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Кеше үлә, герой үлми... 

Батырлык мәңгегә кала! 

 

 Миңа Муса Җәлилнең бу сүзләре   моңа кадәр күп батырлыклары 

халыкка билгесез булып калган, авылдашлары  телендә үзара яратып, якын 

итеп “моряк Шәйхел” дип йөртелгән  батыр бабам турында язылгандыр 

кебек. 

 Карт бабам Шәйхел тормышы, бигрәк тә аның фронттагы 

батырлыклары турында  авыл халкы телендә күп сүзләр йөрде. Аның 

Советлар Союзы Герое  исеменә тәкъдим ителгән булуы турында да хәбәрләр 

бар иде. Ул үзе, аның кордашлары, фронтовиклар да шулай дип сөйләгәннәр, 

имеш, ул үзенең кискен характеры белән гаделлек эзләп, ниндидер зур 

чиндагы командирга көч кулланган яисә аткан икән,  шуннан соң илебезнең 

иң югары бүләген ала алмаган дигән сүзләр дә ишетелде.   

 Эзләнү эшләре барышында ел дәвамында  төрле чыганаклар һәм архив 

материалларыннан кирәкле  мәгълүматлар тупланды: район хәрби 

комиссариаты, Татарстан Республикасы хәрби комиссарияты белән элемтәгә 

керелде, Россия Федерациясе оборона Министрлыгы Үзәк архивына   хат-

запрос җибәрелде, “Кызыл Татарстан” газетасы редакциясе архивы, “ОБД 

мемориал”, “Подвиг народа”, “Кремник.ру”, “Эхо войны” сайтларыннан 

мәгълүматлар алынды, Шәйхел бабайны белгән кешеләр,  туганнар, 

фронтовиклар белән әңгәмә-сораштырулар үткәрелде һәм бу язмабызда  

җыелган материалларга анализ ясап Шәйхел бабайның, мәгълум җырдагыча, 

ярты Европаны үткән сугышчан юлын, гаҗәеп батырлыклар белән тулы 

тормышын тасвирларга тырыштык. 

  

 



Карт бабам Шәйхел батырлыгы – гаиләм легендасы. 

 

 Карт бабам Шакиров Шәйхел Шакир улы 1925 нче елның 2 нче 

мартында  Краснобор районы (ТАССР) Девятерня авылында гади крестьян 

гаиләсендә өченче бала булып дөньяга килә. Гаиләдә дүрт бала – ике кыз, ике 

малай үсә. Өлкән апасы  Маһируза, икенче апасы Мәрдия, энесе Хуҗәхмәт 

була. Әтисе Хөсәенов Шакир һәм әнисе  Хөсәенова Мәгъсүмә колхозда 

эшләгәннәр. Авыр хезмәттән бушаган арада  әнисе мохтаҗлыкны киметү 

өчен тегүчелек белән шөгыльләнгән. Гаилә ничек кенә тырышып эшләсә дә, 

тормыш  бик авыр була, җитмәсә, әтисе Шакир бабай үпкә чире белән 

җәфаланган, һәм озакламый, тиешле медицина  ярдәме булмаганлыктан, 

дөнья куйган. 30 нчы елларда  әтисез гаиләнең тормышы, билгеле, тагын да 

авырлаша. Тормыш ничек кенә авыр булса да, бабам Шәйхел тырышып 

укыган, укудан бушаган арада газиз әнисенә булышырга тырышкан, 

тормышны, туган җирен, илен чиксез  яратып үскән. 

 

