
  2020 =улхи августён 15-м.ш.?          «+,НТЕР/ ЯЛАВ,»                                           5 стр?

Проект Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе ин-
формаци политикин тата массёллё коммуникацисен 
министерстви пулёшнипе пурнё=ланать?

Бухенвальд _ хёрушё вырён
Истори страницисенче ырă пулăм та, усалли те çи-

телĕклех. Çакна эпир вăхăт иртсен çеç тивĕçлипе уйăр-
ма пуçлатпăр. Пирĕн халăхăмăр Тăван çĕршывăн Аслă 
вăрçинче ирсĕр фашизма çапса аркатнăранпа кăçал 75 
çул пулчĕ. Ăна уявланă май 1985 – 1887 çулсенче совет 
çарĕн Германири ушкăнĕнче службăра тăнă чух фашист-
сен вилĕм лагерĕнче – Бухенвальдра – экскурсире пулни 
манăн асран тухмарĕ. Паян та çÿçентерет çав çул çÿрев...

18 – 20 çулсенчи салтаксем эпир ун чух хамăра Гер-
манири çар ушкăнĕнче службăра тăма май килнишĕн 
савăнаттăмăр, мăнаçланаттăмăр. «Пирĕн асаттесем 
Аслă Çĕнтерÿшĕн çапăçу хирĕнче выртса юлнă пулсан, 
эпир вĕсен ĕçне тăсса Германие çитрĕмĕр», – тесе мухта-
наттăмăр. 1986 çулхи çулла взвод командирĕ пире Бухен-
вальд концлагерьне экскурсине илсе кайсан, çак сăмах-
сен пĕлтерĕшĕ ÿсрĕ кăна. 

Эпир службăра тăнă Иена хулинчен Веймара инçе мар-
ччĕ. Веймар хули енчен килсе Эттерсберг сăрчĕ çинче пул-
са курнисем кунта ĕлĕкрех мĕн пулса иртнине нихăçан та 

манас çук. 1937 çулхи июльте çакăнта Бухенвальд концла-
герь уçăлнă. 1945 çулхи апрелĕн 11-мĕшĕнче вырăнти ин-
тернационаллă комитет пуçарăвĕпе тыткăнри 21 пин узник 
восстани çĕклесе (кунашкал тĕслĕх урăх пулман) хăйсене 
хăйсем ирĕке кăларнă. Анчах тулли мар 8 çул хушшинче 
фашистсем Бухенвальда 238980 çынна илсе пырса 56545 
çынна асаплантарса вĕлернĕ. 161 пин ытла çынна этаппа 
çар завочĕсене тата ытти концлагере ăсатнă. 

...Тыткăнрисем «вилĕм лагерĕ» тесе ят панă концлагере 
илсе пыракан авкаланчăк çул хĕррипе ÿсекен йывăçсем 
çынсăрлăха чăтса ирттернĕ салтаксем пек вăрттăнлăха 
упранăн пуçĕсене усса лараççĕ, çил варкăшĕпе шăппăн 
калаçаççĕ. Концлагерь ĕçленĕ çулсенче унпа иртекенсем 
ăна «юнлă çул» тесе ят панă. Ун тăрăх лагере чуптарса 
çеç илсе пыракансене эсэсовецсем çул çинчех юн тухич-
чен хĕненĕ, йытăсемпе тăллатарнă. Çакна пĕлсен ку çул-
па иртнĕ чух паян та чун çÿçенет.

Акă концлагерь хапхи. Ун çине нимĕçле «Кашнине – 
хăйĕнне» тесе çырни, сулахайри карцер, узниксем строй-

ра тăмалли вырăн (аппель-плац), хĕрлĕ-кăвак тĕслĕ вак 
чул сарнă барак вырăнĕсем... Кашни баракра уйрăм уз-
никсем пурăннă: совет çарĕн салтакĕсем, ачасем, еврей-
сем, поляксем т. ыт. те. 3 – 4 хутлă нарсем çинче çĕршер 
çын чыхăнса пурăннă.

