
бара ине. Мин бында саҡматаш  сағылғандай 
күҙ алдында ялтлап үткән өҙөк-өҙөк эпизод
тарҙы һанап китеү менән генә сикләнәм.

...Беҙ майор М. И. Кузнецов һәм майор Ғ а 
фаров менән бергә генерал-майор М. М. Ш ай 
моратов эргәһенә яҡы нлағанда , уны дош ман
дың утыҙлап һалдаты  һәм офицере солғап а л 
ғайны. Беҙ уға таш ланған  фашистәргә ҡарш ы 
ут астыҡ. Ләкин тиҙҙән минең дә, Кузнецов- 
тың да аты аҡ ҡар  өҫтөнә ҡоланы. Ғафаров 
батырҙарса һәләк булды. Дош ман һалдаттары  
менән ҡаты һуғыш алып барған бер арала, 
мин генералдың ат өҫтөнән ергә ауғанын кү
реп ҡалдым. Уның аты беҙҙең күҙ алдынан 
йәшендәй елҫп үтте. Генералды һаҡлаусы ун 
ике һуғышсы (командире Хәйбулла районы 
егете сержант Нагаев) хәрәкәтһеҙ ятҡан ге
нералдың тирәһендә дошман менән үлемесле 
һуғыш алып бара. Беҙ, ни тиклем тырышып



ҠараһаҠ та, уларға ярҙам  итә алМаныК, сөН- 
ки үҙебеҙҙе лә уратып алғайнылар. Өҫкә кил
гән фашистәрҙән арынғас, һулдараҡ  ҡ ай н а
ған алы ш ҡа таш ландыҡ. Унда полковник Го
ленев, аяғы ҡаты  яраланып, фашист үлектәре 
араһында ята ине. Мин ашығыс ҡына унын 
яраһын бәйләнем дә ятып торорға ҡуштым. 
Үҙем шул тирәләге иптәштәр янына югереп 
барып, бөтәбеҙ ҙә, килешеп ҡуйғандай, гене
рал ауған ҡ алҡ ы улы ҡ ҡ а һөжүм итеп ҡ а р а 
ныҡ, тик һун ине инде. Унда дошмандың өҫ
тәмә көсө килеп еткән һәм беҙгә ҡарш ы яңы 
атакаға  әҙерләнә ине. Генералды һаҡлаусы 
һуғышсыларҙың ун бере шунда һәләк  булды.

һуғы ш  көсәйгәндән-көсәйә. Лейтенант М ө
нир Шәмғүтдинов батареяһын алға ҡаратып 
урынлаш тырған да танкы ларға тоҫҡап ата. 
Ахырҙа үҙен фашист һалдаттары  уратып ал 
ғас, һуңғы гранатаһын таш лап, байтағын шул 
урында дөмөктөрә, үҙе лә шунда һәләк була.

Беренсе Юлино яҡлап килгән танкылар кү
ренгәс тә, һуғышсы Әхкәм Зәйнетдин улы Сир
баев (лейтенант Зиннур Кәримов батареяһы 
нан) үҙенең ҡ ы рҡ  биш миллиметрлы пуш ка
һынан уларға  тоҫҡап ут аса. Бер-бер артлы а л 
ты танкыны юҡ итә. Снарядтәре ҡалмағас, 
граната бәйләме күтәреп, танк аҫтына таш 
лана.

Минең эргәгә, фотоаппараттарын йөкмәп, 
ТАСС хәбәрсеһе Л отф улла Яҡупов килеп ят 
ты. Күкрәге яраланған , буғай, ҡан һарҡый. 
Ул: «Иптәш комиссар, ана, унда дошмандың 
дзоты бар, юҡ итергә кәрәк», — тип, көсһөҙ 
ҡулдарын болғап, көньяҡҡа күрһәтте лә үҙе 
һушынан яҙҙы. Ысынлап та, шул яҡтан, аҡ 
ҡар  өҫтөндә ҡыҙыл таҫма кеүек эҙ ҡалдырып,



беҙгә табан өҙлөкһөҙ пуляләр яуа. Эргәмдә 
ятҡан елкән лейтенант Рәшит Аҙнабаев, миңә 
ҡарап: «Иптәш комиссар, рөхсәт итегеҙ, мин 
уны хәҙер...» — тип алға югерҙе. Ундай хәлдә, 
ғәҙәттә, ваҡыт яй үтә. Ләкин күп тә тормай, 
Аҙнабаев югергән яҡта дошман уты тонсоғоп 
ҡалды. Шуны ғына көтөп торған шикелле, 
икенсе полк һуғышсылары парторг Хәсән Бик- 
чурин етәкселегендә: «Алға, алға!»— тип оран 
һалып, яңы атакаға  күтәрелделәр. Был ваҡыт 
капитан С. Хәбиров та беҙгә килеп ҡушылды. 
Ул да үҙен ҡ амап  алған дошманды йырып 
сыға алған. Бына ғәскәр өҫтөндә икенсе тө
бәктә лә оран яңғыраны: өлкән сержант Әх- 
мәтхужа Әхмәҙуллин (Ҡ алтасы  районы, Урал 
ауылынан), дивизияның байрағын күтәреп, 
бөтә һуғышсыларҙы: «Алға, Ватан өсөн!» — 
тип атакаға өндәне, ул ҡаты  яраланып ауғас, 
байраҡты уның яҡып дуҫы Хәниф Нурғәлиев 
(Краснокама районынан) күтәреп алды ла 
алға югерҙе. Улар икеһе лә ошо тиң булмаған 
алы ш та 'бер-бер  артлы һәләк булды,. Ләкин 
дошман сафтары ла ныҡ һирәгәйгәйне инде. 
Ергә ауған Нурғәлиевтең ҡ ы ҫы п 'т о тҡ ан  ҡ у 
лынан ҡыҙыл байраҡты шул саҡ үҙемә күтә-, 
реп алырға тура килде. Ул изге байраҡты', 
эстән тун аҫтына күкрәгемә урап, — унда ин
де күҙ алдымда һәләк булған ун алты комму- 
нистең партбилеттәре ята ине, — Оло ергә 
аЛып сыҡтым.' Ләкин был һуңыраҡ булды...

' :,.Был минуттарҙа Дивизия штабының РС 
установкалары батареяһы комиссары м а й о р , 
Дәүләт Ариткулов ҡам алы ш та ҡ ал ған  хәлдә 
йәшерен ҡоралды дошман 'ҡулына төшөрмәҫ 
өсөн шартлатырға, уның менән ҡ уш ар 'үҙен ең  
дә һәләк буласағын белә тороп та, тәүәккәл-



ЛӘП, үҙ рүмерендәге йң һуңғы һәм яуаплЫ 
кнопкаға баҫа ине.

Был минуттарҙа рядовой артиллерист Хә* 
мит Әүхәтов, кисә генә Владимировка янын
дағы  алыш та бер үҙе ике фашист танкыһын 
атып яндырған һәм, һушһыҙ хәлдә әсир алы
нып, бикле вагонда Д ебальцевоға оҙатылған 
Әүхәтов, шашып көнбайыш ҡа сапҡан поездан 
һикереп төшөп, Украина партизандарына б а 
рып ҡушылыу, ауыр һәм данлы  һуғыш ю лда
ры үтеп, һуңынан Будапештте азат итеү х а 
ҡына башын һалыу өсөн ҡанлы  ҡулдары  ме
нән ш аҡарып вагон иҙәнен вата ине.

Был минуттарҙа 15-се дивизияның полит
бүлек начальниге П авел Николаевич Кузне
цов, Формандировка утарының осондағы хә
ҙер ҙә төҙөк таш  һарайҙарҙы ң  эсендә, снаряд 
ярсығы менән күкрәк ҡапҡасы  умырылып 
ташланып, дошман тараф ы нан  тотош уратып 
алынған хәлдә, пистолетендәге һуңғы пуля- 
ләрҙе ата-ата , «Интернационал» йырлап йән 
бирә ине...

Иртәнге сәғәт биштән етегә тиклем фаш ис
тәр беҙгә ҡарш ы  алты тапҡыр ябырылды, л ә 
кин кире сигенергә мәжбүр булды. Беҙҙең 
корпусты, шул иҫәптән беҙҙең дивизияны, юҡ 
итергә маташ ҡан  дошман маҡсатына өлгәшә 
алманы.

Дивизияның иҫән ҡ алған  һуғышсылары 
һәм офицерҙәре Ғайсаров етәкселегендәге р а з 
ведчиктәр кәңәше менән яҡындағы Широкий 
утары эргәһендәге балкаға  тупланды. Беҙҙең 
дивизия (генерал Ш айморатов һәләк булған
дан һуң уға подполковник Г. Е. Фондеранцев 
етәкселек итә ине) 24 февралдең иртә таңы н
да дошман фронтын өҙөп, М алониколаевка



ауылы тәңгәлендә үҙебеҙҙең яҡ ҡ а  — Оло ергә 
аяҡ баҫты. Ҡ аты  яралыларҙы , п лащ -палатка
ларҙан  носилкалар яһап, күтәреп алып сыҡ
тыҡ. Был эш менән доктор А. Сарыгин һәм 
М. Вәлиев етәкселек итте. Бында беҙҙе ҡарш ы 
алыусы частәр менән туғандарса ҡосаҡлаш ып 
шатланыштыҡ. 14-се дивизия иһә генерал Я ку
нин етәкселегендә баш ҡа урындан — 23. ф ев
ралдә үк Елизаветовка ауылына йырып сыга. 
Ул дивизия әллә нн ҙур ҡыйынлыҡ күрмәй, 
сөнки беренсе полк командире полковник Р о 
маненко, шундағы Ш теревка ауылында ты 
уып-үҫкән кеше, — урындағы ш арттарҙы  я ҡ 
шы белеп эш итә. Был һуғышта тотош корпус
тың рейдтән сығыуы өсөн юл ярып барыусы 
беҙҙең дивизия ауыр ю ғалтыуҙарға осра
н ы — дивизияның командире генерал-майор 
М. М. Ш айморатов, майор Ариткулов, майор 
Ғималетдинов, капитан Камалетдинов һәм



баш ҡ а бик күп иптәштәр һәләк булды. Был 
юғалтыу -— бөтә һуғышсылар, командирҙәр 
өсөн дә ҙур ҡайғы булды, ләкин башҡорт егет
тәренең һуғышсан рухын ҡ аҡ ш ата  алманы, 
фаш измдән үс алыу теләген тағы ла нығыраҡ 
дөрләтте. Рейдтән һуң бер аҙ ял итеп, көс туп
лағандан  һуң, улар  дошманға тағы ла ярһы- 
быраҡ, үсәнеберәк ташландылар...

Төрлө сәбәптәр менән 24 февралдә үҙебеҙ
ҙең яҡ ҡ а  сыға алмай бүленеп һәм яраланып 
ҡ алған  һалдат  һәм офиңерҙәр дошман ты
лында, урындағы партизандарға ҡушылып хә
рәкәт итәләр. Ош олар араһынан өлкән лейте
нант Ҡасимов бөгөн дә Өфөлә йәшәй, һ у ң ы 
нан ул Котовский исемендәге партизан-отря- 
денең комиссары булып китә.

35 ауыр яралы  һуғышсы менән Чернухино 
утары нда ҡ алды ры лған  комсомолец өлкән 
лейтенант Зиннәт Вәлиев, беҙ рейдтән сыҡ
ҡандан  һуң күп тә үтмәй, күп ауырлыҡтар ки
сереп, 32 яралыны дошман тылынан иҫән-һау 
алып сыға, өсәүһе юлда үлеп ҡала .  Вәлиев 
хәҙерге көндә пенсияла, Сибайҙа йәшәй. Уға 
әле лә төрлө яҡ тарҙан  мең рәхмәттәр белде
реп яҙы лған  хаттар килеп тора. Изгелек ерҙә 
ятып ҡалм ай, тигәндәр бит боронғолар.

Д ош ман тылында корпус үҙенә йөкләтел
гән бурысты тулыһынса үтәне. Фашистәрҙең 
62-се, 164-се пехота дивизияларына һәм 18-се 
танк  дивизияһына ҙур юғалтыуҙар яһаны. 
36 урында тимер юлын һүтте, бер нисә күпер
ҙе шарлатты , дошмандың меңләгән һалдат 
һәм офицерен юҡ итте, байтаҡ танкыларын, 
15 ҡ орал  складын, 10 аҙыҡ складын, 85 пуш
каһын, 54 пулеметын, 152 автомашинаһын, 
830 повозкаһын ю ҡҡа сығарҙы, 62-се диви



зия штабын ҡулға алды. Д ош ман ҡулына 
эләккән 1480 совет кешеһен ҡоллоҡтан ҡ о т 
ҡарҙы.

Дош ман тылында айырым батырлыҡ күр
һәткәндәре өсөн бик күп офицерҙәр, һ ал д ат
тар хөкүмәт ордендәре менән бүләкләнде. 
Штаб начальниге полковник И. И. Голенев, 
генерал Ш айморатов һәләк булғас ваҡытлы 
рәүештә дивизия командире вазифаһын үтә
гән подполковник Г. Е. Фондеранцев, ш таб
тың оператив бү^лек начальниге подполковник 
Г. А. Черников, капитан С. X. Хәбиров, под
полковник М. Вәлиев, капитан X. Бикчурин, 
доктор А. Сарыгин һәм 3. Вәлиев — бөтәһе 
195 кеше төрлө ордендәргә һәм миҙалдарға 
лайыҡ булды.

* * *

Беҙгә ял итеү өсөн баш та К расная Поляна 
утары, һуңынан Украиналағы Кременной ҡ а 
лаһы билдәләнде. М арт баштарында Кремен- 
нойға урынлашыу менән үк, баш ҡорт х алҡ ы 
ның вәкилдәре (улар араһында әҙәбиәт, сән
ғәт кешеләренән бер төркөм: йырсы Хәбир 
Ғәлимов, ҡурайсы Ғата Сөләймәнов, артистәр 
Зәйтүнә Бикбулатова, Ғабдулла Ш амуҡов, 
Ольга Калинина, балетмейстер Фәйзи Ғәскә- 
ров, рәссам Ғәлиә Имашева, яҙыусылар Ҡ а 
дир Даян, Кирәй Мәргән һәм баш ҡа иптәш
тәр бар ине) аша бик күп бүләктәр алдыҡ. 
Был инде беҙгә өсөнсө тапҡыр ебәрелгән бү- 
ләк ине. Улар эсендә 67 тонна ит, 6189 тауыҡ, 
4302 ҡаҙ, 509 өйрәк, 12 мискә бал менән төрлө 
варенье, 121 пар күн итек, 3018 пар йылы ойоҡ
баш, 7119 йылы бейәләй, 11311 төрлө төҫ-



тоге еп менән сигелгән ҡулъяулыҡ, 713 тәмәке 
янсығы, 319 килограмм шоколад, 1011 литр 
араҡы һәм 8 мискә һыра бар ине. Бүләктәрҙе 
бөтә составҡа өләшеп биреү өсөн ҡаланы ң 
көньяҡ-көнсығышындағы шыршы урманы аҡ 
ланына йыйылдыҡ, һ ү ҙ  килгән вәкилдәрҙең 
етәксеһе, партияның Баш ҡортостан  Өлкә Ко
митете секретаре Әбүбәкер Усмановҡа бирел
де. Ул көслө алҡыш тар аҫтында Баш ҡ орто
стан хеҙМәтсәндәренән бөтә гвардиясыларға 
ялҡынлы сәләм тапшырҙы. Айырым бүләктәр 
эсендә матур түңәрәк конверттәргә һалынған 
хаттар ҙа бар ине. Ул хаттарҙың тышына: 
«Был бүләк — Ватан өсөн, беҙҙең өсөн йәиен- 
тәнен аямай дош манға ҡарш ы  батырҙарса 
һуғышыусыға бирелһен», — тип яҙылғайны. 
Бындай айырым ҡиммәтле бүләктәр айырыу
са батырлыҡ күрһәткән һуғышсыларға т а р а 
тылды. Улар араһында артиллерист комсомо
лец Әхмәров, капитан Красиков, сержант Х а
лиҡов, серж ант Ғиззәтуллин, сержант Саби
тов, лейтенант Хәкимов, лейтенант Шәрипов, 
лейтенант Гәрәев, рядовой Сабитов, сержант 
Ғайсаров һәм баш ҡа иптәштәр ҙә бар ине.

Икенсе көндө ҡунаҡтар  Кременной ҡ а л а 
һы халҡы н баш ҡорт сәнғәте менән таныш ты
рыу м аҡсаты нда ҡ алан ы ң  үҙәк клубында ҙур 
концерт бирҙеләр. Был концерт тамаш асы лар 
тараф ы нан  юғары баһаланды. Үҙ ғүмерендә 
баш ҡорт музыкаһын, баш ҡорт көйҙәрен бе
ренсе тапҡыр ишеткән украин ҡарттары, ҡ а р 
сыҡтары, баш ҡорт сәнғәтенә ҡ арата  ысын йө
рәктән сыҡҡан м аҡтау  һүҙҙәрен әйтеп, үҙ-ара 
фекер алыш тылар. Л әкин беҙгә ҡуҙғалы рға 
приказ килеп, ашығып ҡунаҡтар  менән хуш
лашыу концерте ойошторорға тура килде. Кон-



церттән һуң дивизияның яңы командире пол
ковник Григорий Андреевич Белов бөтә һу
ғышсыларға, офиңерҙәргә гвардиясылар зна- 
чогы тапшырҙы.

Был көндәрҙә дивизия комиссары подпол
ковник М. Нәзиров Баш ҡортостандан өҫтәмә 
полк алып килде. Улар араһында майор Фәт- 
тәхов, майор Ишмөхәммәтов бар ине. П од
полковник Күсимов та госпиталдән сәләмәт
ләнеп дивизияға әйләнеп ҡайтты.

Дивизияның тағы ла бик күп уттар, һыуҙар 
кисәһе бар ине әле.



ПОЛЬШАНЫ АЗАТ 
ИТК8НД8

Һаумы,  т у ғ а н д а а  
ере?!

Яны килеүселәр 
менән бер аҙ әҙер
лек эше үткәргәс, 
16-сы гвардия атлы 
дивизияһы полков
ник Григорий Белов 
етәкселегендә йәнә 
фронттың алғы һы 
ҙығына ташланды. 
Украинаның Черни
гов (дивизияға Ч ер
нигов исеме шунда 
бирелде) һәм Сая- 

нец, Гомель, Мозырь ҡ ал ал ар ы н  азат итеүҙә- 
ге ҡаты  һуғыш тарҙа Урал яугирҙәре ҙур б а 
тырлыҡтар күрһәтте. Днепрҙы ла 1-се Бело
руссия фронты составында беренселәр булып 
кисеп сыҡтыҡ. Ошонда дивизияның 54 һ ал 
даты һәм офицеренә Советтәр Союзы Геройы 
исеме бирелде. Сарны, Ковель, Владимир-Во- 
лынскии ҡ ал ал ар ы н  азат  итеүҙә беҙҙең атлы 
лар йән аямай алышты. 1944 йылдың 11 ию
лендә совет ғәскәрҙәре Ватаныбыҙ тупрағын 
фашист йыртҡыстарынан тулыһынса таҙар-



тып, изге дәүләт сиктәрен күреү бәхетеЙЙ 
ирештек. Ләкин әле һуғыш дауам  итә. Бөтә 
Совет Армияһы алдында, шул иҫәптән беҙ
ҙең 7-се корпус атлылары алдында, ҙур йнтер* 
националь бурыс тора: туғандаш Польша х а л 
ҡына үҙ илен ҡанлы фашист ҡоллоғонан ҡ от
ҡарыуҙа ярҙам күрһәтергә кәрәк ине.

Немец-фашист илбаҫарҙары, Совет А рмия
һының ҡаты  ҡыҫымына ҡарш ы  тора алмай, 
яраланған  арыҫлан ярһыуы менән һуғыша- 
һуғыша, артҡа сигенде. Беҙ Буг йылғаһы бу
йындағы сик бағаналары на етеп, иҫтәлеккә 
тыуған ерҙең тупрағын усҡа алып үптек тә 
фашист ҡоҙғоно ояһының көлөн күккә осорор
ға ант иттек.

Беҙҙең алда Көнбайыш Буг йылғаһы. Дон, 
Днепр, Десна кеүек киң һәм тәрән иҙелдәрҙе 
кискән башҡорт атлыларына был йылғаны 
сығыу ҡыйынлыҡ тыуҙырмай ине инде.

Р азведкаға  киткән М атрай районы егете 
майор Ҡ удаш ев төркөмө беҙҙе Сварнь утары 
эргәһендәге шыршы урманы ситендә ҡ ар ш ы 
ланы. Был урында туҡтап там аҡ  туйҙырырға, 
ял итергә тейеш инек. Майор Ҡудаш ев, төп 
көстәрҙең килеп етеүен әле дошман белмәй 
һәм уның ҡаты  ҡ арш ы лы ҡ күрһәтерҙәй хәле 
лә юҡ, тип хәбәр итте, ашығырға кәрәк, тип 
иҫкәртте.

Бына шулай фашист итеге аҫтында иңрә
гән Польша ерен дошмандан азат  итеү өсөн 
һуғышҡа инергә әҙерләнә башланыҡ.

Ҡ арш ы  ярҙа ҙур хәрби крепость — Хелм 
тора. Беҙҙең төп маҡсат — йылғаны кисеп, 
Влодава — Хелм тимер юлын һәм Влодава — 
Чарчев таш юлын биләү. Был бик мөһим һәм 
яуаплы приказды үтәүҙә һуғышҡа тиклем



КПСС-тың Брест өл- 
кә комитете секре
таре булып эшләгән 
Сергей Иванович Сн- 
корский етәкселеген
дә хәрәкәт итеүсе 
көслә партизан от
ряде ярҙам  күрһә
тергә әҙер торғанлы 
ғын беҙгә армия по
литбүлеге аш а бел
дерелде.

21 июнь көндө ир
тән ш атлыҡлы осра
шыу булды: беҙҙең 
алда —• асыҡ йөҙлө, 
ҡ а р а  күҙле, мөһабәт 
кәүҙәле, башына аҡ 
папаха кейгән хәр 
би кейемдәге кеше баҫып тора. Ул беҙ 
яҡынлаш ыу менән: «Хуш киләһегеҙ,— тип беҙ
ҙең менән күрешкәндән һуң, — әйҙәгеҙ, өйгә 
инәйек», — тип яҡындағы  урмансы йортона 
атланы. Бейек таҡта күтәрмә аша үтеп, яҡшы 
йыйыштырылған бүлмәгә килеп индек. П о
ходтарҙа йөрөп, күптән бындай йыйнаҡлыҡҡа 
күнекмәгәнгә, тәүге мәлдә бер аҙ албырғап 
ҡалдыҡ. Корпустың политбүлек начальниге 
полковник Степаненко, был йортта кем тора, 
тип һорап ҡуйҙы. Сергей Иванович йылмайҙы:

— Ш икләнмәгеҙ, бында сит кеше юҡ. Б еҙ 
ҙең штаб ул. Рәхим итеп, бына бында улты
рығыҙ, — тип, ҡыҙыл буҫтау менән кәпләнгән 
диванға күрһәтте. Бер аҙҙан  беҙҙең дивизия 
командире генерал-майор Г. А. Белов менән 
бергә дивизияның махсус бүлек начальниге

Дивизия командире гене
рал-лейтенант Г. А. Белов



М. Кузнецов һәм өсөнсө полк командире пол
ковник Г. Г. М аркарьян  үҙенең штаб началь- 
ниге полковник Ә, йосопов менән килеп инде
ләр. һ ү ҙ  алда торған бурыстар хаҡында б ар 
ҙы. Сергей Иванович беҙҙе таб ал а  тәмле итеп 
ҡыҙҙырылған ҡуян ите менән һыйланы, һ ү ҙ  
ыңғайында был тирәлә дошмандың күпме кө
сө бар, ҡайҙа  оборона тота — шуларҙы һөй
ләне, беҙгә кәрәкле мәғлүмәттәрҙе аныҡланы. 
Киләсәктә үҙ-ара ярҙам  итешә тороу хаҡында 
һүҙ бирешеп, Сергей Иванович менән яҡын 
дуҫтарса хушлаштыҡ.

Ҡ арт  ҡ арағай  төбөндәге штаб палатаһы н
да беҙҙе политбүлек инструкторы майор К ә
лимулла Ғәбитов көтөп ултыра ине. Ул диви
зия командиренә яңы ғына дошман тылынан 
рация аша алған разведка мәғлүмәттәрен тап 
шырҙы. Унда түбәндәге һүҙҙәр яҙылғайны: 
«Хелмдағы офицерҙәр клубын мина менән 
шартлаттыҡ. Ресторан һәм казино емертелде, 
бик күп фашистәр ҡырылды. Люблин — Раз- 
вадов ҡ ал ал ар ы  араһында ике хәрби эшелон 
яндырылды, унда дошман 120 һалдатын 
юғалтты. Хелмға ҡарш ы  урманға дошмандың 
бер танк полкы килеп урынлашты. Фиска».

Польша Халыҡ армияһы разведчицаһы 
Фиска Негунданың (Люблин ҡалаһы нан) үҙе
нең яҡын дуҫтары Бронислав Миколаевский, 
Разведов, Чеслов, Крук менән фашистәргә 
ҡарш ы актив хәрәкәт иткәндәрен, эфир аша 
беҙгә ҡиммәтле мәғлүмәттәр биреп торғанлы 
ғын белә инек. Киләсәк һуғыш тарҙа л а  улар 
беҙҙең иң яҡын ярҙамсы лар булды.

Тыл артта ҡалғанлыҡтан, аҙыҡ-түлек көн- 
дән-көн наҡыҫая. Беҙҙең повар Шәйхетдин 
Ғиниәтуллин картуф турап, ҡуян кәбеҫтәһе^



нән аш бешергән. Ул япраҡты Белоруссняла 
трилистник тип атайҙар. Яҙ башынан уҡ үҫеп 
сыға, әскелтем тәме бар, ләкин төрлө вита- 
мингә бай. Ашты маҡтап ашаныҡ. Бөтә эс
кадрондарға ла  шул үләнде йыйырға ҡуш 
тыҡ.