Сугыш чоры – батырлыклар юлы 

 Патриот бабам Шакиров Шәйхел Шакир улы 1942 нче елның январь 

башында үзе теләп  илебезне фашист илбасарларыннан азат итү максаты 

белән фронтка китә. Хезмәткә алсыннар өчен 17 яшьлек көче ташып торган 

егет  яшен 1 елга арттырып, үзен военкоматта хәрби документларда 1924 нче 

елгы дип яздыру җаен таба. Красный Бор военкоматыннан 10 нчы январьда  

чыгып китеп, Казанда беркадәр хәрби хәзерлек үткәннән соң ул 1942 нче 

елның 10 нчы февралендә инде фронтта була. 1942 елның сентябреннән 1943 

елның 6 маена кадәр 55 нче номерлы диңгез бригадасында хезмәт итә. Диңгез 

бригадасы моряклары 1941 ел азагына кадәр Балтыйк флоты составында 

илебезнең диңгез чикләрен дошманнан саклаганнар, ләкин 1941елның 

азагында  илебез язмышы өчен авыр хәлиткеч сугышлар барган  вакытта 



Югары башкомандование ставкасы карары белән флотта хезмәт итүче 

моряклардан  3-4 мең сугышчыны эченә алган махсус диңгез бригадалары 

төзелгән, ә 55 нче диңгез бригадасы пехотачыларын  Ленинград шәһәрен 

дошманнан сакларга җибәрелгәннәр. Бабам Шәйхел 1942 елның 29 

сентябреннән Ленинград фронтының 67 нче армиясе составындагы 55 

номерлы шундый диңгез бригадасында хезмәт итә башлый. Бригада Ватан 

сугышының иң фаҗигале канкойгыч Ленинград блокадасын өзү өчен барган 

Нева плацдармында (“Невский пятачок”) сугышларда катнаша. Башка 

сугышчылар белән бергә меңнәрчә диңгез пехотачылары зур батырлыклар 

күрсәтеп һәлак була (тулы булмаган информация буенча кечкенә генә Нева 

плацдармында 50000 чамасы сугышчы һәлак була(!)). Ленинградны 

саклагандагы батырлыклары өчен  Санкт-Петербургның бер урамы бүген дә 

герой диңгез пехотачылары хөрмәтенә  “Диңгез пехотасы” исемен йөртә. 

Безнең бабай могҗиза белән бу сугышларда исән кала, язмыш аңа тормыш 

бүләк итә. 1943 елның 6 маеннан бригадада исән калган санаулы диңгез 

пехотачылары белән берлектә 123 нче Ленин орденлы  укчы дивизиянең 255 

укчы полкында хезмәт итә башлый, ләкин диңгез пехотачылары  

командование аерым рөхсәте белән моряк формасына турылыклы булып 

калалар, сугыш ахырына кадәр зур горурлык белән диңгезче формасында 

йөргәннәр. Бабам Шәйхел хезмәт итә башлагач та дивизия елдан артык 

Ленинградка килү юлын көньяктан дошманнан саклый. Тарихчылар 

әйтүенчә, Волхов һәм Ленинград фронтлары бөтен Бөек Ватан сугышы 

чорының иң куркыныч, канкойгыч участогы булган, анда иттарткыч кебек 

көн саен меңнәрчә солдат гомере өзелгән, явыз үлем һәркайда сагалаган, 

беркемне дә кызганмаган. Елның кышкы үзәк өзгеч салкыннарында азык 

килмәгән көннәрдә хәлсезләнгән солдатлар чиратлашып учак янына 

җылынырга ятканнар, еш кына кулларын сузган килеш янгын капканны 

сизми тереләй янып үлү очраклары да була, кием алыштыру өчен үлгән 

солдатларның киемен салдырырга туры килгән. Безнең солдатларның ач 

икәнлеген белеп кайчак  немецлар таякка икмәк буханкасын элеп: “Рус, 



безнең якка чык, икмәк ашарсың” - дип язып элгәннәр, яки кычкырганнар, 

ләкин беркем дә провакациягә бирелмәгән, сатлыкҗан исемен күтәрмәгән. 

