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Язмада 1943–1944 елларда Бөек Ватан сугышында булган Тəфкил Бикчəн-

тəевның сугыш көннəре турында истəлеклəре тəкъдим ителə. Истəлеклəр 
Җиңүнең 60 еллыгы уңаеннан һəм мəктəп балаларына атап язылган. Истəлеклəрдə 
ниндидер нечкəлеклəр, хис-тойгылар бик чагылмый; автор, киресенчə, иң төп, үзе 
бик мөһим дип санаган моментларны гына яктырта.  

Язманың структурасы да уйланган: кереш өлешендə автор бөек сугышта 
җиңүнең кыйммəтен, татар халкының җиңүгə керткəн өлешен зурлап искə ала. 
Язманың бу өлеше өндəмə теле белəн язылган. Аннан автор армиягə алынуы, 
Суслонгер лагерында булуы, Икенче Балтыйк фронтында сугышка керүе турында 
яза. Язманың бу өлешендə инде аның үзəгенə үткəн вакыйгалар искə алына.  

Язмалар гади татар авылы баласының сугыш афəтен күрүе, шулай булуга 
карамастан, ныклы тормыш коруы турында бəян итə.  
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Тəфкил Дəүлəтша улы Бикчəнтəев (1925–2014), əти ягыннан минем 
бабай, Бөек Ватан сугышына кагылышлы истəлеклəрен 2005 ел башында, 
Җиңүнең 60 еллыгы якынлашкан көннəрдə яза. Сəбəбе – мəктəптə укучы-
лар белəн очрашу көтелə. Шул очрашуга əзерлек йөзеннəн ул истəлек-
лəрен теркəп куя. Истəлеклəр гади дəфтəргə язылган, теле төзек, диалек-
таль сүз-формалар юк диярлек. Дəфтəр минем гаилə архивында саклана.  

Тəфкил ага Бикчəнтəев Яшел Үзəн районының Айдар авылында 
туып, үсеп, укып, гомер буе шунда хезмəт куйган кеше. Атасы Дəүлəтша 
авылда мулла булып тора; Тəфкил үзе счетовод, бухгалтер булып эшли. 
Аның авылдан чыгып китүе дə сугышка алыну белəн генə бəйле.  

Сугыш бетеп 60 ел узгач язылганга, бу истəлеклəрдə ниндидер нечкə-
леклəр, хис-тойгылар бик чагылмый; автор, киресенчə, иң төп, үзе бик 
мөһим дип санаган моментларны гына яктырта.  

Язманың структурасы да уйланган: кереш өлешендə Тəфкил ага, па-
фоска бирелеп, бөек сугышта җиңүнең кыйммəтен, татар халкының 
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җиңүгə керткəн өлешен зурлап искə ала. Язманың бу өлеше өндəмə теле 
белəн язылган. Аннан автор армиягə алынуы, Суслонгер лагерында булуы, 
сугышка керүе турында яза. Язманың бу өлешендə инде аның үзəгенə 
үткəн вакыйгалар искə алына.  

Язмалар гади татар авылы баласының сугыш афəтен күрүе, шулай 
булуга карамастан, ныклы тормыш коруы турында бəян итə.  
 
 

Совет халкы һəм аның кораллы көчлəренең 1941–1945 елларда Бөек 
Ватан сугышында җиңүенең 60 еллыгы якынлаша. Фашист армиясен тар-
мар иткəн һəм күп иллəргə азатлык алып килгəн Совет солдатларының 
куркусыз батырлыгы мəрмəрдə һəм дə бронзада мəңгелəштерелгəн. Не-
мец-фашист басып алучыларына каршы Бөек Ватан сугышында совет 
халкының җиңеп чыгуы кешелек тарихының мəңге онытылмас сəхифə-
лəреннəн берсе. Бу сугышта яңа җəмгыять төзелеше тарафыннан туды-
рылган совет кешесенең какшамас ныклыгы, бөек патриотик хисе ачык 
күренде. Ватаныбызга бөтен дөнья алдында дан китергəн бу тарихи җиңү, 
илебез халыкларының фронтта һəм тылда күрсəткəн батырлыгы нəтиҗə-
сендə яулап алынды. Күп миллəтле илебезнең башка халыклары белəн 
берлектə татар халкы да үз Ватанының азатлыгы һəм бəйсезлеге өчен 
көрəшүчелəр сафына басты. Дошманны җиңүгə үзеннəн керткəн өлеш 
белəн татар халкының чыннан да горурланырга хакы бар. Хəтер китапла-
рында һəм дə һəйкəллəр арасында, кешелəр күңелендə һəлак булган совет 
сугышчылары турында сүнмəс хəтер аерым урын алып тора.  

