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Вёр=ё асран тухмасть
Кашмашра пурăнакан Вячеслав Иванов 1926 çулхи çу уйăхĕн 14-мĕшĕнче çуралнă. Çĕршывра совет
самани тĕрекленме пуçланă вăхăтра кун çути курнă.
Сывлăхĕ хавшакрах пулин те, историри тĕп пулăмсем
Вячеслав Ивановичăн асĕнчех. Çав шутра – Тăван
çĕршывăн Аслă вăрçи тата пĕрле тунă Çĕнтерÿ.
– Тăван çĕршывăн Аслă вăрçи пуçлансан, çул çитменнипе
фронта кайма ят тухман каччăсем пирĕн патăмăра та черет
çитессе чăтăмсăррăн кĕтеттĕмĕр. Фронтран килнĕ «виç кĕтеслĕ» çырусем асаннесемпе аннесен куççульне юхтарнине
чăтма-тÿсме йывăрччĕ. Çав вăхăтра çул çитнĕ яшсене ял çыннисемпе тăванĕсем ялтан хире тухса куççуль юхтарсах фронта
ăсататчĕç. Кам шутланă-ха вăл вăхăтра уйрăлу пĕрисемшĕн

Ырё т.сл.х
Вăхăт утти пурнăçа çĕнетсех тăрать. Çапла вара иртнĕ ĕмĕрĕн 70 – 80-мĕш çулĕсенче кăна районти ĕç коллективĕсенче Тăван
çĕршывăн Аслă вăрçин çулăмĕ витĕр тухнă
фронтовиксем йышлă ĕçлетчĕç. Пире, шкул
ачисене, вĕсем чăн-чăн геройсем пек туйăнатчĕç. Ăмсанаттăмăр эпир вĕсен паттăрлăхне, вĕсем пек пулма ĕмĕтленеттĕмĕр.
Тăван çĕршыва юратасси хамăр ентешсен, аслă ăрури çыннăмăрсен паттăрлăхне
хисеплеме-чыслама, атте-аннен тата асатте-асаннен ячĕпе туллин мухтанма пĕлнинчен пуçланать. Халĕ калани Тăван çĕршывăн Аслă вăрçи кĕрленĕ çулсене те пырса
тивет. Çапăçу хирĕнче юн юхнă кунсем,
вăхăт иртнĕ май, историе шаларахах юлса
пыраççĕ. Анчах, вăхăт тем чуль иртсен те,
çав хăрушă çулсен ахрăмĕ халăх асĕнчен
тухмасть. Аса илÿсем паянхи ăрăвăн куçне те шывлантараççĕ. Çапла, Тăван çĕршывăн Аслă вăрçипе çыхăннă нумай ыйту
халĕ те канăç памасть-ха пире...
Паянхи калаçу Хорнуйĕнчи хресчен
çемйинче 1924 çулта çуралса ÿснĕ Петр
Гордеев (сăн ÿкерчĕкре) пирки пулĕ.
«Хамăр çуралса ÿснĕ улăм витнĕ пĕчĕкçĕ
пÿрте атте мана хам пĕчĕккĕ чух кăтартни-

вăрăма, теприсемшĕн ĕмĕрлĕхе пуласси çинчен, – аса илчĕ
ветеран.
Салтак кайма ят тухсан механизатор пĕлĕвне илнĕ ентеше артиллери шкулне вĕренме яраççĕ: çапăçу хирĕнче унăн
хăйне шанса панă тягачпа йывăр орудисене вырăнтан вырăна куçармалла. Тăватă уйăх фронта хатĕрленеççĕ çамрăксем. Вăхăт çитсен Хĕвел анăçнелле каякан вĕсен эшелонне
Хĕвел тухăçнелле çавăрма приказ пырса çитет. Çапла вара
Вячеслав Ивановичсен çар ушкăнĕ Квантун çарĕ хуçаланнă
вырăна çул тытать.
– Аслă Çĕнтерĕве уяр та илемлĕ кун кĕтсе илтĕмĕр. Анчах çак утăм иккĕмĕш тĕнче вăрçин вĕçĕ пулманнине те туяттăмăр. Аслă Çĕнтерÿ хыççăн шăп виçĕ уйăхран – çурла

