
 

Җинү  безгә җиңел бирелмәде. 

Бөек Ватан сугышының дәхшәтле һәм 

канкойгыч 1418 көне һәм төне кешелек 

хәтирәсендә мәңге чыкмас. Илебезнең 

миллионлаган намуслы һәм батыр ул-кызлары 

җирдә тыныч һәм бәхет өчен гомерләрен 

бирделәр. Менә инде сугыш беткәнгә дә куп вакыт узды. Җир йөзендә 72нче 

тапкыр яз киләчәк. Ләкин Җиңү җиңел бирелмәде. Зур корбаннар хисабына , 

халкыбызның батырлыгы, каһарманлыгы барәбәренә яуланды ул. Ул елларда 

тылда калгахатын-кызлар, картлар, яшүсмерләр батырлыгын фронттагы 

сугышлар каһарманлыгына тиңләрлек була. Алар 4ел буе үз-үзләрен аямыйча 

аямыйча эшләгәннәр, иген иккәннәр, снарядлар җитештергәннәр, урманнар 

кискәннәр, сугышчыларны киендергәннәр. Балалык еллары дәхшәтле сугыш 

елларына туры килгән авылдашларыбыз, туганнарыбыз үзләре күргән 

михнәт, авырлыклар турныда тыныч кына сөйли алмыйлар.   

  Менә быелгы яз безгә Җинүнең 75 еллыгын алып килде. Без 75 ел инде 

тыныч күк, якты, бәхетле кояш белән көнебезне башлыйбыз. Сугыш көннәре 

елдан-ел артта  кала. Ләкин гомер алга барган саен ул көннәрнең батырлыгы 

безне ныграк сокландыра. Ул көн үзенең сокландыргыч җәйге яктылыгы һәм 

котычкыч кайгы караңгылыгы белән бергә буталып еракта калды инде, Тарих 

аны үзенең  елъязмасына теркәп куйды. Бу көн беркайчан да кире 

кайтмаячак. Ләкин ул һаман миллионнарның хәтерендә саклана. Туган 

илебезнең азатлыгын яклап үз-үзләрен аямыйча дошманга каршы 1418 көн  

һәм төн сугышты безнең батыр солдатларыбыз. 

Сугыш инде күптән инде бетте... Окоплар инде җир белән 

тигезләнделәр, аларны яшел чирәм каплап китте, фронт юллары урынында 

яңа шәһәрләр барлыкка килде., блиндаңлар чәчәкләр белән капланды. Тик 

сугыш хәтирәре онытылмыйлар. Хәтерләрдә кабат-кабат яңаралар. 



Ватан сугышы кешелек тарихында моңанрчы курелмәгән дәһшәтле һәм авыр 

булды. Җиңү таңы атты. Ләкин Җиңү бик куп гомерләр бәрабәренә яуланды 

шул.  

1945 елның 9 маенда яңгыраган Җиңү салютыннан соң ярты гасыр 

вакыт узды. Ел артыннан еллар уза. Дәһшәтле сугыш китергән яралар әле дә 

булса искә төшеп әрнеп алалар. Шуңа күрә дә 1941 елның 22 июнен беркем 

дә тыныч күңел белән искә ала алмыйдыр. 

Минем олуг зат, һәм хезмәт ветераны –Наумир Самигуллин турында 

язып китәсем килә.  

Наумир Абдулла улы Сәмигуллин 1925 елның 28 гыйнварында Кукмара 

районы Мәмәшир авылында туа. Мәктәпкә барасы елның чәчкле язында 

әнисе Һәдия бәби тапкач вафат була. Тормышның ачысын-төчесен, кайгы- 

хәсрәтнеяшҗтән татырга туры килә Наумир абыйга. Ул, Мәчкәрә авылына 

йореп, 7нче сыйныфны тәмамлау белән, 1940 елда Казан Елга техникумының 

бүлегенә укырга керә. Әтисе Абдулла Сәмигуллин, авылда йорт-җирен 

сатып, гаиләсе белән Карелиянең Выборг районына күченеп китә.  

Финдляндия чиге буенда бер ел чамасы гына яшәп калалар. 1942 елда 

сугыш чыгу белән һәммә нәрсәләрен калдырып, көч- хәл белән янә авылга 

кайталар. Үз җирендә качаклар шикелле кал әле! Әтисе якындагы Мәчкәрә 

урта мәктәбенә хуҗалыгык  мөдире булып урнаша, таш мәктәпнең аскы 

каттагы кысан бүлмәсендә дүрт бала белән гаиләсен сыйдыра. Бик салкын 

кышның бер көне аеруча авыр була. Боз ваталган төндә, утын төялгән йөк 

белән бата башлагач, атын коткарырга омтылып нык чыланган әтисенә суык 

тия.1942 елның апрелендә 46нчы яшендә дөнҗя куя ул.  

1943 елның февралендә армияга чакыру кәгазе ала. 2нче Мәскәү 

Пулемет училиәесында елдан артык, курсант погоннарын тагып, аяк итен 

ашап, шуышып , михнәтле сугыш осталыгына өйрәнә. Аннан Беренче Балтик 

буе фронтында 3нче Котельниково танк корпусына беркетелгән мотопехота 

бригадасанда авто-матчылар взводы командиры булып сугышларда 

катнаша,шәхси батырлыклар күрсәтә. Икенче мәртәбә каты яраланганнан соң 



8 ай хәрби госпиталҗдә дәвалана. 1945 елның июлендә инвалид язуы белән 

туган якка кайта.  

Аннан соңгы тормышы мәгариф эше, балалар укыту белән бәйләнгән. 

Кукмара районы Сәрдекбаш җидееллык мәктәбендә укытучы булып 4ел, 

Туембашта мәктәп директоры хезмәтендә 6ел, Мәчкәрә урта мәктәбендә 

укытучы, завуч, директор постында 25 ел  эшли. Ана армиядан кайткач 

“Батырлык өчен”  1941-1945 елларда Германияне җиңгән өчен медале , 1 

“Ватан сугышы “ ордерлары ала.  

Кукмара муниципаль районы Халык депутатлары Совет карары белән 

Мәчкәрә урта мәктәбенә 2005 елның июнҗ аенда Сәмигуллин Наумир 

Абдулла исеме бирелде.  

Мәктәпкә дәрәҗәле исем бирү турында карада тубәндәгеләр 

курсәтелгән иде : “ Наумир Самигуллин Бөек Ватан сугышы һәм мәгариф 

ветераны . 25 ел дәвамында әлеге мәктәпне җитәкләде , аңа нигез 

салучыларның берсе булды. Фронттагы һәм хезмәттәге батырлыклары өчен 

“Ватан сугышы ” орденына, “Батырлык өчен ” “германияны җингән өчен” 

медалҗләренә лаек булды.  

Сугышның ачы газапларын җанының, тәненең һәр тамыры аша 

үткәргән ветеран безгә үзе дә сөйләргә ярата иде. Ахырдан мондый ачы 

язмышларны бер- кайчан да, беркем дә башка күрмәсен иде дигән теләген 

белдерә иде ул.  

Ул узенең сугыш турындагы хәтирәләрен узенең китабында бастырып 

чыгара. Аның ул китабынын бер битендә еламыйча укып булмый.  

Өлкән буын ул тере тарих. Алар  сөйләгәнне язып та, аңлатып та бетерә 

торган тугел. Аларның сафлары көннән көн кими бара. Аларның 

кичерешләре тарихта гыла калсын иде, яңадан сугыш афәтләре 

кабатланмасын иде. 

 


