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Проект Чёваш Республикин Цифра 
аталанёв.пе информаци политикин 
тата массёллё коммуникацисен ми-
нистерстви пулёшнипе пурнё=ла-
нать?

Тăван çĕршывăн Аслă 
вăрçи пирĕн çĕршывра 
пурăнакан пĕр çынна та айк-
кинче тăратса хăварман. Çа-
пăçу хирĕнче-и е тырă-пулă 
пуссинче – пурте пĕр тĕл-
левлĕ пулнă: ирсĕр тăшма-
на хăвăртрах çапса аркатса 
Çĕнтерÿ тумалла!

Мария Кошкина 1920 çулхи 
ака уйăхĕн 20-мĕшĕнче халь-
хи Катькас ял тăрăхĕнчи Чу-
рикассинче Евдокипе Гордей 
Кошкин колхозниксен çемйин-
че çуралнă. Кил-йыш пĕчĕкех 
пулман. Çапла вара çĕр ĕç-
ченĕсем пĕр вăхăтрах 4 ача-
на ура çине тăратнă: Петĕр, 
Ваçли, Мария тата Иван. Хĕр 
çулне çитнĕ Мария вăрçăччен 
тăван колхозрах вăй хурать. 
Тăван çĕршывăн Аслă вăрçи 
асăннă çемьене пĕтĕмпех хăй-
ĕн авăрне илет. Пĕрремĕш кун-
сенчех Петĕрпе Ваçли фронта 
тухса каяççĕ. Петĕр – Бело-
руси фронтĕнче, Ваçли Хура 
тинĕс флотĕнче Тăван çĕршыв 
ирĕклĕхĕшĕн çапăçса пуç ху-
раççĕ. Иван вăрçă хирĕнчен 
йывăр чирпе таврăнать те 28 
çултах пурнăçран уйрăлса ка-
ять. 

Вăрçă вăхăтĕнче йы-
вăр-çăмăл ĕç пайлама майĕ 
çук. Вăйпитти хĕр ачана 
вара 320-мĕш завода ĕçле-
ме яраççĕ. Вăл лаша кÿлсе 
эшелонсем çине снарядсем 
турттарать – çар саппасĕ вăл 
вăхăтра фронта самай кирлĕ 

пулнă. Ку ĕçрен пĕрте пăрăнса 
юлман Мария та, вăхăт иртнĕ 
май, хăй умне фронта каяс 
тĕллев лартать. Çак тĕллевпе 
пирĕн ентеш радиопрожек-
тористкăсен курсне ăнăçлă 
вĕренсе пĕтерет. Ăста специ-
алиста Ленинград хулине 
хÿтĕлеме яраççĕ. 

Вĕсен батальонĕнче хĕрсем 
кăна пулнă. Чылайăшĕ – Ле-
нинградран. Ирсĕр тăшма-
на хирĕç тăнă хĕрсен пурнăç 
çулĕпе иртме те, Ладога кÿлли 
урлă каçма та тивнĕ. Анчах 
вĕсем хушшинче хăраса пуç 
усакан, каялла чакакан пул-
ман. Пискарево çăвинчен ирт-
сен тин хĕрсен батальонĕ вы-
рăн тупса лагерь йĕркеленĕ. 
Çимелли нимех те пулман-
ран тата вырăс хĕрĕсем апат 
хатĕрлеме те пĕлсех кайман-
ран, Мария апат-çимĕç хатĕр-
лессине те хăй çине илнĕ. Çап-
ла вара вăл пĕрле çапăçăва 
хатĕрленекенсене вăхăтран 
вăхăта салма, пăрçа, серте, 
вĕлтĕрен яшки, çĕр улмирен 
хатĕрленĕ пашалу пĕçерсе çи-
тернĕ. 