не астăватăп. Халĕ вăл та астăвăмра çеç
упранать ĕнтĕ», – тетчĕç аслăрах ăрурисем Петр Гордеевич каланине аса илсе.
Çĕршыв экономикине тĕреклетессишĕн,
халăх хуçалăхне çирĕп ура çине тăратассишĕн вăл вăхăтра çуралса ÿснисен
вилĕме куçа-куçăн тăрса вăрçă хирĕнче те
çапăçма тивнĕ.
Гордеевсен хресчен çемйи çăмăл пурнăç курман. Иртен пуçласа каçчен çĕр
çинче ĕçлесе малтанхи çулхинчен кăшт
ытларах тырă-пулă туса илсен те савăннă
вĕсем, çакăнта малашлăх ĕмĕт çуралнă.
Ашшĕ-амăшне пулăшнă Петя 17 çула çитсен, 1941 çулхи çĕртме уйăхĕн 22-мĕшĕнче, ирхи кăвак шуçăмла фашистла Германи çарĕсем пирĕн çĕршыв чиккисене сĕмсĕррĕн пăсса хаяр вăрçă пуçлаççĕ.
Вăрçăн йывăр çулĕсем пурне те пĕр
йыша пухаççĕ. Çĕршыв кама ăçта приказ
парать – çавăнта унăн ирĕкне пурнăçламалла пулнă. Малтанхи вăхăтра тăшман
вăйлăрах пулнăран фронт Хĕвел тухăçнелле чакса пынă. Çакнашкал вăхăтра 18
çул тултарнă каччăн салтак кайма ят тухать. Çамрăк призывниксене çар службине
Хĕвел тухăçне илсе каяççĕ. Вăл вăхăтра

+ын хы=не пытанман

Çатракасси ял тăрăхĕнчи тĕп усадьбăран
пурнăç çулĕ çине тухнă Виталий Малыгин 1952
çулта учительницăпа водителĕн нумай ачаллă çемйинче çуралнă. Тăван çĕршывăн Аслă
вăрçи хыççăнхи вăхăтра кун çути курнă арçын
ачан пĕчĕкрен ĕçпе туслашма тивнĕ. Канмалли
е каникул кунĕсенче, шкултан таврăннă хыççăн
вăл пĕрлешÿллĕ хуçалăх ĕçĕсене хутшăннă,
килти хушма хуçалăхри ĕç çине те ку ман валли
мар тесе пăхман. Çемьере ыттисем хушшинче
ĕç пайланине те астумасть вăл.
– Вăрçăра юхăннă çĕршыва ура çине тăратасси нумай çула тăсăлчĕ. Çак йывăрлăха
пирĕн те ачаллах курма тиврĕ. Çăкăр çитмест-

чĕ, тăхăнмалли начарччĕ, анчах эпир ыранхи куна шанса пурăнаттăмăр, аслисемпе çума-çумăн ĕçлеттĕмĕр. Фронтран йывăр аманса
таврăннă аттепе шкул ĕçне чунĕпе парăннă
анне пире (2 хĕрпе 5 ывăл) мĕн ачаран Тăван
çĕршыва юратма, ĕçе хисеплеме вĕрентсе
ÿстерчĕç. Вĕсем ăс пани, ĕçпе туслаштарни
пурнăç тăршшĕпех кирлĕ пулчĕ, – каласа парать 68 çулхи ĕç ветеранĕ.
Çак тĕлте пирĕн сăмах çар служби çине куçса
кайрĕ. Виталий Ананьевич действительнăй çар
службине 1970 – 1972 çулсенче совет çарĕсен
Германири ушкăнĕнче (ГСВГ) пурнăçланă.
Бранденбург хулинче кĕçĕн командирсем
хатĕрлекен шкултан вĕренсе тухнă хыççăн
служба Нейстрелиц хулинче ПВО тытăмĕн зениткăпа ракета полкĕнче малалла тăсăлнă.
– Тăван çĕршывăн Аслă вăрçи вĕçленнĕренпе нумаях та вăхăт иртменччĕ. Çавăнпа
та нимĕçсенчен хăшĕсем хамăр çине сиввĕн
пăхнине те сисеттĕмĕр. Ку вара пире ялан
сыхă пулма, йĕркене çирĕп пăхăнма хистетчĕ. Нимĕçсем тасалăх тата йĕркелĕх тĕлĕшпе
çирĕп пулнине курса эпир те вĕсем пек пулма
тăрăшаттăмăр, – аса илет пирĕн çарсен Германири ушкăнне туса хунăранпа 75 çул çитнĕ
ятпа юбилей медальне тивĕçнĕ ветеран (сăн
ÿкерчĕкре). – Çулсем иртеççĕ, анчах çĕршыв
приказне пирĕн çарсен Германири ушкăнĕнче
пурнăçлани самантлăха та асран тухмасть.
Çартан таврăнсан та çирĕп йĕркене хăнăхнă
арçын алă усман. 1972 çултан пуçласа нумай
хушă Шупашкарти автобуссен паркĕнче «Икаруспа» пассажирсене хуларан хулана турттарнă. Ĕçре ырă ята çеç тивĕçнĕ. 1975 çулта Виталий Ананьевич çемье çавăрнă. Мăшăрĕпе икĕ
хĕр пăхса ÿстернĕ. Паян 3 мăнукĕ – унăн пурнăç
илемĕ.