Мактау һəм дан аларга!  
 
Менə шушы 1941–1945 елларда 1418 көн дəвам иткəн кан коюлы су-

гышта минем дə өлешем булды. Əлбəттə, сезне минем, сугыш ветера-
нының, ватан сугышында булуы уызыксындыра. Мин үзем Бикчəнтəев 
Тəфкил Дəүлəтша улы 1925 елның 31 июлендə Айдар авылында туган. 
1940 елда Күгеш сигезъеллык мəктəбен тəмамладым, аннан соң колхозда 
эшлəдем. 1943 елның 6 гыйнварында безне хəрби хезмəткə алдылар. Ул 
вакытта Татарстан хəрби комиссариаты берничə җиргə бүленгəн иде, 
мəсəлəн, Буада, Бөгелмəдə, Минзəлəдə һəм Əгерҗедə. Менə безне инде 
Буага алып киттелəр, анда 12 көн булдык. Бу чорда инде, əлбəттə, тик кенə 
яткырмадылар, хəрби хезмəткə өйрəттелəр.  

Шуннан соң əшəкелеге белəн бөтен Советлар Союзына мəгълүм бул-
ган күрше Мари республикасының Суслонгер лагерена алып бардылар. 
Без Айдардан өч кеше: мин, Абзалов Габдулла, Хəлилов Əхмəдулла; Ту-
гайдан Мөхтəрев Галиəхмəт булдык. Күпчелек Апас, Чүпрəле районы 
егетлəре иде. Менə шунда безгə искереп, таушалып беткəн җыртык хəрби 
киемнəр кидереп 133 нче запастагы полк, танкка каршы атарга өйрəтү ро-
тасына урнаштырдылар. 
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Бу Сулонгер-Сурок бригадасының командиры полковник Кальный. 
Безнең полк командиры подполковник Петенко, штаб начальнигы капитан 
Парловоский, батальон командиры лейтенант Дунаевский, замы лейтенант 
Тропинов, политчасть буенча зам старший лейтенант Евланов. Днепров, 
Абрамов, Щербинин взвод командирлары. Бу рота урнашкан иде бүрə-
нəдəн корып эшлəнгəн зур землянкада. Яту урыннары ике катлы такта 
сəндерəлəр булып, каен чыбыгыннан үрелгəн маталар, бер мендəр, бер 
одеялдан гыйбарəт иде. Өскə ябыну һəм аска җəю өчен шул одеял һəм 
өстəге шинель булды, башка нəрсə юк. Мич урынына землянканың ике 
башына ике 200 литрлы мичкə куелган, ул бертуктаусыз яна иде. Əле аның 
офицерлар бүлмəсе һəм кызыл почмагы да бар иде. Менə шунда без 1943 
елның 14 февралендə хəрби ант бирдек. Аннан соң монда менə Күгеш 
авылыннан Хуҗин Гусман башка ротага килде һəм ул снайперга укырга 
китте. Күгештəн Хəсəнов Габдрахман маршовый ротага чыгарылган иде 
сугышка китү өчен. 

Бу Суслонгерда без иртəн зарядкага торгач, ягарга һəм землянкалар 
корырга күтəреп бүрəнə ташый идек. Аннан соң 6 км дагы стрельбищега 
җəяү барып кайткач, тагын агач ташу эшен башкара идек. Кысырык кры-
шалы булмаган түбəсе бар иде. Столовойда ашаттылар. Көнгə чиле-пешле 
600 г икмəк бирделəр, консерва савытларыннан җыеп ясалган савытларда 
аш бирəлəр иде. Ашта 3–4 бөртек йомры бодай, 2–3 [кисəк] турлаган 
бəрəңге, 1–2 кисəк туралган яшел помидор була иде. Азрак ашта май булса 
да, аның итен без күрмəдек. Бу калай аш савытларын Апас авылыныкы 
Насретдинов Хəйретдин ясап утыра иде. Менə шунда инде бик күп 
кешелəр авырды, ачтан үлделəр, кайсыберлəре мылтык мае щелчь эчеп 
һəм башкача үлделəр.  