Концлагерьти чи çÿçентерекен вырăн – крематори. 
Пысăк мар çуртăн хăй вăхăтĕнче кунĕпе хура тĕтĕм 
кăларнă çÿллĕ кирпĕч мăрйи инçетренех курăнать. Вăй-
сăрланнă узниксене мунча кĕме тесе илсе пырса ĕнсе-
рен пăшалпа персе  кăмакара çунтарнине пĕлсен, вăрçа 
сивлесси вăй илет. 

Бухенвальдри узниксемпе йÿнĕ ĕç вăйĕ пек çеç мар, 
тĕрлĕ сăнав тума та усă курнă. Набат башни паян çав 
кашни ирсĕрлĕхе аса илтерсе вăрçăран пăрăнса иртме 
ыйтса чан çапать. 

Пирĕн районта хăйсен тивĕçне чыслăн пурнăçлакан 
çамрăксем  сахал мар. Вĕсем аслă ăрурисен паттăр-
лăхне, вĕсем пуçланă ĕçе ÿсĕм çулĕпе малалла тăсса 
хыççăнхи ăрушăн ырă тĕслĕх пулса тăраççĕ. Çакăн 
пеккисенчен пĕри вăл – Шурчара çуралса ÿснĕ 37 çул-
хи Сергей Иванов.

Виçĕ ачаллă хресчен çемйинче (Сергей – кĕçĕнни) ĕçпе 
туслă ашшĕ-амăшĕнчен ырă тĕслĕх илсе ÿснĕ арçын ача 
мĕн пĕчĕкренех тăван ене юратнă. Вăл илемлĕрех пултăр 
тесе йывăçне те сахал мар лартнă, выльăх-чĕрлĕхпе те 
туслă ÿснĕ. 

Ашшĕ – механизатор, амăшĕ уй-хир ĕçченĕ пулнăран 
çăкăр ăçта ÿснине те вăл ачаллах ăша çирĕп хывнă. Çап-
ла вара Шурчари пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан тĕп шкултан 
вĕренсе тухсан, 15 çулхи каччă Кÿкеçри професси учили-
щине ял хуçалăх мастерне тата анлă профильлĕ тракто-
рист-машиниста вĕренме каять.

Ĕçрен хăраман, арçын ĕçĕнчен пăрăнман Сергей 2001 
çулхи кĕркунне действительнăй çар службине тăрать. 
Служба вырăнĕ – Çурçĕр флочĕн Мурманск облаçĕнчи 
çыранти ракета бригади. Йывăрлăхран хăраман чăваш 
каччи 2 çул службăра тăнă хыççăн службăна тăсма кон-
тракт çырать. 

С. Иванов службăра тăракан çар чаçĕ флотра тăтăшах  
ырă тĕслĕхпе палăрать. Çапла вара Мускавра Тăван çĕр-
шывăн Аслă вăрçинче çĕнтернĕренпе 75 çул çитнĕ ятпа 
ирттерекен Çĕнтерÿ парадне хăйсен çар чаçĕн те каймал-
лине пĕлсен, Шурча каччи малтанах тĕлĕнет. Анчах сăмах 
тухни тĕрĕсех. Кĕçех çакăн пирки приказ тухать те  асăннă 
çар чаçĕнчи 31 моряк Çĕнтерÿ кунĕччен 3 уйăх малтан 

парада хатĕрленме пуçлать.  
– Малтанхи вăхăтра парад çу уйăхĕн 9-мĕшĕнче пу-

лать тесеччĕ. Çак тĕллевпе эпир хамăрăн техникă-
на нарăс уйăхĕн пуçламăшĕнчех эшелон çине тиесе 
тухрăмăр. Нарăсăн 24-мĕшĕнче Мускав патĕнчи Алаби-
но хулине çитсе вырнаçрăмăр. Пĕр-икĕ кунтанах пара-
да хатĕрленме пуçларăмăр. Тренировкăсем ака уйăхĕн 
20-мĕшĕччен пычĕç. Коронавирус чирĕ лару-тăрăва 
улшăну кĕртнĕрен Раççейри Тĕп главнокомандующи 
В. Путин парада çĕртме уйăхĕн 24-мĕшĕнче ирттерме 
йышăнчĕ.