уйăхĕн 9-мĕшĕнче – артиллери вăйлă персе тăнă хыççăн ирхине пирĕн çарсем самурайсем хуçаланнă çĕр çине ура ярса
пусрĕç. Астăватăп, эпир атакăна тапраннă вăхăтра тĕттĕмччĕ
тата çумăр çăватчĕ. Сопкăсем çинчи стратегиллĕ вырăнсене
йышăннă яппунсем пирĕн çине татти-сыпписĕр тăхлан çумăр
тăкатчĕç. Танксен хÿттипе малалла иртнĕ вăхăтрах çумри
юлташсем Маньчжури çĕрĕ çине выртса юлчĕç, – аса илчĕ
инçетри вăрçă çулĕсене ветеран.
В. Иванов тăван яла 1948 çулхи кĕркунне таврăнать те 34
çул «Свобода» хуçалăхри трактор бригадине ертсе пырать.
Пĕр ялта пурăннă Анастасийăпа çемье çавăрса вĕсем 3 хĕрпе 3 ывăл çуратса пурнăç çулĕ çине кăлараççĕ. Паян – вĕсен
хăйсен пысăк çемйисем.

кунта та Яппун самурайĕсем пирĕн çĕршыва вăрçăпа тапăнас хăрушлăх пулнă.
1942 çулхи юпа уйăхĕн 18-мĕшĕнче
присяга тытнă Хорнуй каччи тинĕс пехотин 13-мĕш гварди бригадинче снайпер
пулса салтак службине пуçлать. «Тинĕс
çилĕ шăмшак витĕр тухать. Анчах хуралтан кайма юрамасть. Снайпер винтовки те
ялан алăра», – çырать вăл пĕр çырăвĕнче
хăйсене Хĕвел анăçне яма васкаманнине
палăртса.
Шанчăклă чăваш салтакне 1943 çулхи утă уйăхĕнче уйрăм ротăна химик
должоçне куçараççĕ. Çыран хÿтĕлевĕнче химик пулса пирĕн ентеш 1944 çулхи
раштав уйăхĕччен службăра тăрать. Кунти вĕренÿ хыççăн вăл ятарлă отряд командирĕн тивĕçне пурнăçлама пуçлать.
П. Гордеев сержант 1945 çулхи çурла уйăхĕн 9-мĕшĕнчен пуçласа 1945 çулхи авăн
уйăхĕн 3-мĕшĕччен Япони самурайĕсене
çапса аркатма хутшăнать.
Иккĕмĕш тĕнче вăрçи чарăннă хыççăн вăл
икĕ çула яхăн Лăпкă океан флотĕнчи тинĕс
пехотинче службăра тăрать. 1947 çулта яла
таврăнать те çемье çавăрать. Мăшăрĕпе
килĕшÿллĕ пурăнса нумай ача çуратса

çитĕнтерсе пурнăç çулĕ çине кăларнă.
Çар службинчен пăрăнман П. Гордеев
мирлĕ ĕçре те ялан ыттисемшĕн тĕслĕхре
пулнă. 18 çул тăван хуçалăхра сысна фермин коллективне ертсе пынă. Ун хыççăн
тĕрлĕ çулта Муркашри коммуналлă
хуçалăхра, район больницинче ĕçленĕ.
Ачисемпе мăнукĕсемшĕн унăн ячĕ – ырă
тĕслĕхре. Вăл ăруран ăрăва куçса пырĕ.
С. ПОЛУЭТКОВА.