Вăрçă пыни пурнăç чарăн-
са ларнине пĕлтермест. Çа-
пăçусем пынă хушăра пĕлÿ 
пухса Мария çыхăнуçă пул-
са тăрать. Çакăн хыççăн мĕн 
вăрçă пĕтичченех пирĕн ентеш 
хăлха çинчен наушник хывса 
курмасть. Вăл тăшмансем вы-
рнаçнă вырăнсене лайăх пĕл-
се тăнă. Фашист самолечĕсене 

сасăран уйăрма хăнăхса çит-
нĕ. Çавăнпа вĕсем ăçта выр-
наçнине задание кайсан тĕрĕс 
пĕлтерме пултарнă. Мария 
нихăçан та йăнăшман. Çавăнпа 
ăна çар командованийĕ «Ле-
нинграда хÿтĕленĕшĕн» ме-
дальпе чысланă. 

Хаяр çапăçусем çамрăк 
хĕрарăмшăн ахаль иртмен: 
вăл час-часах пуç ыратнипе 
аптăранă. Çапах та качча тух-
са Василий Афанасьевич Ти-
мофеевпа икĕ хĕр çуратнă: Ва-
лентина (1950) тата Зинаида 
(1952). Анчах пĕрремĕш упăш-
кипе тулли телейпе пурăнма 
пÿрмен ăна: вăл вĕсене кĕçĕн 
хĕрĕ 2 уйăхра чухне пăрахса 
тухса кайнă. 

Пурнăç малаллах шăвать. 
Мария та кÿршĕ ялти Софрон 
Егоровпа паллашса пĕрле 
пурăнма пуçлать. 1960 çулта 
вĕсен тепĕр хĕр ача Полина  
çуралать. Анчах Софронăн та 
пурнăçĕ вăрăм пулман. Вăл 
1966 çулта ăнсăртран пур-
нăçран уйрăлать. 

Пурнăç çулĕ çинче 3 хĕрпе 
тăрса юлнă Мария мĕн кăна 
тÿссе ирттермен-ши? Анчах 
ĕнерхи фронтовик пурпĕрех 
хĕрĕсене çирĕп ура çине 
тăратма вăй çитернĕ: Вален-
тина – строитель, Зинаида 
– Шупашкарти пуканесен те-
атрĕн артистки, Полина Са-
марăра пурăнать. Мария Гор-
деевна 1980 çулта кĕçĕн хĕрĕ 
патне пурăнма куçрĕ. Çакăнта 

ăна Тăван çĕршывăн Аслă 
вăрçин орденĕ шыраса ту-
прĕ. Мĕн чуль куççуль юхмарĕ 
пулĕ фронтовикăн ăна кăкăр 
çине çаксан? Пурнăç çулĕсем  
те çиçĕм пек мĕлтлетсе ир-
трĕç-тĕр куç умĕпе...

68 çула çитсен М. Кошкина 
пирĕнтен ĕмĕрлĕхех уйрăлса 
кайрĕ. Ăна Самара хулинче 
пытарчĕç. Полина хĕрĕ паян 
паттăр салтакăн вилтăприне 
тирпейлесех тăрать. Хаçат ву-
лакансене вара паян Зинаида 
хĕрĕ амăшне халалласа çырнă 
сăвă йĕркисемпе паллаштарас 
килет:
Аннем, эс пурнăç панине 
Ача чухнех аван пĕлеттĕм.
Вăй-хал паран сĕт енчĕкне 
Ик алăмпа тытса ĕметтĕм.
Чунна парса ĕçне ĕçлеттĕн,
Чĕре сурри туса çиеттĕн, 
Хăвăн пайна мана параттăн – 
Ăнланайман эп ун чухне.
Çупăрласа мана ÿстертĕн,
Çунат парса çÿле вĕçтертĕн.
Хăв çеç çунатсăр юлнине 
Туйман çав эпĕ ун чухне.
Анне пур чухне çепĕç чĕрене 
Анне шутне картас теместпĕр.
Анне пĕрре çеç иккенне 
Кая юлсан аса илетпĕр.

Аннене халалланă кашнин 
чунне тыткăнлакан сăмахсем! 
Пурте килĕшеççĕ пулĕ вĕсем-
пе?

З. МАЗУРКИНА,
Е. МАКСИМОВА 

хатĕрленĕ.

Ленинграда х\т.лен.

