
Тынгысыз ветеран 

Дәһшәтле сугыш еллары ераклашкан саен, безнең арада утны-суны кичкән, 

Бөек Җиңүне яулаган франтовиклар саны кими бара. Исән булганнары 

арасында язмышка буйсынмыйча бөтен көчен, сәламәтлеген, рухи 

байлыгын,, хәзерге тормышны яхшыртуга багышлаучылар , киләчәк буыннар 

турында , әби-бабайларның хәле турында кайгыртучылары да бар. 

Миннәхмәт Мөхәммәтдин улы Мөхәммәтдинов 1924 елның 13 ноябрендә 

Алабуга районының Бәзәкә авылында колхозчылар гаиләсендә беренче бала 

булып дөньяга килә. 7 нче сыйныфны тәмамлагач, колхозда төрле эшләрдә 

йөри. Сугыш башлангач, 16 яшьлек яшүсмер Бондюгтагы ФЗӨ дә 

электромонтерлыкка укый , Пермь өлкәсендәге Невьянск шәһәрендәге  хәрби 

заводта эшли. 1942 елның август  аенда үз теләге белән фронтка китә. 

Суслонгер шәһәрендә 1 ай әзерлек үткәч, аны укуын дәвам итәр өчен 

Мәскәүдәге 11 нче гвардия миномет бригадасына курсантлыкка сайлап 

алалар. 1943 елның  июленнән башлап Көнбатыш фронтта, аннан соң 3 нче 

Белорус фронтында кан коюлы сугыш-бәрелешләрдә катнаша. Бер ел да 

үтми, Миннәхмәтнең күкрәгендә “Кызыл йолдыз” ордены урын ала. 

Көнчыгыш Пруссия өчен сугышта аларның батареясы чолганышта кала. 48 

кешелек батареядан нибары 7 се генә чолганыштан чыга. Калганнары чит ил 

җирләрендә мәңгелеккә ятып кала. Красноармеец кенәгәсендә рядовойдан 

алып сержант дәрәҗәсенә җиткән якташыбызга командование белдергән 

рәхмәтләрне сыйдырырга урын җитми. 

Җиңү көнен гвардия сержанты Мөхәммәтдинов Кенигсберг шәһәрендә 

каршылый. Шул ук май аенда ул “Батырлык өчен” медале белән бүләкләнә.  

Ләкин шуның белән генә аның хәрби хезмәте тәмамланмый. Эшелоннарга 

төялеп Тын океан буена, Японияга каршы сугышка китәләр һәм икенче 

Бөтендөнья сугышының ахырын Пекинда каршылыйлар. 

Туган җирләренә Миннәхмәт абый бары тик 1947 елның язында гына 

әйләнеп кайта. Авылдаш кызы Хәлимәгә өйләнеп, берсеннән –берсе акыллы, 

эшчән биш малай үстерәләр. 

Әмма якташыбызга хәрби киемне тагын 20 ел киеп йөрергә туры килә. Кама 

буйларында нефть промыселлары барлыкка килгәч, аларны янгыннардан 

саклау бурычы килеп туа. Шулай итеп. 1967 елда 43 яшьлек Миннәхмәт ага 

янгын сүндерүче булып китә. Эшләү дәверендә күпме янгын сүндерүләрдә, 

күпме дәүләт милкен “кызыл әтәчтән” тән саклап калауларда катнаша. Алай 

гына түгел, чал чәчле ветеран үзенең хезмәт сөючәнлеге белән яшьләр өчен 

менә дигән остаз да. 



Тынгысыз, эчкерсез, мәрхәмәтле кеше буларак, ул бүген дә тик кенә утыра 

алмый. 1989 елда Бәзәкәдә мәчет ачыла. Аны салдыруны башлап, әйдәп 

йөрүчеләрнең берсе Миннәхмәт абый була. Зиратны койма белән урату 

дисеңме, урамга су кертү дисеңме – бер эш тә аның катнашыннан башка 

эшләнми. Шуңа күрәдер инде, Бәзәкә авылы ветераннары аны үзләренең 

совет рәисе итеп сайлыйлар. 

