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Проект Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё ком-
муникацисен министерстви пулёшнипе пурнё=ланать?

Вёр=ёри =ырусем – пир.нш.н  
чи пысёк тупра вырён.нче

Эпир, Ксения тата Дарья, йĕкĕреш, 12 çул-
та. Эпир 5 çулта пулнă чухне ватă асанне Ва-
лентина Киселева  пурнăçран уйрăлса кайрĕ. 
Вăл хăйĕн ашшĕ Федор Лаптев фронтран 
янă икĕ çыру упранакан чĕркеме пĕркеленнĕ 
аллисемпе тирпейлĕн те асăрханса тытнине 
лайăх астăватпăр. Вĕсенчен пĕри – ватă асан-
не ячĕпе килнĕскер.

Çырусене вуланă чухне унăн пичĕ тăрăх 
куççулĕ юхатчĕ. Эпир вăл мĕншĕн макăрнине 
ыйтсан, куççульне саппун кĕтессипе шăлатчĕ те 
пире ыталаса хăйĕн ашшĕ пирки каласа пама 
пуçлатчĕ. Мĕн пулнă-ха унпа тесе ыйтаттăмăр 
эпир. Ватă асанне вара пăлханнипе калаçăв-
не тÿрех пуçлаймастчĕ, кăшт тăхтасан хăйĕн 
ашшĕ пирки хăпартлануллăн пĕлтеретчĕ.   Фе-
дор Лаптев (сăн ÿкерчĕкре) – Тăван çĕршывăн 
Аслă вăрçине хутшăннă паттăр салтак. 

Вăл 1904 çулта Шупуç ял Советне кĕрекен 
Охатяр ялĕнче çуралнă. Вĕсен çемйи туслă 
та ĕçчен пулнă. Федор хутла лайăх пĕлнĕ, 7 
класс вĕреннĕ. Пултаруллă çамрăк 1922 çулта 
çар ретне тăнă, танк çарĕнче службăра пулнă, 
тепĕр икĕ çултан тăван киле таврăннă. Вăл 
вăхăтра ялсенче хутла пĕлекен çын сайра кăна 
пулнă. Федор Лаптев вĕреннĕ çын пулнăран 
ăна Шупуç ял Совечĕн ертÿçине суйланă.   

Пирĕн ватă асатте пур енлĕ пултаруллă 
çын пулнă, хут купăс калама ăста  пулнă. Вăл 
хутшăнмасăр ялта пĕр туй та иртмен, халăха 
уявсенче савăнтарнă, юрлаттарнă, ташлат-
тарнă. Паллах, пултаруллă та йĕркеллĕ кач-
ча хĕрсем те асăрхамасăр пулман. 26 çула 
çитсен вăл хăйсен ялĕнчи хĕрпе Пелагейăпа 
çемье çавăрнă. Мăшăр Валентинăпа Зинаида 
хĕрсем  ÿстернĕ. Вĕсенчен пĕри – пирĕн ватă 
асанне Валентина.

1939 çулта Чăваш Енре налук агенчĕсен 
курсĕсене пĕрремĕш хут йĕркеленĕ пулнă. 
Çав çулхи март уйăхĕнче Ф. Лаптев çав 
курсра вĕренсе ăсталăх пухнă. Çакăнтан 

вĕренсе тухнă хыççăн вăл халăхран налук 
пуçтарма тытăннă. Ун чухне чăваш халăхĕн 
укçа-тенкĕ пулман, патшалăх вара налука 
пурпĕр тÿлеттернĕ. Çынсем укçа-тенкĕ пу-
хакан  налук агенчĕсене кăмăлласах кай-
ман. Çавăнпа та усал шухăш тытнă, тавăрас 
кăмăллă çынсем те тупăннă. Налука çул-
талăкăн кирек хăш вăхăтĕнче те пуçтармал-
ла пулнă. 