Пирĕн ентеш – расчет начальникĕ – Çĕнтерÿ парадне 
водитель пулса хутшăннă. Хĕрлĕ площадьре ятарласа 
тунă йĕрсемпе техникăн ретне тикĕс тытса пырасси – шÿт 
мар. Пирĕн ентеш службăра тăракан çар чаçĕ ăна тивĕç-
липе пурнăçлать. Çакна парад хыççăн Çурçĕрти тинĕс-
çар флотне ырлани палăртать. Çĕнтерÿ парадне хутшăн-
нисене медальпе тата Тав хучĕпе чыслаççĕ.

– Хĕрлĕ площадьре парадпа иртесси – питех те 
яваплă самант. Çĕртме уйăхĕн 24-мĕшĕнче кунта икĕ 
парад пулнă. Пĕрремĕшĕ – 1945 çулта. Иккĕмĕшĕ – 
кăçал. 75 çул каялла площадьпе çĕнтерÿçĕ-салтаксем 
тăшманăн ялавĕсене илсе тухса тĕп тума пĕр çĕре 
пăрахнине аса илеттĕмĕр те хамăр умри яваплăха 
ÿстереттĕмĕр. Аслă ăрурисен çĕнтерĕвне пирĕн те 
тĕксĕмлетме юрамасть. Çапла вара парад чысĕ уйрă-
мах малти вырăна тухрĕ. Çĕнтерÿ парадне хутшăнма 
тивнишĕн паян эпĕ савăнатăп, – терĕ Сергей Нико-
лаевич парад хыççăн командовани тăван киле çитме 
вăхăт панишĕн хĕпĕртесе. 

Паянхи сăн ÿкерчĕкре эсир Сергея амăшĕпе Елизавета 
Петровнăпа куратăр. «Герой» хуçалăхра выльăх фермин-
че, уй-хир бригадинче, газ операторĕнче ĕçленĕ хĕрарăм 
тивĕçлĕ канăва ялти фельдшерпа акушер пунктĕнче са-
нитаркăра ĕçлесе тухнă. Паян унăн тĕп ĕç вырăнĕ – килти 
хушма хуçалăх тата мăнуксем. Ĕçчен хĕрарăмăн кунта та 
тирпейлĕх – малти вырăнта.

+.нтер\ парадне хутшёнч.

Ачасен аллине шёрпёк ан лект.р

 – Алексей Юрьевич, районта пу-
шар тухаслăхпа лару-тăру паянхи куна 
еплерех? Кунта нумайăшне хумханта-
ракан çивĕч ыйтусем пур-и?

 – Муркаш еншĕн пушар – чи пысăк 
хăрушлăх. Çавăнпа та çулăм ирĕке кайнин 
кашни тĕслĕхĕ тата унăн сăлтавĕ пурне 
те шухăшлаттармалла. Çакна шута хурса 
эпир кашни инкекех тĕплĕ тишкерÿ тăват-
пăр, ун тĕлĕшпе анлă профилактика ĕçĕ 
ирттеретпĕр. Кунта район хаçачĕ пире 
пысăк пулăшу панăран редакцире ĕçле-
кенсене чĕререн тав тăватпăр. Çак çыхăну 
малашне те çухалмасса шанатпăр. 

Сирĕн ыйтăвăр çине хуравласа çакна 
пĕлтеретĕп. Кăçалхи 7 уйăхра районти 
пушар хуралĕ 38 хутчен «хĕрлĕ автанпа» 
кĕрешме тухрĕ. Иртнĕ çулхи çак вăхăтра 

– 46 хутчен. Пушарсенче пĕлтĕр 2 çын 
пурнăçĕ татăлнăччĕ тата 3 çын суран-
ланнăччĕ. 2020 çулта ирĕке кайнă вут-
çулăмра вилнисем çук, анчах суранланни-
сем – 2 тĕслĕх. Инкексен тĕп сăлтавĕсем: 
уçă çулăмпа асăрханусăр пулни, кăмака-
семпе мăрьесен юсавлăхне пăхса тăман-
ни, электрооборудовани юсавсăрлăхĕ.

