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Кашни ҫыншӑн атге-анне килӗ, тӑван ял урамӗ чи хакли, чи 
асли, чи илемли: унта эпир ҫут тӗнчене килнӗ, упаленме (сӑмаххи 
мӗне тӑрать, “ползать”пе танлаштарсан), угма вёреннӗ, ҫын шутне 
кӗнӗ те тавракурӑма пуянлатма тытӑннӑ. Пӗрремӗш хут юнашар яла 
илсе кайсан, унта ҫитсе кӗрсен тӗлӗнсе хытса кайнӑччӗ: тепӗр ялӑн 
та пирӗн пек ҫуртсем, картасем, выльӑхсем, хур-кӑвакалсем пур ик- 
кен. Унтанпа нумай ҫул иртнӗ пулсан та, темӗн те курнӑ пулсан та 
паян кун та ӗненме пӑрахман -  пирӗн ялӑн вӑкӑрё пек вӑйлӑ мӗкёре- 
кен, ӑйӑрӗ пек хӑвӑрт юратакан, автанӗ пек илемлӗн авӑтакан ниҫта 
та пулман, пулаяс та ҫук. Тата эпир ҫак юмаха та ӗненнӗ: пӗчӗк ача 
халӑх хушшинче амӑшне ҫухатнӑ та ӳлесе макӑрать, ҫынсем сӑлтавне 
ыйтса пӗлеҫҫӗ те: “Аннӳ сан мӗнлерехчӗ?” теҫҫӗ, ача куҫҫуль витӗр 
хуравлать: “Пӗлместӗр-им, вӑл чи лайӑххи”. Паян кун та эпир ачасем 
пек нимӗн иккӗленмесӗр ҫав тӗрӗслӗхе ӗненсе пурӑнатпӑр.

Хама нумай кӑтартнӑшӑн ан тиркёр: Иштексене манман. Ыт- 
лашшине каҫарӑр, ҫитменнине ҫитерӗр.

В.А.Иванов.
Иштек -  хамӑр ял. Шупашкар: “Ҫёнӗ Вӑхӑт”, 2009. -  32с.

© Иванов В.А., 2009

Тӑван яла таврӑнсан манӑн чунӑм савӑнать, юрӑ юрлассӑм килет. 
Фомин В И в а н о в  В., Вашуркин В., Иванова Н., Арланов К.
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Чӑваш Наци конгресё
“'Чттёк япм” ентептлёх



Этемшӗн ял аннерен пуҫланать

Апай 100 ҫул тултарчӗ.
Малтанхи чӗпписемпе Римма, Галя, Володя.
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Иштексем пирки паллӑ: ҫулсем — ҫын шучӗ — 
арҫын+хӗрарӑм

1897 -  72 (41+31) 1992 -  42 (ар-и, хӗрарӑм-и, паллӑ
1906 -  86 (44+42) 1995 -  50 мар: пурте шӑлаварпа ҫӳ-
1926 -  89 (45+44) 2002 -  38 ме тапратнӑ пулас Веня
1939 -  87 (36+51) 2005 -  38 шӑллӑм шутланипе)
1959 -  99 (43+56) 2009 -  31
1970 -  91 (36+55)
1979 -  85 (34+51)
1989 -  44 (18+26)

Сталин самани авантарах пулнине куратпӑр.

Паттӑр Андрей Яковлев Иштекре вӑрҫӑ геройӗсене халал- 
ланӑ Юпана уҫать
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Пирӗн урам анаталла, унпа юрласа утаҫҫӗ чӑн-чӑн 
иштексем паян:

1. Романов Виталий
2. Романова Роза
3. Романова Настя
4. Романова Светлана
5. Романов Рома
6. Яковлев Антон
7. Яковлева Валентина
8. Иванов Вениамин
9. Яковлев Владимир
10. Яковлева Валентина
11. Яковлев Владимир
12. Яковлев Виталий
13. Яковлева Вера
14. Григорьева Тамара
15. Андреев Артем

16. Андреева Варвара
17. Андреев Виталий
18. Архипов Юрий 
19 Архипова Аля
20. Архипов Артем
21. Архипов Игорь
22. Архипова Галя
23. Яковлев Андрей
24. Яковлева Любовь
25. Яковлев Анатолий
26. Захарова Мария
27. Прокопьев Василий
28. Прокопьева Иунилла
29. Прокопьев Олег
30. Андреева Роза
31. Тимофеева Агриппина

