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СИНЕҢ ТОРМЫШ – ҮЗЕ  БАТЫРЛЫК! 

Сугыш... Күпме ачы күз яшен,кайгы хәсрәтне үз эченә алган бу шомлы сүз. Аны 

ишүтегә үк күз алдына янып каралган иген басулары, ятим калган сабыйлар, газиз ирләрен, 

сөекле балаларын югалткан аналар килеп баса. Сугыш гарасаты җир йөзенә коточкыч зур 

афәт алып килә. 

1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы да бөтен кешелеккә, аеруча совет халкына, 

бик күп бәла-казалар, зур корбаннар китерде. Бу сугыш тарихка ”канлы хәрефләр” белән 

язылган, илле миллион кешенең гомерен кискән ул. Сугыш нәтиҗәсендә никадәр шәһәр-

авыллар җир йөзеннән юкка чыкты, нихәтле гөнаһсыз сабыйларның гомере өзелде, тыныч 

халык Һәлак булды. Әйе, фашистлар ерткычтан да яманрак булып чыкты. 

Ил язмышына, аяз күк йөзенә, матур киләчәккә, илебез тынычлыгына куркыныч 

янаганда, кем генә битараф  булып кала алыр икән?! Сугыш вакытында бөтен ил халкын 

газиз Ватаныбызны явыз, кансыз илбасарлардан саклап калу теләге берләштерә. Тылда 

картлар, хатын-кызлар һәм балалар гына кала. Ә тормышны алып барырга кирәк - игенен дә 

игәргә, балаларны да ач-ялангач итмәскә, сугышка төрле җылы киемнәр дә әзерләп  

җибәрергә, гомер буе бетмәс төсле тоелган налогын да илтеп түләргә кирәк була. Әмма 

сезнең чор кешеләре сынмаган, сыгылмаган. Сочинениемне юкка гына сезгә багышламыйм. 

Сезнең язмыш сугыш уты белән бергә үрелгән. Сезнең батырлыкларга яңадан бер кабат 

сокланыр өчен, сезгә дан һәм мәдхия җырлар өчен һәм сезнең түземлелегез, сабырлыгыгыз 

алдында баш ияр өчен язамын... 

Ул елларны ничек онытасың,- 

Ил язмышы кылыч йөзендә. 

Ир-егетләр китте яу кырына, 

Алып көче тоеп үзендә. 

Ирләр китте, кызлар елап калды, 

Шаулап калды иген, өлгереп. 

Басу капкасына чаклы озата барды 

Яше, карты - барысы өзелеп. 

Ирләр китте, кызлар елап калды, 

Елап калды күпме хатыннар. 

Туйда кигән күлмәкләре калды, 

Күпме бала калды, ятимнәр. 

   Күпләрегез, корыч айгырны иярләп, тракторларга утырдыгыз. Ул тракторлар еш ватыла, 

әле бер урыны  туктап кала, әле башкасы коелып төшә. Ә сабан артында - әле яңа гына 

сабыйлыктан чыгып килә торган япь-яшь кызлар. 
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Шуларның берсе минем әбием булган... Аңа ул вакытта бары 12-13 яшь була. Шулай да бер 

көн дә эштән калмаган. Тракторчылар да, орлык чәчүчеләр дә, сабанчылар да тырышып, 

көнне төнгә ялгап эшләгәннәр. Бик күп хатын-кызлар, фронтка киткән ирләрне алыштырып, 

колхозлар, бригадалар һәм башка тармаклар белән җитәкчелек иткәннәр. Авыр сугыш еллары 

күмәк хуҗалык итүнең бәхәссез өстенлекләрен раслады. Тылда “Һәр башак –җиңү өчен, һәр 

бөртек –дошманга пуля”дигән  девиз белән эшләп, һәркем -зурысы, кечесе җиңүгә үз өлешен 

керткән. Гаиләгездә эшче көчләр аз булганлыктан, әбием,сиңа кечкенә сабый булуыңа 

карамастан,  эшнең каты башы төшкән.  Авыру әниең-әтиеңне карауны сиңа калдырып, ике 

абыеңны да сугышка алалар...  Олы абыең төшеңә керә: “ Әтиең атка өч зур балык төяп 

кайткан чакта берсе төшеп кала”. Төшең рас килә. Олы абыең Шәйхелислам хәбәрсез югала...  

Кечесе Хөҗҗәт абыеңа 7 елдан соң гына туган авылына кайту насыйп була. Хәрби заводта 

эшләгәнлектән, кайту рөхсәт ителми. Зур ышаныч, таянычың – Рәбига һәм Мәэмүрә 

апаларың була.  

        Хөрмәтле  тыл хатын-кызлары! Сезнең сөеклеләрегез, әтиләрегез, абыйларыгыз 

танкларга каршы атакага күтәрелсә, машиналар белән азык-төлек, корал ташыса, сез тимер 

айгырларыгыз белән җир сөрдегез, чәчтегез, сукаладыгыз. Һәм тылда икмәк җитештереп, 

сугышка озатыштыгыз.Сез бу батырлыгыгыз белән Җиңүне якынайттыгыз! Рәхмәт Сезгә!    