– Пушар сăлтавĕсем пирки калаçас 
пулсан, ачасем шăрпăкпа выляни те 
çăлавçăсене час-часах çула йыхрав-
лать пулас. Кун пирки мĕн калайратăр?

– Шăпах çак ыйту çине хуравлама 
тĕл пултăмăр та ĕнтĕ сирĕнпе. Ачасем 
шăрпăкпа выляни аслисем умне пысăк 
хăрушлăх кăларса тăратать. Кун пек чух-
не пурлăх кĕлленни çеç мар, ачасен пур-
нăçĕшĕн те пысăк хăрушлăх тухса тăрать. 

Иртнĕ çул район территорийĕнче ачасем 
шăрпăкпа вылянипе пушар тухнă тĕслĕх 
пулман пулсан, кăçалхи 7 уйăхра кун 
пеккисене 3 регистрацилерĕмĕр. Вĕсем: 
Муркаш ял тăрăхĕнчи Çурлатринче, 
Мăн Сĕнтĕр ял тăрăхĕнчи Мишерте тата 
Ильинка ял тăрăхĕнчи Тяпакассинче. 
Ачасемпе çыхăннă кашни пушар уйрăм 
тимлĕх ыйтать. Çакна шута илсе кашни 
ял тăрăхĕнчех нумай ачаллă çемьесенче 
пушар хăрушсăрлăхĕпе профилактика ĕçĕ 
ирттерессине кăçал хамăрăн кун йĕркине 
кĕртрĕмĕр. Ăна ял тăрăхĕсенче черетпе 
пурнăçласа пыратпăр. Çак тĕллевпе каш-
ни юнкун пирĕн профилактика ушкăнĕ ял 
тăрăхĕсене тухать. Вĕсен йышĕнче пушар 
хуралĕнче службăра тăракансем, ВДПО 
тата администраци  ĕçченĕсем, полици 
сотрудникĕсем.

– Ачасен аллине шăрпăк ан лектĕр 
тесен малтанах мĕн тумалла тесе шут-
латăр?

– Кунта çĕнĕлĕх шырама кирлĕ мар, 
йĕрки ансат: шăрпăка ачасем илмелле 

мар вырăнта упрамалла, ачасене мага-
зина шăрпăк тата пирус туянма ямалла 
мар, ачасене хваттерте пĕччен хăвара-
сран асăрханмалла, ачасене вут чĕртме 
ирĕк пама тата çунакан кăмака патĕнче 
пĕччен хăварма юрамасть, ачасене элек-
тричествăпа ăшăтакан плитасене тата газ 
кăмакисене чĕрттересрен асăрханмалла. 
Нумай ачаллă çемьесенче пиччĕшĕ-ап-
пăшĕсене çак ĕçсене пурнăçлама хушни-
не кĕçĕннисем кураççĕ. Вĕсен аслисем 
пек пулас шухăшĕ хăрушлăх кăларса тăра-
тать те.

Çÿлерех асăннă кашни ансат асăрхатта-
ру – пысăк инкекрен пăрăнса иртмелли тĕп 
çул-йĕр. Кунпа пĕрлех «хĕрлĕ автанпа» 
тĕл пулнă хыççăн ачасене хăрушлăхран 
çухалса каясран сыхланма, ирĕке кайнă 
çулăма пирвайхи хатĕрсемпе сÿнтерме, 
хăрушă инкекрен хăтăлма вĕрентесси те 
аслисен тивĕçĕ пулса тăрать. Шăпах çак 
пĕлĕве нумай ачаллă çемьесене çитерес-
си – пирĕн умри тĕллев. 

А. БЕЛОВ калаçнă.  

01 асёрхаттарать

Асăрханулăха хăй еккипе ярсан хăрушлăх çумрах пулни – пурнăç чăнлăхĕ. Çакă 
пире пурсăмăра та тимлĕхе ялан çÿллĕ шайра тытма ыйтать. Ашшĕ-амăшĕн ачисе-
не куçран вĕçертес çукки – уйрăм калаçу. Çак темăпа паян эпĕ калаçăва патшалăх 
пушар надзорĕн тата профилактика ĕçĕ-хĕлĕн районти уйрăмĕн пуçлăхне Алексей 
СОРОКИНА чĕнтĕм.