Оборонада салкын, юеш окопларның барлык газапларын күргән татар егете 

Шәйхел дә түзә, җиңүгә ышанычын югалтмый. Дивизия командованиесе һәм 

сугышчылары тарафыннан дошманны Ленинградка якын җибәрмәү өчен 

бары да эшләнә, шәһәрне саклау гына түгел, еш кына  төнлә дошман тылына 

көтелмәгән һөҗүмнәр оештырыла, дошманга тынгылык бирелми.  Шундый 

сугышлар барышында  бабам 1942 нче елның 7 нче сентябрендә беренче 

тапкыр  яраланып, 1 ай госпитальдә ятып чыга. 1942 нче елның октябреннән 

дивизия көчләрен тулыландыру һәм  хәрби хәзерлек алып бару өчен 

вакытлыча тылга күчерелә. Җитәрлек хәзерлек үтеп, тулыландырылган 

дивизия генерал-майор М.П.Духанов командалыгындагы 67 нче армия  

составында Ленинград блокадасын өзү өчен искиткеч авыр сугышларда 

катнаша. Бу чорда Шайхел бабам хезмәт иткән фронт линиясен киң булып 

җәелгән, катып кар белән капланган Нева елгасы аерып торган. Каршы як 

ярда инде 1,5 ел гитлерчылар хуҗа булып торган. Яр буе позицияләрен 

саклау өчен алар һәр җирдә тирән окоплар, күптармаклы траншеялар 

казыганнар, ут ачу нокталары, командалык итү пунктлары төзегәннәр, биек 

яр буена чәнечкеле тимерчыбыклар сузганнар, су сибеп боз белән 

катырганнар. Каршы як ярдагы 8 нче ГРЭС бинасын фашистлар көчле 

ныгытылган һәм корал белән тутырылган крепостька әйләндергәннәр, шуның 

өчен безнең сугышчылар аны “Нева Измаилы” дип атаганнар. Шулай итеп 

Нева елгасы яр буен гитлерчылар совет гаскәрләре ала алмаслык итеп 

ныгытканнар. 

 Оборонада торуның да ниһаять ахыры якынлаша, 1943 нче елның 

салкын 12 нче январе иртәсендә 9 сәгать 30 минутта моңарчы күрелмәгән 

көчле 2 сәгать 20 минутлык артиллерия әзерлеге белән Ленинград 

блокадасын өзү өчен “Искра” операциясе  башлана. Нева елгасының 

фашистлар урнашкан сул як яры калтырый, кышкы җир өсте кара төскә керә, 

дошман ныгытмаларына ут һәм металл өермәсе ява, ныгытмалары сафтан 



чыгарыла. Авыр 1941/1942 елларда мондый артподготовка турында 

хыялланырга гына мөмкин булган, бер тәүлеккә бер пушкага бер снаряд кына 

атырга мөмкин булган... Ә хәзер 1943 ел! Явыз дошманны кыйнар вакыт 

җитте! Моны һәр сугышчы аңлый, көчле артиллерия канонадасы, гвардия 

минометлары “Катюша”ларның дошманга көлтәсе белән ут яудыруы 

сугышчыларның рухын күтәрә, уңышка ирешү ышанычын арттыра. Блокада 

газапларын күргән тәҗрибәле ленинградлы солдатның күзләреннән яшь ага 

һәм кычкырган авазы ишетелгәләп ала: ”Это вам за погибших ленинградцев! 

Это вам за Ленинград! Это за мою мать, за моих погибших детей!”  

 Орудиеләр тавышы тынуга, һөҗүм итүче гаскәрләр Нева елгасын үтеп, 

блокаданы өзү өчен дошманга ташлана. Дошман искиткеч каршылык 

күрсәтә, көчле ныгытмаларга каршы сугыш барышында  безнең гаскәрләр 

саны сирәгәя, ләкин ничек кенә булса да, һөҗүмне туктатырга ярамый. Ленин 

шәһәрен чолганыштан чыгарырга, халкын ач үлемнән коткарырга кирәк!  

Дошман котырынып каршылык күрсәтә, танклар, үзйөрешле орудиеләр 

ярдәмендә   күп тапкыр контратакага күчә, ләкин һөҗүм итүче совет 

гаскәрләре зур югалтулар булуга карамастан, әкренләп алга баруны дәвам 

итәләр. Бабам Шәйхел хезмәт итүче 123 нче дивизия Нева елгасы аръягында 

плацдармны ышанычлы саклый, фашистларның контратакаларын кире кага,  

көчле ныгытмаларыннан артиллерия һәм  миномет уты ярдәмендә 

кысрыклый, танклар һөҗүмен кире алып ташлый. 

 Соңрак, 170 нче һәм 96 нчы фашист дивизияләре әсирләре әйтүенчә, 

аларга бернинди югалтуларга карамыйча, Кызыл Армияне Нева елгасы 

ярларыннан алып ташлау, блокаданы йому бурычы куелган була. Шәйхел 

бабам хезмәт иткән 123 нче дивизиянең  полковник  Алексей Григорьевич 

Козлов  җитәкчелек иткән 255 нче укчы полкы да үз  алларына куелган 

бурычны үтиләр, дошманны алга үткәрмиләр. 1943 нче елның 18 нче 

январенда Ленинград һәм Волхов фронты гаскәрләре Ленинград блокадасын 

өлешчә өзүгә ирешәләр, Ленинград блокадасы бетерелә! Исән калган 



ленинградлыларның шатлыгының чиге булмый! Ладога күленең көньяк яр 

буе 8-11 километр киңлектә дошманнан азат ителә. Ленин шәһәре Зур җир 

белән кушыла!  20 көн эчендә кыш көне бу коридор буенча тимер юл салына. 

