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Проект Чёваш Республикин Цифра атала-
нёв.пе информаци политикин тата массёллё 
коммуникацисен министерстви пулёшнипе 
пурнё=ланать?

Ял хуçалăх институчĕн ассистен-
чĕ Александр Волков (сăн ÿкерчĕкре) 
Тăван çĕршывăн Аслă вăрçине  1941 
çулхи декабрĕн 18-мĕшĕнче тухса кай-
нă. Малтанах ăна танксемпе çапăçакан 
батарейăн 3 мотострелковăй бригадăн 
çар комиссарĕ пулма шаннă. Малтанхи 
çапăçусенчен пĕринче аманнă пирки 
сиплевре пулма тивнĕ.  1942 çулхи ок-
тябрь – ноябрь уйăхĕсенче Мускав çар 
округĕн НКВД-ăн уйрăм ĕçсен управ-
ленийĕн семинарĕнче пулса ăсталăхпа 
пĕлĕве ÿстернĕ. Çавăн хыççăн пĕр çул 
хушши Мускав хулинче оперуполномо-
ченнăйра тăрăшнă. 

1943 çулхи апрель – 1944 çулхи апрель 
уйăхĕсенче «Смерш» контрразведка уй-
рăмĕн оперуполномоченнăйĕ Александр 
Волков кăткăс операцисене хутшăннă. 
СССР МГБ 1944 çулхи декабрĕн 15-мĕшĕн-
чи 2033 номерлĕ  хушăвĕпе Александра 

аслă лейтенант званийĕ панă. Вăл  Хĕвел 
тухăç, Брянск фрончĕсенче çапăçнă. 1946 
çулхи октябрь уйăхĕнче  Патшалăх хăруш-
сăрлăх министерствин оперуполномочен-
нăйĕ тăван тăрăха таврăннă.

Александр Волков  1910 çулхи августăн 
2-мĕшĕнче Çурлатăринче çуралнă. Вăл 
вăхăтпа илес пулсан, çемье начар пурăн-
ман, вăтаммисен шутĕнче  пулнă. Пĕчĕк 
Саша амăшĕнчен ытла та ир тăлăха юлнă, 
ун чухне вăл пĕр çулта кăна пулнă. Ин-
кек пĕччен çÿремест теççĕ халăхра, аслă 
пиччĕшĕ Сергей Граждан вăрçинче 1918 
çулта пуçне хунă. Тепĕр  икĕ çултан ашшĕ 
те çут тĕнчерен уйрăлнă.  Çапла ачан çы-
вăх çыннисем пĕрин хыççăн тепри пур-
нăçран уйрăлса пынă. 

Апла пулин те, йывăрлăха пăхмасăр,  
Саша пурнăç çулĕ çине тăма тăрăшнă. 
1932 çулта вăл кооператив техникумĕн 
2-мĕш курсне пĕтернĕ кăна-ха, анчах сал-

така каяссинчен те пăрăнса юлман. Майăн 
20-мĕшĕнче Етĕрнери çар комиссариачĕ 
урлă çар ретне тăнă. 

Тăван çĕршыва хÿтĕлесе таврăннă 
хыççăн ял хуçалăх институтĕнче агроном 
профессине алла илнĕ.  Тепĕр икĕ çултан 
вăл К. Тимирязев ячĕллĕ ял хуçалăх акаде-
минче агропедагогика  уйрăмĕнчен вĕрен-
се тухнă. Вăрçă хыççăн та пĕлÿ илессине 
малалла тăснă. 1953 çулта  Ленинградри  
зоологипе фитопатологи институтĕнче 
пĕлÿ илессине вĕçленĕ, аслă квалифи-
кациллĕ агроном энтомолог-фитопатолог 
пулса тухнă.  Пур енлĕ пултаруллă Алек-
сандр ĕç  ĕмĕрне ял хуçалăхĕпе çыхăн-
тарнă, вăрлăх инспекцийĕн ертÿçинче, ял 
хуçалăх  управленийĕн пай пуçлăхĕнче 
тата ытти  ĕçре тăрăшнă.   Мăшăрĕ Вас-
са Филипповна та унпа пĕр çулхискер, ял 
хуçалăхĕнче тимленĕ,  зоотехник пулнă.   

