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Токранов Иван Захар улы 1916 елның 24 августында Татарстан
Республикасы Балык бистҽсе районы Иванай авылында
крестьян
гаилҽсендҽ туа. Авылда 7-еллык белем алгач, 1933 елның Алабуга авыл
хуҗалыгы рабфагына укырга керҽ һҽм аны 1935 елны уңышлы тҽмамлый.
Шул ук елны Алабуга укытучылар институтының математика бүлегенҽ
укырга керҽ. Лҽкин тормыш авыр булу сҽбҽпле, ул укуын ташларга
мҽҗбүр була.
1936 нчы елның сентябрь аенда РОНО приказы белҽн Иске Арыш
башлангыч мҽктҽбенҽ укытучы итеп билгелҽнҽ.
Иван Захарович 1937 елның сентябрь аенда Кызыл армиягҽ хезмҽткҽ
алына. Бөек Ватан сугышында башыннан ахырына кадҽр катнаша.
Лениннград блокадасының бөтен авырлыкларын үз җилкҽсендҽ татый.
Батырлыклары өчен Кызыл Йолдыз ордены белҽн бүлҽклҽнҽ.
Сугыш беткҽч, 1947 елда авылга кайта, экстрен рҽвештҽ Чистай
педучилищесында экзамен бирҽ, аңа башлангыч класс укытучысы исеме
бирелҽ. 1947 елны аны Иванай башлангыч мҽктҽбенҽ мөдир итеп
билгелилҽр.
1950 елның августыннан 1953 елның августына кадҽр Күки җидееллык
мҽктҽбендҽ математика укытучысы итеп билгелҽнҽ. Иванай мҽктҽбен
башлангыч мҽктҽп итеп үзгҽртү сҽбҽпле, Иван Захарович 1946 елдан
шушы мҽктҽптҽ 1976 елга кадҽр мөдир һҽм укытучы булып эшли һҽм
лаеклы ялга чыга.
Озакка сузылган авырудан соң 72 нче яшендҽ үлҽ.
Ул укытучылык эшен җҽмҽгать эшлҽрендҽ актив катнашу белҽн тыгыз
бҽйлҽп алып бара. 29 ел туган колхозында партия оешмасы сыкретаре,
пропагандист булып эшли.
Иван Захаровичның семьясы да зур була. Семьяда 4 малай, 5 кыз үсҽ.
Прасковья Матвеевна белҽн бу балаларны үстерүгҽ зур хезмҽт куялар.
Ул гаятьтҽ тыйнак, киң күңелле, кешелҽрне ярата иде.
Җир йөзендҽ сокланырлык шактый нҽрсҽ бар. Яшҽү дҽверендҽ кешелек тҽ
бихисап гайрҽтле хҽллҽр күргҽн...
Безнең буын өчен иң сокландырганы Бөек Ватан сугышы елларында
Ватаныбыз азатлыгын саклап калган ил сакчыларының батырлыгы. Ҽ ул
нҽгълҽт сугыш мҽңге-мҽңгегҽ бөтендөнья халкы өчен гыйбрҽт булып
калсын иде. Сугыш утын яңадан кабызучыларга сабак булсын иде.
Ватаныбыз азатлыгын саклаучыларның берсе - авылдашыбыз Токранов
Иван Захарович.
...Авыр сугыш очсыз-кырыйсыз фронтларда безнең гаскҽрлҽр өчен ҽлегҽ

уңышсыз дҽвам итҽ. Ленинград тулысынча камалышта. Көннҽн-көн шҽһҽр
халкы, аны саклаучы солдатлар өчен мөмкинлеклҽр кыенайганнан-кыеная
бара. Дошман исҽ, һөҗүмнең һҽртөрле юлын табып кына тора.
Бертуктаусыз һава хөҗүме артиллерия уты шуның өстенҽ самолѐтлардан
ап-ак кар яугандай листовкалар оча. ”Бирелегез сез барыгыз да үлемгҽ
дучар!”. Бу чорда автомобиль взводы командиры кече лейтенант
И.Токранов инде шактый сугыш сынаулары үткҽн була. 1917 елда Кызыл
Армиянең Киев хҽрби округында ул танк мҽктҽбендҽ курсант буларак,
хҽрби хезмҽтен башлый. Аннан, уку уңышлы тҽмамлангач, ул - танк
командиры. Җитҽкчелҽре яшь хҽрбидҽ укуга омтылыш, булдыклылык
күреп И.Токрановны берничҽ айдан Ленинград хҽрби техник танк
училищесына җибҽрҽлҽр. Бер елдан ул кече лейтенант-техник дҽрҽҗҽсе
ала һҽм Владивостокка танкларга каршы сугышучы гаскҽрлҽр сафына
отделение командиры итеп җибҽрелҽ. Бу ҽле 1939 ел гына була. Һҽм менҽ
сугыш мобилизациядҽн соң туган якны күреп сөенү, үзенең җанкай
җанашы Прасковьясы белҽн тҽүге тапкыр инде бергҽлҽшеп ир белҽн хатын
булып, алсу таңнар каршылаулары татлы төш кебек кенҽ сугыш
арасындагы тынлык вакытында күз алдына килҽлҽр. Һҽм тагын дошман
уты. Бомба-миналарның авыр гөрелтесе матур хыялларны иртҽнге
томандай таратып ташлый.