Əле март аенда ботинка биргəннəр иде, апрель аенда аны алыштырып 
яңадан киез итеклəр бирделəр, аны кич мичкəдəн эшлəнгəн мичлəрдə ал-
машка төне буе киптерə идек. Бу нəкъ немецларның концлагерына ох-
шашлы бер хəрби часть иде. Солдатка тиешле продукцияне ашатмыйча 
боздырып, черетеп бетергəннəр. Анда бездəн соң оборона министрлыгын-
нан комиссия килеп, бик күп җитəкчелəрне хəрби трибунал хөкем иткəн 
булса кирəк. Без анда 3 ай артыграк булдык. Бу вакыт эчендə безгə ашарга 
авылдан 2 мəртəбə ризыклар алып килделəр. Авылдан ашарга алып кил-
мəслəр, безгə дə, белмим, нəрсə булган булыр иде.  

Менə шуннан инде апрель ахырларыннан Иваново өлкəсенең Горохо-
вец лагерыннан килгəн бер Киселев фамилияле майор безне стройга тез-
дереп үзе сайлап алып китте. Бу 52 стрелковый учебный полк иде. Барып 
җиткəч, безне мунчалар кертеп яңа киемнəр кидерделəр, бер-беребезне 
танымас булдык. Биредə казармаларда бик яхшы аерым койкалар һəм 
ашау да бик яхшы иде. Бу Гороховецта 6 ай укыганнан соңында сержант 
званиесы биреп, башка частька җибəрделəр. Монда мин 85 нче гвардия 
дивизиясенең 253 нче укчы полкында отделение командиры булып хезмəт 
иттем. Ə инде 1944 елның гыйнвар аенда без сугышка кердек. Бу вакытта 
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мин рота командирының җəяүле элемтəче идем. Бу ротада күбесе олы 
кешелəр һəм сугышка икенче-өченче мəртəбə керүчелəр иде. Бу фронт 
Икенче Балтыйк буе фронты булып, командующий армия генералы Ере-
менко иде.  

Дивизия командиры калмык миллəтеннəн генерал-майор Городови-
ков, полк командиры подполковник Гришин, комбат старший лейтенант 
Сергеенко, рота командиры старший лейтенант Колбасин иде. 1944 елның 
16 гыйнварында телефон кабеле өзелгəч, аны ялгарга ике солдатны җибəр-
делəр, алар икесе дə һəлак булды. Аннан соң, мин җəяүле элемтəче булсам 
да, комрота тагын бер солдат белəн мине җибəрде. Шулай да без кабельне 
ялгадык, минем иптəш үлде, снайперлар аткан булса кирəк. Шуннан кайт-
кач мине «За боевые заслуги» медале белəн бүлəклəгəннəр иде. 

Аннан соң взвод командиры һəлак булгач, 29 гыйнварда миңа лейте-
нант чины биреп, 2 нче взвод командиры итеп билгелəделəр.  

Псков өлкəсенең Великие Лукидан киткəч Алешкино, Скопино дигəн 
авыллар өчен каты сугышлар булды. Мин шунда 1944 елның 2 февралендə 
авыр җəрəхəтлəндем, сул кулым ике җирдəн һəм дə аягым җəрəхəтлəнде. 
Һəм мине Кызыл йолдыз ордены белəк бүлəклəгəннəр иде. Лəкин бу ор-
ден-медальне мин алмаган. Бу сугышта ике взвод командиры һəлак булга-
нын ишеттем. Командир роты да җəрəхəтлəнеп, безнең госпитальгə кайт-
ты, һəм полк командиры Гришин да җəрəхəтлəнгəн иде. Аларны ат белəн 
алып кайттылар. Комрота бүлəклəү документларын замполитка калдырыр-
га дигəн иде, эзлəтергə җибəреп караган идем, Подольскийга җибəрегез 
диеп җавап килде. Шуннан соң бер җиргə дə язмаган.  

