
ӘТИЕМ ИСТӘЛЕГЕНӘ

Узган гасырның 60—80 нче елларында «Яшәү белән үлем 
ара сында» әсәре чын мәгънәсендә бестселлерга әверелеп, һәр 
кеше аны укып чыгуны үзенең бурычы дип саный иде. Аннан соң 
байтак еллар узды. Без XXI гасырга чыктык, әмма сугыш, фашизм 
темалары бүгенге көндә дә актуаль булып кала бирә. Әлеге 
үлем    сез автобиографик әсәрнең авторы  —  минем әтием Нәби 
Дәүли.

Тарих битләреннән белүебезчә, әсирлектә булган сол-
дат  ларны Туган илләрендә кочак җәеп каршы алмыйлар. 
Әти дә шундый язмышка дучар була: кая барса, шунда ишек 
ябык, сөйләшү тү гел, исәнләшүче дә юк, күрмәскә-ишетмәскә 
тырышалар… Бары тик 1953 елдан соң, Хрущёв заманында 
берникадәр хөр тәртипләр ур наша башлагач кына, Нәби 
Дәүлине татар язу чы ларының «Аккош күле» иҗат йортына 
каравылчы итеп эшкә алалар. Язмыш тарафыннан кыерсытылса 
да, урман нигъ мәтләре белән туенып, ачлы-туклы яшәсә дә, әти 
язучы хезмәтенә тугрылыклы булып кала. Аның «Яшәү белән 
үлем арасында» исемле повесте шушы чорда (1953—1957) 
языла. Бу әсәр фашизмга кар шы көрәшкә берләшергә ча  кы ру 
авазы булып яңгырый: әтигә элек кеге Советлар Союзының төрле 
почмакларыннан хат лар килә башлый. Хатлар аша ке шеләр аңа 
тирән рәхмәт хислә рен белдерәләр, әсәрнең дәвамын  сорый-
лар. Шулай итеп, «Җиме релгән бастион» романы иҗат ителә.

1957 елдан 1989 елга кадәрге чорда әтинең төрле жанрдагы 
егермеләп китабы басылып чыкты. Әсәрләр арасында шигырьләр 
дә, публицистик яз малар да, балалар өчен хикәяләр дә бар.

Әти искиткеч кеше иде. Һәртөрле явызлык-вәхшилекләр кү-
реп, ачы язмыш юлы үтүенә карамастан, ул беркайчан да 
тө шенке леккә бирелмәде, киң күңелле булды. Сугыш беткән 
көннән алып соңгы сулышына кадәр ул үзенең аклануына ыша-



нып, шул хәбәр не көтеп яшәде. Гражданин, трибун язучы, җә-
мәгать эшлеклесе буларак, исеменең аклануы аның өчен зур 
әһәмияткә ия иде. Ни кызганыч, әти мәңгелеккә йөрәк әрнүе 
белән китте.

Көтелгән хәбәр әтинең вафатына 6 ай дигәндә 1990 елда 
гына килеп иреште. Әлеге документта Дәүләтшин Нәбиулла 
Хәсән улы ның Сугыш ветераннары совет комитетының (СКВВның) 
«Фашистларның Бухенвальд-Дора үлем лагерьларында фа шист-
ларга каршы азатлык көрәшендә катнашучы» медале бе лән 
бүләкләнүе турында хәбәр ителә. Медаль һәм документ «Казан» 
милли-мәдәни үзәгенең музеенда саклана.

Язмыш һәм Вакыт сы науларып кичеп:

Мин юлларны җир өстендә
Адым белән санап йөрдем.
Сугышта да, тормышта да
Мин бер гади солдат идем,  —

дип яза әдип «Автопортрет» шигырендә. «Яшәү белән үлем 
арасында» автобиографик повестеның яңа басмасы Нәби Дәүли 
исе мен мәңгеләштереп кенә калмый, бәл ки газиз Туган иленә 
тугрылыклы солдатның иле каршында да, халкы алдында да йөз 
аклыгын чагылдыра кебек.

2017 елның 19 гыйнварында Казан шәһәренең Галактионов 
урамындагы Н. Дәүли яшәгән 3 «а» номерлы йортка милләт тә-
шебез истәлегенә мемориаль такта куелды.

Гөлфия Нəби кызы Дəүлəтшина



ЯШӘҮ БЕЛӘН ҮЛЕМ АРАСЫНДА

Бөек Ватан сугышы елларында фашизм 
тоткынлыгында һəлак булган дусларым 
истəлегенə багышлыйм.

Автор

Мин хәбәрсез югалган идем

1941 елның җәе иде.
Тыныч иртә иде.
Балалар әле матур төшләр күреп йоклыйлар. Кинәт офык 

чи гендә ниндидер алсу, кан төсле яктылык күренде. Аннан соң 
җирне калтыратып гөрелдәгән тавыш яңгырап китте. Шушы ты-
ныч иртәдә безнең җир өстендә фашист бомбасының бе ренче 
кат шартлавы иде бу.

Сугыш башланды. Чик баганаларын аударып, дошман без-
нең туган җиребезгә аяк басты. Ил кузгалды, халык күтәрелде. 
Ватан үзенең улларын һәм кызларын көрәш сафларына ча-
кырды.