Камалыштагы  шәһәргә азык-төлек, медикаментлар, корал кертелә башлый.  

Бу сугышлардагы батырлыклары өчен курку белмәс газиз бабам Шакиров 

Шәйхел “Ленинград оборонасы өчен”  медале белән бүләкләнә. Быел 21 нче 

январьда Ленинград блокадасы өзелүгә 71 ел тулды. Ленинград шәһәренең  

ике ел ярым чолганышта яшәве – Бөек Ватан сугышы тарихындагы иң 

аянычлы көннәр һәм безнең моны онытырга хакыбыз юк! 

 Блокада өзелгәч тә, 18 ай буенча дивизия сугышчылары кан белән 

яулап  алынган ныгытмаларны батырларча саклый, үз алдына куелган 

бурычларны уңышлы хәл итә, дошман көчләрен туктаусыз юк итә, 

дошманның бик күп төрле калибрдагы орудиеләре, минометлары, танклары, 

самолетлары, пулеметлары юк ителә, корал һәм азык-төлек складлары кулга 

төшерелә. 21 меңләп  дошман солдаты һәм офицеры юк ителә. 1943 нче ел 

башында дошман күп тапкыр яңадан Ленинградны блокадага алырга 

тырышып карый, ләкин булдыра алмый. Шундый сугышлар барышында 

Шәйхел бабам яңадан яралана, 17 нче февральдән апрель башларына кадәр  

фронттан ерак түгел госпитальдә ятып чыга. Дәваланып чыкканнан соң 

бабам ул вакытта Ленинград фронтына керүче үзенең  полкы составында  

оборона сугышларында катнаша һәм 1943 нче елның 27 нче июлендә 

күрсәткән батырлыгы өчен  “Батырлык өчен” медале белән бүләкләнә. 

Бүләкләү турында приказда түбәндәгеләр язылган: “Стрелка 6 стрелковой 

роты  - красноармейца Шакирова Шайхула Шакировича за то, что он в бою 

27 июля 1943 года в районе высоты 43,8 под сильным огнем противника, 

рискуя собственной жизнью, доставлял донесения и распоряжения от 

командного пункта батальона до расположения  взводов. Участвуя в 

отражении контратаки противника, уничтожил 4  немцев”.   



 Батыр ярасыз йөрми, диләр. 1943 нче елның җәйге локаль сугышлар 

барышында  отделение командиры  бабам кече сержант  Шакиров Шәйхел 

снаряд кыйпылчыгы тиеп, яңадан, өченче тапкыр яраланып, 23 нче августтан 

27 нче сентябрьгә кадәр  госпитальдә ятып дәвалана.  Госпитальдән чыккач, 

ул Ленинград фронтына караган 372 нче укчы дивизиядә хезмәтен дәвам итә, 

Новгород-Луга операциясендә катнаша, 1944 нче елның  20 нче январендә 

Новгород шәһәрен азат итәләр. Бу уңышлары өчен дивизиягә “Новгородская” 

исеме бирелә. Дивизия белән ул вакытта генерал-майор Петр Иванович  

Радыгин җитәкчелек итә. Аннан соң булган каты сугышларда батыр бабам 

яңадан таныла: 1944 нче елның 3 нче февралендә күрсәткән батырлыклары  

өчен аны тагын “Батырлык өчен” медале белән бүләклиләр. Выборг һөҗүм 

операциясендә уңышлы катнашканы өчен 1944 нче елның 20 нче июнендә 

372 нче укчы дивизиянең барлык полкларына да “Выборгские” исеме бирелә. 

 1944 нче елның август-сентябрь айларында дивизия Таллинга һөҗүм 

операциясендә катнаша, Эстониянең Пярну һәм башка күп шәһәрләрен 

дошманнан азат итә. 

 Курку белмәс җитез, көчле Шәйхел бабам дошманга каршы 

көрәшләрдә искиткеч батырлык үрнәкләре күрсәтә. 1944 нче елның 23 нче 

сентябрендә командиры капитан Баленков тарафыннан язылган, бүгенгәчә 

исән калган справкада аның гаҗәеп батырлыгы түбәндәгечә сурәтләнә: “Дана 

справка старшему краснофлотцу Шакирову Ш.Ш., он действительно подбил 

один немецкий танк и две автомашины, убил 22 немецких солдат, офицеров. 