Р. МАКАРОВА. 

Трофим Ермаков лейтенант – иртнĕ 
вăрçăра хăюлăхпа паттăрлăх кăтар-
тса Тăван çĕршывăн Аслă вăрçин 2 
степень орденне тивĕçнĕ хастар сал-
так. 

Т. Ермаков 1912 çулхи мартăн 18-мĕшĕн-
че  Мăн Сĕнтĕр ял тăрăхне кĕрекен Ток-
шик ялĕнче çуралнă. 8 класлă пĕлĕве 
Мăн Сĕнтĕр шкулĕнче илнĕ. Анчах та 
пурнăç йывăррине шута илсе  ăна çий-
ĕнчех малалла вĕренме кайма май кил-
мен. 1934 çулта вăл «Кожевник» артель-
те ĕçлеме пуçланă, çапах та малашнехи 
пурнăç валли пĕлĕвĕ çителĕксĕррине 
туйнă. Аслă ĕçтешĕсемпе канашланă 
хыççăн вăл Улатăр хулине çул тытнă, кил-
йыш та унăн шухăшне татман. Трофим 
кооператив институчĕ çумĕнчи курсра икĕ 
çул пĕлĕве ÿстернĕ. Унта вăл лайăххисен 

йышĕнче пулнă.
 Алла диплом илнĕ çамрăк специалист 

тăван тăрăха таврăннă. Ĕç вырăнĕ шы-
раса хăшкăлман вăл. Ăна тÿрех ĕç вы-
рăнĕ сĕннĕ.  Вăл Сĕнтĕр районĕнчи аш-
пăш йышăнăвĕн пункчĕн управляющий-
ĕнче тимлеме пуçланă, каярах вăрман 
хуçалăхĕн ертÿçинче ĕçленĕ. 

1941 çулхи июнĕн 7-мĕшĕнче çул çитни-
пе Т. Ермаков Сĕнтĕр çар комиссариачĕ 
урлă  çар ретне тăнă. Часах Тăван çĕр-
шывăн Аслă вăрçи те пуçланнă. Стрелок, 
курсант, взвод командирĕ, рота коман-
дирĕн çумĕ Трофим Ермаков 1941 çулхи 
декабрьтен пуçласа 1944 çулхи январьч-
чен Калинин фронтĕнче çапăçнă. Каярах 
командир Прибалтика фронтĕнче çар ĕçĕн 
пĕлÿлĕхне кăтартнă.

 Вăрçă хирĕнче Т. Ермаков тăватă хутчен 

суранланнă, вăл шутра икĕ хутчен йывăр 
аманнă. 1944 çулхи мартăн 22-мĕшĕнче вара 
Тукумс хули çывăхĕнчи пĕр хаяр çапăçура 
тăшман пульли унăн кĕлетки витĕр тухнă, 
контузи пулнă. Çак çапăçура шыраса тупнă 
та ăна пысăк награда – çÿлерех асăннă ор-
ден.    

Аслă Çĕнтерĕве вăл чикĕ леш енче кĕт-
се илнĕ. Вăрçă пĕтнĕ çулхине вăл Румы-
нипе Болгаринче çар тивĕçне пурнăçланă 
пулнă. Сывлăх хавшанине пула Львов 
облаçĕн МВД управлени ертÿçин  1946 
çулхи июнĕн 6-мĕшĕнчи  0218 номерлĕ 
хушăвĕпе июлĕн 1-мĕшĕнчен пуçласа 
Трофим Ермакова саппаса кăларнă.  Мир-
лĕ пурнăçа пикенсен вăрман хуçалăхĕнче 
тата ытти ĕçре тăрăшнă. 1952 çулхине 
1919 çулта çуралнă Мария Соколовăпа çе-
мье çавăрнă. 