Сугышның икенче көнендә үк миңа да военкоматтан по-
вестка килде. Инде кичке якта безнең эшелон юлга чыкты. 
Вокзалда меңләгән куллар, яулык болгый-болгый, безне озатып 
калды. Без фронтка киттек.

Мин сугышта гади солдат идем. Алдан ук әйтеп куям: ул 
ва кыт тагы сугыш стратегиясен тикшерергә яки тәнкыйтьләргә 
җыен мыйм. Бу минем хәлдән килерлек эш түгел. Ләкин мин шу-
нысын ачык белә идем: бу сугыш безгә көчләп тагылды. Без үз 
җиребезне дошманнан сакларга, туган халкыбызның азатлыгын 
якларга гадел сугышка чыктык. Без, теләмәсәк тә, үтерергә 
тиешле бул дык. Югыйсә безнең үзебезне үтерәчәкләр иде. 
Коллыкка төш кән илдә безгә нәрсә кала иде соң? Хурлык лы 
газап та сыкрау! Совет солдаты үзенең кечкенә генә окобында 



менә шулай зур уй йөртте, үзенең соңгы минутына кадәр туган 
илгә тугрылыклы булып калды.

Сугыш башланганда, көчләр тигез түгел иде. Моннан бер 
генә ел элек Россия белән Германия арасында төзелгән килешү 
пактын Гитлер сугышка әзерләнү өчен генә файдаланган. Дө-
ресрәге, па лач, шул пакт пәрдәсе артына качып, балта кай-
раган. Сугышның шулай мәкерле юл белән башлануын беркем 
дә көтмәгән иде, билгеле. Шул сәбәпле сугышның бе ренче елы 
Россия тарихында әле күрелмәгән авырлыклар аша барды.

Шул көннәрдә мин меңләгән иптәшләрем белән Белору ссия 
кырларында дошман чолганышында калдым. Ләкин бу җи ңелү 
түгел, сугышның бер моменты яки вакытлы бер хәле генә иде. 
Сугышта йөргән кеше моны яхшы белә. Сугыш һәр көнне яңа 
эз белән бара. Бүген солдатка котылгысыз булып күренгән хәл 
ир тәгә бөтенләй киресенчә булуы мөмкин. Безгә шунысы бил   геле 
иде: дошман безне чолгап алган, чигенү юлла рын бикләгән. Тик 
бу әле бар да бетте дигән сүз түгел. Чөн ки без үз җиребездә 
аяк ба сып торабыз. Тирә-ягыбызда үз авыл  ларыбыз, үз халкыбыз 
яши иде.

Билгеле, сугыш корбансыз булмый. Аны солдат сугышка ки-
тәргә повестка алган көнне үк исенә төшерә. Ләкин, әсир 
бу лыр мын дип, мин уйлый да алмый идем. Киресенчә, дошман 
безнең җиребездә үзе әсир калган кебек тоела иде миңа.

Чыннан да, әле сугышның беренче айлары гына. Безнең 
ар мия үзенең көчен җәеп җибәрергә өлгермәгән. Безне чолга-
ныштан коткарулары мөмкин кебек иде. Дошман армиясе әле 
үзе чолганышта калмагае дигән фикер безнең күңелләрдә озак 
яшәде. Сугыш тарихында шундый хәлләр дә булгалаган. Безнең 
өмет киселмәгән. Үзебезнең армиягә кушылу ышанычы безне 
юата һәм безгә көч бирә иде.

Без чолганышта күбәү идек. Минем кайбер окопташларым 
әле ул вакытта ук илгә кайта алганнардыр, яңадан үзебезнең 
армия белән сугыш юлыннан Берлинга кадәр барып җиткән-
нәрдер. Лә кин мин башка язмыш белән очраштым. Мин дош-
ман кулына эләктем һәм шул көннән алып бик озак вакытка 
«хәбәрсез югалып» калган идем. Бу сүзләрне язарга түгел, 
әй тергә дә авыр. Нишлисең, бу турыда сөйләмәскә мөмкинме 
соң? Шунсыз мин тыныч кына яши дә алмам, тыныч кына үлә 
дә алмам.



Яшь кеше!
Син минем яшемә җиткәндә, мин инде җирдә булмам. Бу 

ко тылгысыз аерылу алдыннан мин сиңа кечкенә генә хат язып 
калдырам.

Син әле мәктәптә укыган көннәрдә үк Җирнең тарихы бе лән, 
халыкларның тормыш юллары белән танышырсың. Синең күз 
алдыңнан бик еракта калган гасырлар узып китәрләр. Нинди 
генә исемнәрне күрмәссең син ул тарих битләрендә! Нинди генә 
хәлләрне очратмассың син ул чорларда!

Ниһаять, син шулай, тарих битләрен берәмләп ача-ача, без-
нең гасырга, без яшәгән чорга килеп җитәрсең. Һәм син анда 
«фашист» дигән сүзне күрерсең.

Кем иде соң ул фашист?
Мин сиңа шул турыда сөйләргә телим.
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