Он показал в боях с немецкими и финскими захватчиками свой героизм и 

отвагу.” 

Шул көннәрдә бабам дүртенче тапкыр яраланып, госпитальдә савыгып 

чыга һәм үзенең зур дәүләт бүләге – III дәрәҗә Дан ордены белән 

бүләкләнүен белә.  Ул хезмәт иткән  236 нчы Кызыл Байраклы Выборог укчы 

полкы 372 нче Кызыл Байраклы Новгород укчы дивизиясе 2 нче Белоруссия 



фронты составында илебезне дошманнан азат итү сугышларында катнашуын 

дәвам итә.  

 1945 нче елны дивизия Польша һәм Көнчыгыш Пруссиядә стратегик 

әһәмиятле сугыш операцияләрендә катнаша, шул елның 17 нче январенда 

Цеханув шәһәрен азат итә, дивизия уңышлы  җиңүләре өчен  Кызыл Байрак 

ордены белән, ә  ВКП(б) членлыгына кандидат батыр  Шәйхел бабам бу 

сугышларда  күрсәткән искиткеч батырлыклары өчен дивизия командиры 

генерал-лейтенант Радыгин тарафыннан зур хөкүмәт бүләге – II дәрәҗә Дан 

орденына тәкъдим ителә һәм бүләкләнә.  Аның батырлыгы турында 

Наградной листка түбәндәгеләр язылган: “Тов. Шакиров, участвуя в боях по 

прорыву сильно укрепленной и глубоко эшелонированной обороны 

противника, проявил стойкость и мужество. В районе города Цеханув 

17.01.45 года он с группой разведчиков разведал передний край обороны 

противника, при чем им выявлено одна зенитная пушка, станковый пулемет 

и одна автомашина. Он с товарищами дерзким налетом с криком  ура 

набросились на гитлеровцев, последние разбежались, оставив убитыми 2 

немцев. Тов. Шакиров захватил  станковый пулемет. 19.01.45 г. ночью тов. 

Шакиров на переднем крае противника выявил 4 танка, танки были 

замаскированы, о чем тов. Шакиров немедленно сообщил командованию. 

     За проявленные стойкость, мужество и преданность  своей родине тов. 

Шакиров достоин правительственной   награды ордена « Славы II степени». 4 

февраля 45 года”.  

 Сугышлар вакытында бишенче тапкыр җиңелчә яралана. Ел дәвамында  

дивизия авыр сугышларда катнашып, Көнбатышка баруын дәвам итә, 

февраль аенда  бабам Шәйхел Шакиров укчы-разведчик дәрәҗәсендә 

Варшаваны азат итү сугышларында катнаша. Сугыш документлары  

арасындагы справкада  аның “Варшаваны азат иткән өчен” медале белән 

бүләкләнергә тиешлеге әйтелә, ләкин бүләкләре арасында аның, ни 

сәбәпледер, бу бүләге күренми. 



 Дивизия Польша һәм Көнчыгыш Пруссия җирләрен азат итә барып, 

Грауденц, Староград, Клоудоу, Зукшин, Прауст, Данциг шәһәрләрен 

дошманнан чистарта.  Бу җиңүле сугышлар өчен Шәйхел хезмәт иткән 1236 

нчы Кызыл Байраклы Выборг полкы Александр Невский ордены белән 

бүләкләнә.  

 Ә ул вакытта инде ВКП(б) члены газиз бабам ныгытылган Зукшин  

районын һәм Прауст шәһәрләрен азат иткәндә тагын искиткеч зур 

батырлыклары белән аерыла. Бу батырлыклары турында 372 нче Кызыл 

Байраклы Новгород  укчы дивизиясе командиры генерал-майор 

Белоскурский имзалаган Наградной листка түбәндәгеләр язылган: “Тов. 

Шакиров, участвуя в наступательных  боях по освобождению Польши и в 

боях в Восточной Пруссии показал себя смелым и находчивым разведчиком. 

При взятии сильно укрепленного  опорного пункта  обороны немцев д. 