Юрлаттараканё Андрей Григорьев
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Иштексемшӗн Иштек — тӗнче тӗнёлӗ

Иштек — Элӗк кӗрекинче ларакан чи аслӑ ялсенчен пӗри. 
Кил е ҫын шучӗпе паянхи кун вӑл пысӑк мар, анчах та хӑйӗн 
историйӗпе пирӗн ял питех те пуян, эппин, унӑн хуранӗ пӗчӗк 
пулсан та пӑтти питех те тутлӑ, мӗншӗн тесен Иштек авалхи 
чӑн-чӑн тӗрӗс тӗн йӑлипе пурӑннӑ Атӑлҫи ылтӑн Пӑлхар чӑвашӗн 
тата ҫав патшалӑхӑн чаплӑ хулин ятне упрать. Аякран курӑнман 
вӑрттӑн пытарӑнса ларакан Иштекрен Элӗке ҫуран пӗр сехетрех 
ҫитме пулать, Шупашкара вара ҫӑмӑл машинӑпа 70 минутра 
ҫитеҫҫӗ, чукун ҫул станцийӗ Вӑрнар та ҫывӑхрах — вӑтӑр ҫухрӑм 
кӑна. Ӗлӗкрех Иштексен хӑйсен аэропорчӗ те пурччӗ -  иштек- 
сем Элӗкрен сывлӑгш карапӗпе сахал мар вӗҫнӗ.

Иштекӗн пӗрремӗш йӑхӗ ял вырӑнне тӗплӗн шухӑшласа суй- 
ласа илни куҫ умӗнчех — ял никӗсӗн сӑмсахӗ сӑртлӑ вырӑнта, 
тухӑҫран ӑна Укашка варӗ сыхлать, кӑнтӑртан Тускай вӑрманӗ 
хӳтӗлет, анӑҫран -  Улчу вӑрманӗ пытарать. Ҫурҫӗрелле кӑна ҫул 
уҫӑ, урӑх еннелле ни лашапа, ни машинӑпа тухса тараймастӑн, 
килсе те кӗрейместӗн. Ҫапла сыхӑ тӑрать яланах Иштекӑн хура- 
лҫи, пирӗн ял улахӗн ҫутҫанталӑк туса панӑ хӳтӗлевҫи. Тата виҫӗ 
енче те пӗчӗк юханшывсем, илемлӗ улӑх ҫаранӗсем, яла ҫитнӗ 
чухне тӑпланса улӑхмалли сӑртсем, анаталла-тӑвалла пулсан та 
Иштекелле малалла анмалли е хӑпармалли сукмаксем. Кашни 
лаптӑкӗ пирӗншён ахах мерченӗ вырӑннех — унта пирӗн ачалӑх, 
аваллӑх, пуласлӑх упранать.

