АНКЕТА
“Мои Бизяки” сайтына Бөек Ватан сугышы ветераннары турында мәгълүмат
урнаштыру өчен.
1. Фамилиясе, исеме,әтисенең исеме: Хуҗин Нурмехәмәт Хуҗа улы
2. Туган елы, урыны: 1906 ел, Бәзәкә авылы
3. Әти-әнисе:
3.1 Әтисе(исеме, әтисенең исеме), яшәгән еллары, кайчан һәм кайда туган, кайда һәм
кем булып эшләгән: Хуҗа . Бәзәкә авылында муллаларны укыткан
3.2 Әнисе(исеме, әтисенең исеме), яшәгән еллары, кайчан һәм кайда туган, кайда һәм
кем булып эшләгән: Гөлҗиһан. Бәзәкә мәдрәсәсендә абыстайларны укыткан
4. Туганнары(исемнәре, алар турында тулырак мәгълүмат): Әдия, Өммегөлсем,
Мулланур, Сара
6. Сугыш алдыннан кайда, кем булып эшләгән/укыган : колхозда бригадир булып
эшләгән
7. Кайсы РВКдан, кайчан чакырылган,документлары: 1941 елда киткән, 1942 елда
яраланып кайткан

9. Сугыш чорында һәм юбилейлар уңаеннан бирелгән дәүләт бүләкләре (дәүләт
бүләкләренең копиясе, удостоверениесе, ЦАМО РФдан алынган бүләкләү документы):
Медальләр белән бүләкләнгән
15. Сугыштан соңгы тормышы: гаилә(хатыны, балалары, оныкларының исемнәре;
кайда яшәгән/яши; кайда һәм кем булып эшләгән; хезмәте өчен дәүләт бүләкләре):
Хатыны – Хузина Хәдичә; балалары – Шамиль (1936), Зиннур (1940), Камиль (1943).
Сугыштан соң Бәзәкәгә кайтып бригадир булып эшләгән, мулла булып та торган.
Аннары Ташкентка киткән һәм озак еллар шунда яшәгән. 1966 елда Камиль абый
белән Мәүлия апаның туена чакырып кайтарган булганнар. Туйдан соң Ташкентка
кире киткән. 90-еллар башында Бәзәкәгә кайткан һәм үлгәнче шунда яшәгән.
16. Кайчан вафат булган, кайда җирләнгән: 1994 елның март аенда вафат булган,
Бәзәкә зиратында җирләнгән.
Искәрмә:
1. Анкетаны тутырганда туганнары, күршеләре, якташлары хатирәләрен дә язсагыз
иде.
2. Анкетага ветеранга кагылган документларның копияләрен теркәвегезне сорыйбыз.
Шулай ук сугышка кадәр һәм сугыштан соңгы елларда гаиләдә әти-әнисе, балалары,
оныклары, якыннары белән төшкән фотоларны белешмә язып (кайчан, кайда, кем)
беркетсәгез иде.
3. Ветеран турында тулырак мәгълүмат җыю өчен ЦАМО РФ, ОБД “Мемориал”
архивына мөрәҗәгать итүегезне сорыйбыз.
4. Сайтка урнаштырырга кызыклы дип тапкан башка документларны һәм мәгълүматны
да тапшыра аласыз.
5. Анкетаны “Мои Бизяки” сайты волонтерлары тәкъдим итә. Мәгълүматны үзегез
теләгән башка форматта язарга мөмкин, җаваплары булмаган сорауларны буш
калдыра аласыз.
Әзерләде: Хузин Камиль/______________