Чабатадан, тездән суга батып, 

Язгы чәчү җитәр алдыннан 

Чыгып киткән икән симәнәгә 

Хатын-кызлар безнең авылдан. 

           Сыерлары юлда ятып калган, 

           Җилкәләргә күчкән симәнә. 

           Бу турыда бүген сөйләгәндә 

           Әбекәй һаман елап җибәрә. 

Кырык, илле чакрым язгы суда- 

Кайталмасаң, илең ач кала. 

Хатыннарда тик бер генә хәсрәт- 

Һәр йорт саен көтә ач бала. 

            Бабайларның сугышып йөргән чагы, 

            Әнкәйләрнең туган ел булган. 

            Капчык аскан егермеләп хатын 

            Басуларга кайтып егылган. 

Орлык кайткан сезгә гомер булып 

Без ни бирәбез соң кайтарып? 
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... Әбиләрнең әле яшәр чагы, 

Китәләр шул иртә, ашыгып. 

               Бер шырпысыз түзгән, керосинсыз, 

               Чәй –шикәрсез түзгән авыл ул. 

               Сыер боты кадәр малайлары 

                Ил туйдыра – шундый авыл ул. 

Тәпи йөрер-йөрмәс бала-чага, 

Буразнадан билчән утаган. 

Илгә- икмәк, авыл үзе өчен 

Көлчә салган алабутадан 

                    Бер бәләкәй көлтә ега алган 

                    Ул чорларның нужа хуҗасын. 

                    Олылар күк күтәргән бит шулар 

                    Ил хәсрәтен, Ватан нужасын. 

Балачагын, яшьлекләрен сугыш урлаган, шулай да эштән арып кайткан килеш, ач-ялангач 

килеш, су буйларында, кичке уеннарда, аулак өйләрдә күңел ачарга үзләрендә көч-дәрт 

тапкан сугыш чоры яшьләре! Безгә, бүгенге чор яшьләренә, сезнең күңелләрегезнең 

сафлыгына һәм байлыгына сокланмый мөмкин түгел! Авылда нинди эш булса, шуларның 

барысы да сезнең кулдан үткән. Бөтен булган физик авырлыкларга түзәр идең әле, кара 

пичәтле кәгазьләр агыла... Алма кебек хатыннар балаларын кочаклап ирсез, сабыйлар - 

әтисез, җиләк кебек кызлар ярсыз калалар. Шулай да сез сынып, сыгылып төшмәдегез. 

Тизрәк җиңү килсен дигән теләк сезне тагын да тырышыбрак эшләргә өндәде. Бик зур рәхмәт 

сезгә! 

Сугыш ятим иткән яшьләр, исән калган әтиләр кайтканда, сезнең йөрәкләр сыкрады, күзләргә 

яшь килде, башкаларның әтиләрен күргәдә: “Их, минем дә әтием исән булса иде”, - дип авыр 

суладыгыз, башкалар “минем әти” дип сөйләгәндә сезнең “әти”дип авыз тутырып әйтер 

көнегезне каһәр суккан сугыш мәңгелеккә алып калган иде. Үз тырышлыклары белән сугыш 

бетүен якынайткан үсмерләр гомергә ятим булып калдылар. Син дә, әбием, сугышта хәбәрсез 

югалган абыеңны көткәнсеңдер...Көтеп-көтеп тә кайтмагач, өметеңне дә инде өзгәнсеңдер.Ә 

менә әтиең сугыш беткәнне белеп, беренче Җиңү көнен күреп үлә. Ул чактагы   сөенечләрне 

сөйләп бетерерлек түгел иде дип искә ала әбием. 

Сугыш беткәч тә, сез, тыл каһарманнары төнне көнгә, көнне төнгә ялгап эшләвегезне дәвам 

иттегез, чөнки сугышка киткән ир-атларның яртысыннан күбесе һәлак булган, ә илдәге 

сугыш китергән харәбәләрне торгызырга кирәк иде. Сез тагын ил язмышына кушылып, 

хезмәткә җигелдегез.Әбиемә торф чыгару, урман кисү эшләренә китәргә кирәк була. 7-8 ел 
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дәвамында шундый эшләрдә эшли ул. Авыру әнисен калдырып китәргә мәҗбүр була. Түбән 

Новгород якларында кала ул әнисе үлгән чагында. Бары тик язын гына кайта ала һәм каберен 

кочаклый-кочаклый елый. Гомере буе эштә, хезмәттә ул. Тормыш корып, дүрт кыз бала 

табып үстерәләр алар бабам белән. Үстерәләр генә түгел, төпле белем һәм тәрбия 

бирәләр.Бүгенге көндә әбиемә 81 яшь. Үзе генә мөстәкыйль яши алмый, еш авырый. Кайсы 

гына кызында торса да,  һәр гаиләдә олы ихтирамлы кеше, балаларының таянычы, 

оныкларының юанычы ул.Олы йөрәкле, нык бәдәнле, саф күңелле әүлия затлар, сугыш чоры 

кешеләре!!! Тагын бер кат рәхмәт Сезгә! Рәхмәт, әбиемә! 

       Картаймагыз әле, ветераннар,  

       Картаймагыз, әй, тынгысыз җаннар! 

       Сезгә тиеш әле бик күп язлар,  

       Сезгә тиеш әле бик күп назлар... 