-Лейтенант Токранов!
Ул үзен рота командиры чакырганын ишетеп тиз генҽ күзҽтү пунктына
таба йөгерде.
-Тыңлыйм!
-Штаб начальнигы сезнең взводка ҽнҽ теге урманчык читендҽге
биеклекне сакларга приказ бирде. Белҽм, көчлҽрегез аз. Ҽмма чигенү
дошманга бирелү белҽн бер. Үтҽгез!
Лейтенант үзенең автомобиль взводын күрсҽтелгҽн юнҽлешкҽ таба
үткҽрҽ. Сугышчыларга хҽлне яшермичҽ ачыктан-ачык ҽйтеп бирҽ. Хҽер,
алар үзлҽре моны яхшы аңлый торган кешелҽр.
Оборона өчен тиешле урын хҽзерлҽнгҽч, И. Токранов туган авылына Прасковьясына хат язарга утырды.
,, Исҽнме, Прасковья матурым!”- дип башлады ул. Менҽ ҽле фашист бераз
тынып тора. Сиңа хат язам. Бик сагындым, сине дҽ, авылны да. Мҽктҽпне
сагынам, балалар укыган һҽр класс, һҽр парта күз алдында...
Дошман озак көттермҽде. Нҽкъ алар оборона алган якка ротадан артык
солдат белҽн мотоукчылар һөҗүме башлана. И. Токранов солдатлары
тешлҽрен кысып арысланнардай сугыштылар. Беренче һөҗүмне кире
кайтарганда ук дошман үзенең утызлап башкисҽрен сугыш кырында
калдырып чигенергҽ мҽҗбүр булды. Аннан тагын, тагын һөҗүм. Соңгысы
инде тҽмам хҽлсезлҽнгҽн, ачыгып, йончып беткҽн солдатлар өчен аеруча
кыен була.
Немец ул көнне иртҽдҽн үк һөҗүм башлый. Токранов взводы бер -бер
артлы 3 һөҗүмне кире кайтара. Яралылар кулына корал алырдай һҽр кеше
дошманга каршы көрҽште. Тик оборона сызыгы барыбер өзелҽ. Кул
сугышы башлана. Приказны үтҽү армиядҽ төп закон булгангадырмы яки

туган илгҽ мҽхҽббҽт хисе шул кадҽр көчлегҽме, инде тҽмам хҽлдҽн тайган
солдатлар бу юлы да дошманны чигенергҽ мҽҗбүр итҽлҽр. Тиздҽн ярдҽм дҽ
килеп җитҽ. Бу сугыш, бу батырлык өчен И.Токранов взводының һҽр
солдаты - исҽне дҽ, һҽлак булганнары да Ватаныбызның бүлҽклҽренҽ лаек
булдылар.
Ленинград блокадасында хҽл көннҽн-көн авырая бара. Көннҽн-көн
шҽһҽрдҽ дҽ, хҽрби частьларда да азык-төлек белҽн эш кыенлаша. Ҽ
дошманның провокациялҽре артканнан арта. Нҽкъ менҽ шул чорда
Ленинград блокадасына бик күп партия членнары кебек И.Токранов та
солдатлар арасында зур тҽрбия эше алып бара.
900 көн. Аның һҽрбересе сугышчылар өчен авыр сынау көннҽре була.
Табигатьнең көзге байлыгы - Ленинградны саклаучылар өчен ачлыктан
котылуның бер чарасы. Сугыш башланганда ҽзмҽвердҽй булган егетлҽрне
дҽ блокада сулыктырып калдыра. Тик шундый вакытта да И. З. Токранов
частендҽ бер генҽ солдат та тез чүкми, дошман провокациясенҽ бирелми.
Һҽр көн саен дошман явызланганнан-явызлана барып, шҽһҽргҽ һөҗүмне
дҽвам иттерҽ. Аның ерткычлыклары биредҽ һҽр адым саен онытылмаслык
дҽлиллҽр белҽн билгелҽнеп кала...
Ул кҽнне лейтенант И.Токранов взводына шҽһҽр тирҽсендҽге бер
участокны саклау бурычы куела. Бу, дошман һөҗүмен кире кайтару гына
түгел, шҽһҽр халкына бҽла-каза килсҽ аларга да ярдҽм күрсҽтү дигҽн сүз.