Минем белəн Апас районынң Олы Күккүз авылыннан Шəфигуллин 
Габдулла исемле егет тə җəрəхəтлəнде. Аның җилкəсенə осколок тигəн, 
хəле авыр иде. Без беребезгə беребез булышкалап, кыр госпиталенə кай-
тып егылдык. Безгə сугыш кырында Миловидов фамилияле санинструктор 
беренче ярдəм күрсəтте. Моннан палаткаларда урнашкан полковой 
госпитальгə килдек. Анда коралларны тапшырып, җəрəхəтлəрне яхшылап 
чистартып бəйлəп, тылдарак булган госпитальгə озаттылар. Аннан соң күп 
госпитальлəрдə булып, соңыннан Ярославль өлкəсенең Тутаев районы 
Константиновка бистəсендəге 3 этажлы 4926 номерлы эвакогоспитальгə 
килеп җиттек. Бу госпитальдə 4 айга якын дəваланып, соңында хəрби 
хезмəткə яраксыз булып авылга кайттым.  

Кайткач, Күгештə сельпо бар иде, шунда эшкə урнаштым. Бер үк ва-
кытта Айдар башлангыч мəктəбендə военрук булып эшлəдем. Бу вакытта 
военкомат линиясе буенча Күгештə оештырылган штабта шушы күрше 
алты авылның солдатка китəр вакыты җиткəн яшьлəрне хəрби-патриотик 
өйрəтеп, армиягə озата идек. Анда 1927–1928 елда туган яшьлəр иде, мин 
взвод командиры булдым. Мине военкомат хезмəткəре итеп хисаплап, 
башка хəрби хезмəткə алмадылар.  
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Шуннан соң сугышлар туктады. Мине 1948 елда Айдар авылына 
«Игенче» колхозына бухгалтер итеп алдылар, колхозлар берлəшкəч тə 22 
ел буе баш бухгалтер булып эшлəдем. 

Фронтта бергə җəрəхəтлəнгəн Апас егете Шəфигуллин белəн очра-
шып йөрдек, ул Яшел Үзəн шəһəрендə ЦСУ инспекторы булып эшлəде 
һəм 2002 елда вафат булды.  

Хəлəл җефетем Əминə белəн 1949 елның ноябрь аенда өйлəнешкəн, 
56 ел яшибез. 4 кыз, 1 ир бала тəрбиялəп үстергəн. 6 онык, 2 оныкчык бар.  
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The article presents the memoirs of Tafkil Bikchantaev, who took part in the Great 

Patriotic War in 1943–1944. His memoirs were recorded at a much later date in honor 
of the 60th anniversary of the Victory and were directed to schoolchildren. Therefore, 
T. Bikchantaev is not carried away by details, emotions, on the contrary, he covers only 
the moments of the war that he considers the most important.  

The text is well-structured: in the introductory part, the front-line soldier recalls the 
value of Victory in the Great War, the contribution of the Tatar people to the Victory. This 
part is written in slogan language. Then the war veteran recalls how he was drafted into the 
army, was in the Suslonger training camp, about the famine, about participation in battles 
on the second Baltic front and about his injury. In this part of the narrative, long-
remembered events are mentioned that deeply touched the author of the memoirs. 

In general, the recording of memoirs tells how a simple Tatar village guy saw the 
war, and how he perceived it. 
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В статье представлены воспоминания Тафкиля Бикчантаева, в 1943–1944 гг. 

принимавшего участие в Великой Отечественной войне. Т. Бикчантаев записал свои 
воспоминания по прошествии значительного времени, в честь 60-летия Победы, и 
адресовал их школьникам. Поэтому он не увлекается подробностями, эмоциями, 
напротив, освещает только самые главные, важные, на его взгляд, моменты.  

Продумана и структура текста: во вступительной части фронтовик напоми-
нает о ценности Победы в Великой войне, о вкладе в нее татарского народа. Эта 
часть написана лозунговым языком. Затем участник войны вспоминает, как он 
был призван в армию, находился в учебном лагере Суслонгер, о голоде, об уча-
стии в боях на втором Балтийском фронте и о полученном ранении. В этой части 
повествования упоминаются надолго запомнившиеся события, глубоко задевшие 
автора воспоминаний.  

В целом запись воспоминаний повествует о том, как простой татарский де-
ревенский парень увидел войну и как он ее воспринимал. 
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