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Пайбулатов Павел Пайбулатович 1916 ий 5 январыште Токпердино ялеш 

шочын. 1942 ий апрельыште Морко военкоматыш ужыктеныт да армий 

радамыш каяш повесткым кучыктеныт.Суслонгер военный лагерьыш 

логалын. Лагерьыште пеш неле условий лийын. Йудлан 5-6 гана тревога дене 

тужваке луктын шогалтеныт. Йудвошт малаш логалын огыл. Кочкашат 

лумжылан веле пуеныт. Войнашке  отправка деч ончыч мончаш пуртеныт. 

Но тидым нигузеат монча манаш ок лий. Йушто , мушкылташ ик котелок вуд 

Тыге монча  гыч норен, кылмен лектыныт.Вара столовойыш пуртеныт. Тиде 

ганат  шот дене пукшен огытыл.Войнаш кайыше салтакланат, командирланат  

ик кылме паренге гыч пуеныт Лач фронтышто веле пукшеныт. Шуко ен 

фронтыш миен шуын огыл. 

 Нылле кокымшо ийысе ик теле кече 

Шумешем шарнымашым эрелан коден 

Тунам,шургым  йулалтыше йушто игечын, 

Чочой фронтышко кайыш,кучалын кидем. 

Кайымыж годым –ниго дечын  тидым от тойо- 

Мый шортде туркнен омыл: чочойжо, чочой! 

Лач шым шукто вучен, 

Но омеш тачат койо : илымыж годсыж 

Йоршын гаяк ,шем шинчан. 

 

 



 

Пайбулатов Павел Пайбулатович  1916 ий 5 январьыште Токпердино ялеш 

шочын.1942 ий апрельыште Морко военкоматыш  ужыктеныт   да армий 

радамыш каяш повесткым кучыктеныт. Суслонгер военный лагерьыш 

логалын.Лагерьыште пеш неле условий лийын. Йудлан 5-6 гана тревога 

денетужваке луктын шогалтеныт.Йудвошт  малаш  логалын  огыл. Кочкашат 

лумжылан веле пуеныт.Войнашке отправка деч ончыч  мончаш пуртеныт. Но 

тидым нигузе монча манаш огеш лий: йушто, мушкылташ ик котелок 

вуд.Тыге монча гыч норен, кылмен лектыныт.Вара столовойыш 

пуртеныт.Тиде ганат шот дене пукшен огытыл. Войнаш кайыше салтакланат, 

командирланат ик кылме паренге гыч пуеныт.Лач фронтышто веле 

пукшеныт.Шуко ен фронтыш миен шуын огыл.  

     Павел Пайбулатович Северозападный фронтыш логалын. Рыжов ден 

Старая Руча олала кокласе  Калининский фронтышто участвоватлен. Осколко 

пурла кидысе кугу парняжым корен каен. Командир санчастьыш каяш 

разрешитлен,эше вачыжат нелын сусыргышо лийын. Госпитальыш 

Алтайский край Амск олаш шумеш нангаеныт.  



     Госпиталь гыч торланен лекмекше, артиллеристлан тунемын. Тушечын 

Центральный фронтыш колтеныт. Вараже вес фронтышто 

Малоархангельскийыште, Поныри районыште тудлан минометым ушанен 

пуеныт. Талын кредалмылан капитан Бераксолан да старший лейтенант 

Хастлан «Красная звезда» орденым пуеныт. Павел Пайбулатовичым  «За 

боевые заслуги» медаль дене наградитленыт, монго моктымо мутан письмам 

колтеныт. Вараже младший сержант званийым пуеныт.Бойышто 

ойыртемалтмылан «Отличный минометчик» значокым пижыктеныт. 1943 

ийыште март-апрель тылзылаште Курско-Орловский областьыште 

передовой линий дуга семын лийын. Тушто март тылзе гыч  июль марте 

оборона шоген. 

     Ветеранын боевой корныжо  Курская дуга гыч Берлин окружений марте 

476 минометный частьыште эртен. Эльба вуд воктеч туналын Берлин марте 

йолын каяшыже логалын, сандене йолжо пеш корштен. Эльба вуд деке 

лишемме годым сусырген,ушым йомдарен, контузитлалтын строй гыч 

лектын. Тиде 1944 ийыште лийын. Бомба пудештме воктене колышо боецын 

вуржым шке сангашкыже кышкылтын. Тусым пытараш рокым оптен да 

колышыла койын, кас марте киен. Йудым шаланыше порт пырняшкышт 

пижын, вуд дене шкенан могырыш йоген толын.476 полковой минометный 

частьын знамяшкыже кум орденым пижыктеныт. Сенымаш кечым Львов 

госпитальыште вашлийын. 16 сентябрь 1945 ийыште военный службылан 

йордымылан шотлен монгыжо колтеныт. 

 

 

 