Аттар менән хәл тағы  ла ҡ атм арлы раҡ  
ине. Ҡ уйы ҡ ар ағай  урманында утлар үлән 
юҡлыҡтан, улар ағас ҡайырын, ботаҡтарҙы 
кимерә, өҙлөкһөҙ кешнәп йәнде ҡыя.

Разведчиктәр Имаметдин Кәримов менән 
Нурый Бикмөхәмәтов Бугты кисеп сыҡҡан 
ниндәйҙер ике кешене тотоп килтергәндәр.

Уларҙан:
— П андар, йылғаны ҡ айҙаны раҡ  кисеү 

уңайлы? — тип һораныҡ.
— Бынан ике саҡрым түбәндәрәк, бөгөл

дә... Сабибурҙы беләһегеҙҙер.
— Унда немедтәр бармы?
— Булмаймы һуң, көнө-төнө ф абрикалары 

төтәп тора.
— Ниндәй фабрика?
— Фашистәр фабрикаһы... кешеләрҙе көл 

итә торған. П оездарға тейәп алып киләләр ҙә, 
сисендереп, «мунсаға» алып китәләр. Кейем
дәрен йәшниккә тултыралар, үҙҙәрен янды ра
лар.

Беҙ «пан»дар күрһәткән урындан йылғаны 
ашығыс кисергә булдыҡ. Тәүҙә атлылар, һу
ңынан артиллерия һәм ваҡ  хуж алы ҡтар сы ға
саҡ.

— Дивизияның алдынғы удар көсө 20 июл
дә иртәнге сәғәт алты ла йылғаның уң яҡ 
ярында плацдарм яуларға һәм баш ҡа полк
тарҙы ң сығыуҙарын тәьмин итергә тейеш. Был



алдынғы көс менән етәкселек итеүҙе майор 
Ҡудаш евкә тапшырам, — тип дивизия ком ан
дире Белов ҡулындағы сәғәтенә ҡараны. —■ 
Сәғәттәрегеҙҙе дөрөҫләгеҙ, хәҙер 4 сәғәт 30 ми
нут, — тип өҫтәне.

Төп көстәр йылға ярындағы урманға туп
ланып өлгөрөүгә күп тә үтмәне, ҡарш ы  ярҙан 
һауаға өс ҡыҙыл ракета ебәрҙеләр. Был инде 
Ҡ удаш ев төркөмө, дошманға һиҙҙермәйенсә, 
йылғаның уң яҡ  ярына сыҡты тигән һүҙ ине.

Түҙемһеҙлек менән көтөп торған һуғышсы
лар, йылғаны тиҙерәк кисеү өсөн, алдан  тө
ҙөлгән план буйынса кәмәләргә, ә оҫта йөҙә 
белгәндәре туранан-тура һыуға таш ланды лар.

Был хәрәкәтте һиҙмәй ҡ ал ған  дошман 
яғында ығы-зығы ҡупты. Улар пуш каларҙан, 
миномет һәм пулеметтарҙан тәртипһеҙ ут яу
ҙыра башланы, ләкин һуң ине инде. Был 
ваҡытта беҙҙең алдынғы көстәр фашистәрҙең 
траншеяларына урынлашып, уларҙы  ҡы ҫы 
рыҡларға тотонғайнылар инде.

Польша ерендә дошман менән был тәүге 
бәрелеш сиктән тыш ҡаты  һәм көсөргәнешле 
булыуға ҡарамаҫтан , сәғәт 13-тә беҙҙең ф ай 
ҙаға һынылыш башланды. Немец частәре, б ар 
лыҡ ҡоралдарын ташлап, урманға ҡ арай  си
генергә мәжбүр булды. Арттарынан эҙәрлек
ләп, 22-һендә 4-се армия составында беҙ, бе- 
ренселәрҙән булып, Хелм ҡ алаһы н а бәреп 
индек.

Ҡ аланы ң  ҡап  уртаһында кирбестән һ а 
лынған, түбәһе ҡыҙыл черепица менән ябыл- 
ган биш ҡатлы йорт ҡалҡы п тора. Был бина
ла элек немецтәрҙең гестапоһы урынлаш ҡан 
булған. Ҡ а л а  халҡына был тәңгәлдән үтергә 
рөхсәт ителмәгән, ә унда тотоп индерелгән ке-



ше кире сыҡмаған. Бина алдындағы майҙан
да фашистәр төрлө парадтар  уҙғарғандар.

Беҙ майҙанға бәреп ингәндә, бер төркөм 
халы ҡ шундағы оҙон ш тангаларҙан  шөкәтһеҙ 
металл свастикаларҙы  ҡағы п осора алмай 
аҙап сигә ине. Бер поляк ҡарты, беҙҙен бер 
һуғышсыны туҡтатып: .

— Ошо ш аҡш ы ларҙы  түбән тәкмәстерер
гә кәрәк ине, — тип унан ярҙам һораны.

— Хәҙер эшләйбеҙ уны, пан,— тип һыбай
лы автоматтан ике очередь биргәйне, свасти
калар  бер-бер артлы ҡыйралып ергә ҡоланы, 
дөйөм ҡәнәғәтләнеү ауаздары ишетелде:

—• Рәхмәт, туғандар, азат итеүселәребеҙ 
беҙҙең!

Люблин

Инде корпус Хелм тимер юлы буйлап Люб- 
лингә ҡ арай  бара. Көнө-төнө ҡойоп ямғыр 
яуа, юлдар үтмәле түгел. Йөк тейәгән маши
налар  өҙлөкһөҙ батып, хәрәкәтте быуып тора, 
алға  барыу көндән-көн ауырлаша. Дошман 
Хелм менән Люблин араһындағы  Вепш йыл
ғаһы буйлап көслө оборона т ө ҙ ө г ә н , беҙҙе 
шунда ҡ арш ы ларға  йыйына. Дивизия ҡ а р а 
мағына тәж рибәле командир подполковник 
В. А. Галкин етәкселегендәге 32-се танк пол
кы бирелде. Д ивизия командире генерал Б е 
лов уны алға ебәрҙе, артынан беҙҙең 58-се 
полк (командире подполковник Б. И. Кобя- 
ков) хәрәкәт итә. Улар дошман оборонаһын 
уңышлы ө ҙ ө п , Люблингә яҡын Пяски ҡ а л а 
һын һәм Траенки тимер юл станцияһын би



ләйҙәр. Шуның менән беҙҙең корпустың айы 
рым полктары Люблин ҡ алаһы  янына килеп 
туҡтан, уны азат итеү өсөн ҡыҙыу әҙерлек 
башлана.

Өсөнсө полк штабы начальниге полковник 
йосопов килеп инеп:

— Үткән төн Алексеевтең төркөмө Демб- 
лин аэродромында дошмандың 18 «хейнкель» 
самолетын яндырған, — тип хәбәр итте. — 
Алексеевкә бында 19 йәшлек поляк п артиза
ны Манск Медуховский ҙур ярҙам  күрһәтә 
икән.

Беҙгә һүҙҙе ошо урында өҙөргә тура килде, 
сөнки 60-сы полк штабы эргәһенә ике повозка 
килеп туҡтаны, уларҙы 12 һыбай поляк оҙата 
килгән. Полк командире подполковник Г'ор- 
латов менән шунда ашыҡтыҡ. Алдағы повоз- 
канан поляк армияһы офицере төшөп, беҙгә 
үҙен:

— Пан полковник Метек, — тип таны ш 
тырҙы. Горлатовтың иғтибарын эргәһендәге 
аҡ плащ, фетр эшләпә кейгән 50 йәштәрҙәге 
бик мыҡты кәүҙәле кешегә юнәлтеп: -— Пан 
полковник, таныш булығыҙ, был иптәш — 
Людова Армия командире генерал Роля-Ж и- 
ыерский, — тине. Беҙ күрешкән арала ,  диви
зияның командире генерал-майор Белов, 14-се 
дивизия командире генерал-майор Каблов, 
улар менән бергә полк командирҙәре М аркарь- 
ян, Нилидов, Романенко ла килеп етте. 
Ҡунаҡтарҙы Баш ҡорт атлы дивизияһының 
60-сы полк штабына — ағас араһында урын
лашҡан ҙур йортҡа алып индек.

— һеҙҙең  менән осрашыуға бик шатмын,—• 
тип белдерҙе генерал Роля-Ж имерский. — Ти- 
мәк, бергәләшеп фашистәргә ҡарш ы  көрәшә



сәкбеҙ. Люблинде лә азат итһәк, алда эштәр 
уңышлы барасаҡ.

— Люблин операцияһы өсөн һеҙгә ниндәй 
ярҙам кәрәк? — тине Белов.

— Бер аҙ ҡорал , бигерәк тә пулемет, ми
номет һәм боеприпас...

Беҙ поляк дуҫтарға улар һораған ҡ орал 
дарҙы  бирҙек. Генерал Роля-Ж имерский ҙур 
рәхмәт белдерҙе. «Беҙҙең ергә килеүегеҙ үҙе 
бик ҙур ярҙам, бөтә халыҡтың күҙе асылды, 
еңеүгә ышаныс артты», — тине.

Беҙҙең П ольш а ерендә булыу, ысынлап та, 
ундағы халы ҡ патриоттарын фашист баҫҡын
сыларына ҡ арш ы  яңы көрәшкә ҡ ан атлан ды р
ҙы.

20 июль төнөндә Имаметдин Кәримов, М ир
за Ғайсаров Польша партизандары менән бер
лектә дошмандың Подлудовка утары эргәһен
дәге хәрби аэродромында дүртәр моторлы өс 
самолетын һәм бер авиабомба складын ш арт
латты лар, шул ыңғайҙа 40 фашист һалдатын 
һәм бер нисә офицерен юҡ иттеләр. Үҙҙәре ме
нән бер «тел» дә алып ҡайттылар. Был ф а 
шист беҙгә мөһим мәғлүмәттәр бирҙе.

Д ош манды ң беҙҙең алда торған 32-се һәм 
34-се пехота дивизиялары көтмәгәндә Л ю б
лин — Парчев тимер юлы буйлап һөжүм әҙер
ләй башланы. Беҙ ул дивизияларҙы  В лади
мир-Волынский операцияһы осоронда бер 
тапҡыр тар-мар иткәйнек инде. Күрәһең, өҫ
тәмә көс биреп, уны тағы  ла фронтҡа т а ш л а 
ғандар.

23 июлдә иртән подполковник Сәйфулла 
Хәбиров полкы б аш лаған  көслө артиллерия 
әҙерлегенән һуң, дивизия атакаға  ташланды. 
Ҡ аңлы  алыш көн буйы дауам  итте. Кискә т а 



бан көньяҡ һәм көнбайыш яҡлап дошман обо^ 
ронаһын ө ҙ ҙ ө к , ә 24-дә ҡ ал аға  бәреп индек. 
Беҙҙең менән бер үк ваҡытта поляк дуҫтар — 
полковник Метек үҙ ғәскәре менән төньяҡтан 
ҡ ал аға  инде. Бейек ратуша алдында еңеү һәм 
дуҫлыҡ байраҡтары елберҙәне. Беҙҙең  һу
ғышсылар поляктәр менән ҡул ҡыҫышып бер- 
береһен ҡотлайҙар, ҡосаҡлаш ып үбешәләр. 
Урамдағы был тантана ҡ аланы ң  төрлө урын
дарынан тотоп килтерелгән, әсир төшкән мең
гә яҡын немец һалдаттарының күҙ алдында 
бара. Ҡ а л а  байрамса гөр килә.

Полковник Метек үҙенең һалдаттарын май
ҙанға сафҡа теҙҙе. Ҡ арш ы ла өс ҡатлы  бейек 
таш йорт, уның балконына яңы тыуған П оль
ша Халыҡ Республикаһы флагы эленде. Б а л 
конда генерал Роля-Ж имерский менән бер 
нисә кеше баҫып тора. Улар араһында П оль
ша эшселәр партияһы етәкселәре һәм Польша 
М илли-азатлыҡ комитете вәкилдәре бар. М ай 
ҙандағы халы ҡҡа М илли-азатлыҡ комитетс- 
нең Польша Халыҡ Республикаһы төҙөлөү ту
раһында 22 июлдә Хелмда сығарылған мани- 
фесе иғлан ителде. Халыҡ бер тауыштан 
уны хуплап тәбрикләне, сөнки был поляк 
халҡы тарихендә беренсе халы ҡ хөкүмәте 
ине. (Ошо көн, 22 июль, поляк халҡының 
ҙур милли байрамы — Польша Халыҡ Респуб
ликаһы төҙөлөү көнө булып ҡалды, бөгөнгө 
азат Польша халҡы уны йыл да тантаналы  
билдәләп үтә.) Дош ман ҡоллоғонан азат ител
гән Люблин ҡалаһы  яңы төҙөлгән халы ҡ хө
күмәтенең ваҡытлы үҙәге итеп иғлан ителде. 
М айҙандағы совет һәм поляк һуғышсылары, 
бөтә халыҡ, көслө музыкаға ҡушылып: «Из- 
за рек и гор вышли мы на простор...» — тип 
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йырлайҙар. Беҙҙең  танкылар, машиналар һәм 
орудиеләрҙе поляк ҡ ы ҙҙары  сәскәләргә биҙә
не.

Фашист гәскәрҙәре Люблиндә бик ҡаты 
удар алды. Бында уларҙы ң маҡтаулы диви
зиялары  юҡҡа сыҡты. Совет Армияһының 
Люблин өсөн барған  һуғыш тарҙа ҡатнаш ҡан 
частәренең һуғышсан байраҡтары на Люблин 
исеме яҙылды. Меңләгән һалдат  һәм офицер
ҙар ордендәр менән наградланды  һәм герой 
исеме алды. Ә беҙҙең дивизия байрағына 
СССР Верховный Совете Президиумының 
1944 йыл 9 август Указы менән II дәрәжә Су
воров ордене беркетелде. Люблинде азат  ит
кән өсөн Верховный Главнокомандующий ү ҙе 
нең махсус приказы менән 16-сы гвардия 
Б аш ҡорт атлы дивизияһына рәхмәт белдерҙе.

Биш йылдан артыҡ фашистәр табаны аҫ
тында интеккән Люблин ҡ ал аһ ы  иркен тын 
алды. Фашистәр поляк халҡының Азатлыҡ 
байрагы һәйкәлен һары фанера менән ҡаплап 
ҡуйғандар ҙа башына үҙҙәренең свастикала
рын күтәргәндәр. Бөгөн инде был ҡанлы  свас
тикалар  үлтерелгән ағыулы үрмәксе төҫлө бу
лып ерҙә аунап ята.

Фашистәр донъяның атаҡлы композиторы 
Ш опендең һәйкәлен дә емереп киткәндәр. 
Уның нигеҙендәге «П оляк халҡының азатлы 
ғы — үҙ ҡулында» тип яҙы лған  тарихи девиз 
генә, нисектер, юйылмайынса ҡалған.

Ҡ а л а  идаралығы  бинаһы Люблиндәге иң 
гүзәл ҡоролм аларҙан  һанала. Уны емертер 
өсөн немецтәр бинаның баҙына бик күп мина 
тултырғандар, ләкин, беҙҙең ҡыҙыу һөжүмгә 
юлығып, ш артлаты рга өлгөрә алмағандар. 
Ҡ алан ы  азат итеү менән, беҙҙең саперҙар был



бинаны үлемесле миналарҙан  әрсәләне. Б ы 
ның өсөн ҡ ал а  кешеләре уларға  илай-илай 
рәхмәттәр уҡыны. Ш улай ҙа немецтәр ҡ а л а 
лағы бик күп биналарға, мәктәптәргә, боль
ницаларға ут һалып өлгөргәндәр. Беҙҙең һу 
ғышсылар ҡ ал а  халҡы менән бергәләшеп ян 
ғын һүндерә. Ҡ а л а  баҡсаһындағы  музыка те 
атры бинаһы эргәһендә ҡулдарына бензин 
силәктәре тотҡан хәлдә өс фашист үлеп ята. 
Урам буйлап беләктәренә аҡлы-ҡыҙыллы таҫ
малар бәйләгән, иңдәренә автомат аҫҡан бер 
төркөм партизан отряде атлай. Улар беҙгә т а 
ныш йырҙы:

Мы идем по городам Польши,
Мы с походной песней идем.
Советскую громкую славу 
На знаменах своих мы несем.

Эта слава, добытая кровью,
Нелегко нам досталась в бою.
За польскую землю мы дрались 
К ак за русскую землю свою,— .

тип йырлап баралар . П артизандар  араһында 
дошман лагерҙәренән ҡасып ҡотолған һәм 
ҡ аб ат  ҡулына ҡорал  алған Совет Армияһы 
һалдаттары ла күп ине. Береһе беҙҙең янға 
югереп килде лә көтмәгәндә беҙҙе ҡосаҡлап 
үбә башланы, күҙҙәренән эре йәш бөрсөктә
ре тамды. «Туғандар, мин дә бит Б аш ҡ орт
остандан, фамилиям Нуриев», -— тине ул. 
Ҡ ыҙғанысҡа ҡарш ы, яҡташ ымдың исемен 
һәм ҡайһы райондан икәнен яҙып ал м аған 
мын. Тик уның Польша партизандарының 
«Вольноць» — А затлыҡ исемендәге 2-се брига
даһында һуғышҡанлығын һуңынан шул от-



Польшаны азат итеүҙә ҡатнашыусыларҙан бер төркөм. 1975 йыл



рядтең комиссары Ё. Т. Маркитенко аша ғы
на һорашып белә алдым.

А зат Люблинде артта ҡалдырып, Варша- 
ваға бара торған оло юл сатындағы Себери- 
ца тигән утарға туҡталдыҡ. Өйҙәрҙән, ҡ у л д а 
рына өймәләмә итеп ҡарағусҡыл ҡыҙыл сейә 
һалынған һауыттар тотоп, сәстәре артҡа ҡ ай 
тарып таралған  ҡатын-ҡыҙҙар, ҡыҫҡа пинжәк 
кейгән ҡарттар, баштарына дүрт мөйөшлө 
конфедератка кейгән йәштәр һәм б алалар  
югерешеп сыҡты, һ ә р  береһе сейә тәҡдим итә 
Һәм үҙҙәренә ҡ унаҡҡа саҡыра.

1944 йылдың август баштарында киң һәм 
тәрән һыулы Висла йылғаһы ярҙарына килеп 
еттек. Шул арала Хелм, Люблин, П улава вое- 
водстволарын фашист йыртҡыстарынан т а 
ҙартып, меңәрләгән поляктәрҙе дошман ҡ о л 
лоғонан азат иттек, туғандаш халы ҡтың йө- 
рәк түренән әйтелгән рәхмәтен ишеттек.

Люблин менән Демблин араһындағы Янов
ский урмандарында урынлаш ҡан партизан, 
отряденә етәкселек иткән поляк майоры Гже- 
гожа Кырчынскийҙең һәм уның комиссары -— 
капитан Александр Раевскийҙең беҙгә хәбәр 
итеүҙәренә ҡарағанда ,  Лю дмиловка һәм 
Красцика ауылдарында дошмандың көслө бер 
төркөмө яңы һөжүм әҙерләп, тирә-яҡта яза 
операциялары уҙғара икән. Был төркөмдө юҡ 
итмәй тороп, алға барыу мөмкин түгел ине.

Дошман тылына к ө с л ө  разведка ебәрелде. 
Унда беҙҙең дивизиянан өлкән лейтенант М ө
хәммәт Бикмәтов, Тарас Николаев, Ғәли Кин- 
йәкәев, Әнүәр Булгаков һәм баш ҡа һуғышсы
лар менән бергә поляк партизандарынан к а 
питан Василий Володин, подполковник 
Л. И. Магомет (Хелм урмандарьшдағы  пар-



тизандар етәксеһе), Нуриев һәм В. Т. Марки- 
теико, М. И. Ш укаев, Казимир Вырвас һәм 
В. П. Пелих китте. Төй ҡараңғы , ҡойоп ям 
ғыр яуа. Беҙ иптәштәрҙең иҫән-имен барып 
етеп, хәбәр биреүен көтәбеҙ, һуғыш сылар 
дошман менән осрашыуға ныҡлы әҙерлек 
алып бара.

Люблин һәм Демблин араһындағы  таш 
юлдан беҙгә ҡарш ы, ф араһын ҡабыҙып, нин
дәйҙер машина елә. Беҙ уны ҙур диҡҡәт ме
нән' күҙәтәбеҙ. Бы на ул алғы һыҙыҡты ла үтеп 
китте. Атманыҡ. Майор Мотиғуллин б атарея
һына яҡын килеп туҡтанылар. М ашинанан 
немец формаһы кейгән дүрт кеше сыҡты. Б еҙ 
ҙең артиллеристәр уларҙы  уратып алдылар ҙа 
штаб уры нлаш ҡан  яҡ ҡ а  алып киттеләр. Н е
мец формаһы кейгәндәрҙең береһе, алғараҡ  
сығып, Г. А. Беловҡа: «Иптәш генерал, беҙ 
дошман генералы менән уның бер офицерен 
үҙ маш иналары  менән бында, һеҙҙең ҡ а р а 
маҡҡа, тотоп килтерҙек. Капитан Бикмә
тов»,— тип рапорт бирҙе. Генерал: «Рәхмәт 
һеҙгә, бөркөттәр!» — тип батырҙың ҡулын 
ҡыҫты.

Немец генералы беҙҙең өсөн яңы мәғлү
мәттәр бирҙе: Л ю дмиловка утары ҡарш ыһы н
дағы  ҡ алҡ ы улы ҡ та дошмандың көслө нығыт
маны барлығы беленде. Дивизияның өсөнсө 
полкы алдына (командире полковник Г. Мар- 
карьян) шул нығытманы яулап алыу бурысы 
ҡуйылды. Ҡ ар аң ғы  төшөү менән, полк шым 
ғына ҡуҙғалды. Икенсе көндә иртәнге сәғәт 
10-дарҙа беҙгә полковник М аркарьян  былай 
тип хәбәр итте:

— Д ош манды ң нығытмаһын биләнек. Б еҙ 
ҙең яҡтан юғалтыуҙар бик аҙ.



Уның һөйләүенәН шул асыҡланды: тәүҙә 
разведка — партизан поляк Казимир Вырвас 
(немец телен яҡшы белә), Василий Володин, 
Әнүәр Булгаков фашист офицере формаһын 
кейеп алалар  ҙа ҡалҡ ы улы ҡ ҡ а табан юл тота
лар. Улар дошмандың команда пункты а л 
дындағы һаҡсыны юҡ итәләр, штаб блинда
жына инеп, йоҡлап ятҡан өс офицерҙе дөмөк
төрәләр ҙә, ракета сөйөп, үҙебеҙҙекеләргә 
сигнал бирәләр, һөҙөмтәлә полк хәрби буры
сын уңышлы үтәй.

Немецтәр Люблин — Варш ава таш юлын
да Вепш йылғаһындағы күперҙе яндырып кит
кәндәр. Шул сәбәпле беҙ, юлды бер аҙ у р а 
тып, Цеханик исемле ауыл аш а үтергә мәжбүр 
булдыҡ. Бында өйҙәр алма, сейә, груша ағас
тарына күмелеп ултыра. Беҙ ауылға яҡ ы н ла
шыу менән, оҙон киндер күлдәк кейгән, а я ҡ 
тарына таҡта табан  бәйләгән крәҫтиәндәр 
ҡулдарына сәскәләр, алм алар  тотоп ҡарш ы  
сыҡтылар.

Беҙҙең машинаның шоферы бер ҡарттан  
юл һораны. Ҡ арт, яҡын уҡ килеп:

— Хәйерле көн, пандар! — тип ихлас сә
ләм бирҙе; унан, таш түшәлгән оло юлға тик
лем оҙатып ҡуйыр өсөн, машинаға менеп у л 
тырҙы, фашистәрҙән күргән яф аларҙы  һөйләй 
башланы.

15 саҡрымдар тирәһе килгәс, беҙ рәхмәт 
әйтеп, ҡарттың ҡулын ҡыҫтыҡ, былай алыҫ 
алып китеүебеҙ өсөн ғәфү үтендек, ә ул йыл
майҙы ғына:

— Азатлыҡ килтереүсе Ҡ ыҙыл Армия ме
нән В арш аваға тиклем барырға л а  әҙермен.



Плоцк һзм Седльце есөн һуғыш
Был ваҡытта беҙҙең корпус 1-се Белорус

сия фронтының 4-се армияһы составында хә
рәкәт итә ине. ,

Домбровский бассейнендә Л одзь  һәм Плоцк 
ҡ ал ал ар ы  дошмандың терәк пункттарына 
әүерелдерелгән. Фашистәр бында үҙҙәренең 
иң ышаныслы частәрен урынлаш тырғандар, 
Совет Армияһының көнбайышҡа көслө ҡыҫы
мын нисек тә ошонда туҡтатырға, контрһө
жүмгә күсергә теләгәндәр. '

Ләкин совет ғәскәрҙәренең көндән-көн а р 
та  барған  һөжүменә ҡарш ы торорлоҡ көс юҡ 
ине инде. Беҙҙең  7-се атлы корпус үҙенең һул 
яғынан хәрәкәт итеүсе 313-сө уҡсы дивизия 
менән берлектә, был урында дошман оборона
һын уратып алып, хәл иткес рубежгә сыҡты. 
Дош ман оборонаһы емерелде, өҙөлдө, «еңел
мәҫ» фашист армияһының өс дивизияһы тар- 
мар ителде. Меңдән артыҡ һалдат, офицер, 
шул иҫәптән ике генерал ү^лтерелде. Байтағы 
әсир алынды. 123 пушкаһы, 31 танкыһы һәм 
баш ҡа ҡоралдары  беҙҙец ҡ улға эләкте. Ошо 
ҡаты  һуғы ш тарҙа беҙгә поляк патриоттары — 
«Сыны земли Мозавецкой» исемле партизан 
отряде һуғышсылары ныҡ ярҙам итте. У лар
ҙың етәкселәре капитан Суровцев (Старик), 
Петр Гронкевич, Никодим Возняк һәм Ян Кен- 
сицкийҙәр ҙур батырлыҡ, хәрби оҫталыҡ күр
һәтте.