Çынлăха упрасси, аслисен ĕçне ма-
лалла аталантарасси тĕп вырăнта пул-
малли пирки калаçу пуçларĕ Хорнуйĕнче 
пурăнакан Валерий Гордеев (сăн ÿкерчĕ-
кре). Унăн хамăр енри пиншер каччăпа 
пĕрле (республикипе – 108 пин ытла 
арçын) ашшĕсемпе аслашшĕсем тунă 
Аслă Çĕнтерĕве 1979 – 1981 çулсенче со-
вет çарĕсен Германири ушкăнĕнче сыхла-
ма тивнĕ.

Историрен. Тăван çĕршывăн Аслă 
вăрçи 1945 çулхи çу уйăхĕн 9-мĕшĕнче 
вĕçленсен, Германи çĕрĕ çинчи пирĕн 
çарсемшĕн çĕнĕ пурнăç пуçланать: 
мĕн тумалла малалла? Çак ыйту çине 
Тĕп командованин Верховнăй Ставки  
çу уйăхĕн 29-мĕшĕнче  çапла приказ 
парать: çĕртме уйăхĕн 10-мĕшĕнчен 
пуçласа 1-мĕш Беларуç фронтне совет 
çарĕсен Германири оккупаци ушкăнĕ 
тесе ят парас, штабне Берлин çывăхĕн-
че йĕркелес. 1-мĕш Беларуç фрончĕн 
командующине Г. Жуков маршала со-
вет çарĕсен Германири оккупаци уш-
кăнĕн тĕп командующийĕ пулма çирĕ-
плетес». 1945 çултан пуçласа 49 çул 
хушши унти çарсем пирĕн çĕршывăн 
Европăри интересĕсене тата канăçлăх-
не хÿтĕленĕ. 

Хорнуйĕнчи Анфисăпа Петр Гордее-
всем 9 ача çуратса ÿстернĕ. Нихăçан та 
уй-хир ĕçĕнчен пăрăнман Анфиса Ники-
тична ачисене мĕн пĕчĕкрен ĕçпе туслă 
ÿстернĕ. Тăван çĕршывăн Аслă вăрçин 
участникĕ Петр Гордеевич вара уйрăмах 6 
ывăлне çĕршывăн чăн-чăн сыхлавçи пул-
ма хатĕрленĕ. Ашшĕпе амăшĕн тимлĕхĕ 
харама кайман. Ывăлĕсемпе хĕрĕсем 
вĕсен ятне яман: тĕрĕс çул суйласа илнĕ, 
паян кашниех ĕç фронтĕнче вăй хурать. 
Ывăлĕсем пурте  хĕсметре пулнă. Анато-
лий пиччĕшĕпе Валерий вара çар тивĕç-
не совет çарĕсен Германири ушкăнĕнче 
пурнăçланă. 

 – Нумай çул иртсен, иккĕмĕш тĕнче 
вăрçин сăпки пулнă çĕршывра хам çарта 
пуласси пирки эпĕ ачалăхра шутламан 

та. Салтак кайма ят тухсан вара атте-ан-
не ĕçре тăрăшуллă пулни, хамăр йĕрке 
пăсса çÿременни икĕ чикĕ урлă службă-
на кайма çул уçрĕ. Çакă мана малтанах 
пăлхантарчĕ, анчах эпир çĕнтерÿçĕсен 
йăхĕнчен пулни малашлăха шанчăклă 
пăхтарчĕ, – тет 2 çул Намбург хулинче 
БРДМ-1 командирĕнче службăра тăнă Ва-
лерий. 

Салтак кайиччен водитель специаль-
ноçне алла илнĕскер, çартан таврăн-
нăранпах тăван хуçалăхра водительте 
вăй хурать. Хăйне шанса панă техникăна 
ялан юсавлă тытать.