«Смерш» оперуполномоченнёй. 
=.нтер.ве =ывхартнё

Хастар салтак

Сăн ÿкерчĕкри Аггей Еропанов лейтенант Тăван çĕршы-
вăн Аслă вăрçине хутшăннă. Фронтра хăюлăхпа паттăрлăх 
кăтартнăшăн ăна Хĕрлĕ Çăлтăр орденĕпе тата виçĕ медаль-
пе чысланă. Çыхăнăвăн линейлă батальонăн 483 уйрăмĕн  
взвод командирĕ  Аггей Еропанов малтан Воронеж фронтĕн-
че çапăçнă, хыççăн Аслă Çĕнтерĕве çывхартассишĕн Ста-
линград, Калинин, Прибалтика   фрончĕсене çитнĕ. 

А. Еропанов Хачăк ял Советне кĕрекен  Малтикас ялĕнче 
1922 çулхи декабрĕн 27-мĕшĕнче çуралнă. 1940 çулхине вăл 
10 класлă пĕлÿ илсе тухнă та çийĕнчех Мăн Сĕнтĕрти МТС-ра 
ĕçлеме тытăннă, анчах та уншăн унти ĕç нумайлăха пулман.

  Çул çитнипе Аггей 1940 çулхи сентябрĕн 26-мĕшĕнче Сĕнтĕр 
çар комиссариачĕ урлă çар ретне тăнă. Чăваш салтакĕ чи мал-
танах Харьковри çар округĕн  626 стрелок полкне лекнĕ. Тепĕр 
çулхине ăна Киеври М. Калинин ячĕллĕ çыхăну çар училищине 
вĕренме янă. Училищĕрен вăл лейтенант званийĕпе çар ĕçне 
хатĕр пулса тухнă. Архивра çар училищин çар комиссариачĕ, ба-
тальон комиссарĕ Ивакин 1941 çулта  алă пусса çирĕплетнĕ ат-
тестаци докуменчĕ упранать, унта Аггей  Еропанов тăрăшулăх-
не, çитĕнĕвне, пултарулăхне пысăка хурса хакласа çырнă.  

 Аслă Çĕнтерĕве 131 çыхăну батальонĕн 23 гварди стрелок 
корпусĕн  командирĕн çумĕ Аггей Еропанов  Прибалтика çар 
округĕнче кĕтсе илнĕ. Унăн çарти  пултарулăхне, хăюлăхĕпе 
тăрăшулăхне архивра упранакан ытти документ та çирĕплетет. 
Унта вăл еплерех хастар çын пулни курăнать.  Гварди лейтенан-
чĕ çар ĕçĕнчен 1947 çулхи  апрелĕн 20-мĕшĕнче кăна уйрăлнă, 
саппаса тухнă. 

Тăван тăрăха таврăнсан вăл чылай вăхăт Мăн Сĕнтĕр райпо-
требсоюзĕн сутуçинче, хатĕрлев пунктĕнче, «Прогресс» про-
мартельте тата  ытти  ĕçре тăрăшнă. А. Еропанов 1928 çулта 
çуралнă Марфăпа çемье çавăрнă.  

Х.рл. +ёлтёр орденне 
тив.=н. (Юрă)

                       Вырăсларан 
Тамара ВЕРЕНДЕЕВА  куçарнă.

Çĕнтерÿ, эс инçетреччĕ чăннипех,
Кăвайтри кăвар кăшт тĕлкĕшнĕ пекех.
Вут-хĕм витĕр тиврĕ талпăнса утма,
Çак куна эпир пултарнă çывхартма.

Кунран-кун çĕршыв туптанă хĕç-пăшал,
Çывăрман, çапах та тупăннă вăй-хал.
Кунĕн-çĕрĕн тÿсĕм çитнĕ çапăçма,
Çак куна эпир пултарнă çывхартма.

Кĕтсе ил, анне, пире – чĕррисене,
Чупса тухĕччĕç пурте çерем çине.
Ирĕке кăларнă çур Европăна,
Çак куна эпир пултарнă çывхартма.

Хушса юрламалли:
Çĕнтерÿ уявĕ – 
Савăнать-çке чун.
Ку мăнаçлă,
Çунăк тивнĕ çутă кун.
Куç шывланнă,
Çÿç шуралнă аслă кун.
Çĕнтерÿшĕн!
Çĕнтерÿшĕн!
Çĕнтерÿшĕн!

+.нтер\ кун.