Федор Яковлевич тĕрлĕ яла кайса çÿренĕ 
пирки тискер чĕр чунсенчен те шикленме 
тивнĕ. Ун чухне кашкăр таврашĕ чылай пул-
нă теççĕ. Пĕррехинче вăл  Малтикас ялĕнчен 
таврăннă чухне çул çинче выçă кашкăра асăр-
ханă. Алăра документсем чикнĕ хура папка 
кăна  пулнă, кашкăра куçран пăхса сыхлăх 
тĕлĕшпе папкăна вăл алăра хатĕр тытнă. 
Асăрхануллăн кашкăртан иртсе кайнă, лешĕ 
вара çул çинче ларса юлнă. Налук агенчĕ 
хăранипе чĕтре-чĕтре киле çитнĕ. Ватă асан-
не каланă тăрăх, ун чухне хытă шикленнипе 
Федор Яковлевичăн пуçĕнче çав вăхăтра 
пĕтĕм пурнăç иртсе кайнă. 

Ирсĕр тăшмана аркатма ватти-вĕтти кар 
тăнă. Федор Яковлевича  Сĕнтĕр çар комисса-
риачĕ урлă фронта илсе кайнă. Валентина 9 
çулта пулнă, Зинаида – 2-ре. Мăшăрне Пела-
гейăна  ыттисем пекех питех те йывăр килнĕ. 
Кашни кун колхозра ĕçленĕ, каçсерен фронт 
валли  алсиш-нуски çыхнă. Валентинăн та ĕç 
нумай пулнă, йăмăкне пăхнă, амăшне пулăш-
нă, «Броневик» колхозра тăрăшнă.

Фронтовик мăшăрĕ патне яла темиçе хут-
чен те çырнă, анчах  пур чухне те адресат 
патне çырусем çитеймен. Акă мĕн çырнă 
вăл 1942 çулхи сентябрĕн 20-мĕшĕнчи çы-
рура: «Хамăн юратнă мăшăрпа ачасем пат-
не çыратăп. Пăлаки, Валентина, Зина, сирĕн 
пата пысăк салам яратăп, чирлемесĕр лай-
ăх  пурăнма сĕнетĕп. Ку манăн тăваттăмĕш 
çыру. Эпĕ сирĕнтен хурав илеймерĕм.  Эпĕ 

хама лайăх туятăп. Эпĕ сылтăм хулпуççие 
амантрăм та госпитальте 20 кун сиплентĕм. 
Сывалтăм, халĕ каллех фронтра, мана пе-
хотăна ячĕç. Пĕрле çапăçакансем хушшинче 
чăвашсем çук. Иван Егоров суранланчĕ. Унпа 
пĕр госпитальте выртрăмăр, ыратнине чăтай-
масăр вилнĕ. Ăна эпĕ хам курман.

Иртнĕ çырура посылка пирки асăннăччĕ. 
Пĕчĕк посылка яраймăр-ши? Тархасшăн, пер-
четке, табак, кăштах килти сăра, хуçлатмалли 
çĕçĕ хурăр. Ман пата çыру çырнă чухне ялти 
хыпарсене пĕлтерме ан манăр, йăлтах çырăр. 
Тулă çитет-и?  Колхозра мĕнле тухăç? Выльăх 
апачĕ çитет-и? Пособи параççĕ-и? Налуксене 
каçарчĕç-и? Салтаксем киле таврăнаççĕ-и? Ну, 
Пăлаки, ял хыпарĕсемпе паллаштар. Валенти-
на шкулта мĕнле вĕренни пирки çыртăр, лайăх 
вĕренме тăрăштăр. Зина та вĕрентĕр. Сире 
питĕ курас килет. Сывă пулсан курăпăр-ха.

Çак адреспа çырăр: Действующая армия – 
1633. Полевая почта. Часть 52. Лаптеву Федо-
ру Яковлевичу».   

 Конверт çинче М. Кутузов аслă полково-
децăн сăн ÿкерчĕкĕ тата Сталин сăмахĕсем 
пур. Конвертăн çÿлти сылтăмри кĕтесĕнче 
«Смерть фашистским оккупантам!» тенĕ. Ун 
çине пичет лартнă, çырни япăх курăнать. Те-
пĕр пичет çине вара «Просмотрено воинской 
цензурой. Чебоксары, 57»  тенĕ.