– Хамăра Тăван çĕршыв Германи-
ре службăра тăма шаннишĕн эпир 
мăнаçланатпăр. Çак çулсем пирĕн асра 
нумай вăхăт ырăпа упранĕç. Мĕншĕн 
тесен 49 çул хушшинче совет салтакĕ 
Германире никамран та хăраман, ни-
кама та хăратман – мирлĕ пурнăçа 
упранă. Пирĕн çарсем ума лартнă за-
дачăна чыслă пурнăçлани пирки унта 
службăра пулнисен пĕр иккĕленÿ те 
çук, – теççĕ совет çарĕсен Германири 
ушкăнĕнче салтакра пулнисем: Кать-
касри В. Кузнецовпа Шомикри Ю. Ни-
колаев (иккĕшĕ те çар службинче 1979 
– 1981 çулсенче пулнă), Çатракассинчи   
Ю. Скворцовпа (1984 – 1986) В. Крас-
нов (1983 – 1985). Вĕсем пурте ГСВГ 
йĕркеленнĕренпе 75 çул çитнĕ ятпа 
юбилей медалĕсене тивĕçрĕç.

Эсир иккĕмĕш сăн ÿкерчĕкре ку-
ракан Ю. Скворцов çар тивĕçне Гер-
манири Йена хулинче саперсен ба-
тальонĕнче ирттернĕ. «Хамăр çар 

службинчен пăрăнманнине кура па-
янхи çамрăксене те эпир çар тивĕçне 
пурнăçласси çине яваплă пăхма ый-
татпăр», – терĕ Юрий Александрович.

...Хĕвел анăçри çар ушкăнĕн сыв пул-
лашу парачĕ 1994 çулхи çĕртме уйăхĕн 
12-мĕшĕнче Вюнсдорф хулинче ирт-
нĕ. Çак çулхи çурла уйăхĕн 31-мĕшĕнче 
пирĕн çарсене Германирен кăларасси 
тĕппипех вĕçленнĕ.

А. БЕЛОВ, 
ГСВГ ветеранĕ.

В.сем салтак ятне яман

Рыленки
Манăн «Задержался на войне...» 

кĕнекерен
Яланхи пекех, майăн 9-мĕшĕнче, Рылен-

кинчи асăну комплексне тĕрлĕ кĕтесрен 
çынсем йышлă пухăнаççĕ. Белорусси çĕрне 
нимĕç фашисчĕсенчен хăтарса пуç хунă 10 
пин ытла совет салтакне пытарнă кунта.

Асăну комплексĕ чукун çулпа «Мускав 
– Минск» автострада хушшинче Мускав ав-
томагистралĕн 467-мĕш километрĕнче выр-
наçнă. Кунтан иртсе кайнă чухне машинăсем, 
пуйăссем яланах кăшкăртаççĕ. Çапла вĕсем 
пирĕн паттăрсене манманнине, асрах тытни-
не хыпарлаççĕ. Аслă Çĕнтерÿ кунĕ никама 
та айккинче пăрахса хăвармасть. Хуйхи те, 
савăнăçĕ те – пурте пĕрле.

Тăван çĕршывăн Аслă вăрçи вăхăтĕнче  
Рыленки ялĕ патĕнче пирĕн Хĕрлĕ Çарăн 
госпиталĕ вырнаçнă пулнă. Манăн аттен 
пиччĕшĕ Евгений Федотович Гречко Рылен-
кинче çар госпиталĕнче сывални, ăна ура 
çине тăратассишĕн медицина ĕçченĕсем 
мĕнле тăрăшни пирки пĕрре кăна мар кала-
са панăччĕ.

1973 çулта Рыленкинче пысăк асăну ком-
плексĕ çĕкленĕ. Çĕнтерÿ кунĕнче кунта пин-
пин çын пуçтарăнать. Унăн хăйне евĕр ар-
хитектури 1943 – 1944 çулсенче Белорусси 
çĕрне ирĕке кăларнă чухнехи юнлă та хаяр 
çапуçусен астăвăмне çитĕнекен ăру валли 
упрать.

Паттăрла пуç хунисен пурин ятне те 170 
тимĕр-бетон асăну плити çине çырса хунă. 
Кунта паттăр салтаксем – чечеклĕ пурнăçне 
хăрушă вăрçă татнисем – канлĕх тупнă.

Нина ГРЕЧКО.
Шупашкар хули.  