Беҙҙең  дивизия эскадрондары менән бер 
сафта батыр яҡташ ы бы ҙ майор Н. Г. Вәлиев 
батальоны (313-сө дивизиянан) ныҡышмалы 
һуғыш алып бара  ине. Ш ул көндәрҙә миң был



яугир менән яҡындан танышырға, фронтташ- 
тарса дуҫлашырға өлгөрҙөм.

Ауылға Колчак бандалары  баҫып ингәс, 
аҡтар Вәлиевте баш ҡа активистәр менән бер
гә ҡулға алып, Бөрә төрмәһенә ябалар. Унда 
ике ай ултырғас, Н урлығаян  ҡаса. 1919 йыл
да ул үҙе теләп Ҡ ыҙыл Армияға яҙыла. Шул 
көндән башлап Н. Вәлиев ғүмерен Совет А р
мияһы менән бәйләй.

Колчакты Башҡортостан тупрағынан бө
төнләйгә ҡыуыуҙа, уны Себерҙә тар-мар итеү
ҙә һалдат Н урлығаян актив ҡатнаш а, һ у ң ы 
нан ул Польша фронтына ебәрелә, аҡ пан дар
ға ҡарш ы йылдан артыҡ һуғыша. Ш унда п ар 
тия сафына инә.

Граждандар һуғышынан һуң Вәлиевте 
Ҡ аҙанға  ҡыҙыл командирҙәр курсына уҡырға 
ебәрәләр. Уны уңышлы тамамлап, ул взвод, 
рота, һуңынан батальон командире булып хеҙ
мәт итә.

1938 йылда Хасан күле янындағы һуғышта 
Н. Вәлиев үҙ ротаһы менән ҙур батырлыҡ күр
һәтә.

Илебеҙгә фашистәр баҫып ингәс, майор 
Вәлиев фронтҡа китә, үҙ батальоны менән 
Украина, һуңынан Белоруссия ерҙәрен ф а 
шист илбаҫарҙарынан таҙартыуҙа ҡатнаш а. 
Батырлығы өсөн Ҡ ыҙыл Б айраҡ , ике Ҡ ыҙыл 
Иондоҙ ордендәре, миҙалдар менән н аград 
лана.

Бына шул яҡташымдың батальоны Плоңк 
ҡалаһы на беренсе булып бәреп инде, урам һу 
ғыштарында ҙур батырлыҡ күрһәтте. Ҡ а л а  
активенең һорауы буйынса майор Нурлығаян  
Вәлиев (хәҙер Өфөлә йәшәй) ҡ аланы ң  берең-



се коменданты итеп тәғәйенләнде. Ул Плоц- 
киҙә халы ҡ  власен урынлаштырыуға, емерел
гән ҡ а л а  хужалығын аяҡ ҡ а  баҫтырыуға күп 
көс һалды, һуңы нан  поляк дуҫтар уны ҡ а л а 
ның почетлы граж данине итеп һайланылар.

Әйтергә кәрәк, туғандаш Польша халҡын 
фашистәр ҡоллоғонан азат  иткәндән һуң, 
уры ндарҙа халы ҡ власе урынлаштырыуҙа, ты 
ныс тормошто яйға һалы уҙа туранан-тура 
ҡатнаш ып, поляк патриоттарына һәр яҡ лап  
ярҙам  күрһәтергә тура килде. Был юнәлештә 
беренсе сиратта дивизияның политбүлек хеҙ
мәткәрҙәре майор Кәлимулла Ғәбитов, майор 
Ибраһим Фәттәхов, капитан Әхмәт Ғәлимов, 
өлкән лейтенанттар Зиннәт Вәлиев, Мөхәммәт 
Усманов, өлкән сержант Барый Сөйәрғәлиев, 
шулай уҡ махсус бүлектән майор Михаил 
Кузнецов һәм капитан Ғүмәр Чурмантаев ең 
һыҙғанып эшләнеләр. Фронт үткән урындарҙа 
ас-яланғас халыҡты аҙыҡ, кейем, яғыулыҡ 
менән тәьмин итеүҙә дивизия штабының 4-се 
бүлек начальниге өлкән лейтенант Абдулла 
Д әүләтбаев  ҙур хәстәрлек күрһәтте. Ә санэс- 
кадрон начальниге майор Александр С ары 
гин, дивизияның баш хирургы майор Әхмәт 
Дәүләтов, врачтар X. Байбурин, Ә. Абдуллин 
һәм һы лы у  Әхмәтова етәкселегендәге һуғыш
сылар поляк халҡы на ҙур медицина ярҙамы 
күрһәтте, һәр төрлө йоғошло ауырыуҙарға, 
эпидемияға ҡарш ы  көрәште, урындарҙағы х а 
лы ҡ  власенә үҙҙәренең медицина пункттары 
асырға ярҙам  итте.

Висла йылғаһына ла килеп еттек. 1944 йыл
дың октябрендә актив оборонаға күстек. Ки
ләһе ҙур һөжүмдәр өсөн ныҡлы әҙерлек бара, 
дошман частәрен ҡанһы раты у дауам  итә.



62-се һолктың Штаб начальййге гвардйЯ 
майоры Ә. Йосопов поляк патриоттары менән 
берлектә көслө разведка ойошторҙо. Ул ебәр
гән төркөм Висланың көнбайыш ярына үтеп 
сығып, ҡыҙыу алыш һөҙөмтәһендә фашистәр- 
ҙең 17 һалдат  һәм офицерен әсир алып ҡ ай т 
ты.

Беҙҙең алда Польшаның Седльце ҡалаһы. 
Уны фашистәр ныҡ һаҡлай. Көн дә яңынан- 
яңы көстәр килтерә тора. Б. Мөхәммәтшин по
ляк  дуҫы Ян Поляковский менән разведкаға 
китте. Өҫтәрендә немец формаһы. Кискә т а 
бан улар немец автомашинаһы «опел»гә у л 
тырып урап ҡайттылар. М ашинанан ҡулдары  
артҡа шаҡарып бәйләнгән фашист полковниге 
төштө. Ян Поляковский генерал Беловҡа бы
лай тип аңлатты:

— Был полковник — Седльце ҡалаһы ның 
гарнизон начальниге. Өҙлөкһөҙ облава ү ткә
реп, эшкә яраҡлы халыҡты йыйып, Германия- 
ға оҙата икән. Беҙгә уны халы ҡ үҙе тотошоп 
бирҙе. Был уның машинаһы, бына уның пап
каһы, унда Гер мания ға оҙаты ласаҡ  кешеләр 
исемлеге.

Дошман оборонаһы хаҡында ошо фашист 
полковниге аша һәм баш ҡа юл менән а л 
ған мәғлүмәттәрҙән файҙаланып, көслө һөжүм 
башланыҡ.

Беҙҙең атлылар дошман оборонаһының а л 
ғы һыҙығында Кострица поселогын биләп а л 
ды, ләкин фашистәр уны тиҙ генә бирергә те 
ләмәне.

Көсөргәнешле минуттар. Ике яҡ та бөтә 
булған ҡоралдарҙан  ут яуҙыра. Ике аралағы  
таш  юл тоташ ҡ ар а  һөрөмгә уралды. Бына 
беҙҙең оборонаның һул флангыһынан ура т а 



уыштары яңғыраны. Өлкән лейтенант Ш акир 
Үләмәев етәкселегендә совет һәм поляк һу
ғышсылары дошман траншеяһына бәреп инде
ләр, ҡул һуғышы башланды, һ ал д аттар ы н а  
ярҙамға фашистәр 11 танк ебәрҙе. Хәл минут 
һайын киҫкенләште. Ошо мәл дивизияның а р 
тиллерия полкы пуш каларҙан  танкы ларға тоҫ
ҡап  ут асты. Бына алдан  килгән ике танкыны 
ҡ ар а  төтөн ялмап алды. Заһит  Ғосманов ПТР- 
сылары таш  юлды үрмәләп үтеп, дошманға 
яҡын уҡ килгәндәр. Улар ҙа 4 танкыны ян
дырҙы. Ошо бәрелеш эште хәл итте. Ф аш ис
тәр, 250 һалдаты н һәм байтаҡ  ҡына техника
һын юғалтып, Седльцене таш лап китергә м әж 
бүр булды.

Ҡ алан ы ң  үҙәк  майҙанында генерал Белов 
поляк офицере Поляковскийҙең күкрәгенә 
Ҡ ы ҙы л Йондоҙ ордене тағып, уны туғандар
са ҡ осаҡлап  үпте. Был иһә ике туғандаш х а 
лыҡтың ҡан  менән сыныҡҡан дуҫлыҡ билдә
һе ине,

* * *

1944 йылдың декабрь баштары.
Госпиталдән һуң үҙебеҙҙең дивизияны 

ҡыуып етеү ниәте менән юлға сыҡтым. Ал
дымда кәлгә әйләндерелгән поляк ауылы. Яҡ- 
яғымда һерәйеп тороп ҡ ал ған  мейес һөлдәлә
ре, япраҡтары  утҡа ҡуры ш ҡан емеш ағаста
ры. Ауылды урталай  ярып, кескәй генә инеш 
аға. Баҫм анан  аша сыҡтым да, һуҡмаҡ менән 
арт баҡсаларҙы  үтеп, ҡ алҡ ы улы ҡ ҡ а артыл
дым. Ямғыр һибәләй, бысраҡ. Туҡталып ял 
иткән сағымда бойоҡ көҙгө сәскәләр араһы н
да һерәйеп торған яҙыулы таш  күҙгә салынды.



Яҡыныраҡ барып ҡарайым. Ҡ әбер ташы. Кем 
ята икән бында? Ташты ҡаплаған  үлән баш 
тарын ҡулым менән ауыштыра биреп, яҙыуҙы 
уҡыйым: «Фәрит Хәйруллин».

Кем булған ул Фәрит? Бына бит яҙмыш, 
тип уйлайым мин, бәндәне ҡ ай ҙар ҙа  ғына йө
рөтмәй. Был һалдат та ҡайҙан  ҡайҙа  тиклем 
килеп, Польша ерендә башын һалған...

Таштан күҙҙәремде алып, тирә-яғыма ҡ а 
раным. Арыуымды ла онотоп, һуҡмаҡ буйлап 
ауылға ьщғайланым. Баш ына шәл ябынған, 
ҡулына сыбыҡ тотҡан бер ҡатын осраны. Мин 
уны туҡтаттым да: «Пани, белмәйһегеҙме, был 
ҡәбергә ниндәй кеше күмелгән?» — тип һ ора
ным. Ул: «Кем белһен инде уны, Червонный 
Армияның берәй һалдатылыр», — тип тәрән 
көрһөндө лә үтеп китте.

Көнбағыш һабаҡтары, кәбеҫтә күсәндәре 
араһынан бара торғас, Демблин (Ивангород) 
крепосе алдына килеп сыҡтым.

Хәйруллин тураһында берәй белеүсе ю ҡ
мы икән тип, крепость алдындағы бер йорт 
ишеген ш аҡырға уйланым. Бер кем дә яуап 
бирмәй. Ишекте асып, тупһаны аш а атлайым 
һәм тын ғына баҫып торам. Бер кеше юҡ. И н 
де сығып китмәксе булғайным, иҙән аҫтынан 
килгән кеүек зәғиф кенә тауыш ишетелде. 
Сәйерһенеп, тағы ла тыңлайым.

— Проше, пан, мешкане...
Күрәм: беләктәре һөйәккә ҡалған , сәстәре 

туҙғыған, күҙҙәре эскә батҡан бер ҡарсыҡ 
миңә карауаттан текләп ята. Ахыры, ул көт
мәгәндә өйөндә хәрби кейемдәге ят кешене 
күргәс, ныҡ ҡурҡҡандыр. Ул миңә ҡарай, мин 
уға. Бер аҙҙан мин:

— Пани, һеҙҙең баҡ сала  күмелгән һ ал д ат 



тың кем икәнен беләһегеҙме? — тип яртылаш 
русса, яртылаш  поляксә өндәштем.

Аңғармаҫтан бирелгән һорау ҙа өй х у ж а
һын әүәлге хәленән сығара алманы. Мин тағы 
һүҙ ҡушырға ашығам:

— Ниңә өндәшмәйһегеҙ? Мин фашист тү
гел. Кешегә теймәйем. Мин Червонный Армия 
һалдаты, — тим. Ҡ арсы ҡ  ҡ уҙғала  биреп ҡуя. 
Күҙҙәрендәге шомланыу һүнгәндәй була. Ш у
лай ҙа миңә ышанып бөтмәй шикелле. Яңынан 
үҙемдең кем икәнлегемде дөрөҫләгәс, ҡ арсы ҡ 
тың ҡорош ҡан ҡулдары  миңә һуҙыла, күҙҙә
рен йәш баҫа.

— Яҡыны раҡ кил, исмаһам, күрмәйем 
бит, — ти ул.

Яҡынлашам. Ҡ арсы ҡ  оҙаҡ  ҡына текләп 
тора ла  әллә ҡайҙан , йөрәк төбөнән килгән 
тоноҡ ҡы на тауыш менән өҙөк-өҙөк һөйләп 
бирә:

— Беҙ, һеҙҙең килеүегеҙҙе теләп, көн-төн 
хоҙайға ғибәҙәт ҡылдыҡ. Шөкөр, ул көндө кү
рергә лә насип булды. ■— Ҡ арсы ҡ  бер аҙ хәл 
алғандай итте лә һөйләп бирҙе. — Бына фа- 
шистәр сигенәләр, үҙ өңдәренә кире ҡ ай та 
лар... Ә унда күмелгән кеше тураһында белгә
нем шул: бер көндө рус һалдаттарын — әсир- 
ҙәрҙе килтереп, ошо крепоскә яптылар. Ба- 
хырҡайҙарҙы ц күбеһе яланаяҡ , өҫтәрендә 
йыртыҡ күлдәк-ыштандан баш ҡа бер нәмәлә
ре лә юҡ, астар. Өс көндән уларҙы ана теген
дә, яланға  сығарып, оҙон һәм тәрән итеп ям 
ҡаҙы тты лар, һуңынан уларҙы  соҡор ситенә 
теҙеп аттылар ҙа ҡанлы  кәүҙәләрҙе шунда уҡ 
күмделәр. Күбеһе тере ине...

Ҡ арсы ҡ ты ң  күҙҙәренән йәш тамсылары тә
гәрәне.



— Соҡор ҡаҙы ғанда, араларынан  береһе 
ҡасып, өй башына йәшеренгән. Уға һәр көн хә
лемдән килгәнсә аҙыҡ бирә торҙом. — Ҡ арсы ҡ  
бер аҙ түшәмгә, ҡ арап  торҙо л а  дауам  итте: — 
Уларҙың эттәре бар бит, эттәре... К үрә
һең, һиҙеп ҡалғандарҙы р, эҙләп таптылар. 
Ғазаплап үлтерҙеләр.

Мин ҡарсыҡты тынысландырырлыҡ һүҙ 
әйтә алманым, тештәремде ҡыҫып, тәҙрә бы я
лаһынан ағып төшкән ямғыр һыуына ҡарап  
торҙом. Хәйруллиндең балаларын, ҡатынын 
күҙ алдыма килтерҙем. Күңелем әрней ине.

һуңынан Фәрит Хәйруллиндең Кушнарен
ко районы Шәрип ауылынан икәне асы ҡлан
ды.

С а н д омирҙөге  һәйкәл

Ер йөҙөндәге һәр бер ҡаланы ң, һәр бер 
ауылдың үҙенә хас тарихе була. Унда үҫеп, 
һуңынан халыҡ бәхете өсөн көрәшеп таны л
ған батырҙары була. Халыҡ уларҙы  маҡтап 
һөйләй, йәштәр уларға  оҡшарға, улар  күрһәт
кән батырлыҡты ҡ аб атл ар ға  хыяллана.

П олынаның Сандомир ҡ ал аһ ы  ла шундай. 
Уның тарихтән юйылмаҫлыҡ үҙ геройҙары 
бар. Ш уларҙың береһе — Василий Федорович 
Скопенко. Ул бынан бик алыҫта — Орел ә л 
кәһендә тыуып-үҫкән. Сандомирҙә ул оҙаҡ  
булмаған, шулай ҙа урындағы халы ҡ өсөн 
мәңге онотолмаҫлыҡ иҫтәлек ҡалдырған. Ҡ а 
ланың үҙәк урамы уның исеме менән атап йө
рөтөлә. Мәктәптәрҙә һәр көн тәүге дәрес 
уны — Советтәр Союзы Геройы Василий Ско- 
пенконы иҫкә алыу менән башлана.



Сайдомир Висла йылғаһының тейә яр ба
шында урынлаш ҡан. Аҡ һәм ал төҫтәге йорт
тар ҡуйы б аҡ саларға  күмелеп ултыра. Ҡ ы 
ҙыл черепица түбәләр өҫтөнән үҙенсәлекле 
архитектура ҡомартҡы лары  — төрлө костел
дар, зам октар  һәм ратуш а ҡ алҡы п тора. Сан- 
домир бынан мең йыл элек һалынған. Ул ин
де XII быуатта уҡ П олыианың иң күренекле 
В арш ава, Краков ҡ ал ал ар ы н ан  ҡалышмай. 
XVI быуатта Сандомир Висла йылғаһы бу
йындағы иң күренекле сауҙа портына әүере
лә, уның аш а Гданьскигә, унан Балтик  диң
геҙенә ағас һәм иген тейәгән б ар ж алар  үткән. 
Бы уаттар  буйына төрлө яҡтан  төрлө ю лба
ҫарҙар ташланып, илде талай  торған булған
дар. Йәшеренеү өсөн үҙәк  урамдар аш а ер 
аҫты юлдары, төрлө подвалдар төҙөлгән. 
Т ранш еяларҙы ң оҙонлоғо урыны менән 2—3 
саҡрымға һуҙыла.

Бында йәшәүсе поляктәр үҙ ҡ алалары , ун
дағы  тарихи һәйкәлдәр хаҡында ҙур ғорур
лыҡ менән һөйләй. Бы на шул быуаттар буйы
на һаҡланы п килгән гүзәл һәйкәлдәр янына 
Бөйөк Ватан  һуғышының тағы л а  бер изге 
һәйкәле өҫтәлде.

Ул хәл былай булды.
1944 йылдың июль аҙаҡтары нда беҙҙең 

һул ф лангы ла хәрәкәт итеүсе 1-се Украина 
фронты ғәскәрҙәре Вислаға иң элек барып ет
те. Был инде Ватан  һуғышы тарихендә алтын 
хәрефтәр менән яҙы лған  Львов-Сандомир опе
рацияһының һуңғы көндәрендә булды. Ул 
саҡ  беҙҙең өсөн Висла йылғаһы буйлап плац
дарм биләү бик мөһим ине. Ул плацдарм
1945 йылдың ғинуар операцияһын башлап 
ебәреүҙә, һуңынан бөтә Полыпаны дошман-



дан азат итеүҙә Хәл иткес урын алды. 14 ав
густа 1180-се уҡсы полк (ул беҙҙең дивизия 
менән хәрәкәт итә ине) Сандомир эргәһендә
ге ҡ арағай  урманын биләне. Уның командире 
полковник Скопенко ине. Уға ҡ аланы  фашис- 
тәрҙән таҙартырға ҡушылды. Беҙҙең дивизия 
разведкаһы дошмандың көстәрен ҡапшай 
башланы. Ошо көндәрҙең береһендә сержант 
Басир Мөхәммәтшин үҙе әтмәләгән һалда 
Висланы кисеп сығып, бик кәрәкле «тел» 
алып ҡайтты. Шул рәүешле табылған  мөһим 
мәғлүмәттәргә ҡ арағанда ,  гитлерселәр т а к 
тик яҡтан ифрат әһәмиәтле булған был ҡ а л а 
ны, йәнәһе, бер ҡасан  да, бер кемгә лә бирел
мәйәсәк хәрби крепоскә әүерелдергәндәр. 
Беҙҙең көндән-көн көсәйә барған һөжүмде 
ошонда туҡтатырға тырышып, төрлө саралар  
күрәләр. Ҡ аланы ң  бөтә урамдарын, мөһим 
биналарын мина менән тултырғандар — кә- 
рәк саҡта ҡ аланы  күккә осорорға әҙерлән
гәндәр.

62-се һәм 1180-се полк һуғышсыларына ҡ а 
ланы емертеүҙән һаҡ ларға  приказ бирелде. 
Танкылар ҡ аланы  уратып алды. Урал баты р
ҙары ҡ ал а  әйләнәһендәге бейек таш ҡ о й м а
ларға оҙон-оҙон баҫҡыстар килтереп һөйәне
ләр. Баҫҡыс буйлап ҡоймаларға үрмәләйҙәр, 
һикереп төшәләр ҙә алға югерәләр. Ҡ а р ш ы 
лыҡ күрһәткән дошман ғәскәренә гранаталар  
яуҙыралар.

Бындағы һәр аҙым өсөн алыш ғәҙәттән 
тыш ауыр һәм ҡаты  булды. У рамдарҙы ң һу
йырташтары ҡыҙыл ҡ анға  батты. Дош ман те
ше-тырнағы менән ҡарш ылы ҡ күрһәтте. Ш у
ға ҡарамаҫтан , Сандомир ҡ алаһы  18 августа 
фашист ҡоллоғонан азат ителде.



Ҡ а л а  эсендә рәхимһеҙ урам һуғыштары 
барғанда уҡ Висла буйында өс тапҡыр ҡаты 
шартлау ерҙе тетрәткәйне. Совет һуғышсыла
ры менән берлектә поляк патриоттары, ер аҫ
ты ю лдарынан үтеп, фашистәрҙең штабтарын, 
ҡорал  складтарын күккә осорғандар икән. 
Улар араһында сапер Людвиг Поленский, 
К арл  Росмесс һәм 1180-се полк старшинаһы 
Хәбир Ҡадиров, 62-се полк разведчиге Павел 
Николаев та  бар ине.

Василий Федорович Скопенко үҙенең Сан- 
домир исемен йөрөткән полкы менән Висла-- 
нан алып Одергәсә барып етте, туғандаш 
П ольш а еренең тулыһынса азат ителеүен үҙ 
күҙҙәре менән күреп ш атланыу бәхетенә 
иреште. Тик ул үҙенең Тыуған еренә әйләнеп 
ҡайта алманы: 1945 йылдың 25 ғинуарында 
Одерҙән алыҫ түгел Ополе ҡ ал аһ ы  өсөн бар- 
ган ҡаты  һуғышта баты рҙарса һәләк булды. 
Герой үҙенең һуңғы һүҙе итеп: «Сандомнрҙә 
күмегеҙ...» — тип әйтеп ҡалдырған. Батыр ко- 
мандирҙәренең васыятын ҡ оралдаш тары  ту
лыһынса үтәнеләр. Уның ҡәбере Сандомнрҙең 
үҙәк баҡсаһында, баш осона ҡыҙыл мәрмәр
ҙән һәйкәл ҡуйылған, тирә-яғы шау сәскә. 
П ольш а пионерҙәре бында килеп, Советтәр 
Союзы Геройы Василий Федорович Скопенко 
кеүек, һуңғы һулыш ҡаса В атанға тоғро бу
лы рға ант итәләр.

Өлкән се р ж а н т  Б а й ғ у ж и н  
менән булған хәл

П олк докторы Тәлғәт Байбурин, сержант 
Волковтың хәле ауыр һәм уны ашығыс опера
ция яһау  өсөн, кисекмәҫтән тылға оҙатырға



кәрәк, тип кйлеп әйтте. Мин Волковты Лодзь 
госпиталенә оҙатыуҙы тиҙләттем. Бер ыңғай
ҙан баш ҡа яралыларҙы ң да хәлен белештем. 
Ҡ аты  яралылар палатаһында ятҡан өлкән 
сержант Байғужин миңә әле яңы булып үткән 
бәрелештең бер эпизодын һөйләне.

— Беҙ Н утарына ингәндә, — тип б аш л а
ны ул һүҙен, — немец танкылары һәм авто- 
матчиктәре ауылдан сығып бөтмәгәйнеләр 
әле. Мин, Волков һәм Сәрсәнов өсәүләп ике 
ПТР-ҙан немец танкыларына ата башланыҡ. 
Икәүһен яндырҙыҡ, ләкин баш ҡ алары  беҙгә 
ҡарап ут асты. Яҡын т ө ш ө п  ш артлаған  сна
ряд ярсыҡтарынан өсөбөҙ ҙә ҡаты  я р а л ан 
дыҡ. Яраланып ерҙә ятҡан кейөнсә беҙгә ҡ а 
рай югереп килгән немец һалдаттары на ата 
бирәм. Бына бер мәл патрондар бөттө, гр ан а
та таш ларға итәм, хәл юҡ. Ш унда иҫемдән 
яҙғанмын...

Күҙемде асып ебәрһәм, үҙемде немецтәр 
уратып алған бит, әй... Ауыр ыңғырашыу ише
телә. Бер фашист офицере Волковтың табан 
аҫтына ҡ аҙа ҡ  ҡаға...  Волков бер аҙҙан  бөтөн
ләй өнһөҙ ҡалды. Мин уны, үлгәндер, тип уй
ланым. Ҡ араһам , Волков ҡанатҡансы  ҡыҫып 
тешләгән ирендәрен яҙып, бер генә өн сығара: 
«Белмәйем...»