Зукшин,  пробравшись в расположение противника, гранатами уничтожил 

станковый пулемет вместе с его   расчетом, обеспечив тем самым свободное 

продвижение стрелкового подразделения. На подступах к городу Прауст 

23.3.45 с  группой из трех человек, пробравшись в дом, где засел вражеский 

пулеметчик, выстрелами из автомата  уничтожил его и из трофейного 

пулемета повел огонь с фланга по противнику.  Воспользовавшись 

замешательством противника, наше стрелковое подразделение 

стремительным броском выбило немцев с занимаемой позиции и на их 

плечах ворвалось  в город Прауст. 

       За успешное выполнение заданий командования и проявленные при 

этом стойкость и мужество т. Шакиров достоин правительственной награды 

ордена «Славы III степени».   8 мая 1945 год”.    (I дәрәҗә  Дан ордены 

урынына ялгышлык белән III дәрәҗә дип языла)  

 Дивизия шулай ук Берлинны алу сугышларында катнаша, сугышны 5 

нче майда гарнизоны капитуляцияләгән Рюген утравын азат итү белән 

тәмамлый. Данлыклы дивизиянең соңгы маршы  Рюген утравыннан Эльба 



елгасына кадәр булган маршы була. Шәйхел бабам Германиянең салкын 

Эльба елгасы суын татып карый һәм шунда үзенең инде    өч ел  күрмәгән 

туган ягын, тәмле Көтмәс елгасы суларын ничек итеп көчле сагынуын аңлый. 

Эльба елгасы буенда батыр дивизия сугышчылары  союзниклар гаскәре  

белән очраша, сугыш бетә, озак көтеп алган Бөек Җиңү суларын килә. 

Сугышның соңгы көннәрендә дә батыр бабам Шакиров Шәйхел Шакир 

улына батырлыкларга юл калган икән.  Куркусыз батыр 1945 нче елның 13 

нче маенда  372 нче дивизия командиры Белоскурский тәкъдиме белән  

“Кызыл Йолдыз” орденына тәкъдим ителә һәм 17 нче майда бүләкләнә. 

Күптән көтелгән демобилизиция башлана. Ниһаять, СССР Верховный 

Советының XII  сессиясе карары  буенча Шәйхел Шакир улы Шакиров та  

Германиядәге Совет  Оккупацион Гаскәрләр  Группасы Башкомандующие  

Советлар Союзы  Маршалы Жуков һәм Хәрби Совет  Члены генерал-

лейтенант Телегин имзалаган 1945 нче елның 9 нчы ноябрендәге карары 

буенча  туган якларына - әти-әнисе янына Девятерняга кайта.  

 Сталин портреты төшерелгән демобилизация турындагы карарда 

түбәндәгеләр язылган: “Боевому товарищу Шайхулу Шакировичу Шакирову! 

По решению XII Сессии Верховного Совета СССР Вы демобилизуетесь из 

Красной Армии и возвращаетесь на родину. 

      Немало суровых испытаний выпало на Вашу долю. Но трудности  и 

лишения, которые пришлось Вам испытать в великой освободительной 

войне, не прошли даром, а увенчались нашей победой над самыми злейшими 

коварными врагами нашего народа – гитлеровской Германией и 

империалистической Японией. «Отныне мы можем считать нашу  отчизну 

избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и японского 

нашествия  на востоке» (Сталин) 

       Вы хорошо послужили Родине и освободили свою родную землю от 

врага, в центре его звериного логова  водрузили над Берлином знамя победы. 



     За честную службу на благо  нашей Родины объявляю вам благодарность.  

      Теперь, после победы, Родина приглашает Вас домой, к вашим семьям, к 

женам и детям. Вам предстоит сменить оружие войны на орудие труда. 

Трудитесь, работайте на заводах, на колхозных полях так же хорошо, как 

воевали. Окажите максимальную помощь отчизне   в её великой 

созидательной работе. Будьте в первых рядах нашего героического народа. 

Высоко держите честь воина Красной Армии, гражданина социалистического 

государства. 

        Под руководством нашей славной большевистской партии, под 

предводительством нашего великого вождя товарища Сталина постоянно 

крепите экономическую и оборонную мощь великой советской державы. 

       Желаю Вам успеха на новой работе. 

       Счастливого пути, дорогой товарищ!”.   

       Маршал Советского Союза Жуков.   Генерал-лейтенант Телегин. 

                       9 ноября, 1945 года”. 



 

  

   

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Җиңү килде. Германия. 4 нче июнь 1945 нче ел. 

 

 