Һава һөҗүме башлана. Бомбалар бер- бер артлы кешелҽрнең фидакарь
хезмҽтлҽре белҽн төзелгҽн биналарны юк итҽлҽр. Нҽкъ шул чакта аларның
берсе узып баручы трамвайга элҽгҽ . И. Токранов берничҽ солдат белҽн
шул якка чаба. Исҽн калганнарны тиз генҽ тыныч урынга күчерҽ
башлыйлар. Шулчак ул бер сабыйның үле ҽнисенең кулларыннан тотып
яшенҽ буыла-буыла:”Ҽнием, китик тизрҽк, өйгҽ кайтыйк”, дигҽнен күреп
сүзсез катып кала. Аннан ул баланы кулына ала да, бөтен солдатлары
каршында: ,, Менҽ шушы ятим калган нарасый өчен, тагын нҽкъ менҽ
шундый меңлҽгҽннҽр өчен бер үлемгҽ 2-3 үлем белҽн җавап бирҽчҽкбез!дип ант итҽ.
Икенче юлы аларга мҽктҽпкҽ бомба төшкҽннҽн соң укучыларны
коткаруда катнашырга туры килҽ.
Һөнҽре буенча укытучы кешегҽ мондый күренешлҽр аеруча нык тҽэсир
итҽ, билгеле. Күңелдҽ туган нҽфрҽт дошманны тҽмам юк итү хисе көннҽнкөн арта. Блокада өзелҽ. И.З. Токранов сугыша торган часть Вильнюс
юнҽлешендҽ дошманны кууын дҽвам итҽ. Бу чорда яшь лейтенантның
күкрҽгендҽ хҽрби медальлҽр белҽн бергҽ Кызыл Йолдыз ордены да балкый.
Һҽм менҽ күптҽнге – Җиңү ! И. З. Токранов яңадан үзе хезмҽт чик буе
гаскҽрлҽре сафына җибҽрелҽ һҽм 1947 елда яз көне туган авылы
Иванаевога кайта.
Тыныч тормыш ! Миллионлаган кешенең миллион төрле хыялын
тормышка ашырыр вакыт җитте. Тик ул хыяллар да авыр, өзлексез хезмҽт,
төне-көне тир түгү барҽбҽренҽ генҽ тормышка ашалар иде шул.
И. З. Токрановның хыялы балаларны чын кеше итеп тҽрбиялҽү иде. Ул
башта укытучы, анан Иванай мҽктҽбе директоры булып эшли. Райондагы

өлкҽн укытучылар хҽтерлилҽрдер, бу мҽктҽп елның-елында яңа уку елына
хҽзерлек буенча алдынгылар рҽтендҽ килде. Укучылар белем ягыннан да
ҽйбҽт иде.
Тик Иван Захаровичны борчыган бер нҽрсҽ - ул балаларга хезмҽт
тҽрбиясе бирү булды. Ул колхоз правлениясендҽ дҽ, мҽгариф бүлегендҽ дҽ
бу мҽсьҽлҽне җентеклҽп аңлатты. Аны хупладылар. Укучылар көче белҽн
берничҽ ел эчендҽ менҽ дигҽн мҽктҽп яны участогы барлыкка килде. Озак
та үтми, ҽлеге мҽктҽптҽге хезмҽт тҽрбиясе башкалар өчен дҽ үрнҽк итеп
куелды һҽм аны өйрҽнергҽ шактый кеше килде.
Иван Захарович укыту-тҽрбия системасының яңалык кертү буенча күп
эзлҽнде, күп укыды. Күп йөрде. Белмҽгҽнен сорарга оялмады. Шул
тырышлык нҽтиҗҽсе буларак 1961 елда районда беренче тапкыр ул
җитҽклҽгҽн мҽктҽптҽ озайтылган көн группасы оештырылды. Группа өчен
ашау-эчү, кирҽкле инвентарь алу инде хҽзер шактый киңҽйгҽн мҽктҽп яны
участогыннан алган доход хисабыны эшлҽнде. Авыл халкы бу яңалык өчен
И. З. Токрановка аеруча зур рҽхмҽт ҽйттелҽр, күбрҽк ихтирам итҽ
башладылар.
Авылдашларының ихтирамын казану. Аның өчен күп тырышлык кирҽк
шул, кешелеклелек кирҽк. Үзең генҽ түгел, гаилҽңнең дҽ, балаларыңның
да. Иван Захарович Прасковья Матвеевна белҽн тугыз бала үстерҽлҽр.
... Тормыш дҽвам итҽ. Иван Захаровичның мактаулы эшлҽрен,
тормышның данлы юлын хҽзер балалар дҽвам итҽ.
Иван Захарович Токрановны авылдашлары хҽзер дҽ онытмый. Аны
һҽрвакыт искҽ алалар, чөнки аның язмышы – сокланырлык язмыш!