Немец уға тимер сымдан үргән ҡамсы ме
нән биш тапҡыр һуҡты, ә Волков «ҡәбәхәт
тәр» тигән һүҙҙән баш ҡа бер ни әйтә алманы. 
Дуҫым Волковтың был тиклем ғазапланыуы 
йөрәгемә вәхшиҙәргә ҡ ар а та  нәфрәтте йөҙлә- 
тә арттырҙы, мин дә ниндәй генә ғазаптар  ки 
серергә тура килһә лә, ныҡ булырға ант иттем.

— һи н  бит рус түгел, дөрөҫөн әйт, ҙур бү- 
ләк алырһың, яралары ңды  төҙәтербеҙ, — тип



миңә мөрәжәғәт итте немец. Аҫҡа ҡ араған  
көйө: «Мин совет һалдаты . Мин һеҙгә бер һүҙ 
ҙә әйтмәйәсәкмен!» — тинем. Фашист: «Әһә, 
һин дә шулай икәнһең. Юҡ, әйтерһең, әйтер
һ ең !» — тип йоҙроҡтарын төйнәне, унан тупһа 
төбөндә баҫып торған һалдаты на нимәлер бо
йорҙо.

Бер аҙҙан ишек асылды. Өс немец һалдаты  
инде. Мине, торғоҙоп, стенаға һөйәнеләр, ике 
ҡулымды ҡайырып, беләктәрем үтә бүрәнәгә 
дүрт оҙон ҡ а ҙ а ҡ  ҡаҡ ты лар , кейемдәремде өҙ
гәләп таш лап, бысаҡ менән тәнемде сыйғы
ланылар, яралары м а тоҙло һыу һибә б аш л а
нылар. Бер-бер артлы һорауҙар бирҙеләр...

Күҙемде асҡанда, фашист палачы иҙәндә 
саҡ ултырған Сәрсәновҡа пистолетен терәп, 
унан ниҙер ныҡый ине.

Сәрсәнов:
— Беҙ — гвардиясылар... Беҙ...— тип баш 

лағайны, әйтеп бөтөрә алманы, яуап алыуҙан 
ө м ө т ө н  өҙгән немец у н ы  атып үлтерҙе.

— Шунан, — тип дауам  итте Б ай ғу ж и н , ;— 
ҡысҡырып-ҡысҡырып бойороҡ бирҙе лә офи
цер сығып китте. Өҫөбөҙҙө лә һөйрәп алып 
китергә әҙерләнделәр. Ҡ апы л ишек асылды 
һәм... тупһала фашистәр түгел, Баязитов б а 
ҫып тора. Уның артында үҙебеҙҙең һуғышсы
ларҙы  күреп, күҙемдән йәштәр тәгәрәне. Б еҙ 
ҙең өсөн ҡаҙы лған  соҡорға яуыз фашистәрҙең 
үҙҙәрен илтеп күмделәр!..

Байғужиндең һүҙенә өҫтәп, шуны ла әй
тергә кәрәк: ҡ а ҙ а ҡ  батыры Сәрсәновтың кәү
ҙәһен, хөрмәтләп, алма баҡсаһына күсереп 
ерләнек. Ике көн тигәндә матур һәйкәл ҡ а л 
ҡып сыҡты. Унда: «Өлкән сержант Сәрсәнов



Ватаныбыҙҙың азатлығы өсөн батырҙарса һә- 
ләк булды», — тип яҙып ҡуйҙылар.

Хәрби салют яңғыраны. Ҡ а ҙ а ҡ  батыры 
Сәрсәнов кеүек ҡыйыу булырга, дошмандан 
үс алырға ант итеп, полктар үҙ юлдарына т а 
ралды.

Бер ордендең тарихе
1944 йылдың декабрь аҙаҡтары.
Фронт һыҙығы В арш ава ҡалаһы нан  алыҫ 

түгел Висла йылғаһы буйлап һуҙыла.
Көнбайышҡа табан  аҡрын ағылған болот

тар араһынан түңәрәк ай ер йөҙөнә һаран  ғы
на яҡтылығын һибә. Б линдаж да полк коман
дире подполковник М аркарьян  снаряд әрйә
ләренән яһалған  бәләкәй өҫтәл артында шәм 
яҡтыһында картаһына ниндәйҙер билдәләр 
ҡуйып ултыра.

Блиндаж  янындағы окопта тәүлектәр буйы 
йоҡламауҙан талсыҡҡан телефонист Ғиләжет- 
динов өҙлөкһөҙ «Сосна!», «Береза!», «Волга!» 
тип кемдәрҙелер телефонға саҡыра. Волга, 
Дон, Донец, Днепр һыуҙарын кискән һалдат 
ул Ғиләжетдинов. Ҡ ояш та уңып, ағарып бөт
кән гимнастеркаһының түш кеҫәләре өҫтөндә 
I дәрәжә Ватан һуғышы, Ҡ ы ҙы л Йондоҙ ор- 
дендәре балҡый.

— Иптәш подполковник, һеҙҙе телефон
ға, — тине ул. М аркарьянды ң ҡ аш  өҫтөндәге 
йыйырсыҡтары тағы ла тәрәнәйә төшкән төҫ
лө булды. Ул телефон аппараты янына килеп 
тубыҡланды. Командирҙең борсоулы йөҙөнән 
һуғышсылар ниндәй ҙә булһа хәүеф барлығын 
аңланылар, һ әр  ҡайһыһы автоматтарын ҡ у л 
ға алды, магазиндәге, сумкалағы патронда-



рын барланы, гранаталарын һөрттө, бил ҡ а 
йыштарын тағы  ла ҡыҫа биреп, бойороҡ көтә 
баш ланылар. М аркарьян  телефон трубкаһын 
яурыны менән һул ҡолағы на ҡыҫып тотто, уң 
ҡулы менән картаны үҙеиә яҡы ныраҡ шыу
ҙырҙы.

— Тыныс булығыҙ, приказ үҙ ваҡытында 
үтәлер.

...Маркарьян Тбилисиҙән бүләк итеп ебә
релгән төрөпкәһен ҡабып, блиндаж  тирәһендә 
йөрөштөрә. Телефонистар өҙлөкһөҙ «Волга!», 
«Сирена!», «Дон!» тип ҡ абатлауҙары н ан  туҡ
тамай. Ш таб начальниге полковник йосопов 
атлы элемтәсене ҡ айҙалы р ебәрҙе лә, ҡулын
дағы картаһы на ниндәйҙер билдәләр һыҙҙы. 
М аркарьян  ныҡ тулҡынлана, күрәһең, ара- 
тирә сәғәтенә ҡараш ты рып ала.

— Егеттәр ҡ уш ҡан  бейеклеккә барып етә 
алдылармы икән инде? — тип үҙалды на һөй
ләнгәндәй әйтеп ҡуя. Үҙенә урын тапмай, 
блиндаж ға инә. Оҙон бармаҡтары  менән өҫ
тәлгә сиртә-сиртә, моңло тауыш менән аҡрын 
ғына көйләй: «Знаю я, настанет тихий вечер...» 
Туҡтап бер аҙ уйланып тора ла: «Был хатты 
һин ҡ асан  биргәйнең әле?» — тип бер ҡулын
дағы хатҡа, бер янында баҫып торған адъю 
танты Н урисламовҡа ҡарай .

— Бы нан өс көн элек анау урман буйында 
разведчиктәрҙе оҙатҡан көндө, — тип көлөм
һөрәй Нурисламов.

— Ҡ а р а  һин уны, хат килмәй торһа, кү 
ңелһеҙләнәһең, көтәһең, ә килһә, уҡырға 
ваҡыт юҡ. Кеҫәлә йөрөй-йөрөй тауш алып бөт
кән, — тип хатты асып уҡый башлай.

— Иптәш подполковник, «Волга» һеҙҙе 
саҡыра.



Ул ҡулына телефон трубкаһын ала:
— 43, 43; 43, йә, нимә бар? Мин — 28, 28, 

тыңлайым. Тәк, тәк. Молодец. Минең исемдән 
барлыҡ боецтарға рәхмәт әйт. Тик һаҡ  булы
ғыҙ — тирә-яҡ мина менән сыбарланған.

Подполковник турайып баҫты һәм күкрәк 
тултырып һулыш алды.

— Уразбаев дошмандың тылына сығып 
өлгөргән. Тимәк, дошман тиҙҙән беҙҙең тоҡта 
буласаҡ. Яҡшы... Яҡшы... 03, 03. Хужа, һеҙ- 
ме? — тине подполковник, трубкаға эйелеп,— 
Дошман уратылды. Тоҡто бөрөп бәйләргә бо
йороҡ бирҙем...

Ул тағы ла трубкаға тотона. Д анлы ҡлы  
артиллерист майор Сафи Мотиғуллинде теле
фонға саҡыра.

— Алло, алло! һи н  бөтә пуш каларҙың 
утын өсөнсө ориентнргә күсер!

Подполковник ашығып сығып китә һәм 
шунда уҡ разведчик М ирза Ғайсаров менән 
кире килеп инә.

— «Д» ауылының арғы яғындағы соҡор
ҙан урап, бына бындағы баҡса эсләп «Т» ауы
лының тап үҙәгенә, бына был костелға, ҡарай  
көслө удар яһағыҙ. Аңланыңмы?

— Аңланым, иптәш подполковник.
Подполковник сәғәтенә ҡараны.
— Ю лға һеҙгә барлығы 18 минут ваҡыт 

бирәм, өлгөрөрһөгөҙ бит?
— Өлгөрөрбөҙ, иптәш подполковник, ты 

ныс булығыҙ.
Ғайсаров югерә-атлай иптәштәре ятҡан 

урынға китте. Телефонист тағы саҡырҙы:
— Иптәш подполковник, һеҙҙе «Дон» һорай.
М аркарьян, тулҡынланыуын йәшерә а л 

май, трубканы ҡаты  ҡыҫа.



— Тыңлайым.
— Д ош ман уратылды. Бер өлөшө ашығыс 

рәүештә В арш ава тимер юлы менән артҡа 
сигенә.

— Яҡшы, яҡшы. Тик шуны оноторға я р а 
май: дошман елкәһенән төшмәҫкә. Сәғәт 2-гә 
операцияны там ам ларға .

Иртәгеһен М аркарьян  В арш ава янындағы 
ауылда ине инде. Ул майор йосоповҡа бөгөн
гө операцияла ҡ атн аш ҡ ан  бөтә офицерҙәрҙе 
йыйыу өсөн бойороҡ та биреп өлгөрмәне, кө- 
ләс йөҙ менән генерал Белов килеп инде.

— һ е ҙ  бөтөнләй алыҫ киткәнһегеҙ, ҡыуып 
етеп тә булмай, — тип маңлайындағы  тир бөр
сөктәрен һөрттө. — Иптәш подполковник, һеҙ- 
ҙе ҙур уңыш менән ҡотлайым! •— Ул ҡ ар ш ы 
һында ш ы ҡая баҫып торған М аркарьяндың 
ҡулын ҡыҫты.

— Советтәр Союзына хеҙмәт итәм!
— Минең исемдән барлыҡ боецтарға, офи- 

церҙәргә рәхмәт әйтегеҙ.
Генерал м аш инала үҙен көтөп ултырған 

майор Лисинде саҡыртты.
— Ҡ айҙа ,  иптәш майор, подполковниктең 

яңы наградаһы н бир әле.
Майор Лисин ҡы ҙыл таҫма менән төрөлгән 

ҡумтаны генералға һуҙҙы.
— Туғандаш  П ольш а ерендә барған һу

ғыш тарҙа күрһәткән батырлығығыҙ һәм һу
ғышҡа идара итә белеү оҫталығығыҙ өсөн Хө
күмәт һеҙҙе I дәрәж ә Суворов ордене менән 
бүләкләй, — тине генерал Белов һәм ҡулын
дағы ҡумтаны подполковниккә һуҙҙы. — 
Был — подполковник М аркарьянды ң алтын
сы ордене ине.



Варшава

1945 йылдың 17 ғинуарында В арш ава 
Польш а халҡына ҡайтарылды. Уны азат  итеү
ҙә данлы Совет Армияһы менән бергә Пол'ъ- 
шаның 1-се армияһы ла ҡатнаш ты. Был а р 
мия менән генерал С. Т. Поплавский етәксе
лек итте.

В аршаваны фашистәр бөтөнләй емергән. 
Ундағы тарихи һәйкәлдәрҙе, һирәк осрай тор
ған архитектура ҡомартҡы лары н яндырған, 
шартлатҡан. П ольш а президенте йәшәгән 
Бельведер һарайы танымаҫ хәлгә килгән. 
Уның бейек колонналары араһынан өңрәйеп 
торған тәҙрә уйымдары, емерелгән ары ҫлан
дарҙан  баш ҡа нәмәне күрмәҫһең.

Польшаның бөйөк шағире Мицкевичтең 
китаптары аяҡ  аҫтында туҙып ята, һарай  а л 
дындағы тирә-яҡҡа йәм биреп торған М ицке
вич, шулай уҡ ғилми китапхана ҡ арш ы һы н
дағы Коперник һәйкәлдәре юҡ, фашистәр ур 
лаған.

Варш аваның үҙәге Краков, М арш алков- 
ский урамдарына инһәң, бында л а  көл өйөм
дәре, һерәйеп тороп ҡ ал ған  мөрйәләр, йорт 
емереклектәрен генә күрәһең.

Краков урамындағы 64-се йорттан: «П ан
дар! Беҙгә сығырға мөмкинме әле?» — тип, 
тар ғына баҙҙан  башын һоноп, поляк ҡарты  
ҡысҡыра. Беҙҙең  яуапты ишетеү менән, һары 
й ө ҙ л ө , арыҡ ҡуллы ҡ ар т  урам ға  сығып б аҫа , '  
уның күҙҙәре тирә-яҡҡа һам ан  да  шикләнеп 
ҡарай. Беҙҙең һалдаттар  уны йыуатырға ты 
рыша: «Бабай, ҡурҡма, хәҙер инде фашистәр- 
ҙе алыҫҡа — үҙ өңдәренә



Аранан берәү, Советтәр Союзы Гнмнен 
йырлап уҙып барыусы рус, поляк һ ал д атта 
рына төртөп күрһәтеп: «Ана, улар көнбайыш
ҡа, Берлингә баралар» ,— тип өҫтәне. Беҙ һөй
ләшен торган арала ,  янға тагы ике поляк 
ҡарты килде. Улар беҙгә рәхмәт уҡыйҙар. 
«Белһәгеҙ ине, беҙ һеҙҙен килеүҙе нисек көт
төк!» — тиҙәр. Арттарынан ҡатындары, бала- 
сағалары  ла баҙҙан  сығып, беҙгә яҡынлаш ты
лар. 10 йәшлек ҡыҙ, уның ҡулында аҡ  кофей
ник, көләс йөҙ менән әле бер, әле икенсе һу
ғышсы янына барып: «Проше, пане, кофе», —• 
тип беҙҙе хөрмәт итергә теләй.

П ольш а армияһы сержанты Ян Дудик 56- 
сы йортҡа яҡы нлаш а. Ул һуғышҡа тиклем 
шунда йәшәгән, үҙе һуғышҡа киткәндә ҡ ат ы 
нын, балалары н  шунда ҡалдырған. Хәҙер ин
де йорт урынында һөрөмгә батҡан яңғыҙ 
мөрйә генә һерәйеп тора. Ян ҡ айғы ға ҡалды, 
ғаиләһенең көнбайышта немец барондарына 
ҡол булып йөрөүен күҙ алдына килтерҙе, то
ман ҡ ап л аған  күҙҙәре менән көнбайышҡа ҡ а 
раны һәм, фашистәрҙән тиҙерәк үс алырға те
ләп, автоматын ҡыҫып тотто ла  Висла күпе
ренә ҡ арай  ашыҡты.

В арш ава  азат ителгәндән һуң ике сәғәт тә 
ваҡы т үтмәне, ҡ ал а  башлығы полковник Спы- 
хальский халыҡты йыйып, ш атлыҡлы еңеү 
менән тәбрикләне. Бөтә көстө һалып, берҙәм 
рәүештә эшкә баш ларға , ҡ алан ы  аяҡ ҡ а  б аҫ
тырырға саҡырҙы.

Сәғәт киске ете булып килә, майҙанға йы
йылған халы ҡ менән хушлашып, беҙ Варша- 
ванан алыҫ түгел Польш аның П рага  ҡ ал аһ ы 
на ҡ арай  көнбайыш ҡа ҡуҙғалдыҡ.



Онотолмаҫ ба т ы р л ы ҡ
Баш ҡорт атлы дивизияһының штабы яны 

на ерән ҡ аш ҡа ат менеп, урта буйлы, киң 
күкрәкле подполковник килеп туҡтаны ла ат
тан еңел генә һикереп төштө. Уның күкрәген
дәге ордендәре, миҙалдары зыңлап ҡуйҙы. 
Ашыгыҫ атлап ш табҡа инде һәм дивизия ко
мандире Г. А. Белов ҡарш ыһы на килеп баҫты.

— Иптәш генерал, һеҙҙең ҡ арам аҡ тағы  
артполк командире подполковник Хәбиров. 
Минең хуж алы ҡ фронттың алғы һыҙығына 
килеп етте,— тине ул ҡ арлы ҡ ҡ ан ы раҡ  тауыш 
менән. ■

— Ваҡытында килеп еттегеҙ, — тине Б е 
лов һәм подполковниктең уҫлаптай ҙур, ныҡ 
ҡулын ҡыҫты. Карта эргәһенә саҡырҙы, була
саҡ операция тураһында һүҙ баш ланы.— һ е ҙ 
гә бик яуаплы бурыс йөкләтелә, подполков
ник. Уны үтәүҙә һеҙгә капитан Киселев ярҙам  
итәсәк. Уйың танкылары һөжүмгә әҙер. Әйт
кәндәй, капитан Киселев та  Баш ҡортостан
дан...

— Тимәк, бергә һуғышабыҙ икән. Мин уны 
яҡшы беләм, икебеҙ ҙә бит Архангель районы
нан, — тине Хәбиров.

Генерал, ҡәләмен карта өҫтөндә йөрөтә- 
йөрөтә, алда торған бурыстың ниҙән ғибарәт 
булыуын аңлатты. П олыпаның Томашув-Ма- 
зовецки ҡ алаһы  аша Люблин — Л одзь тимер 
юлы уҙа. Стратегик яҡтан ифрат әһәмиәтле 
был юлға Совет Армияһын яҡын ебәрмәү өсөн 
фашистәр бөтә сараларҙы  күрәләр. Генерал 
Беловтың иҫәбе буйынса, артиллерия полкы 
урау юлдар менән дошмандың тылына сы 
ғырға һәм билдәләнгән урындан уның оборо-



наһына көтмәгәндә һөжүм итергә тейеш. Шул 
уҡ ваҡы тта майор И. Горлатов етәкселеген
дәге 60-сы полкты атакаға  күтәреп, дошман 
оборонаһын өҙөргә һәм ынтылышлы һөжүм 
менән Томашув-М азовецки ҡалаһы н  алырға 
тейеш.

Подполковникте оҙатҡанда, генерал ата- 
ларса  хәстәрлек менән:

— Уңыш теләйем һеҙгә, — тине.
Хәбировтың ҡуңыр йөҙө балҡып китте.
...Пуш калар ҡ ар ағай  урманына инде.
Подполковник тирә-яҡты диҡҡәт менән

күҙәтте. Б ай таҡ  ваҡыт үтте, әммә шик тыуҙы- 
рырлыҡ бер нәмә лә күҙгә салынмай. Ш улай 
тыныс ҡы на хәрәкәт иткәндә, урман араһынан 
ниндәйҙер цистерналар күренде. «Дошмандың 
зап равка  пункты бит был», — тип һығымта 
яһаны  подполковник һәм шунда уҡ позицияға 
баҫып, цистерналарға ҡ арай  ут асырға бойор
ҙо. Көслө ш артлау  ер тетрәтте, цистерналар 
ҡуйы ҡ ар а  төтөн менән сорналып, күккә ял 
ҡын үрләне. Яғыулыҡ базаһы  янында урын
л аш ҡ ан  дошман батареяһы шунда уҡ телгә 
килде, беҙҙең пушкалар яғына снарядтәр яу
ҙырырға тотондо, ләкин урман араһы  булған
лыҡтан, беҙҙекеләр әллә ни зарар  күрмәне. 
Подполковник Хәбиров фашист орудиеләре- 
нең ҡайҙан  атыуын бик тиҙ самалап, яңы бо
йороҡ бирҙе:

— Б атареяны  юҡ итергә!
Үҙе аттан  төшөп, ут һыҙығына югерҙе. Шул 

ваҡыт капитан Киселев танкы лары  ла ата-ата 
гитлерселәрҙең терәк пункттарына таш ланды 
лар. Орудиеләрен тапап  иҙеп, йәнә алға  ыр
ғылдылар.



Көн кискә ауышҡанда, Хәбиров полкы ур* 
манды уратып үтеп, дошмандың төп көстәре
нә ябырылды. Тылдарынан бер ниндәй ҙә х ә 
үеф көтмәгән гитлерселәр баш та ҡауш ап ҡ а л 
ды. һу ң лап  булһа ла  утты беҙҙең танкы ларға 
һәм орудиеләргә юнәлтте, әммә бының һөҙөм
тәһе күренмәне. Подполковник Хәбиров пуш
калары  ҡыйыу һәм төрлө маневрҙар менән 
хәрәкәт итеп, фашистәрҙең ут нөктәләрен, 
окоптарын туҙҙырырға тотондо. Кисекмәҫтән 
дивизияның баш ҡа полктары л а  атакаға  кү
тәрелде. Ике ут араһында ҡ ал ған  гитлерселәр 
тәртипһеҙ рәүештә ҡ аса  башланы.

Фашистәр, хәлде төҙәтергә теләп, һул 
флангылағы танкыларын һуғышҡа индерҙе, 
әммә подполковник С. Хәбиров батареялары  
мәргән атып, уларҙы  ер менән ҡуш а онтаны. 
Дошман һигеҙ машинаһын ҡалдырып, сиге
нергә мәжбүр булды.

Алда Томашув-Мазовецки ҡ алаһы . Тағы 
бер ынтылыш — һәм беҙ ҡ а л а л а  буласаҡбыҙ, 
ләкин дошман Пилица йылғаһының аръ яғы н
да нығынып алған, сигенгән саҡта, йылға аш а 
күперҙе ш артлатҡан. Уның туҡтауһыҙ снаряд- 
тәр яуҙырыуына ҡ арам аҫтан , капитан Кисе
лев үҙенең танкыларын тура йылғаға юнәлт
те. һ ай ы р аҡ  ерен самалап, һөҙәк ҡомло я р 
ҙан һыуға барып төштөләр. Танкы ларҙы ң бе- 
реһенә снаряд тейҙе, уны ялҡын солғап алды. 
Ҡ алғандары  ҡарш ы ярға ынтылды, гитлерсе
ләр позицияһына бәреп инде. Был ҡаты  һу
ғышта Киселев танкистәре дошмандың йәнә 
алты танкыһын һәм туғыҙ орудиеһен сафтан 
сығарҙы.

Азат ителгән Томашув-Мазовецки ҡ а л а 
һында подполковник С. Хәбиров дивизия ко-



Артиллерня-миномет полкы командире С. X. Хәбиров 
һәм шағир Ҡ. Д аян

мандире генерал Б еловҡа үҙенә йөкләтелгән 
бурыстың капитан Киселев ярҙамында уңыш
лы үтәлеүе тураһында рапорт бирҙе. Генерал 
уның ҡулын ҡаты  ҡыҫты:

— Рәхмәт, подполковник, оҫта эш иттең! 
Бы л операцияла күрһәткән батырлығы өсөн

Баш ҡ орт  атлы дивизияһының артиллерия 
полкына Томашув-М азовецки исеме бирелде. 
Командире подполковник С. Хәбиров Ленин 
ордене, капитан Киселев Ҡ ыҙыл Б ай раҡ  ор
дене менән наградланды.

Бишенсе орденде күкрәгенә таҡҡанда 
С. Хәбиров тәрән тулҡынланыу менән:

—  Мин х ар абаға  әйләнгән бик күп ауыл-



дар, ҡ алалар  аш а үттем, фашистәр тар а ф ы 
нан ғазаплап үлтерелгән бик күп кешеләрҙе 
күрҙем. Бөтә был йыртҡыслыҡтары өсөн дош 
мандан үс алырға ант иттем. Киләсәктә лә 
ошо антыма тоғро буласаҡмын, — тине.

Подполковник С. Хәбировҡа яны, бик хә- 
тәр һуғышсан бурыс йөкләтелде. Л одзь  ҡ а л а 
һынан ун биш саҡрым самаһында үҙәк ти
мер юл станцияһы урынлашҡан. Бында өс 
юнәлештәге тимер юл бергә килеп төйнәлә. 
Быны юғалтыу фашистәр өсөн стратегик я ҡ 
тан ҡурҡыныс ине. Ш уға күрә Гитлер үҙе 
махсус бойороғо менән станцияны ҡулдан 
ыскындырмау өсөн кәрәк булған сараларҙы  
күреүҙе талап  итә.

...Ҡарацғы төшкәс, подполковник С. Хә- 
бировтыц нолкы юлға сыға. Уның менән бергә 
капитан Киселевтың да танкылары бара.

Ваҡ урманлыҡты ярып, фронт һыҙығын 
уңышлы үттеләр. Тән ҡараңғы лығы нда дош 
ман тылынан Лодзегә бара торған тимер юл 
станцияһына яҡынлаштылар. Фашистәр т ан 
кыларҙы үҙҙәренә яҡын уҡ ебәрҙеләр. Ты л
дан килгәнгә, үҙебеҙҙекеләр, тип уйланылар, 
буғай, ә эште һиҙеп алғанда, һуң ине инде. 
Хәбировсылар көтмәгәндә ут асты, танкылар 
станцияға бәреп инде. Тиҫтәләгән орудие, төр
лө нығытмалар, ут нөктәләре бер нисә минут 
эсендә юҡҡа сыҡты. Фашистәр араһында тәр 
типһеҙлек башланды, гитлерселәр был йәһән
нәмдән тиҙерәк сығып тайыу яғын ҡ ар а н ы 
лар, ләкин уларҙы С. Хәбиров оруднеләренең 
уты ҡыуып етте. һуғы ш  барышын күҙәтеп тор
ған подполковник:

— Молодцы, Урал бөркөттәре! Әйҙә, кә- 
рәктәрен бирегеҙ фашистәрҙец! — тип ҡ ы с



ҡырҙы артиллсрпстәренә рация аша. Уны тә
рәй тулҡынланыу һәм үҙенең егеттәре өсьп 
ғорурлыҡ тонғоһо биләп алды.