Эпир шутланă тăрăх, пур çыру та адресат 
патне çитме пултарайман. Енчен те çырура 
çапăçу, аманни, фронтри хыпарсем пирки 
çырнă пулсан, ун пеккисем тăванĕсем патне 
çитеймен пулас. Çар цензури кашни çырăва 
пăхса тухнă. Çавăнпа  та ватă асанне тăват-
тăмĕш çырăва кăна илме пултарнă. Ватă 
асатте вĕреннĕ çын пулнă вĕт, вăрçă пирки 
чылай çырма пултарнă.

Валентина ячĕпе килнĕ çыру иккĕмĕш, 
тĕрĕсрех каласан, юлашки çыру пулнă. Ăна 
1944 çулхи июнĕн 10-мĕшĕнче çырнă. «Ва-

лентина, хĕрĕм, ку çырăва сан пата çыратăп. 
Пысăк салам яратăп. Шкулта лайăх вĕрен, 
аннÿне итле. Тантăшсемпе килĕштермелле. 
Эпĕ, сан аçу, лайăх пурăнатăп, сывă. Вил-
месен, киле таврăнăп,  вилсен вара ку çыру 
асăнмалăх пултăр. Пока.  Ăнăçу пултăр. Аçу».

Çырăва вуланă май, ăна питĕ васкаса çы-
рни курăнать. Тен ун чухне   вăл пысăк пĕл-
терĕшлĕ çапăçăва кĕме хатĕрленме васканă 
пулĕ. Вăл вара малашне мĕн пулма пултарас-
сине туйма пултарнă. Çавăнпа вилĕм пирки 
аса илнĕ.

Çакăн хыççăн киле нимĕнле пĕлтерÿ те кил-
мен. 1945 çулхи март уйăхĕнче Ф. Лаптев хы-
парсăр çухалнине пĕлтернĕ. Килте вара ăна 
яланах кĕтнĕ. Аслă Çĕнтерÿччен вăхăт нумай 
та юлман пулнă, шел пулин те, вăл ăна кĕтсе 
илеймен.

Эпир Тăван çĕршывăн Аслă вăрçин пат-
тăрĕсене тав тăватпăр, ватă асаттепе Федор 
Лаптевпа яланах мăнаçланатпăр. Ун пек пат-
тăрсем пулман пулсан эпир те пулман пулăт-
тăмăр.

Дарья тата Ксения ИЛЬИНАСЕМ.
Мăн Сĕнтĕр шкулĕ. 

Пирĕн ентеш Николай Павлов Тăван 
çĕршывăн Аслă вăрçин участникĕ пул-
нă. Ăна Невель хулишĕн пынă çапăçу-
сенче паттăрлăх кăтартнăшăн 1944 çул-
та Хĕрлĕ Çăлтăр орденĕпе наградăланă. 
Вăл «1941 – 1945 çулсенче Тăван çĕр-
шывăн Аслă вăрçинче Германие çĕн-
тернĕшĕн» медале те тивĕçнĕ.

Николай Павлович Павлов Тивĕшре 
1923 çулхи декабрĕн 19-мĕшĕнче кун çути 
курнă. Вăрçă пуçланнă çул шкултан вĕрен-
се тухнă каччăна июнь уйăхĕнче тÿрех 
çара ăсатнă. Ăна Ленинградри артиллерин 
виççĕмĕш училищине кĕçĕн командирсен 
курсне вĕренме янă. Июль уйăхĕнче учили-
щĕне Ярославль хулине куçарнă. Курссене 
вĕренсе пĕтернĕ хыççăн Николай Павлова 
СУ-152 (самоходная установка) командирĕ 

пулма шаннă. Вăл Калинин тата Прибал-
тикăн иккĕмĕш фрончĕсенче çапăçнă.