«Кил ёшшинчен
хаклёраххи =ук»
Интернационалист-салтаксем паян çамрăк
ăрăва патриотла воспитани парассипе ырми-канми ĕçлеççĕ. Çĕршыв интересĕсене
хÿтĕлесе кÿршĕллĕ Афганистан Республикинчи вăрçа вунă çул хутшăннă çар подразделенийĕсене унтан 1989 çулхи нарăсăн
15-мĕшĕнче кăларчĕç. Пирĕн салтаксемпе
офицерсемшĕн унти вăрçă тинех чарăнчĕ.
Сăртлă-туллă çĕршыври вĕсен паттăрлăхĕ
вара нихăçан та пирĕн асран тухмĕ, манăçмĕ.
Мăн Сĕнтĕр салинче пурăнакан, çар службине Афганистан Республикинче ирттернĕ
Виталий Грачев та çамрăксене тивĕçлĕ воспитани парассинчен пăрăнмасть.
– Пирĕн паянхи тĕллев вăл – ĕç вырăнне
вăхăтра çитесси, производствăра хамăра
хушнă ĕçе пахалăхлă пурнăçласси, çемьере
килĕшÿллĕ пурăнасси, ача-пăчана таса-сывă
ÿстересси, çамрăксене патриот воспитанийĕ
парасси, – тет 1967 çулта çуралнă Виталий
Геннадьевич.
Таса-сывă ÿснĕ, шкулта тата ĕç коллективĕнче çĕршыва юратма вĕренсе воспитани илнĕ каччăсен пысăк ушкăнĕ 1985 çулхи
юпа уйăхĕнчи пĕр кун ирхи 5 сехете районти
çар комиссариатне пуçтарăнчĕ. Кама мĕн
кĕтет малта – никам та пĕлмест. Пĕрремĕш
ушкăнăн, тĕпрен илсен, ют çĕршывсенчи çар
чаçĕсене каясси çеç паллă: ку вăл çĕршывăн
пĕрремĕш приказĕ – ăна пурнăçламаллах.
Ун чухне нумай призывник çар службине
Хĕвел анăçĕнчи çĕршывсене кайрĕ пулсан,
Витьăсен ушкăнĕ Самарканда çул тытрĕ. Ку
вăхăта пурнăç тути-масине чухлакан каччă
хăйсене ăçта илсе кайнине пĕлчĕ ĕнтĕ. Ан-

чах вăрçă ун пекех хăрушă тесе вăл шутлама
пултарайман. Харпăр хăй куçĕпе курсан вăл
питех те тискер иккен...
Десантпа штурм батальонне лекнĕ Витьăна çарта тепĕр специальноç параççĕ: кунта
вăл БТР водительне вĕренет. Вĕренÿ вĕçленсенех пирĕн салтаксене Афганистана Шиндант хулине куçараççĕ. Вăрçă çинчен сахал
мар вуланă тата кино пăхнă Муркаш каччи
çакăнта чăн вăрçа кĕрет.
– Пĕрремĕш кунранах хамăр вăрçа лекнине туйрăмăр. Тусем хушшинчи автомат
сасси, снаряд-граната çурăлни малтанах
тĕлĕкри пекчĕ. Вĕсем çывăхарах илтĕннĕ чух
хăвăртрах вăранас килетчĕ. Çак самантсенче
тăтăшах тăван кил ăшши асраччĕ. Сăрт-ту
çинче курăк çукран тăван енри улăхри çемçе
курăк асран тухмастчĕ. Пĕрремĕш çухатусем
тÿссен тин хамăр чăнласах вăрçăра пулнине
ăнланса илтĕм, – каласа парать Виталий Геннадьевич.
Паттăрсен ячĕсем ăруран ăрăва куçмалла
тетпĕр пулсан, паянхи çамрăксене пирĕн çар
службине юрăхлă ÿстермелле, тивĕçлĕ воспитани памалла. Эпир çакна тума пултаратпăр пулсан, пирĕн ачасен чĕрисенче те паттăрлăх туйăмĕ иксĕлмĕ. Çакă сăмахпа мар,
ĕçпе çирĕплентĕр тесе Виталий Геннадьевич
паян шкулсенче йĕркелекен тĕл пулусенчен
пăрăнмасть.
Проект Чёваш Республикин Цифра
аталанёв.пе информаци политикин
тата массёллё коммуникацисен министерстви пулёшнипе пурнё=ланать?