Таң атҡанда, станция беҙҙекеләр ҡулында 
ине инде. Был ҡыйыу операция өсөн капитан 
Иван Александрович Киселевҡа Советтәр 
Союзы Геройы исеме бирелде. Подполковник 
С. Хәбиров Ҡ ыҙыл Б ай раҡ  ордене менән н а 
градланды.

Калиш операцияһы
Калиш — П олыианыц иң көнбайыштағы 

ҡалаһы . Уны Одер йылғаһына ҡ ап ҡ а  тиҙәр. 
Ҡ а л а  аша өс яҡ ҡ а тимер юл үтә. Тирә-яғы 
урман һәм һыулы каналдар  менән уратылған, 
гитлерселәр уйынса, ул еңелмәҫ крепоскә әй
ләндерелгәйне.

1945 йылдың 21 гинуарында беҙҙең кор
пусҡа Калиште көнбайыштан уратып алыу 
бурысы йөкләтелә. Ҡ а л а ға  көнсығыштан күр
ше пехота дивизиялары һөжүм итә. Беҙҙең 
корпусҡа ҡ ар аған  14-се дивизияның полков
ник Нилидов -етәкселегендәге беренсе полкы 
авангард  булып ҡараңғы  төндә юлға сыға. 
Тәрән һыулы каналдарҙы  үтеп, Нилидов пол
кы иртәнге сәғәт биштәрҙә дошман оборона
һы тылына барып инде. Уның артынса кор
пустың баш ҡа полктары, шул иҫәптән беҙҙең 
дивизияныҡылар ҙа, Одер ярҙарына ҡарай  
хәрәкәт иттеләр. Беҙҙең  тарафтан көтмәгәндә 
көнбайыштан асылған ут ҡойоно дошмандың 
К алиш төркөмөн аптырауҙа ҡалдырҙы. Уның 
оборонаһында көслө паника тыуҙы. Ҡ о 
рал  һәм аҙыҡ тейәлгән тиҫтәләгән эшелонда-



рын гптлерселәр көнбайышҡа оҙатырға аш ы ҡ 
ты, ләкин алыҫ кнтә алманы, тимер юл төрлө 
урындан беҙҙең тараф тан өҙөлгәйне. Көслө 
һуғыш ҡ ал а  эсенә, тимер юл станцияларына 
күсте. Төрлө яҡтан уратылып алынған дош 
ман гарнизоны, күп юғалтыуҙар күреп, ҡорал 
таш ларға мәжбүр булды. Ошо операцияла 
массовый батырлыҡ 'күрһәткән өсөн беҙҙен 
7-се гвардия атлы корпусының (командире 
Советтәр ' Союзы Геройы генерал-лейтенант 
М. П. Константинов) 52-се полкына м аҡтау
лы Калиш исеме бирелде, ә 58-се, 62-се, 148-се 
полктар Ҡ ыҙыл Б айраҡ  ордене менән бүләк- 
ләнде. Ҡ а л а  майҙанына йыйылған поляк х а л 
ҡы бер тауыштан: «Червонной Армии дзинкуе, 
дзннкуе!», «Добже, добже!» 1 — тип тәбрикләй. 
Ҡыйратылған дошмандың складтарын асып, 
ас-яланғас халы ҡ ҡ а аҙыҡ, кейем-һалым т а 
раттыҡ.

Ләкин ошо шатлыҡлы аяҙ көндә беҙ а я 
ныс юғалтыу кисерҙек. Калиш өсөн барған 
һуғыштарҙа Советтәр Союзы Геройы полков
ник Федор Гаврилович Нилидов һәләк булды. 
(Ҡ алала  уға һәйкәл ҡуйылған.)

Әммә батырҙарҙың түккән ҡаны әрәм бул
маны —■ Польша ере оҙаҡлам ай  тулыһынса 
дошмандан азат ителде. Наполеон баҫҡынсы
ларын илдән һөрөшкән батыр ата-бабалары  
әҙенән килеп, Урал яугирҙәре аттарын һалҡын 
Одер һыуҙарында һуғарҙылар.

Шул көндәрҙә беҙҙең батыр разведчиктәр- 
гә тағы ла бер маҡтаулы эш йөкләтелде. Улар 
ҡараңғы  тәндә У-2 самолетында дошман 
тылына осоп, фашистәрҙең танкы ларға ҡар-

1 «Ҡыҙыл Армияға рәхмәт, рәхмәт!», «Яҡшы, яҡшы!»



.>1 ата торған фауст-патрон ҡоралының, кон- 
.'рукторын тереләй ҡулға алдылар. Доктор 
'■ауст йәшәгән урын йәшерен приказда асыҡ 

билдәләнгәйне. Ул үҙе француз, ләкин һуғыш 
;;лдыиан ғына Гиглергә һатылған  икән. Тул
тырылған тауыҡтай тығыҙ кәүҙәле, тәбәнәк 
буйлы, бөхтә ерән һаҡал-мыйыҡлы доктор 
Фауст үҙенең ҡалы н портфеле менән ҡ а һ а р 
ман разведчиктәрсбеҙ Насир Ҡотлоғәлләмов, 
П. Николаев һәм Н. Сафин һағы аҫтында беҙ
ҙең ҡ арш ы ға  килеп баҫты. Фашист ялсыһын 
шунда уҡ ты лға оҙаттыҡ.

Балтии ярҙарына табан

Одер йылғаһының көнсығыш ярҙарын не
мец-фашист илбаҫарҙарынан  таҙартып, беҙ 
1-се Белоруссия фронтының уң флангыһына 
күстек. Бының өсөн тәүлек һайын 60— 70 саҡ 
рым марш яһарға  тура килде. Калиштән Бал- 
тиккәсә барлығы 300 километрҙан артыҡ ер 
үттек. Бында беҙҙе фашистәрҙең көслә оборо
наһы ҡарш ыланы . Ул Ротенберг һәм Гутс- 
дорф ҡ ал ал а р ы  буйлап һуҙылған. Беҙҙең алға 
Данцигтә уратып алынған дошмандың ҙур кө
сөн Штеттин аша көнбайыш ҡа үткәрмәү бу
рысы ҡуйылды, һ у л  ф лангы ла 61-се армия, 
уң яҡта Польша ғәскәрҙәренең 1-се армияһы 
хәрәкәт итә ине. Алда торған дошман оборо
наһын өҙөү әсән беҙгә киң, тәрән һыулы Д р а 
га йылғаһын кисергә кәрәк ине. Был яуаплы 
бурысты тормош ҡа ашырыуҙа 32-се танк пол
кы (Советтәр Союзы Геройы капитан Б. С. Г ал 
кин баты рҙарса һәләк  булғас, полк менән өл-



кән лейтенант И. И. Беляев етәкселек итә ине) 
һәм 148-се артминомет полкы ҙур батырлыҡ 
күрһәтте. Улар йылғаны кистеләр ҙә, поляк 
ҡоралдаш тарҙың актив ярҙамында дошман 
оборонаһын өс ерҙән өҙөп, Тужсдорф ҡ а л а 
һын алдылар. Ошоноң менән фашистәргә си
генергә мөмкин булған берҙән-бер тимер юл 
өҙөлдө. Дошман утлы ҡулсаға алынды.

Гитлерселәр беҙҙең фронтты әҙеп, Арнс- 
вальд ҡалаһы  аша көнбайышҡа үтергә ты 
рышты, ләкин улар 60-сы полк артиллерия
һына юлыҡты (артдивизион командире под
полковник С. М отиғуллин). Б атарея  коман
дире капитан И. Е. Чайковский тәүге осра
шыуҙа уҡ уларҙың 7 танкыһын яндырҙы, л ә 
кин үҙе лә ҡаты яраланыуҙан һәләк булды. 
Уға үлгәндән һуң Советтәр Союзы Геройы 
исеме бирелде.

Бында барған ҡаты  һәм хәл иткес алы ш 
тарҙа 148-се артминомет полкы менән ваҡ ы т
лыса командалыҡ итеүсе гвардия майоры 
М. К. Нагаев (подполковник С. Хәбиров я р а 
ланып медэскадронға киткәйне) ҙур баты р
лыҡ күрһәтеп танылды, уға Ленин ордене би
релде. Брелентан ҡалаһы на һөжүм алып б ар 
ғанда, уның батареяларын дошман тан кы ла
ры, үҙйөрөшлө орудиеләре уратып ала. Майор 
Нагаев дошман 800— 850 метрға килеп еткән
се атмай, уларҙы көтөп ала. Бы на ул сержант 
Хәлитовҡа беренсе танкыға атырға бойора. 
Танк ҡ ар а  төтөнгә урала, уны үтеп икенсе, 
өсөнсө танк өҫкә килә бирә. Хәлитов, пуш ка
нан атып, дошмандың әс «фердинанд»ын, ү ҙ 
йөрөшлө 2 орудиеһен ҡыйрата. Б аш ҡ а полк
тар ҙа арыҫландай ҡыйыу һуғыша. 58-се полк
тың 1-се эскадрон парторгы Сәлимшин, ҡулы-



Ма пулемет алып, 80-дән артыҡ фашисте Дө
мөктөрә. Б атарея  парторгы лейтенант Рәш и
тов (148-се полк) 125-тән артыҡ гитлерсене 
юҡ итә, ләкин үҙе лә, ҡаты  яраланып, герой
ҙарса һәләк була. Полктар биләгән урындары
нан бер генә метр ҙа сикмәй, һөҙөм тәлә дош 
мандың Арнсвальд төркөмө бирелергә, ҡорал 
таш ларға  мәжбүр булды. Ҡ а л а  эсендә дош
мандың 962-се артполкы ҡ арам ағы нда ФАУ-2 
снарядтәре һаҡланған  йәшерен хәрби склады 
булған. Уны беҙҙең 62-се полк баҫып ала, шул 
снарядтәр менән дошмандың үҙ ғәскәрен ҡ ы 
ра. Бында ирешкән ҙур хәрби уңыш өсөн 
оҙаҡ лам ай  байтаҡ  баты рҙарга боевой орден- 
дәр һәм миҙалдар тапшырылды.

Одер буйлап төньяҡҡа табан  һөжүмде йә
йелдереп, Б алти к  диңгеҙе ярҙарына барып ет
тек, сал диңгеҙҙә Урал аттарын ҡойондорҙоҡ. 
Д ош мандың Померань төркөмө тулыһынса 
сафтан сығарылды. Ошонда күрһәткән ҡ а һ а р 
манлыҡтары өсөн дивизияның 60-сы полкына 
маҡтаулы  Померань исеме бирелде. Беҙҙең 
корпус хөрмәтенә баш ҡ алабы ҙ өс тапҡыр са
лют бирҙе.

...Еңелсә генә тулҡынланған  диңгеҙгә ҡ а 
рап, Б ай м аҡ  театрының элекке артисе Ғариф 
С арбаев  Уралда үҫкән ҡурайында моңло итеп 
«Азамат» көйөн уйнай, уға ҡушылып, Ш иш 
мә районы Яны Я балаҡ лы  ауылы егете һ а л 
дат Хәбибйән Хисмәтуллин тыуған колхозы
нан уҡ үҙе менеп һуғыш ҡа киткән ерән ҡ а ш 
ҡ а  атының муйынын ҡ осаҡлап  йырлай:

Алыҫтарҙан, ай, күренгол 
Ирәндеккэн тауҙың аҡ ташы,
Ҡ айҙа бармай, ниҙәр күрмәй 
Ир-егеткәй менән ат башы.



ДОШМАН ӨҢӨНДӘ

Әҙерлек

Д ош ман өңө — 
Берлингә инде ни 
бары 60 километр 
ғына ҡалды.

һ уғы ш  б аш л ан 
ғандан һуң дүртенсе 
яҙ килде. Беҙ һуңғы, 
хәл иткес һуғышҡа 
ныҡлы әҙерлек алып 
барабыҙ.

Фашист арм ияһы 
ның Берлин группи
ровкаһы ҡурҡыныс 

аҫтында. Гитлерселәр мөмкин булған бөтә 
көстәрен көнбайыштан Көнсығыш фронтҡа 
ашығып күсерә. Беҙҙең союздаштар немеңтәр 
яғынан көслө ҡарш ылы ҡ күрмәй, Гамбург, 
Лейпциг әлкәләренә ҡ арай  ҡыҙыу хәрәкәт 
итә, ә Совет Армияһы алдында 20—30 саҡрым 
киңлегендә көслө нығытылған дошман обо
ронаһы ята ине. Бынан тыш Берлин үҙе өс ҡат  
оборона линияһы менән уратылған. Был иһә 
беҙҙең тараф тан  да Берлин операцияһына 
ныҡ әҙерлек талап  итте. Атап әйткәндә, 
штурмға тупланыусы баш ҡа частәрҙәге кеүек 
үк, беҙҙең 16-сы гвардия атлы дивизияһына 
ла бер юлы бер нисә комплект боеприпас кил-



тертеү кәрәк ине. Ошо ашығыс мөһим эште 
ҙур оҫталыҡ һәм егәрлелек менән дивизияның 
тәьминәтселәре гвардия капитаны Дәүләт 
Ҡотлоюлов һәм уның ярҙамсыһы А. С ира
жетдинов ваҡытында ал-ял белмәй б аш ҡ ар 
ҙылар.

Одер йылғаһын кисеп, йылғаның көнба
йыш ярына ныҡлы разведка  үткәрергә кәрәк 
ине. Был мөһим бурысты дивизия разведка 
начальниге гвардия майоры А. Л . Ҡ урм аҡаев  
етәкселегендә беҙҙең тәж рибәле разведчиктә- 
ребеҙ оҫта һәм уңышлы башҡарҙы. Дош ман 
үҙе сигенгән уры ндарҙа йылғаларҙы, ҡ оҙоҡ 
тарҙы, аҙыҡ-түлекте ағыулап китә, төрлө йо
ғошло ауырыуҙар тарата .  Санэскадрон һуғыш
сылары — гвардия майоры А. Сарыгин, Ә. Д ә ү 
ләтов, X. Байбурин, Ә. Абдуллин, һ .  Әхмәтова, 
шулай уҡ ветеринария врачтары гвардия майо
ры М. Б. Баһаутдинов, гвардия капитаны 
С. Саттаров дивизияла киң профилактик эш 
йәйелдерҙеләр.

Фашистәр немец халҡы н ҡурҡытыу ниәте 
менән ҡ ал ал а р ға ,  ауы лдарға листовкалар т а 
рата, уларға «коммунистәр — кеше үлтереү
селәр, талаусылар, йорт-нигеҙҙәрегеҙҙе т аш 
лап, көнбайышҡа күсегеҙ!..» тип яҙылған. Д и 
визияның политработниктәре быға ҡарш ы 
урындағы халы ҡ араһы нда киң аңлатыу эш 
тәре алып барҙы. Идеология фронтында гвар
дия подполковниге Ә. йосопов, гвардия майор
ҙары  И. Фәттәхов, К. Ғәбитов, Ғ. Чурмантаев, 
гвардия капитаны А. Д әүләтбаев , өлкән лей
тенант 3. Вәлиев бигерәк тә ҙур активлек ме
нән көрәштеләр.

62-се полктың штаб начальниге гвардия 
подполковниге Ә. Йосопов һәм гвардия майо-



ры А. Ҡ урм аҡаев  велосйпедтәреи аш ыҡмай 
ғына һарайга һөйәп ҡуйҙылар ҙа тигеҙ сафта 
торған һуғышсылар менән иҫәнләштеләр.

— Иптәштәр! һ еҙҙең  алда нисек кенә бул
һа ла «тел» алып ҡайтыу бурысы тора. Был 
эш, әлбиттә, еңел түгел, ләкин бик мөһим,— 
тине йосопов.

һ игеҙ разведчик, ике сапер юлға сыҡты. 
Тулы айға, яҡты йондоҙҙарға ҡарап, уларҙы ң 
бер аҙ кәйефе боҙолдо.

— Төнө лә төнө! — тине Басир Мөхәммәт - 
шнн.

— Бындай аяҙ төнгә тыныс ваҡы тта ш ат
ланырға ла ш атланырға ине, бөгөн был беҙгә 
ҡайғы ғына...

Мөхәммәтшин артҡа боролоп ҡараны. И п
тәштәре, ваҡ ҡ ы уаҡлы ҡтарға ышыҡлана- 
ышыҡлана, тар ғына һуҡмаҡ  буйлап өнПөҙ 
атлайҙар. Ьыл минутта бер кемдең дә һүҙ 
ҡуйыртҡыһы килмәй. Алдан әҙерләнгән кәмә
ләргә ултырып, Одер йылғаһын кистеләр. 
Ҡ алҡы улыҡ буйлап һуҙылған дошман тр ан 
шеяһында тыныс. Бындай һиллек алғы һы 
ҙыҡта һирәк була торған хәл. Фашистәр, ун 
минут һайын һауаға  аҡ, ҡыҙыл төҫтәге р аке
талар осороп, ер өҫтөн яҡтыртып торалар. 
Бындай саҡта разведчиктәр ергә ятып, тын 
да алмай, уның һүнгәнен көтәләр. Улар шыуы
шып сәнскеле тимер сыбыҡ кәртәгә барып ет
теләр.

Алда фашистәр һаҡсыһының ҡаты  ютәллә- 
гәне ишетелде, уға ҡушылып б а ш ҡ а л а р ы 'л а  
ютәлләй башланы. Шунан файҙаланып, Мөхәм- 
мәтшин етәкселегендәге саперҙар сәнскеле ти-, 
мер сыбыҡты ашығыс ҡ ы рҡа башланы. Бер



нисә минуттан улар, тимер кәртәне үтеп, юл
ды миналарҙан  таҙар тал ар  ине инде.

Юл асылды. Разведчиктәр берәм-берәм ал 
ға шыуышты. Хәҙер дошман траншеяһына ни 
бары ун биш метр ара ҡалды. Был араны бер 
ырғыуҙа югереп үтергә кәрәк ине, ләкин көт
мәгәндә һауаға яңы ракета сөйөлөп, ике ар а 
ны яҡтыртты, дошман пулеметы ҡыҙып эш 
ләй башланы. Ракета  һауала  ҙур дуға һыҙып, 
Мөхәммәтшнн эргәһенә килеп төштә. Унын һү- 
неүен көтөп ятҡан Садиҡ Нәбиев ҡалҡынып, 
иптәштәренә ҡул болғап та өлгөрмәне, унын 
тәненә дошман пуляләре инеп ҡаҙалды.

Ауыртыуға сыҙай алмай, Нәбиев ун ҡулы 
менән эсен тотоп ауҙы. Ер йыртып ҡы сҡыр
ғыһы, шуның менән яраһының әрнеүен баҫҡы 
һы килде уның. Ләкин разведчик белә: дош 
манға тауыш бирергә ярамай. Баш  осонан өс 
ракета береһе артынан икенсеһе ҡайҙалы р бик 
алыҫҡа китеп янды. Нәбиев тештәрен ҡыҫты. 
Шул саҡ уның янына сапер Багаев  шыуышып 
килеп, аҡрын ғына өндәште:

— Түҙ, Садиҡ... Тағы ла бер нисә минутҡа 
түҙ... Нисек кенә булһа ла түҙ... Б аш ланған  
эште туҡтатма...

Нәбиев һуңғы көсөн йыйып күҙен асты. 
Уға бөтә донъяны ҡ араңғы лы ҡ  баҫҡан, тирә- 
яҡта бер кем дә юҡ, ҡоро бушлыҡ булып кү
ренде. Ҡ апы л ошо ҡ араңғы лы ҡ  эсенән ул Ба- 
гаевтың йөҙөн күрҙе. Сапер уны һаҡлы ҡ ме
нән генә күтәрҙе лә үҙ окоптары яғына алып 
китте.

Бер сәғәт ваҡыт үтеүгә, разведчиктәр иҫән- 
һау полк штабы янына ҡайтып еттеләр. Б ы 
намын тигән ике «тел» алып ҡайттылар.



Блиндаж да ике әсир, бер штаб начальни- 
генә, бер разведчиктәргә ҡарап , ҡалты рап  у л 
т ы р а л а р — үҙҙәренең фюрер юлында йөрөп 
тапҡан яҙмыштарының осона сығырға тыры
шалар.

Нәбиевтең баш осонда сапер Багаев  ҡ а й 
ғырып ултыра.

— Садиҡ, Садиҡ! Ниңә өндәшмәйһең... Хә
ҙер ҡысҡырырға ла, ыңғыраш ырға ла  була 
бит... Ишетәһеңме, Садиҡ!.. — Ул әж әл ҡ о са
ғында ятҡан Нәбиевтән күҙен алмай. Ләкин 
Нәбиев тештәрен шыҡырҙатып ҡыҫҡан да бер 
һүҙ ҙә өндәшмәй. Иптәштәрен дә танымай. 
Ошо хәлдә ул Багаев  ҡосағында йән бирҙе.

Ныҡышмалы әҙерлектән һуң корпус Одер- 
ҙе уңышлы кисте. Беҙҙең дивизия Кюстрен 
плаңдармындағы Танков тигән утар эргәһен
дәге урманға урынлашты. 16 апрелдә, таң 
атыу менән, ер тетрәтеп меңәрләгән кәбәктәр
ҙән Берлингә ут яуҙырылды. Меңәрләгән с а 
молеттар һауаға күтәрелде. Донъяны ҡ ар а  
төтөн баҫты. Я ралары бөтәшеп етмәгән һу 
ғышсылар ҙа, санчастә ятыуҙан баш тартып, 
кире фронтҡа ашығалар.

Гитлерселәр, күп юғалтыуҙарға ҡ а р а м а ҫ 
тан, ҡарш ылыҡтарын көсәйтә, һәр ҡары ш  ер 
өсөн ҡан ҡойоп һуғыша. Д ош ман пуляһе ми
нең янда ғына һуғышҡан батыр разведчик 
Имаметдин Кәримовты ҡаты  яраланы. Й әр ә
хәттән ҡан урғыла. Ҡотләхмәтов үҙ бинттәре 
менән иптәшенең яраһын бәйләй, ләкин ҡ а н 
ды туҡтата алмай. Шуны күреп, мин дә уға 
пакетемде бирҙем.

— Имаметдин беҙҙең эскадрондан, — ти
не Ҡотләхмәтов, — ул инде өсөнсө тапҡыр 
яралана.



Кәримов тештәрен ҡыҫа, ауыртыуҙан ман* 
лайынан бөрсөк-бөрсөк тир аға. Йөҙө көл тө
ҫөнә ингән. Үтеп барыусы машинаға һалып, 
Кәримовты санэскадронға оҙаттыҡ.

...Берлин өсөн ҡаты  һуғыш бара. Ҡ анға  
батып һуғышыусы һалдаттарҙы ң  тамағын туй
ҙырыуҙы хәстәрләү өсөн, мин полктарҙың ты
лына юнәлдем.

60-сы полктың эскадрон кухняһе эргәһен
дә, ҡулдары ндағы  котелоктарын доңғорҙа
тып, бер төркөм һалдат  гөж килә. Улар а р а 
һында емле ергә эйәләшеп өлгөргән немец 
б ал ал ар ы  бутала. Улар әле лә үҙҙәренә т а 
ныш поварҙыц өлөшһөҙ ҡалды рм ауы на ы ш а
налар.

— Ҡ азиханов, йәһәтерәк ҡылан! — тип 
өлкән сержант Барый Сөйәрғәлиев (дивизия 
политбүлегенең техник секретаре) поварға 
бойорҙо. — Бөгөп дә ашһыҙ ҡалды раһы ң  бит!

Әйләнеп ҡ ар аһ ам ,  теге саҡта Одерҙец көн
сығыш яры нда яралан ған  Кәримов, котело- 
гын уйнаҡлатып, сиратта баҫып тора. Уң ҡу
лы аҡ бинт менән тарттырып бәйләнгән.

— Кәримов! — тип аптырап өндәштем. — 
һи н  ни эшләйһең бында? Ниңә санэскадронда 
түгел?

һ а л д а т  ҡауш ап ҡ алған дай  итте.
— Полкты юғалтыуҙан ҡурҡтым. Ҡасып 

киттем.
— Ниндәй полк ул тағы? һуғы ш  һинең 

өсөн Одер йылғаһы буйында бөттө бит инде.
Кәримов турайы бы раҡ баҫты, күкрәген ал 

ға сығара биреп:
— Юҡ, мин быға риза түгел, иптәш гвар

дия майоры, — тине. — Гитлерселәрҙе тулы 



һынса юҡ итмәй тороп, миңа тынғылыҡ була
саҡ түгел! Бына фашистәрҙең ү̂ ҙ өңдәрендә 
дөмөккәндәрен күргем килә, — тип өҫтәне.

Эйе, дошмандан үс алыу көндәре етте.
Корпусҡа Берлинде төньяҡ-көнбайыштан 

уратып үтеү бурысы ҡуйылды. Ә беҙҙең ди 
визияға 47-се уҡсы армияның 129-сы уҡсы 
корпусы менән йәнәшә алдан барырға бойо
роҡ булды. Уҡсы корпус 19 апрелдә дошман 
оборонаһының тоҙағын өҙҙө. Шуны ғына кә!- 
кән беҙҙең атлылар алға — гитлерселәр а р 
мияһы тылына инеп китте.