Бүгенге көндә дә ул авылда яшәүче 19 ветеранга ярдәм күрсәтү, гозерләрен 

үтәүдә булышу белән шөгыльләнә, мәктәпләрдә чыгыш ясый. 

Миннәхмәт абый “Кенигсбергны алган өчен”, “Германияне җиңгән өчен”. 

“Японияне җиңгән өчен”, II-дәрәҗә “Бөек Ватан сугышы ордены”, “Хезмәт 

ветвраны” медальләре белән бүләкләнә. 

Ләкин ветеранның бүгенге тормыш өчен йөрәге әрни. Гаделсезлек, 

бозыклык, тупаслык, эчкечелек, наркомания кебек ят, начар гадәтләр 

җәмгыятебездә тамыр җәеп килә.Һәм шул ук вакытта патриотизм, тугрылык, 

мәрхәмәтлелек, сабырлык, хезмәт сөючәнлек, тыйнаклык, табигать ярату 

кебек сыйфатлар һәм төшенчәләр көннән-көн әһәмиятен югалталар сыман 

тоела аңа. 

Заманалар үзгәрүгә карамастан , сугыш кырларында батыр булып кайткан 

якташларыбызның каһарманлыгы беркайчан да онытылмас һәм буыннан-

буыннарга күчә барыр, дип ышанасы килә... 

                                               “Менделеев яңалыклары” газетасы, 29 апрель, 2000 ел.  

                                                                                                    И. Атнагулов 

 

Каһарман авылдашым. 

Тарихта моңарчы тиңе булмаган зур канлы сугышта күрсәткән батырлык җир 

йөзендә игелекле теләктә булган һәркемдә ихлас күңелдән соклану һәм тирән 

рәхмәт хисләре уята. Еллар уза, ә үз ватанын күкрәге белән саклап калган, 

кешелекне фашист чумасыннан коткарган, дөньяның күп илләренә 

азатлыкка, бәйсезлеккә юл ачкан совет солдатының тиңдәшсез батырлыгы 

һәм каһарманлыгы буыннар күңелендә мәңге изге булып сакланыр. 

Сүзем шундый каһарманнарның берсе – Бөек Ватан сугышы ветераны, 

авылдашыбыз Мөхәммәтдинов Миңнәхмәт Мәхәммәтдин улы турында. 

1942 елның башында бер төркем яшьләрне Түбән Тагил шәһәренә хәрби 

заводка эшкә җибәрәләр. Авыл егетләре эшне “батырып” эшлиләр, тик ачлы-

туклы яшәүгә чыдамыйлар. Миңнәхмәт тә дусты Шәйхенур белән заводтан 

кача һәм 16 көн эчендә Бәзәкәгә кайтып җитә. 



Икенче көнне үк ул үзенең кайтуы турында Бондюг военкоматына хәбәр итә, 

үзен сугышка җибәрүләрен сорый. Шулай итеп, 1942 елның август аенда 

Миңнәхмәт  армиягә алына. Башта Суслонгерда – хәрби өйрәнүләрдә,  ә 

аннары Мәскәүдә айлык укрсларда була. 

Фронтка кече сержант дәрәҗәсендә озатыла. “Башта Көнбатыш фронтында , 

ә аннары II Белоруссия фронтында сугыштым. Беренче сугышка Мәскәүдән 

190 чакрымда урнашкан Вязьма шәһәре янында кердем. Вязьма, Смоленск, 

Орша, Витебск, Минск шәһәрләре өчен сугышта катнаштым. Оршада 8 ай 

оборонада тордык. Анда кырылган халыкның, техниканың исәбе булмады”, - 

дип искә ала ветеран. 

Солдат Мөхәммәтдинов авыр артиллериядә электрик-подрывник була. 

“Безнең частьта күбесе яшьләр иде. Чөнки бер снарядның авырлыгы 96 кг. 