Администрацишӗн яланах Иштек кирлӗ пулнӑ — куланай 
тӳлеттерме, ҫара салтак яма, тырӑ-пулӑ, аш-пӑш пуҫтарса илсе 
тухса кайма, кӗскен каласан, пирӗн ял ҫыннисене пусмӑрлама. 
Ку енӗпе Элӗк тата Янкурас ялсовечӗсен, Элӗк тата Вӑрнар 
районӗсен, Етӗрне улус-уесӗн, Хусан кӗпӗрнин чиновникӗсем 
сахал мар асап кӑтартнӑ иштексене. Ирӗклӗ ҫӗр ҫинче ирӗклӗ 
пурнӑҫпа пурӑнма ӗмӗтленнӗ ентешсем таҫта та ҫитнӗ пулӗ хӑйсен 
телейне шыраса — Ҫӗпӗре те (Ҫӗнҫӗре), Сивҫӗре те (Севера), 
ӑшӑ тӑрӑха та, чикӗ леш енне те, Мускав-Хусан-Чулхула тав- 
рашне те, анчах та вёсен шӑпи ниҫта та ҫӑмӑл пулман пулӗ. 
Тӑкӑнасса вӗсем сахал мар тӑкӑннӑ ӗнтӗ, иккӗмӗш тӗнче вӑрҫ- 
инче пуҫ хунисене иштексем аса илеҫҫӗ паян кун та — Лаврен
тий Андреев, Семен Егоров, Алексей Иванов, Архип Никола
ев, Андрей Прокопьев, Александр Романов, Антон Романов, 
Андрей Яковлев, Федот Яковлев. Вёсем Иштек ятне яман, вёсене 
халалласа ялта юпа лартнӑ.
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Пирӗншӗн Иштекӗ кӑна мар, Пачӑлтан ҫӑлкуҫӗн тап-таса 
сиплӗ шывӗ те, Уҫан варӗн Типҫырми те, Иштек вӑрманӗ те, 
Киремет алӑкӗ те, Хӑях пӗви те, Тури ҫырма та, Штенеш юхан- 
шывӗ те, Ящук вӑрманӗ те, Ума нӳхрепӗ те, Пӗчӗк лупашки те 
тата ытти хаклӑ вырӑнсем — пурте пирӗн тӑрӑхӑн, йышӑн, йӑхӑн 
сӗм авал никама пӑхӑнмасӑр, никампа хугшӑнмасӑр, хамӑр тӗллӗн 
пурӑнма пултарнӑ несӗлсен ушкӑнӗ панӑ ятсем, хальхи чӗлхепе 
каласан, суверенлӑ пӗчӗк патшалӑхӑн чиккисем. Вӗсем никам- 
ран нимӗн те ыйткаласа ҫӳремен, ҫӑкӑр-тӑварне, апатне-ҫимӗҫ- 
не, эрехне те сӑрине, тумне-тирне, атти-пушмакне, кӗрӗк- 
сӑхманне, калпак-ҫӗлӗкне, ҫуне-тӑпӑрчне, урапа-ҫунине, 
кӗпи-йӗмне тата ытти пурӑнма кирлӗ хатӗрсене хӑйсен аллипе 
тума пултарнӑ. Иштек юнӗ халӗ те пирӗн юн тымарӗсенче юхать, 
утса ҫӳреме, ӗҫлеме, хамӑр ҫӑкӑра ҫисе, хамӑр чӗлхепе калаҫса- 
юрласа пурӑнма вӑй кӳрет. Ҫавӑнпа та Иштек чӑваша кашни 
кун виҫӗ хутчен тав туни ытлашши пулас ҫук.

Ишгек ятлӑ хун (чӑвашӑн аслашшӗ) е пӑлхар (чӑвашӑн 
ашшӗ) Урал тӑвӗсем енче пысӑк ял-хула туса лартнӑ, вӑл вӑхӑтри 
йӑлапа унӑн ятне хулине панӑ, ҫакӑ чаплӑ хулана тухӑҫран ҫитнӗ 
тутар-монгол вӑрӑ-хурахӗсем аркатма тапратсан Иштексен виҫӗ 
йӑхӗ виҫӗ еннелле тухса кайнӑ — Урал тӑвӗсем ҫине, хальхи 
Узбекистан таврашне тата Атӑл тӑрӑхне. Анлӑ Атӑл урлӑ каҫса 
ҫырма-ҫатрари вӑрманлӑ вырӑнсенче ҫуртсем лартма тапратаҫҫӗ, 
Иштек йӑхӗнчи пӗр-иккӗшӗ паянхи пирӗн тӑван яла пуҫласа 
яраҫҫӗ, аваллӑха асра тытса ял ятне улӑштармаҫҫӗ. Хӑйсем вӗсем 
мӗн ятлӑ пулнӑ, ӑна пӗлме ҫук, тен вӗсем Трала-Ҫӗпритон уш- 
кӑнӗсем пулнӑ, 900 ҫула яхӑн авал пулса иртнисем ҫинчен ка- 
лакан документсене — чӑваш кӗнекине ӗне ҫисе янӑ теҫҫӗ, тӳррӗн 
каласан, тӑшмансем ҫунтарса кӗл тунӑ. Урал иштекӗсем Элӗк 
тӑрӑхнелле хӑҫан ҫитнине этемлӗх аталанӑвӗн историйӗпе вид- 
сен ҫеҫ пӗлме пулать. Ун пирки эпир хаҫатра — «Ленин ҫулӗпе» 
(1994) тата «Ҫӗршывӗ аслӑ, халӑхӗ ӑслӑ» кӗнекере (1997) ҫырса 
кӑтартнӑччӗ. Пирӗншӗн чӑн документ пӗрре кӑна — чӗлхе тата ял 
ячӗ. Вӗсем пире калаҫҫӗ: Иштексем ислам тӗнӗ пирӗн пата 1000 
ҫул тата православи 500 ҫул каялла киличченех Атӑлпа Урал 
тӑрӑхӗнче пурӑннӑ хун-пӑлхар-чӑваш ачисем, Иштек ялне вара 
эпир 800 ҫултан ытла параймастпӑр, эппин, эпир Мускавпа 
Шупашкар хулисенчеи нумаях мар кӗҫӗн тейӗпӗр, аслӑ тесен -  
ыттисем кӗвӗҫӗҫ те ӗненмӗҫ. Паллах, Иштекпе пӗрле Кармал, 
Урмай, Асамат, Синер, Томка, Писер, Шарап, Энехмет, Тавӑт, 
Мӗлӗш, Тукташ, Ураскилт йӑхӗсем те ҫитнӗ пулас Элӗк (Эл-
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лак) таврашне — вӗсем пурте чи авалхи чӑваш ячӗсене упраҫҫӗ. 
Тавах вёсене пурне те Иштеке пӑрахманшӑн, юнашар килсе 
вырнаҫнӑшӑн.