Был урында тәрән һыулы каналдар  күп, 
күперҙәре миналанған, уларҙы  дошмандың 
ҙур көстәре көн-төн һаҡлай. Беҙ күбеһенсә у л  
төркөмдәрҙе ситләтеп үтәбеҙ, сөнки бурыс — 
нисек тә тиҙерәк Берлиндең көнбайышына 
уҙырға һәм дошман өңөнә ярҙам ға  көнбайыш 
фронттан ағылыусы өҫтәмә көстәрҙе быуып 
торорға. Бына оҙаҡлам ай  дивизия Берлин — 
Штеттин автострадаһына етеп, уны икегә өҙҙө. 
Шул уҡ мәлдә дивизияның 62-се полкы Шольс- 
дорф тимер юл станцияһына барып сыҡты.

Шольсдорф станцияһы янындағы 156,9 
ҡалҡыулығы өсөн барған һуғышта беҙҙең 
егеттәрҙең батырлығы тағы бер тапҡыр һы 
нау үтте.

— Ай-Һай, ҡыҙыу булды ул бәрелеш. Б еҙ 
ҙең 14 һуғышсы 215 фашисте ҡырып һалды,— 
тип хәтерләй Харис Хәбибуллин.— Приказды, 
нисек кенә ауыр булмаһын, намыҫ менән үтәп 
сыҡтыҡ.

Баш ҡорт атлы дивизияһының 62-се полкы
на 156,9 ҡалҡыулығын алырға бойороҡ бире
лә. һ ал д аттар ,  бер нисә тапҡыр атакаға  кү
тәрелһәләр ҙә, дошман транш еялары на үтә



алмайҙар. Быны күреп, полк командире пол
ковник Г. Г. М аркарьян  һыналған ин ҡыйыу 
14 һуғышсыны һайлап алды ла йәшерен рә
үештә фашистәрҙең тылына инергә әҙерләнер
гә ҡушты. Ошо һугышсан төркөмдөң команди
ре итеп лейтенант Фәсхетдин Әҙһәм улы С а
диҡов (Ҡ ырмыҫҡалы районынан) билдәләнде. 
Төркөм ҡ араңғы  төшкәс тә юлға сыҡты, тә- 
рән тынлыҡ һаҡлап, өнһөҙ генә атланылар. 
Урманды үткәс, асыҡ ялан  башланды, хәҙер 
инде шыуышып ҡына хәрәкәт итергә мөмкин 
ине. Ш улай ҙа  дошман окоптары араһынан 
тылға имен уҙҙылар. Алда немецтәр һөйләш
кәнен ишетеп, төркөм ҡырт туҡтаны.

Л ейтенант Ф. Садиҡов Харис янына үрм ә
ләп килде лә үҙе менән алға  барып, разведка 
яһарға  саҡырҙы. Б аш  күтәрмәй шыуыша тор
ғас, абайлам айы нсараҡ  автомат тотҡан фриц 
янына уҡ килеп еткәндәр. Лейтенант ым
лап  һаҡсыны юҡ итергә ҡушты, ә үҙе һиҙҙер
мәй генә арттағы  иптәштәрҙе саҡырҙы.

Харис тауыш-тынһыҙ ғына һаҡсыны дө
мөктөрҙө, шул ар ала  иптәштәре блиндаж дар
ға таш ланды, һ аҡ сы н ы ң  үлек кәүҙәһе артын
дағы ишекте тибеп асып ебәргәс, Харис ап
тырап ҡалды: утыҙлап фашист рәхәтләнеп 
йоҡлап ята. Ярһыған һуғышсы уларҙың өҫтә
ренә бер-бер артлы өс граната ырғытты, 
баш ҡа блиндаж дарҙан  да шундай уҡ ш арт
лау  тауыштары яңғыраны. Тик һуңғыһына 
ғына ваҡытында барып етеп булманы: ф аш ис
тәр, уянып, ут асты, дүрт иптәш, шулай уҡ 
Садиҡов та, яраланды. Ике фашисте, ҡ у л д а 
рын бәйләп, блиндаж ға бикләнеләр, һ аҡ л ар 
ға бер һуғышсыны ҡалдырып, үҙҙәре ҡ ал ҡ ы у 
лы ҡ ҡ а ябырылдылар. Ләкин шунда уҡ ергә



ятырға тура килде: фашистәр яғынан ут өйөр
мәһе күтәрелде. Көстәр тигеҙ түгел, хәл ҡыл 
өҫтөндә ине. «Ярҙам кәрәк, ут асығыҙ» тигән
де белдереп, һауаға ҡыҙыл ракета сөйөлдө, 
шул минутта уҡ дошман окоптарына, тр ан 
шеяларға снарядтәр, миналар яуа башланы. 
Икенсе сигналдан һуң беҙҙең артиллеристәр 
атыуҙы туҡтатты, ә төркөм, «ура» ҡысҡырып, 
яңынан атакаға ташланды. Был яҡтан полк
тың төп көстәре дәррәү күтәрелде. Берҙәм һө
жүмгә түҙә алмай, дошман ҡулдарын күтәрҙе. 
156,9-сы ҡалҡы улы ҡ шулай алынды.

Полк Шольсдорф станцияһына ынтылды, 
аңғармаҫтан һөжүм итеп, байтаҡ  фрицте плен- 
гә алды. Ҡ орал  складтарын ҡ улға төшөрҙө, 
һөҙөмтәлә Берлиндән Штеттингә бара торған 
тимер юл да өҙөлдө.

Әле дары т ө т ө н ө  лә таралм аған  ҡ ал а  у р а 
мына 62-се полктың батырҙары теҙелгән. Йҫән 
ҡалған  һуғышсыларҙы ҡалҡы улы ҡты  яулау
ҙа күрһәткән батырлыҡтары әсән ҡайнар тәб
рикләнек. һуң ы раҡ  уларҙың бөтәһе лә хөкү
мәтебеҙҙең боевой ордендәре менән н аград 
ланды. Харистең күкрәгенә уттай янып торған 
Ҡыҙыл Б айраҡ  ордене беркетелде. Был уның 
өсөнсө ордене ине.

Оранеинбург операцияһы

Дивизияның 60-сы полкы (командире гвар 
дия полковниге И. Ф. Горлатов) Оранеинбург 
ҡалаһы на хәл иткес һөжүм баш ларға тейеш 
ине. Дивизияның разведка начальниге гвардия 
майоры А. Л. Ҡ урм аҡаев  бер төркөм развед-



чиктәре менән алға китте. Оранеинбургка 
етергә 7— 8 километр ҡалғас , уның машинаһы 
дошман минаһына эләген шартлай. Тыуған 
илебеҙҙең батыр улы, ҡыйыу командир һу
ғыштың һуңғы көндәрендә Еңеү көнөн күрә 
алмай һэләк була. Беҙҙең  өсөн был бик ая 
ныслы юғалтыу ине. Гвардия майоры 
А. Л. Ҡ урм аҡ аев  дивизияның тәүге көндәре
нән бирле күп уттар, һыуҙар кисеп, Берлингә- 
сә барып етте, ҙур батырлыҡтар күрһәтте. 
Беҙҙең ар ала  ул оло ихтирам ҡ аҙанған  ком
мунист офицер ине.

21 апрелдә дивизияның төп көстәре дош 
мандың к ө с л ө  таяныс пункты булған Оранеин- 
бург— Заксенхаузен линияһына яҡынлашты.

Оранеинбург — ҙур ҡ ала .  Уны тирәләп тә- 
рән һыулы Гогенцоллеры каналы  үтә. Канал 
аш а Берлин — Росток автострадаһы һуҙыл
ған, ул ике яғынан да 2,5 метр бейеклектәге 
тимер-бетон ҡойма менән кәртәләп алынған, 
урыны-урыны менән өҫтө ябылған, ә күперҙе 
дошман үҙе ш артлатҡан. Беҙгә тотҡарлыҡ 
тыуҙырыу өсөн, канал  өҫтөнә япҡандарын да 
ҡутарып алып таш лағандар . Д ивизияға, ошо 
каналды  үтеп, Оранеинбургты гитлерселәрҙән 
әрсәләү, Берлиндең көнбайышына тиҙерәк ба
рып етеү, дошман өңөн уратып алыуҙа ҡ а т 
нашыу бурысы торҙо. Бында һәр йорт дотҡа 
әүерелдерелгән. Уны фольксштурмсылар һ аҡ 
лай. Улар йорт сарҙаҡтары нан, подвалдарҙан 
өҙлөкһөҙ аталар. Корпустың беҙгә күрше 14- 
се дивизияһының 54-се полк командире гвар
дия полковниге А. Романенко һәм уның поли
тик эштәр буйынса ярҙамсыһы гвардия майо
ры С. Борисов икеһе лә шул ут ямғыры аҫтын
да һәләк булды. Ю ғалтыуҙар ҙур ине. Ҡ ан



ҡойоуҙы мөмкин тиклем кәметеү ниәте менән 
корпус командире шундай ҡ ар ар  ҡабул  итә: 
удар көс менән ҡ аланы ң  төньяғына үтеп, дош 
ман линияһының тылын ҡыйратырға. Был мө
һим бурыс беҙҙең 62-се полкҡа тапшырылды.

Эскадрон командире капитан Г. Ф. П л ато 
нов етәкселегендә удар көс юлға сыҡты. Ҡ а 
лаға  биш километр ҡалғас, канал аша һалы н
ған күпер яғынан беҙҙең һуғышсыларға бер 
рота дошман автоматсылары ут асты. Г вар
дия майоры М. Гәрәев батареяһы тиҙ генә ут 
позицияһы алып, фашистәрҙең һөйәген онтап 
ташланы, иҫән ҡалғандары  күперҙән тырым- 
тыраҡай ҡасты. Шул ар ала  капитан П л ато 
нов эскадроны күперҙән тура ҡ а л а  яғына т аш 
ланды, уның артынан полктың төп көстәре лә 
ағылды.

Ҡ а л а  тотошлай уратып алынды, һ ә р  урам, 
хатта һәр йорт өсөн ҡаты  көрәш башланды. 
Беҙгә ҡарш ы дошмандың авиацияһы л а  актив 
хәрәкәт итте. Ваҡыты менән атлылар өҫтөнә 
бер юлы 20—25 самолет бомба таш лай  ине, 
ләкин был да беҙҙең сәмле һөжүмде туҡтата 
алманы. Д ош ман авиацияһына ҡарш ы  беҙҙең 
самолеттар сыҡты, беҙҙең күҙ алдында һ а у а 
ла иҫ китмәле алыштар бара, фашист ҡоҙғон
дары бер-бер артлы ҡ ар а  төтөнгә уралып ер
гә мәтәлләй ине. һ а у а  һуғышында ҡ атнаш ы у
сы батыр ыласындарыбыҙ араһында беҙҙең 
яҡташыбыҙ Советтәр Союзы Геройы авиация 
гвардия майоры Әнүәр Фәтҡуллин дә бар ине.

1945 йылдың 23 апрелендә беҙҙең дивизия 
Оранеинбургка ҡарай  көслө һуғыш алып б ар
ғанда, штурмлау авиацияһында Әнүәр Ф әт
ҡуллин хеҙмәт иткән эскадрилья тимер юл 
станцияһына һөжүм итергә бойороҡ алды.



Станция самоЛеттарҙУ ләүкеп торған ут 
менән ҡарш ыланы.

Эскадрилья командире приказ бирҙе:
— Өлкән лейтенант Фәтҡуллин, звеноғыҙ 

менән дошман батареялары н юҡ итегеҙ.
— Аңлашыла, иптәш капитан, — тип яуап

ланы Фәтҡуллин һәм самолетын фашистәрҙең 
яҡындағы батареяһына табан борҙо. Звено 
орудиеләрҙән һәм пулеметтарҙан ут асты. Аҫ
ҡа бомбалар ҡойолдо. Ерҙә мәхшәр: фашист 
батареялары ны ң орудиеләре бер-бер артлы 
күккә оса башланы.

Ш улай ҙа зенит уты эскадрильяның ике 
звеноһын курстан ситкә тайпылырға мәжбүр 
итте.

Ф әтҡуллин үҙенең звеноһына, пар-пар бу
лып бүленеп, штурм яһарға  приказ бирҙе. Л ә 
кин ошолай итергә: бер штурм ваҡытында ут 
асырға, ә икенсеһендә атмайынса гына үтеп 
китергә.

Хәйлә ысынлап та барып сыҡты. Самолет
тар, яман олоп, батареялар  өҫтөнә шыҡыя 
төшкән һайын, фашистәр ергә һеңерҙәй булып 
боҫалар һәм атырға өлгөрмәй ҡ ал ал а р  ине.

Эскадрилья, заданнене үтәп, ҡайты рға 
сыҡты. Ә станцияла емертелгән тимер юл со
ставы төтөн һәм ялҡын эсендә ҡалды. Фәт- 
ҡуллиндец шлемофонында эскадрилья коман- 
диренең тауышы ишетелде.

— Молодец, Фәтҡуллин! Бөтә звеноға 
рәхмәт!

Эскадрилья тәңгәлендә болотһоҙ күк  йө
ҙөндә уларҙы  оҙата килеүсе өс «Як» истреби
теле әйләнә. «Бәген уларға  эш юҡ», — тип уй
лап  ҡуйҙы Фәтҡуллин, шулай ҙа уҡсыға һаҡ  
булырға ҡушты:



— һауаны  ҡараш тыр, старшина!
— Ҡ араш ты рам , иптәш елкән лейтенант,— 

тип яуап бирә старшина һәм шунда уҡ былай 
тип өҫтәй, — түбәндә, беҙҙән аҫтараҡ , т а ғ ы л а  
ике истребитель күренә, беҙҙекеләр булһа к ә 
рәк.

— Ҡ айҙан  килеп беҙҙекеләр булһын?
Өлкән лейтенант боролоп ҡарай. Түбәндә

ысынлап та ике самолет оса. Бына береһе к а 
питан Круглов артынан төштө. Ш ик юҡ, ф а 
шист самолеттары.

Командирҙе ҡотҡарырға! Тик нисек ярҙам 
итергә уға? Ара алыҫ. Ҡ әҙерле секундтар үтеп 
тора. Артыҡ ю ғарыла осоусы «Як»тарға хә
бәр итеп торғанда, һуцға ҡалыуын мөмкин. 
Кәртәләү уты асырғамы әллә? Улай ҙа ҡ у р 
ҡыныс. Трассаны күреп, фашистен ситкә бо
ролоп өлгөрөүе бар. Бер генә юл ҡ ал а  — дош 
манды ҡыуып етергә. Тиҙлектә истребитель 
менән ярышыу тураһында уйларға ла  я р а 
май, әлбиттә, ләкин Фәтҡуллиндең өҫтөнлөгө 
шунда, ул юғары оса, тимәк, шыҠыя төшөп, 
дошмандың юлын киҫергә һәм яҡындан ут 
асырға мөмкин.

Шул секундта уҡ Фәтҡуллиндең самолеты 
түбәнгә атылды. Ара яҡынайғандан-яҡыная. 
Ә бөтә иғтибарын Круглов самолетына юнәл- 
дергән фашист летчиге был хәлде һиҙмәне. 
Фәтҡуллин, бөтә көсөн һалып, самолетын го
ризонталь осошҡа күсерҙе лә дошман истре
бителен мәрәйгә алды.

Летчик, бөтә кәүҙәһе менән алға эйелеп, 
күҙен дошман машинаһына текләгән килеш, 
гаш еткаға баҫты. Ҡ а р а  тәреле истребитель 
ҡапыл гөлт итеп китте һәм көслө ш артлау  уны 
селпәрәмә килтерҙе.



Ф әтҡуллйй иркен һулап ҡуйҙы. Эскад
рилья командиренең самолеты иһә, бер нәмә 
лә булмағандай, элекке курсы менән бара би
рә. «һиҙмәне, ах ы р ы » ,— тип уйлап ҡуйҙы 
Әнүәр. Л әкин шунда уҡ шлемофондың ҡ о 
лаҡсы ндары нда командирҙең тауышы ише
телде:

— Фэтҡуллин! һ и н  мине ишетәһеңме? 
Ҡ отҡ арғаны ң  өсөн рәхмәт!

...1945 йылдың 24 апрелендә урманда ф а 
шист танкы лары  йыйылғанын хәбәр иттеләр.

Фэтҡуллин был ваҡы тта инде эскадрилья 
командире ине. П олк  командире уны саҡырып 
алды ла:

—. Капитан, һеҙгә бик яуаплы задание 
тапш ырыла, ҡ арагы ҙ, — тип ҡулындағы к а р 
таһына күрһәтте.

— Аңланым, иптәш подполковник, — тине 
Фэтҡуллин.

...Улар һауаға  күтәрелгәндә, сығып кил
гән ҡояш  нурҙары ағас баштарын яҡтырта 
ине. А лдағы  самолетта Фэтҡуллин үҙе бара. 
Бы на улар, болоттар өҫтөнә күтәрелеп, күҙ
ҙән ю ғалдылар. Фэтҡуллин картаһы на һәм 
ҡулындағы  сәғәтенә ҡ ар а п  алды ла, оҫта ви
р аж  яһап, урман өҫтөнә тиерлек Оарып сыҡ
ты. Зениткалар  ҡотороноп аталар. Урман то
тош ут эсендә.

Фэтҡуллин, самолетының ҡанаттарын һел
кетеп, б аш ҡ а самолеттарға ут асырға кәрәк
леген хәбәр итте. Шуны ғына көткән летчик
тар, төрлө яҡ ҡ а  таралып, фашистәр өҫтөнә 
бомба яуҙы ра баш ланы лар. Ҡ ар ағай л ы ҡ  а р а 
һында ҡ аты  ш артлау  тауыш тары яңғыраны.

Задани е  уңышлы үтәлде. Немеңтәрҙең 
танк  атакалары  өҙөлдө.



...1946 йылдың 25 апрелендә беҙҙең развед
чиктәр Бранденбург ҡарш ыһы ндағы  ҡалы н 
урман аҡланында дошмандың ҙур аэродромы 
барлығын хәбәр иттеләр. Шул ваҡыт корпус 
командире Фәтҡуллинде үҙенә саҡыртып 
алды.

— Иптәш капитан, һеҙгә Бранденбург аэ 
родромын утҡа тоторға бойорам,— тине гене
рал. — Задание бик мөһим.

— Аңланым, иптәш генерал. Бойороғоғоҙ 
үтәлер.

Ҡ ояш  байыу менән, дошман самолеттары, 
осоуҙан туҡтап, аэродромдарына ҡунаҡлай. 
Ошонан файҙаланып, эскадрилья, түбәндән 
генә осоп, аэродромға яҡынланы. Аҫта ҡапыл 
прожекторҙар ҡабынды, оҙон аҡ хәнйәрҙәр 
күкте телгеләне.

Фәтҡуллин ике самолетҡа ю ғарыға осорға, 
дошман зенитселәренең иғтибарын йәлеп 
итергә ҡушты. Ҡ алғандары , урман өҫтөнән 
генә кәйелеп килеп сығып, аэродром өҫтөнә 
ташландылар. Был һөжүм ваҡытында Ф әт
ҡуллин егеттәре дошмандың 39 самолетын, өс 
урында бензин һаҡлағысын юҡ итте. Фәтҡул- 
линдең һуғыштағы 197-се осошо ине был.

Заданиенән ҡайтып, аяҡтарын ерғә терәүе 
булды, иптәштәре уны уратып алдылар ҙа, 
«ура» ҡысҡырып, күккә сөйөргә тотондолар.

— Ни булды? — тип һораны аптырап ҡ а л 
ған эскадрилья командире.

— Ҡотлайбыҙ! һи ңә  Советтәр Союзы Ге
ройы исеме бирелгән. Бөгөн Указ сыҡҡан.

Әнүәр Фәтҡуллин бөгөн дә сафта.
...Оранеинбург өсөн барған көсөргәнешле 

һуғыштарҙа 60-сы полктың артиллерия началь
ниге гвардия майоры Сафи Мотиғуллин (әле



лә иҫән, Өфөлә) 
Тыуған илгә фиҙа- 
кәр бирелгәнлек, б а 
тырлыҡ, оҫталыҡ өл
гөләре күрһәтте, 
уның батареялары, 
орудиеләрен асыҡ
л ы ҡ ҡ а сығарып, 
дошмандың күҙенә 
тоҫҡап аттылар. Мо- 
тиғуллин дивизияла 
һуғыштың тәүге көн
дәренән алып һәр 
саҡ алғы һы ҙы ҡ
та булды. Ул ү ҙе 
нең егетлеген Дон, 
Днепр, Донбасс, Б е 
лоруссия ерҙәрендә 

асыҡ күрһәтте, һәр ерҙә лә дан  ҡаҙанды . Күп 
артиллеристәргә өлкән иптәш, абруйлы кә
ңәшсе лә ине ул.

Оранеинбург өсөн ҡанлы  алыш бара. һ у 
ғыштың иң киҫкен минуттарында, батареяла 
расчеттар һирәкләнгәс, Мотиғуллин тынып 
ҡ ал ған  позицияға үҙе килде, орудиене эшкә 
екте. Тураға тоҫҡап, дошмандың ике батарея, 
бер миномет, өс танкыһын, йөк тейәгән алты 
автомашинаһын, илленән артыҡ һалдат, офи- 
церен юҡ итте. Был полктың командире пол
ковник И. Горлатов та  урам дарҙа  барған 
ҡанлы  алы ш тарҙа  ҙур оҫталыҡ күрһәтте. Ул 
фауст-патрон ш артлауҙан  контузия алды.

Артиллерия, авиация һәм дивизияның ҡ ы 
лыслы эскадрондарының ғәйәрлеге һәм бер 
булып хәрәкәт итеүе һөҙөмтәһендә ҡ ал а  дош 
ман ҡулынан бушатылды. Д ош мандың күп



кенә тере көсө юҡ ителде, 250 һалдаты, офи
цере әсир алынды, йөк тейәгән 4 эшелоны, 
6 т ө ҙ ө к  самолеты, 2 мендән артыҡ төрлө м ар 
калы автомашиналары ҡ улға төштө. Ҡ олдар 
лагеренән үлемгә дусар ителгән 5600 тотҡон 
азат ителде. Шулай итеп, дошмандың һуңғы 
өңө — Берлин оборонаһы өҙөлдө. Ошо ҡ ы у а
нысты ҡотлап, баш ҡалабы ҙ Мәскәү 23 апрел
дә 1-се Белоруссия фронтына ҡ араған  армия 
һәм корпустар хөрмәтенә салют бирҙе.

Бранденбург
24 апрелдә Берлиндән көнбайышҡа дош 

мандың тәрән тылындағы Бранденбург ҡ а л а 
һына һөжүм баш ларға приказ алдыҡ.

Бранденбург бик боронғо, ҙур ғына ҡала .  
Унда 72 мең самаһы халы ҡ йәшәй. Германия- 
ның промышленность үҙәге. Бында суднолар 
төҙөү верфе, төрлө маш иналар эшләү, етен- 
мамыҡ эшкәртеү, авиация заводтары урын
лашҡан. Бик ҙур аэродром да бар. Ҡ а л а  аш а 
көнбайышҡа ҡарай  автострада үтә.

Аяҙ, йылы көн. Беҙ марш менән ҡ алан ан  
30 километрҙағы Метлов тигән ауылға килдек. 
Дивизияны көсәйтеү өсөн ошонда беҙҙең ҡ а 
рам аҡ ҡ а 9-сы танк корпусының 47-се брига
даһы бирелде. Бранденбург беҙҙең ҡ улға тө
шөү менән дошмандың Берлин группировка
һының тулыһынса уратып алынасағы һәр кем
гә яҡшы билдәле ине. Бранденбургка табан 
көньяҡтан 1-се Украина фронты ла дәррәү 
һөжүм алып бара.

Дивизия командире Г. А. Белов 58-се полк
тың ике эскадронын аттан алып, танкы ларға



ултыртты. Танкылар ажғырып алға таш лан 
дылар. Бранденбургты төньяҡтан ҡоршап үт
кән Зилоканал  исемле тәрән һыулы каналға 
етеп, беҙҙең десантсылар күперҙәрҙе биләп 
алырға һәм, төп көстәр килеп еткәнсе, уларҙы 
һаҡ ларға  тейештәр ине. Ләкин беҙҙең был уй 
барып сыҡманы, сөнки дошман, күперҙәргә 
алдан уҡ мина һалып ҡуйып, беҙҙең танкы 
лар яҡынлаш ыу менән, үҙе үк  уларҙы  ш арт
латты. Ш улай ҙа десантсылар туҡтап ҡ а л м а 
ны, ҙур хәрби өлгөрлөк, ныҡышмалылыҡ күр
һәтеп, бауҙан үрелгән арҡан  баҫҡыстар я р ҙ а 
мында һыу кәртәһен киҫеп сыҡты. Улар к а 
налдың аръяғы нда плацдарм яулап, дивизия
ның төп көстәренең уңышлы кисеүен тәьмин 
иттеләр. К аналды  сығып нығыныу менән, ҡ а 
лаға  атака  башланды. 62-се полктың өлкән 
лейтенант Корсун эскадроны ҡ а л а  ситендәге 
авиазаводҡа бәреп инде, бында беҙ дош ман
дың 146 самолетын эләктерҙек. Ш ул арала  
дивизияның 58-се һәм 60-сы полктары дош 
манды төньяҡтан уратып алды. 62-се полк, 
32-се уҡсы полк менән бергә барып, ҡаланы  
көнбайыш яҡ лап  ҡ ам а р ға  приказ алды. Улар, 
ҡ аланы  урталай  киҫеп аҡ ҡ ан  Хевель йылғаһы 
буйында оборонаға күсеп, дошмандың өҫтәмә 
көстәр ала  торған юлын быуҙылар. Гитлер- 
селәр бер нисә тапҡыр контратакаға  сыҡты, 
ләкин тимер таш ҡынды туҡтата алманы. Ком
сомолец Н. Черненко, пулеметтан атып, дош 
мандың 115 һалдаты н һәм офицерен сафтан 
сығарҙы. Я раланы уына ҡарам аҫтан , биләгән 
позицияһынан бер метр ҙа сикмәне. Ошо б а 
тырлығы өсөн уға  Советтәр Союзы Геройы 
исеме бирелде. Ул хәҙер Орск ҡ алаһы нда йә
шәй.