Аны күтәреп йөрү һәркемнең хәленнән килми. Иртән һәм кичен ике кешегә 

бер ипи бирәләр иде. Кыш көне ул каткан була. Аны пычкы белән кисеп 

икегә бүләбез. Җебегән җирен ашыйбыз да, калганын куенга тыгып куябыз. 

Ике ел ярым фронтның алгы сызыгында булдым, ике кышны кар өстендә 

кышладым. Көз көне ураган портянканы язгы кояшта салып киптердек. Без 

күргәннәрне балаларга, оныкларга күрергә язмасын, бүтән сугышлар 

булмасын”, - ди Миңнәхмәт абый. 

Сугыш югалтуларсыз булмый. Миңнәхмәт абый да бик күп сугышчан 

дусларын югалта. Иң якыннары Башкортстан егете Габбасов һәм 

Чувашиядән өлкән лейтенант Милюгин була. Милюгинның кулында Киров 

үзе бүләк иткән исемле бик матур сәгать була. “Һәлак булсам, сәгатемне 

туганнарыма кайтарып бирерсез, үлемем турында сөйләрсез”, - ди ул. 

Соңрак, атышу вакытында, Милюгин вафат була һәм фашист солдаты аның 

сәгатен салдырып алып китә. “Шул турыда туганнарына сөйли алмадым”, - 

дип уфтана бүген ветеран. 

Күрсәткән батырлыклары өчен 1943 елда “Батырлык өчен” медале, 1944 

елның июлендә “Кызыл йолдыз” ордены белән бүләкләнә. Пруссиянең 

Шауляй, Пилькален, Мельзан, Вормутт, Хайлибенгаль һәм башка 

шәһәрләрне азат итүдә катнашканы өчен Сталиннан   тугыз рәхмәт кәгазе 

ала. Крепость-шәһәр Кенигсбергны алганда эшләгән батырлыклары өчен 

Мактау хатына лаек була. 

Гвадия сержанты Мөхәммәтдинов Миңнәхмәт сугышны Балтыйк диңгезе 

буендагы Фимхаузен култыгында тәмамлый. 

Җиңү кояшы астында озак хозурланырга туры килми аңа. Япон самурайлары 

сугыш ачкач Көнчыгыш фронтына җибәрелә. Монда “Японияне җиңгән 

өчен” медале белән бүләкләнә. 



Туган авылы Бәзәкәгә солдат Мөхәммәтдинов 1947 елда кайта, гаилә кора. 

Унбиш ел колхозда, җиде ел мәктәптә, унҗиде ел хәрбиләштерелгән янгын 

сүндерү частендә эшли. Кайда гына эшләсә дә, хезмәтен яратып, намус белән 

башкара. 

1984 елдан ул лаеклы ялда.Тынгысыз ветеран күп еллар инде авылда 

ветераннар советын җитәкли. Ә ветераннар сафы елдан-ел сирәгәя бара. 

Миңнәхмәт абый кабул иткәндә 82 ветеран булса, бүген алар нибары 12 генә. 

Күбесе инде сәламәтлекләре буенча төрле инвалидлык группаларына 

керәләр. Хәзерге яшь буын алар турында кайгыртып, алардан үрнәк алып 

яшәсен иде. 

                                                                                                 “Менделеев яңалыклары” газетасы, 2005 ел. 

                                                                                                                                              

Ф.Башарова 

 

Хөснетдинов Фәйзелхак, Гыйльфанов Габделхәй, 

Мухаметдинов Миннәхмәт, Габдуллин Шәйхетдин 



 

Мухаметдиновлар гаиләсе. Миннәхмәт абый һәм Хәлимә апа балалары  

Галиәхмәт (1949), 

Мөхәмәтнур (1959), Рафиснур (1963), Габденур (1957), Мансур (1956)  белән. 

1975 ел. 



 

Миннәхмәт абыйны колхоз рәисе Ибраһим Миндарович бүләкли. 9 май 2000 

ел 



 

Миннәхмәт абый белән Хәлимә апа 
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