Стрелоксен 161-мĕш дивизийĕн 98-
мĕш артиллери полкĕ Невель хулишĕн 
ирттернĕ çапăçура 1943 çулхи декабрĕн 
18-мĕшĕнче Николай Павлов йывăр ама-
нать (контузи пулнă). Госпитальте виçĕ 
уйăх сипленме тивет унăн. Çакăн хыççăн 
ăна вăхăтлăх хăй вĕреннĕ училищĕне ин-
структорта ĕçлеме яраççĕ. Каярах, 1944 
çулхи июнĕн 11-мĕшĕнче, вăл çапăçура 
каллех аманать, анчах унчченхи пек йы-
вăрах мар.

Гварди старшинана 1947 çулхи мартăн 
24-мĕшĕнче демобилизациленĕ.

Яла таврăннă хыççăн Николай Пав-
лов Муркаш ĕçтăвкомĕ çумĕнчи ДОСА-
АФ комитечĕн председателĕнче вăй хума 
тытăнать. Çак ĕçре вăл 1960 çулчченех 
тимленĕ.

Çав вун виçĕ çул хушшинче районти 
кашни шкулта стрелоксен кружокĕсем 
ĕçленĕ, Муркаш МТСĕ (РТС хыççăн) 
çумĕнче     авто-, мотокружоксем ĕçленĕ, 
шкултан вĕренсе тухнă çамрăксене ДО-
СААФ урлă парашют кружокĕсене, аэро-
кружоксене явăçтарнă.

1960 çултанпа Николай Павлов Çĕнĕ 
Шупашкар хулинчи хими заводне тунă 
çĕрте бетонщиксен бригадирĕнче ĕçле-
ме тытăнать. 1962 çултан вăл сăрламал-
ли хутăшсен цехĕн мастерĕнче вăй хума 
пуçлать. Тивĕçлĕ канăва пирĕн ентеш 1983 
çулта тухнă. 1995 çулхи майăн 21-мĕшĕнче 
пурнăçран уйрăлнă.

Л. КРАСНОВ.

Шкул хы==ёнах – 
вёр=а

Тăван çĕршывăн Аслă вăрçине Юнкă ял 
тăрăхĕнчи ялсенчен  700 ытла çын тухса кай-
нă,  390 ытла çын вăрçă хирĕнче пуç хунă. Çак-
на Юнкă ял тăрăхĕн администрацийĕнчи ĕç 
хучĕсем çирĕплетеççĕ.  

Пуç хунисем:
Юнкă ялĕ – 124 çын, Елкино – 33 çын, Канаш 

выççăлкки – 4 çын, Кăпас – 110 çын, Пĕрремĕш  
Май выççăлкки – 30 çын, Çармăçкасси – 48 çын, 
Юнкăпуç – 45 çын.

Киле таврăннисем:
Юнкă ялĕ – 117 çын, Елкино – 2 çын, Канаш 

выççăлкки – 16 çын, Коминтерн выççăлкки – 7 
çын, Кăпас – 39 çын, Пĕрремĕш   Май выççăлкки – 
19 çын, Çармăçкасси – 39 çын, Юнкăпуç – 61 çын.

Киле таврăннисем Аслă Çĕнтерÿ кунĕнче 
кашни çулах пĕрле пухăннă. Эсир куракан сăн 
ÿкерчĕке Çĕнтерÿ тунăранпа 30 çул çитнине 
халалланă уявра тунă, 1975 çулта. Мĕн чухлĕ 
ветеран! Сăн ÿкерчĕке уява пухăннисем пурте 
кĕрейменни те курăнать. Çав ветерансем ĕнтĕ 
çĕнтерĕве çывхартнă, хыççăнхи çулсенче халăх 
хуçалăхне ура çине тăратма вăй хунă. Вĕсене 
паян пурне те асра тытаççĕ, манмаççĕ, çул-
серенех майăн 9-мĕшĕнче чĕррисемпе пĕрле 
«Вилĕмсĕр полка» тăратаççĕ.

Паянхи кун вара Юнкă ял тăрăхĕнче пурăна-
кансем Тăван çĕршывăн Аслă вăрçин пĕр вете-
ранĕпе кăна курса калаçма пултараççĕ. Вăл – 
97 çулти Георгий Никифорович Илугин.

В.сем пурёна==.: м.нш.н тесен 
в.сене астёва==.