1 вардия майоры Г. Рогачев етәкселегендә 
беҙҙең саперҙар тиҙ ар ала  канал аша күпер 
һалып өлгөрҙө, унан ҡ аланы  ш турм лаусы лар
ға ярҙамга 45 һәм 76 миллиметрлы пушкалар, 
ауыр батареялар  үтте. Гвардия майоры 
И. Фәттәхов 62-сс полк һуғышҡан Хевель йыл
ғаһы буйынан штабҡа шуны хәбәр итте: «62-се 
полк дошмандың 870 һалдат  һәм офицерен, 
540 кешелек төҙөүселәр батальонын әсиргә а л 
ды. Банегланд районында улар авторемонт 
базаһын — ундағы 2 мең автомашина һәм 800 
мотоциклды ҡулға төшөрҙөләр». Полк Герден 
районында 6 мең кешелек госпиталде лә алды. 
Бында 3,5 меңдән артыҡ яралы  — немец һ ал 
даттары, офицерҙәре һәм генералдары ята 
ине. Бынан тыш коммунистәр, фашизмгә ҡ а р 
шы көрәшеүселәр — төрлө ил һәм милләт пат
риоттары ябылған төрмә лә алынды, үлемгә 
хөкөм ителгән 8 меңдән артыҡ кеше азат ител
де. Тотҡондар менән осрашыу күңелдәрҙе тет
рәткес булды. Улар ш атлыҡтарынан беҙҙең 
һуғышсыларҙы ҡосаҡлап үкһеп илайҙар. Б ы 
ларҙы  үҙ күҙе менән күреп, азат  итеүгә үҙе 
етәкселек иткән 62-се полктың штаб началь
ниге гвардия полковннге Ә. Йосопов, в аҡ и ға
ларға  өс тиҫтә йыл уҙғандан һуң, «Советская 
Башкирия» газетаһының 1975 йыл 12 ноябрь 
һанында шул көндәрҙе иҫкә алып, былай тип 
яҙҙы: «Мин «Правда» газетаһының ошо йыл
дың 6 октябрендә Германия Берҙәм социа
листик партияһының беренсе секретаре иптәш 
Эрих Хонеккерҙең ҡ ы ҫҡаса биографияһын 
уҡығас, күҙ алдына шундағы хәл килеп баҫ
ты. Бранденбург — Герден төрмәһенән үлем 
гә хөкөм ителгән, беҙ ҡ отҡарған  коммунис
тәр, антифашистәр араһында Эрих Хонеккер



62-се полктың штаб иачальниге Ә. Йосопов (һулда) һәм 
эскадрон командире С. Кәримов

ҙә булған икән». Эйе, был хәл 26 апрелдә бул
ды, Йосопов иптәш был турала дөрөҫ яҙа. 
Төрмәне 62-се полктың өсөнсө эскадрон ко
мандире С. Кәримов уратып ала.

27 апрелдә Бранденбургка төрлө яҡлап 
берҙәм штурм башланды. Бында полковник 
С. Хәбировтың 148-се артиллерия-миномет 
полкы ҙур активлек күрһәтте. Ҡ аланы  дош
ман ғәскәренән тулыһынса әрсәләүҙә беҙгә 
260-сы уҡсы дивизия л а  ныҡ ярҙам  итте. Ул



ҡалаға көнсығыш яҡлап инде. Беҙҙең  60-сы 
полк дошмандың бик ҙур кейем, аҙыҡ склад
тарын, 58-се полк танкы лар төҙөү заводын 
алдылар.

Аэродромда дошмандың осорға әҙерләнгән 
30 самолеты летчиктәре менән бергә ҡулға 
төштә. 148-се полк, йылғыр хәрәкәт итеп, пат 
рон заводын һәм шундағы бик ҙур дары  скла
дын, йәнә ике кварталға һуҙылған ҡ орал  ск л а
дын алды. Төрлө конңлагерҙәрҙән ҡыуып кил 
терелгән меңәрләгән совет һалдаттары, офи- 
церҙәре азат  ителде. Заводтарҙа  дошманға 
эшләгән биш меңдән ашыу эшсе ҡотҡарылды, 
улар араһында көсләп Германияға оҙаты л
ған совет кешеләре, француздар, Бельгия, 
Италия, Польша һәм баш ҡа ил кешеләре бар 
ине.

* Ф *

Бөйөк Ватан һуғышы осоронда гитлерсе
ләр Советтәр Союзы, Польша, Германия һәм 
башҡа бик күп илдәрҙең ысын патриоттарын, 
фашизмгә ҡарш ы актив көрәшеүселәрҙе ү ҙҙә 
ренең сәйәси ҡан  дош мандары итеп иғлан 
иттеләр. Уларҙың күптәрен аттылар, аҫтылар- 
киҫтеләр, баш ҡаса язалап  үлтерҙеләр. Был 
ҡәбәхәтлектәрҙе үҙ ҡулы менән тырышып 
үтәүселәрҙең иң күренеклеһе, әлбиттә, импе
рияның төп палачы Эрнест Раендель ине. 
1945 йылдың 3 майында уға 49 йәш тула. Ур
та буйлы, киң күкрәкле, ҡыҙыл сырайлы, күк
рәгенә өс ҡ ар а  орден таҡҡан  тәкәббер ф а 
шист. Германия патриоттарына ҡ ар ата  ҡот 
осҡос яуызлығы, мәрхәмәтһеҙлеге менән дан 
алған ҡанескес кеше булған ул. П алач  ҡулға



алынғас та, үҙ яуабында күҙен дә йоммай бы
лай  ти: «Минең ата-бабам  да империяның 
баш палачы булып тоғро хеҙмәт иткән. Был 
һәнәрҙе мин уларҙан  мираҫҡа алдым...»

Бы на ошо ҡәбәхәт йәнде беҙҙең 7-се гвар
дия атлы корпусы ҡ арам ағы ндағы  махсус бү
лек һуғышсылары өлкән лейтенант П. Л а з а 
рев, сержант Е. Иванов һәм Чернигов исемен
дәге 16-сы гвардия Баш ҡ орт  атлы дивизияһы 
разведчиктәре Н. Мәҡсүтов, 3 . Ишәев һәм 
И. И. Садиҡов 1945 йылдың 3 майында Гер
мания патриоттарының булышлығында Б р а н 
денбург ҡ алаһы нан  12 саҡрым көньяҡтар аҡ 
ҡалы н ҡ арағай лы  урман эсендәге бер д ач а 
нан тотоп килтерҙеләр. Корпус командире ге
нерал-лейтенант Константинов, яуап алғанда, 
империяның төп палачы Эрнест Раендель үҙе 
икәнлеге асыҡланғас, уны махсус органдар 
ҡ ар ам ағы н а  оҙатты.

1945 йылдың 1 Майы. М атур яҙғы көн. А л
мағастар, сейәләр ап-аҡ  сәскәгә күмелгән. 
Атыш тынған ар а л а р ҙа  ошо матур тәбиғәткә 
һоҡланып йөрөгәндә, беҙҙең һалдат  һәм офи- 
ңерҙәргә тағы  л а  ҙур ш атлыҡ өҫтәлде: Бран- 
денбургты дош мандан таҙартыу, Берлинде ту
лыһынса уратып алыу менән ҡотлап, б аш ҡ а
лабы ҙ М әскәү 1-се Белоруссия фронты хөрмә
тенә салют бирә. Бы л приказда 7-се гвардия 
атлы корпусы л а  күрһәтелә. М аҡтаулы Ч ер 
нигов исемен йөрөткән 16-сы гвардия Б аш ҡорт 
атлы дивизияһына II дәрәж ә Кутузов ордене 
бирелә. Дивизияның 58-се, 60-сы полктары 
III дәрәж ә Суворов ордене менән, 62-се пол
кы Александр Невский ордене менән наград
лана, 62-се полкка маҡтаулы  Бранденбург 
исеме бирелә. Ә инде 148-се артиллерия-минр-



мет полкы (командире полковник С. Хәбиров) 
Ш  дәрәжә Богдан Хмельницкий ордененә л а 
йыҡ була. Өлкән лейтенант М. Н. Корсунға Со- 
веттэр Союзы Геройы исеме бирелә. Диоизия- 
ның меңләгән һалдат һәм офицерҙоре лә хө
күмәтебеҙҙең төрлө ордендәре менән бүләк- 
ләнде. Фашизмдән азат ителгән ҡ ал а  халҡы 
тиҙҙән беҙҙең дивизия командире Г. А. Белов- 
ты Бранденбургтың почетлы граж данине итеп 
һайлай. Ш улай итеп, дошман өңө Берлинде 
тулыһынса уратып алыуҙа Ленин орденле, 
Ҡ ыҙыл Б ай раҡ  орденле, Суворов һәм Куту
зов орденле маҡтаулы Чернигов исемле беҙ
ҙең 16-сы гвардия атлы дивизияһы ла актив 
ҡатнашты. Илебеҙ алдындағы ҙур, маҡтаулы 
бурысын үтәне.

Һ уғы ш ты ң һуңғы  көндәре

Дошмандың Берлин группировкаһының 
тулыһынса капитуляцияһын көтмәй, беҙгә 
ашығыс рәүештә ҡуҙғалы рға, көнбайышҡа 
ҡарай хәрәкәт итергә ҡушылды, һуғы ш , ни
геҙҙә, хәл ителгән булһа ла, вәхшиҙәрсә ҡ о 
торонған, хатта үҙ халҡын да ҡы ҙғанм аған  
фашистәр һаман да  ҡорал  таш ламай. Улар, 
фольксштурм группаларына берләшеп, ү л е 
месле ҡарш ылыҡ күрһәтәләр. Ҡ улдары на төш
кән совет кешеләренән, хатта ҡ аты н-ҡ ы ҙҙар
ҙан да, уҫал үс алалар , уларҙы  ғазаплайҙар , 
аталар, аҫалар.

Дивизияның 62-се полкы Бранденбургтан 
төньяҡҡа 45 километрҙағы Премниц ҡ ал а һ ы 
на һөжүм итә. Унда немецтәрҙең химия завод
т а р ы — төрлө ағыулы газдар эшләүсе завод-



1 -ары бар. Ләкин уларға  яҡын барырлыҡ тү
гел: һәр аҙым ергә, хатта һыу юлдарына ла 
мина һалғандар. Совет ғәскәрҙәре ҡ алаға  
инеү менән шартлатыу өсөн, мина ҡ ы рҙары 
нан ҡ алан ы ң  көнбайышына йәшерен сымдар 
һуҙылған.

П олк эскадрондары, аттарын урманда 
ҡалдырып, ҡ алан ы ң  төньяғынан дәррәү һө
жүм башлай. Алдан ебәрелгән разведчиктар 
шул арала  ҡ алан ы ң  көнбайыш яғына сығып, 
заводтарҙы  ш артлаты у әсән йәтешләнгән б а я 
ғы сымдарҙы өҙәләр, һөҙөмтәлә мәғәнәһеҙ 
емертеүҙәргә, ҡ орбандарға  сик ҡуйыла, шун
да йәшәгән бик күп халыҡтың ғүмере һаҡлап  
ҡалы на.

Өс сәғәт буйына барған  ҡаты  алыштан 
һуң беҙҙең батырҙар ҡ а л а  урамдарына бәреп 
инәләр. Бы нда сәләмәтлеккә зарарлы  булған 
ағыулы газдар  етештереүсе заводтарҙа  эшләү 
өсөн беҙҙең илдән һәм Польш анан меңәрлә
гән кешеләр көсләп ҡыуып килтерелгән, ҡ о л 
ло ҡ ҡ а  төшөрөлгән. Беҙ  уларҙы  ошо тамуҡ ҡо
сағынан ҡотҡарҙы ҡ. Азат ителгәндәрҙең күп
тәре шунда уҡ ҡоралланы п, ҡ алан ы  фашис- 
тәрҙән әрсәләүҙә беҙгә ярҙам  иттеләр. Ер аҫ
тындағы йәшерен ҡорал  складтарын күрһәт
теләр. Үҙҙәре ағыуланып үлмәһәләр, бында 
эшләүселәрҙе атып үлтерә торған булғандар. 
Бер генә кеше лә был зиндандан иҫән сығып 
китә алмаған . Әлбиттә, ҡ ал ан ы  фашистәрҙән 
азат  итеүҙә 62-се полкка беҙҙең «катюша»лар 
хәл иткес ярҙам  итте. Уның беренсе күкрәү 
тауышынан уҡ күн йорттарҙың түбэһеиә аҡ 
ф лаг күтәрелде. Химия заводтары нда эшләүсе 
барлы ҡ инженерҙәр, техниктәр бөтә йәшерен 
документтәре менән бергә ҡулға алынды.
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Чернигов исемендәге 16-сы гвардия Баш ҡорт атлы дн

Был ваҡыт корпустың бөтә частәре лә көн
байыштың һуңғы плацдармына сыҡҡайны 
инде.

Еңеү

9 Май. Төндә көтмәгәндә беҙҙең бөтә г ар 
низондарҙа ла  көслө атыш — Еңеү салюте 
яңғыраны. Төрлө яҡтан  йөҙләгән ракета һәм 
меңләгән ут һыҙатлы пуляләр һауаға  осто. 
Тәүҙә мин быны нисәмә йылдар һағынып кө
төлгән Еңеү салюте икәнен төшөнмәй тор
ҙом. Әллә инде фашистәр контрһөжүмгә ҡ уҙ
ғалды тигән ҡурҡыныслы шик баш ҡа килде. 
Ләкин тиҙҙән 148-се артполк парторгы капи
тан X. Ханнанов килеп, фашистәр бер һүҙһеҙ
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визияһының һуғышсан юлы

тулы капитуляция ҡабул  иткәндәр, тимәк, һу
ғыш бөттө, иптәш гвардия майоры, тип үҙе лз 
һиҙмәҫтән мине ҡ осаҡлап  алды, шатлыҡтан 
икебеҙҙең дә күҙҙән йәш атылып сыҡты.

Еңеү к ө н ө . Бөтә полктарҙа ла  ҙур байрам, 
тантана. Тыныслыҡтың беренсе көнөн ҡотлап, 
поварҙар тәмле итеп төрлө аш тар бешерә, 
һ ә р  бер эскадронда концерт, музыка, бейеү, 
һ а л д а т т а р  дыу ҡубып бер-береһен тәбриклә- 
шә. Ғаиләләренә ҡыуаныс хаттары яҙалар , 
һуңғы көндәрҙә үлеп ҡ ал ған  иптәштәрен тә- 
рән хәсрәт менән иҫкә алалар . П олктарҙа  еңеү 
митингеләре уҙғары ла. Ләкин әле л ә '  төрлө 
ерҙән мәкерле автоматтар тырылдай — баҙ
ҙарға , сарҙаҡ тарға  боҫоп ҡ ал ған  фашистәр 
беҙҙең боецтарға атыуҙан туҡтамайҙар. Тик 
был инде йән биреүсе гитлеризмдең һуңғы



Тартышыуҙары. Ш атлыҡлы солох һүҙе бөтә 
телдә, бөтә ерҙә яңғырай.

Кисен оҙаҡ ямғыр яуҙы. Яуын күҙҙәре 
ашыҡмайынса тирә-яҡта ҡыйралышып ятҡан 
һөрөмләнгән танкыларға, фашистәрҙең үле 
кәүҙәләренә һибәләй. Юл өҫтөнән ергә һеңеп 
ҡатҡан ҡан  тамсыларын, ҡалы н саңдарҙы 
йыуҙыра.

М иллионлаған кешеләрҙең хыялын билә
гән тыныслыҡ яуланды. Ниндәй татлы һүҙ — 
тыныслыҡ!..

Был көндө капитан Хәлим Сәлихов яң 
ғыҙы ғына юлда ине. Ул Бранденбург ҡ а л а 
һынан алыҫ түгел кескәй генә бер утарға ки
леп етте.

Бер нисә немец ҡатын-ҡыҙы, баш тарын тү
бән эйеп, Сәлихов алдынан үтте. Ҡ арш ы лағы  
бушап ҡалған  аптека бинаһы эргәһенән бер 
инвалид аҡһаҡлай. Өҫтөндә йыртылып бөт
кән һалдат  шинеле, үҙе Сәлиховҡа аҫтан ғы
на ҡ араш  атты ла һуҡм аҡта ятҡан папирос 
төпсөгөн үрелеп алы рға итте. Ләкин уға ҡ у л 
тыҡ таяҡтары  ҡамасауланы . Инвалидтең күҙ
ҙәренән асыу сатҡылары сәсрәп китте. Ү ҙал
дына, бәлки, «һөйөклө» фюререн ҡ ар ға ға н 
дыр.

Сәлихов бер һүҙ ҙә өндәшмәй уға папирос 
һондо. Инвалид, тәмәкене тоҡандырып, ҡом 
һоҙланып һура-һура, уның артынан ҡ арап  
ҡалды. Сәлихов утарҙы үтеп, ике юл сатында 
туҡтаны. Ниңәлер йөрәге тыныс түгел ине.

Ул тирә-яҡҡа күҙ ташланы. Бушлыҡ, ҡола 
ер: емерек йорт нигеҙҙәре ваҡ  кирбес, тутыҡ 
карауаттар, ватыҡ сынаяҡтар, төрлө сепрәк-



сапраҡ  менән тулы. Ш омло күренештән тетрә
неп, капитан юл ситенә сыҡты, моңайып үҫ
кән яңғыҙ тирәк төбөнә килеп, ергә шинелен 
түшәп ултырҙы.

Ул хәҙер ашыҡмай. Д ивизия штабы урын
лаш ҡ ан  урман алыҫ түгел. Сәлихов, дүрт йыл
дан артыҡ ваҡы т эсендә беренсе тапҡыр 
аш ыҡмай ғына үҙ хистәренә бирелеп, яңғыҙы 
ғына ултырырға теләне. Ә ҡасандыр һуғыш 
тың иң ҡаты  мәлдәрендә ул, иҫән ҡалып, ке
шелек донъяһында иң бәхетле к ө н д ө  — тыныс
лыҡ көнөн күрһәң ине, тип хыяллана торғай
ны. Ш ул саҡ үҙ-үҙенә, тыныслыҡ көнө мине 
ҡ ай ҙа  туҡтатһа, шунда шинелемде түшәп у л 
тырырмын, тирә-яҡҡа йотлоғоп ҡарармын, ти
гәйне.

Б ы на хәҙер уның алдында тыныс донъя. 
Ана, алда киң ялан. Ә унда «катюша»лар уты 
аҫтында янып бөтмәй ҡ ал ған  фашист танкы 
лары, барм аҡтары на өс тинлек булһа ла б ал 
д а ҡ  кейеп, еүеш үләндә тарҡалы п ятҡан не
мец һалдаттарыны ң кәүҙәләре. Юлда көҙгө 
яп раҡ тарҙай  һибелгән ҡ ағы ҙҙарҙы , фотолар
ҙы аҡрын ғына иҫкән ел ҡыуып туҙғыта. Үлек
тәр араһында Сәлихов яңы раҡ  ҡына ауған 
ике совет таикисенең кәүҙәһен күрҙе, улар 
пистолеттәрен тотҡан килеш, һуңғы тапҡыр 
ҡосаҡлаш ҡандай , йәнәш кенә яталар  ине. Өҫ
тәрендә билдәре бөрмәле комбинезон, б аш та
рында күк шлем. һуғы ш ты ң һуңғы көнөндә 
үлеп ҡ алы уҙары  капитандың йөрәген әрнетте.

Танкистәр эргәһенә килеп, капитан, ү ҙ е л ә  
һиҙмәҫтән: «Йә, егеттәр, нимә һеҙ... тороғоҙ, 
һуғыш бөттө, тыныслыҡ», — тип һөйләнеп 
ҡуйҙы. У ларҙың хәрәкәтһеҙ кәүҙәләренә ҡарап, 
тәрән уйға сумды. Ш улай ҡатып торғанда,



көтмәгәндә, кемдер уға автоматтан ты ры лда
тып атты. Пуляләр баш осонан ғына һы ҙғы 
рып үтте. Был хәл капитанды болоҡһоу хпс^ 
тәренән уятты. Ул шунда уҡ ергә һуҙылып ят 
ты ла автомат тырылдаған  яҡты диҡҡәт ме
нән күҙәтә башланы. Фашистең тағы ла бер 
тапҡыр атҡанын к ө т т ө . Тәүге ғәжәпләнеү той
ғоһо ҡаты асыу менән алмашынды. Хәҙер ин
де һүҙ тик бер Сәлиховтың ғына үлеүе хаҡ ы н
да түгел, бөтә донъялағы тыныслыҡ тураһы н
да бара бит. Дөрөҫөн әйткәндә, ул инде үлем 
дән ҡурҡмай, тик оҙаҡ  көткән тыныслыҡтың 
тәүге көнөндә үк, дүрт йылдан бирле һуғыш 
ғазабын кисереп тә, илгә ҡайтмай, халыҡтың 
ҙур шатлығын күрмәй үлеү нисектер уға мә
ғәнәһеҙ кеүек тойолдо. Бына ни өсөн ул, тү 
ҙемһеҙлек менән баяғы ут сорғоған яҡ ҡ а 
текләп, яландағы ватыҡ танк, емерек самолет 
араларын күҙәтеүен дауам  итте. һ у ғы ш  уты 
ҡабыҙыусыны эҙләне. Атыу бер биш минуттан 
һуң тағы ҡабатланды. Фашист аҡтығы ярты 
лаш янған танк артында икән. Ләкин был юлы 
баш осонан уға түгел, ә юлдан үтеп барыусы 
мотоңиклискә атты. Сәлихов бошоноп юлға 
ҡараны. Мотоциклист ышыҡланаһы урында, 
машинаһын туҡтатып, ю лда аптырап баҫып 
тора ине.

— Ергә, ергә ят! — Сәлихов түҙмәй ҡ ы с
ҡырҙы. Мотоциклист, аңшайып, тирә-яҡҡа ҡ а 
рап тора бирҙе. Сәлиховты күреп, көлөп ебәр
ҙе. Уға яҡы ныраҡ килеп, канау буйына һу
ҙылып ятты. Ашыҡмай ғына билендәге кобу
раһын асып, ҡулына пистолет алды. М агазин- 
дәге патрондарын барланы.

— Нимә, аттылармы? — тип өндәште уға 
Сәлихов,



— Эйе, аттылар, — тине мотоциклист. — 
Хәйер, миңә инде бөгөн өсөнсө тапҡыр аталар, 
һ уғы ш  бөткәнен беләләр, ҡәбәхәттәр, ә а та 
лар! Тыныс ергә ағыу сәсәләр. Был инде, ип
тәш капитан, бер төрлө һы ҙы ҡҡа л а  һыймай. 
Дөрөҫөн әйткәндә, бандитизм.

— Күрәһең, шулай. Мине лә саҡ  ҡына ү л 
термәне б и т ,— тине тәрән һулап кап и тан .— 
Бигерәк тә ошондай көндә, ә? Бындай көндә 
кешене түгел, күбәләкте үлтереү ҙә аяныс бит.

Мотоциклист, портсигарын сығарып, капи
танға һуҙҙы:

— Мин бына көтмәгәндә борсолоп киттем. 
Ш уны күҙ алдына килтерегеҙ әле, капитан: 
мин бына ошо юл буйлап тыныс ҡына үтеп 
барам. Күңелдә һандуғастар һайрай. Хисем 
менән ҡ ай ҙалы р  алыҫта-алыҫта осам. Бына ул 
ниндәй икән тыныслыҡ, тим. Ш ул ваҡыт, һис 
тә көтмәгәндә, автомат тауышы, — ҡот осҡос 
хәл бит был... — Мотоциклист йәһәт кенә то
роп баҫты л а  Сәлихов эргәһенә килде. — һеҙ ,  
иптәш капитан, минең маш инаға күҙ һала то
роғоҙ әле, ә мин, барып, эш нимәлә икән, 
шуны белеп киләйем, — тине.

— 1 Әйҙә, бергә барайыҡ, — тине Сәлихов, 
һикереп тороп, ватыҡ танкы ларға  ҡ арай  ат
ланы. Ул һам ан  да танк артынан автомат т а 
уышын көтә ине, көсөргәнешлектән күҙҙәре 
талды; ирендәре кипте. һуғы ш  бөткәс, үлге лә 
килмәй икән шул!

И ке һуғышсы аш ыҡмай ғына еүеш ер буй
лап  бара. Бер аҙға  тынып торған йылы ямғыр 
тағы  һибәләй башланы. Тирә-яҡтағы тәбиғәт 
минут һайын яңыра төҫлө тойолдо, һ ал д атта р  
фашистең атмағанын күреп, бындай фекергә 
килделәр: ул, бәлки, беҙҙе үткәреп ебәреп, һу



ңынан арттан атырға йәки граната таш ларға  
уйлайҙыр. Улар юлдың икенсе яртыһын түш 
менән шыуып үттеләр. Бер сәғәт буйы фашист 
аҡтығын эҙләнеләр. Ҡыйралыш ып ятҡан тан 
кыларҙы, самолеттарҙы берәм-берәм тикше
реп сыҡтылар. Үлеп ятҡан мәйеттәрҙе ҡ а р а ш 
тырып үттеләр, ләкин атыусы күренмәне. М о
тоциклист капитанға, ултырып ял итеп тор, 
тине лә үҙе иң ситтәге емерек танкыға табан  
китте. Сәлихов аунап ятҡан пушканың көбә
генә ултырҙы ла мотоциклисте көтә башланы. 
Түш кеҫәһенән фотолар алып, оҙаҡ  ҡы на у л ар 
ҙы ҡ арал  ултырҙы. Ҡатыны ике кескәй ҡыҙын 
ҡосаҡлап төшкән фото артына: «һине һағы н
дыҡ, тиҙерәк ҡайт, көтәбеҙ», — тип яҙы лғай 
ны. Уның хистәре йәнә тыуған яҡтары на т а р 
тылды.

Янғыҙ ғына атыу тауышы уны һиҫкәнде
реп ебәрҙе, артынса уҡ мотоциклист өндәште:

— Әйҙәгеҙ бында килегеҙ, таптым сусҡаны.
Сәлихов барып еткәндә, емерек танкыға

арҡаһын терәп, йәш кенә бер немец лейтенан
ты ултыра ине. Өҫтөндә иҫке китель, яланаяҡ , 
башында иһә мазутҡа буялып бөткән пилотка. 
Лейтенанттан үлем еҫе аңҡый. Мотоциклист 
уны яғаһынан тотоп елтерәтте лә баш осо
нан өҫкә атып ебәрҙе. Фашист ергә тубыҡ
ланды.

— Ҡ а р а  һин уны: үлемдән нисек ҡурҡа! — 
Мотоциклист, аяҡ аҫтында өйөлөп ятҡан 
атылған гильзаларҙы  күрһәтеп, капитанға 
ымланы. — Бандит, кеше үлтереүсе икәнен 
иҫбат итеү өсөн конкрет ф акт — бына. Еҫкәп 
ҡарағыҙ, яңы ғына атҡан. — Ул йәнә фашис- 
кә өндәште: — Бөгөн тыныслыҡ бит, аң лай 
һыңмы? һиңә бит бөгөн ш атланы рға кәрәк.



Ә һин һамаН атаһың! Кеше ҡ аны  етмәнеме Нй 
һиңә?

М отоциклистең бер нисә аҙым артҡа сигеп, 
пистолетен тоҫҡауын күргән фашист ағарын- 
ды-буҙарынды, келлө тәне ҡ алты ран а б аш л а
ны. Үҙе, мөлдөрәп, Сәлиховҡа ҡарай .

Мотоциклист ерәнеп уға ҡ арап  торҙо ла 
Сәлиховҡа:

— Булды ра алмайым, кисә уйлап та  тор
маҫ инем, ә бөгөн булдыра алмайым. Бөгөнгө 
көн шатлығынан әллә был сусҡаны ебәрәбеҙ
ме, капитан? ■— Улар бер нисә минут өнһөҙ 
баҫып торҙолар, икеһенең дә уйында бер генә 
һүҙ: тыныслыҡ, тыныслыҡ, тыныслыҡ! Ахыр 
мотоциклист немецкә ҡ арап  былай т и н е :— 
Әгәр ҙә һин, сусҡа, тағы  л а  атырға уй
лаһаң , онотма: һинең кеүек ҡәбәхәтте мин 
хатта ер аҫтынан да эҙләп табырмын. Әйҙә, 
киттек!

Бер талай  барғас, үтеп барыусы трофей ко
мандаһына әсирҙе тапшырҙылар. Икеһе лә 
бысраҡтан арынырға теләгәндәй, сисенеп, 
һыуға инделәр, һ а л ҡ ы н  һыу күңел ярһыуын 
тиҙ баҫты, уларҙы ң  дары  төтөнөнә ыҫланған 
тәндәрен өтөп алды. һуң ы н ан  яр башына йә
шел сиҙәмгә ултырып, аш ыҡмай ғына тәмәке 
көйрәттеләр. Бормасланып өҫкә күтәрелгән 
төтөнгә ҡарап , һәр ҡайһы һы  үҙенсә тәрән уй
ға сумды, һ у ғы ш  бөткәнгә, ерҙең-күктең ошо
лай  тыныс булыуына һ ам ан  да  әле ышанып 
бөтмәйҙәр ине улар.

Еңеү байрамы үтеү менән беҙҙең дивизия 
ат өҫтөндә Тыуған илгә ҡ айты рға сыҡты. Б еҙ 
ҙе П ольш а ҡ ал ал а р ы  йылмайып ҡаршыланы,



сәскәләр менән күмде. 
Ил сигенә тиклем о ҙа 
та килеп, дуҫтар бәхет, 
тыныс тормош теләп 
ҡалдылар. Күкрәк ту
лы ш атлыҡ меиән ғәзиз 
еребеҙгә — Брест ҡ а 
лаһына килеп еттек. 
В атандаш тар беҙҙе бө
йөк еңеү менән ҡотлап, 
ҡояш тай алсаҡ  йөҙ, ик
мәк һәм тоҙ менән ҡ а р 
шыланылар. 1945 йыл
дың 24 июнендә б аш ҡ а
лабыҙ Мәскәүҙең Ҡ ы 
ҙыл майҙанында тар и 
хи Еңеү парады у ҙға 
рылды. Бында беҙҙең 

дивизия исеменән дивизияның командире 
Советтәр Союзы Геройы гвардия генерал-лей
тенанты Григорий Андреевич Белов етәкселе
гендә Советтәр Союзы Геройы гвардия өлкән 
лейтенанты А. М. Симаков, Советтәр Союзы 
Геройы гвардия лейтенанты С. Хәсәнов, Со
веттәр Союзы Геройы гвардия капитаны 
И. П. Разваляев, Советтәр Союзы Геройы 
гвардия өлкән лейтенанты М. Н. Корсун һәм 
баш ҡалар ҡатнашты. Баш ҡорт атлы дивизия
һы һуғыш осоронда 4 мең километрҙан ашыу 
данлы яу юлы үтте. Беҙҙең  баты рҙар Д ондан 
алып Эльбағаса барып етте. Ватаныбыҙ ди
визияның яугир хеҙмәтен ҙур баһаланы, һ у 
ғыш йылдарында ул маҡтаулы гвардия исе
менә иреште. Ленин ордене, Ҡ ы ҙы л Байраҡ , 
Суворов һәм Кутузов ордендәре менән бүләк- 
ләнде. Туғандаш Украинаның Чернигов ҡ а л а 

Советтәр Союзы Геройы 
Сафа Хәсәнов



һын азат  иткәндә күрһәткән ғәйәрЛеге өсөн ди
визияға маҡтаулы Чернигов исеме бирелде. 
Мәскәү данлы  дивизияның Ватан  алдында 
күрһәткән фиҙакәр хеҙмәтен ҙурлап, 15 тапҡыр 
салют бирҙе. Дивизияның 76 һуғышсыһына 
Советтәр Союзы Геройы исеме бирелде. Өс 
меңдән артыҡ һалдат  һәм офицер Хөкүмәттең 
төрлө ордендәре һәм миҙалдары менән наград
ланды.

Ш а й м о р а т о в  һәләк булған ерҙә
1947 йылдың 16 июнь көнө ине. Мине 

Баш ҡ орт  АССР-ы Верховный Совете П рези
диумы Председателе саҡыртып алды. Уның 
кабинетенә яҡ ы нлаш ҡанда, мине профессор 
Кузнецов (суд эксперте), ТАСС-тың фотохә
бәрсеһе Л. Яҡупов һәм «Кызыл таң» газета- 
һы сотрудниге К. Ғәбитов иптәштәр көтөп то
ра ине. Председатель, беҙ инеү менән үк, төп 
һүҙгә күсте:

— Б аш ҡ орт  дивизияһы булып үткән яу 
яландары н а барып, генерал Ш айморатов һ ә
л әк  булған ерҙә уның кәүҙәһен табырға, бил
дәлерәк берәй урында ҡәҙер-хөрмәт менән 
ерләп ҡ айты рға  кәрәк, — тине.— Әлбиттә, ан
һат  эш түгел был, генералдың һәләк булыуы
на инде дүрт йылдан ашыу ваҡыт үткән бит. 
Табыуы еңел булмаҫ, шулай ҙа...

— Тырышырбыҙ, бәлки, табылыр, ҡайҙа  
һәм нисек үлеп ҡ алған ы  'билдәле  бит, — ти
нем.

17 июнь көндө беҙ, поезға ултырып, Мәс
кәү аш а Ворошиловградҡа юл тоттоҡ. Юлда 
профессор Кузнецовҡа Ш айморатовтың ха-



лыҡ батыры — легендар командир булыуын, 
хәрби академия тамамлап, тәүҙә Төркиәлә, 
һуңынан Ҡ ы тайҙа хеҙмәт итеүен, ифрат та 
аҡыллы һәм баҫалҡы кеше икәнен һөйләп, 
уның менән таныштыра барҙыҡ. Мәскәүҙә 
Генеральный штабҡа барып, Ш айморатовтың 
үҙе тапшырған фотоһы һәм анкетаһы менән 
таныштыҡ һәм ҡатыны Ольга П авловнаға 
инеп, унан да күп кенә фотоларын һәм кейем- 
дәренең үлсәмен алдыҡ.

22 июндә беҙ, Ворошиловградҡа килеп 
етеп, әлкә Советенә индек, ундағы етәксе ип
тәштәрҙе үҙебеҙҙең план менән таныштырҙыҡ. 
Улар беҙҙе бик асыҡ йөҙ менән ҡарш ы  алды 
лар. ’

— Ике машина биреп ҡуйырбыҙ, бынан 
тыш ярҙамсы итеп беҙҙән йәнә бер иптәште 
алырһығыҙ, — тинеләр.

Беҙ, биш кеше, Ворошиловградтан көньяҡ- 
көнсығыштағы И вановка (район үҙәге) һәм 
Штеревка утарҙары араһында торған ҡ ал ҡ ы у 
лыҡҡа килеп баҫтыҡ. Ошонда Баш ҡорт' атлы 
дивизияһы 1943 йылдың февралендә дошман 
менән аяуһыҙ һуғыш алып барҙы.

Эргәмдә баҫып тороусы иптәштәремә: «Ге
нерал бына ошо урында һәләк булды», — ти
нем. Бөтәһе лә баш кейемдәрен һалып, тынып 
ҡалды. Беҙҙең бында һәләк булған сая иптәш
тәребеҙҙең кәүҙәләрен йыйып, урындағы х а 
лыҡ дөйөм ҡәберлеккә ерләгән. Пионерҙәр 
бында сәскәләр ултыртҡан.

Ҡ арш ы лағы  Ш теревка утарына киттек. 
Утарҙың тап уртаһында бик матур баҡса, 
һомғол буйлы бейек ҡ арағай ҙар  ҙа, тәпәшәк, 
әммә ҡуйы булып үҫкән шыршылар ҙа, нисек
тер, хәтирәләргә күмелеп, уйсан ғына баҫып



Рейд Баҡытында һәләк булған баш ҡорт атлыларына 
һәйкәл. Ворошиловград әлкәһе, Чернухино ауылы.



торалар. Б аҡ са  уртаһында ҡ алҡ ы уы раҡ  
урында ҡәбер өҫтөнә дүрт ҡы рлы  һәйкәл ҡ у 
йылған. Уны күреү менән, машинаны туҡ тат
тым да югерә-атлай баҡса эсенә индем.} Б а ҡ 
һам, һәйкәлдең бер яғына алтын хәрефтәр ме
нән: «Бында һөйөклө уҡытыусыбыҙ М. Н. М а т 
веева һәм 8-се атлы корпус командире гене
рал-лейтенант М. Д. Борисов күмелде»,— тип 
яҙып ҡуйылған. Хайран ҡалып, иптәштәремде 
лә эргәмә саҡырҙым. Был ғәжәп хәл менән т а 
нышҡас, уларға: «Генерал Борисов үлмәне 
бит, ул шул көндә, 23 февралдә, дошман ҡ у 
лына эләкте. Хәҙерге көндә лә иҫән-һау, Одес- 
сала йәшәй»,— тинем. Иптәштәр ҙә апты раш 
та ҡалды.

Ни ҙә булһа асыҡлап булмаҫмы тип, кол
хоз идараһына киттек. Унда инеү менән, пред
седатель ҡарш ы килеп, ҡ осаҡлап  алды. П ред
седатель Игнатенко иптәш — үҙемдең фронт
ташым икән дәбаһа. Яуҙан ул бер ҡулын өҙ
ҙөрөп ҡайтҡан.

— Иптәш майор, бында ниндәй елдәр т аш 
ланы һеҙҙе?..

Беҙ ултырыштыҡ. Өлкән лейтенант И гна
тенко беҙҙең дивизияла 76 миллиметрлы б ат а 
рея командире ине. Ҡ аты  яраланып, госпи
талгә оҙатылғайны. Сәләмәтләнгәс, үҙ ауылы
на — Ш теревкаға ҡайтып, колхоз председате
ле булып эшләй икән.

Уға ни өсөн килгәнлегебеҙҙе һөйләп бир
ҙем. Беҙҙе ул ике фатиргә урынлаштырҙы. Төп 
эшебеҙ ошо ауылда баш ланы рға тейеш. Көн 
матур. Тағы баяғы ҡәбер янына килдек. Б ы н
да, әлбиттә, Борисов түгел, ә кем һуң?.. Б е ҙ 
ҙең меңән дошман тылында барлығы бивд ге-



Нерал ине. У ларҙан  М. Д . Борисов әснрлеккӘ 
алынды, Г. Д . Дудко Миус йылғаһы буйында 
20 февралдә үлеп ҡалды. Уны үҙебеҙ ерләнек. 
Генерал И. Ф. Якунин менән П. Ф. Чаленко 
беҙҙең менән Оло ергә сыҡтылар, хәҙерге көн
дә лә иҫән-һауҙар. Тимәк, был урында үлеп 
ҡ ал ған  генерал асылда Ш айморатов булып 
сыға. Ә инде был «Борисов»ты кем ерләгән, 
уның генерал икәнлеген нисск белгәндәр? 
Ошо һорауҙарға  яуап табы рға кәрәк ине. Кө- 
төү ҡайтыу менән, ауыл халҡын йыйырға бул
дыҡ.

Клуб халы ҡ менән шығырым тулы. Б аш та 
үҙебеҙ, бында килеү маҡсатыбыҙ тураһында 
әйтеп, унан Баш ҡорт атлы дивизияһының Во- 
рошиловградты һәм ошо ауылдарҙы азат итеү
ҙә күрһәткән батырлығын һөйләнем. Халыҡ 
ифрат бирелеп тыңланы. А ҙаҡ  һорауҙар ҙа 
күп булды.

«Генерал Борисов»ты күмгәндә кемдәр бар 
ине? Уның кәүҙәһен ҡайһы урындан алдығыҙ? 
Генерал икәнен ҡайҙан  белдегеҙ? З ал  бер аҙ 
тын торҙо. Ш унан халы ҡ араһынан аҡ  һ а 
ҡ ал л ы  бер ҡ ар т  ҡуҙғалып:

— Минең фамилиям Романенко,— тип һүҙ 
башланы. — Үҙем һуғышта була алманым, 
йәшем өлкән ине, ошонда, ауылда ғына йә
шәнем. Атлы корпустың беҙҙең бәхет ө с ө н  

дош ман менән ҡаты  һуғыш алып барғанын 
белеп-күреп торҙоҡ. Ҡ арш ы  ҡалҡы улы ҡта һу
ғыш тыныу менән, беҙҙең утарға немецтәр ки
леп тулды. Улар тәүге көндө үҙҙәренең үлгән 
һалдаттарын, офиңерҙәрен күмделәр, йәрә
хәтләнгәндәрен ҡ ай ҙалы р  оҙаттылар. Икенсе 
көндө мине, тағы  л а  Иванко ҡартты  ике немец 
офицере теге булып үткән һуғыш яланына



алып китте, көрәк алырға ҡушты. Беҙҙе бер 
генерал кәүҙәһе янына алып килделәр ҙә шун
да, анау ҡарш ылағы  түмһәләк буйында, со
ҡор ҡаҙыттылар, үҙҙәре беҙ эшләгәнде ҡарап  
торҙолар. Соҡор әҙер булғас, шунда генерал
ды һалып күмергә бойорҙолар. Өҫ кейемдәре, 
итеге һәм башында папахаһы бар ине. һ у 
ңынан тағы л а  ике ям соҡоп, үлеп ҡ ал ған  
һалдат һәм офицерҙәрҙе йыйнап күмдек.

— Я раланғандар юҡ инеме ни?
— Юҡ, яраланғандары н уҙған көндә үк 

атып үлтерҙеләр. Әсир алынған ике офицерҙе 
тимер сым менән ҡушар бәйләнеләр ҙә, өҫтә
ренә бензин һибеп, сиркәү эргәһендә тереләй 
яндырҙылар, һуңы нан  улар ауылда 25 йыл 
уҡытҡан ҡәҙерле уҡытыусыбыҙ М. Н. Матве- 
еваны тиреҫлектә атып киттеләр. Ул Ленин 
ордене менән наградланғайны. Өлкә Совете 
депутаты ине. Немецтәр китеү менән, беҙ уҡ ы 
тыусыны ана шунда — баҡсаға  алып килеп 
күмергә булдыҡ. Ш ул ваҡыт йыйналған х а 
лыҡҡа ҡарап: «Әйҙәгеҙ, асыҡ яланда  күмел
гән генералды ла ошонда килтереп ерләйек»,— 
тип тәҡдим иттем. Был фекерҙе берҙәм хуп
ланылар. Ш улай итеп, баҡса эсендәге ҡәберҙә 
уҡытыусыбыҙ М. Н. М атвеева менән ана шул 
генерал ҡуйылған, — тип һүҙен бөтөрҙә ҡарт.

Уның артынан Игнатенко өҫтәй:
— Эх, аты яҡшы ине! М аңлайында аҡ 

йондоҙ бар ине, уны бер немец полковнигс, 
генерал аты, тип менеп йөрөнө. Ул ат беҙҙең 
йортта бер биш көн самаһы торҙо, һуңынан 
ҡайҙалыр оҙаттылар.

— Бәлки, һеҙ ерләгән кеше генерал түгел, 
берәй өлкән офицер булғандыр?

Романенко:



— Юҡ инде, иптәш, 
мин үҙем ҡ арт  һалдат, 
генерал менән офицер- 
ҙе генә айырам. Унан, 
генерал булмаһа, не- 
медтәр уны дөйөм ҡ ә 
бергә һалған  булырҙар 
ине.

Хәҙер инде баҡсала 
ысындан да генерал ер 
ләнгәне хаҡы нда шик 
ҡалманы . Клубтан беҙ 
бик һуң ғына таралы ш 
тыҡ.

Иртәгеһенә беҙ ге
нералды күмгән ҡ а р т 
тарҙы  колхоз идараһы 
на саҡырҙыҡ. Өҫтәлгә 
таратып һалынған фотоларҙы күрһәтеп:

— һ е ҙ  күмгән генерал бында юҡмы, т а 
ный алаһығыҙмы? — тинек. Бер аҙ ҡ арап  тор
ғас, икеһе бергә:
,1 — Бы на ул үҙе, бына уның аты!— тип, күп 
офнцерҙәр араһында ултырған генерал Шай- 
моратовты күрһәттеләр. К. Ғәбитов ҡарттар  
һөйләгәнде яҙып барҙы. Л. Яҡупов иһә у л ар 
ҙы фотоға төшөрҙө. Ш аһиттәрҙең ҡ у л там ғал а
ры ҡуйылған был протокол Баш ҡорт АССР-ы 
Верховный Совете архивендә әле лә һаҡлана.

Б аҡ сал ағы  туғандар ҡәберлегендә генерал 
Ш айморатовтың ерләнгәненә беҙҙең шик ҡ а л 
маны. Ләкин профессор Кузнецов, уға анато
мик анализ яһап, акт төҙөргә кәрәк, тине.

Мин колхоз председателенән ярҙам ға  тип 
нке кеше һораным. О ҙаҡ  та  үтмәй, яңыраҡ 
ҡына армиянан ҡайтҡан  ике иптәш, ҡулдары-

Гвардия майоры К. Ғә
битов



на кәрәк алып, килеп тә еттеләр. Сәскәләргә 
күмелеп ятҡан ҡәберҙе асырға булдыҡ. Й ом 
шаҡ ер тиҙ ҡаҙы ла. Бына беренсе табут күрен
де, Профессор, ҡулына аҡ  резина бирсәткә, 
өҫтөнә аҡ  халат  кейеп, ҡәбергә үҙе төштө, 
һ аҡ л ы ҡ  менән генә табутты асып ҡараны. 
Ысындаи да, унда мәрхүмә ине. Уны ябып 
ҡуйҙы ла өҫтөнә тупраҡ таш ларға  ҡушты.

Икенсе табутты соҡой баш ланылар. Беҙ 
колхоз председателе менән ситтәрәк һөйлә
шеп тора инек, көтмәгәндә Ғәбитов менән 
Яҡупов: «Ана, Ш айморатов!» — тип үҙҙәре лә 
һиҙмәҫтән ҡысҡырып ебәрҙеләр. Беҙ ҙә аш ы
ғып ҡәбер эргәһенә килдек. Ҡ ар аһ аҡ ,  табут
тың өҫкө таҡтаһы  ҡайырылып һынған да, 
мәрхүмдең башы күренеп тора. Сәстәре т а 
ралған, ҡуш эйәк, ҡ алҡ ы у бит һөйәктәре — 
былар һәммәһе лә генералды һәр ваҡыт кү
реп күнеккән кешегә уның Ш айморатов икән
легендә һис бер төрлө шик ҡалдырмай. Табут 
тирәһендәге балсыҡты профессор үҙе оҫта ғы
на таҙартты, унан серей башлағчн т а ҡ т а л а 
рын яңыртып нығытырға ҡушты. Йәһәт кенә 
өс таҡта ала һалып, табуттың ҡ<$бырғаһына 
һәм өҫтөнә беркеттек, шунан уны һ аҡ л ы ҡ  ме
нән генә өҫкә күтәреп алдыҡ. М аш инаға һ а 
лып, Ш теревканан дүрт саҡрымдағы  Петров
ка тигән эшселәр поселогына больницаға 
алып киттек. Бындағы завод һуғыш осоронда 
Стәрлетамаҡта эшләгән. Ш уның өсөн дә з а 
вод етәкселәре лә, эшселәр ҙә беҙҙе ҙур ҡунаҡ  
итеп йылы ҡарш ыланылар, шунда уҡ һәр төр
лө ярҙам күрһәтергә тотондолар. Больницала 
табутты айырым бүлмәгә ҡуйҙыҡ. Профессор
ға ярҙамға ике медсестра бирҙеләр. Киң өҫ
тәлгә аҡ йәймә йәйеп, профессор ҙур һаҡлы ҡ



менән тикшереү эштәрен башланы. Ә мин ге
нералдың кейемдәрен ентекләп аҡтарам, 
улар, ҡ арап  тороуға бөтөн генә күренһә лә, 
тотоу менән үк ыуалып бара ине. Профессор 
мәрхүмде баш тан-аяҡ  ғилми күҙлектән сығып 
тикшерҙе...

Мин табуттан сыҡҡан кейем ҡ ал д ы ҡ та 
рын йәнә бер тапҡыр ҡ апш ап ҡарай  б аш л а
ным. Бына бер мәл һырыған мамыҡ салбар 
билендә бармағым ниндәйҙер төйөнгә төртөл
дө. Ипләп кенә мамыҡты аҡтарам . Тутығып 
бөткән ҡ ар а  ҡ ал ай ҙан  яһалған  медальон ки
леп сыҡты. (Ундайҙарҙы беҙгә Тербуны ауы
лында саҡта таратҡайны лар.)  Ләкин һис кенә 
лә асып булмай, тутығып йәбешкән. Игәү ме
нән урталай  өҙгәс, төрөүле бер ҡағы ҙ килеп 
сыҡты. Хәрефтәре юйылып бөткән. Л упа аша 
ҡарайы м, айырым хәрефтәр һаҡланған  булып 
сыҡты. Ш уларҙан  «Шаймур...» тигән һүҙҙе 
уҡыныҡ. Был инде беҙҙә мәрхүмдең Ш аймо
ратов икәнлегендә һис бер төрлө шик ҡ ал д ы р 
маны. Тиҙҙән профессор мәрхүмдең янбаш 
һөйәгендә һаҡ ланған  ниндәйҙер ҡ ар а  эҙ тап 
ты. Был инде Ш айморатовтың граж дандар 
һуғышы осоронда алған  яра эҙе ине (был ту
рала  уның үҙенең анкетаһында яҙылғайны). 
Профессор, анатомик анализде там амлап, акт 
яҙҙы. Бөтәһе лә тап килә. Эйе, беҙҙең һөйөклө 
генералыбыҙ ине ул. Акттың аҙағында: «Был 
ысындан да генерал Ш айморатов», — тип б а 
рыбыҙ ҙа ҡул ҡуйҙыҡ. (Был акт Верховный 
Совет архивендә һаҡлана.)

Завод  вәкиле менән бергәләп яңы генерал 
кейеме тектерҙек тә, цинк табут яһатып, Шай- 
моратовты завод баҡсаһында ерләнек. Уны 
күмергә поселоктың, Ш теревка утарының хал-



ҡы ла килде. У ларға мин Ш айморатовтың 
Ватан алдында, Коммунистәр партияһы а л 
дында күрһәткән хеҙмәте, батырлығы ту р а 
һында һөйләнем. 25 мылтыҡтан өс мәртәбә 
салют бирелде. Ҡәбер өҫтөнә һәйкәл эшләтеү
ҙе завод дирекцияһы үҙ өҫтөнә алды. Ы сын
лап та, тиҙҙән ул һәйкәлде мәрмәр таш тан эш 
ләтеп тә ҡуйғандар. «Бында 112-се Баш ҡорт 
атлы дивизияһы командире генерал М. М. Ш ай 
моратов күмелде», — тип алтын хәрефтәр ме
нән яҙылған унда.

Батыр командирҙен ҡәбере ҡәҙер-хөрмәт 
менән солғап алынған. Уға урындағы пионер 
ойошмаһы шефлыҡ итә. Ҡ асан  ҡ ар а м а  — те
ре сәскәләр... Эйе, был һуҡмаҡтан кеше аяҒы 
бер ваҡытта л а  өҙөлмәҫ.
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