Хамӑр ял ҫинчен хамӑр кӑна калаҫни ҫителӗксӗр, ҫавӑнпа 
ытти ӑсчахсене те итлесе пӑхар. Ашмарин Н.И. профессор, чӑваш 
сӑмахлӑхӗн 17 томне ҫырнӑ ӑсчах, Иштексем Урмайран пӗр ҫух- 
рӑмра пурӑннине шыраса тупнӑ, Иштек тӗлӗнче Киремет алӑкӗ 
пуррине пӗлнӗ (3-мӗш том, 163 с.). Паллӑ тӗпчевҫӗ Юхма М.Н., 
10.000 сӗм авалхи чӑваш ячӗсене шыраса тупнӑ, арҫынсен ячӗ- 
сем хушшинче Иштек ячӗ те пур (Чӑваш ячӗсем, Шупашкар, 
2008, 71 с.). Чаплӑ энциклопедист Ефимов Л.А. профессор Иш
тексем «14 лет Октября» артельте, «Ҫутталла» колхозра, «Нива» 
хуҫалӑхра, «Апиковский» совхозра ӗҫченлӗхпе палӑрнине пӗлет, 
Иштек ятри «иш» пайӗ «туе, ушкӑн, йыш» тенине кӑтартать 
иккен. Чиркӳ ҫыннисем Иштеке «околоток при овраге Опаш
ка» сӑмахсемпе мёскёнлетнине те асӑрханӑ вӑл, 112 ҫул каялла 
пирӗн ялта 42 арҫынпа 32 хӗрарӑм пурӑнни, 1926-мӗш ҫулта 22 
килте 89 ҫын пулнине кӑтартнӑ вӑл (Элӗк енӗ, 1994, 41 с.).

Маншӑн хамшӑн, Германи чӗлхине вӗрентекеншӗн, уйрӑ- 
мах АсЫЪег! 1. ВищЬапЗ ятлӑ нимӗҫ ӑсчахӗн “ТзсКшгазсЫзсЬе 
ОПзпашеп”, \У1езЪас1еп, 1957 (Чӑваш ялӗсен ячӗсем) кӗнеки 
уйрӑмах хаклӑ: Унта Уралпа Атӑл тӑрӑхӗнчи 3500 яхӑн ял ячӗсе- 
не кӑтартнӑ, “Тз1:ек” (Иштек) ят хыҫҫӑн ыйту палли лартнӑ -  те 
пирӗн ял вӑрттӑн вырӑнталарнипе аякран курӑнманнине шута 
илнӗ, те миссионерсем пире Урмайпа пӗр ял вырӑнне хунине 
палӑртнӑ. «Иштеккасси» ятпа вара пире тӑватӑ хутчен асӑннӑ, 
пӗтӗмпе вара 350 ялӑн ячӗнче «касси — Оаззе (пӗчӗк урам)» 
пайӗ курӑнать — йӑха, юна ҫӑлса хӗварас тллевпе чӗвашсем 
вӗрман касса урамсем тунӑ, кахал пулман, хатӗр ял-хуласене 
ҫаратса пуйма ӗмӗтленмен: чӑваш хӑйӗн ҫӑкӑрне кӑна ҫинӗ.

Анчах та яланах ҫапла пулман ҫав: 2000 ҫула яхӑн авал 
виръялсем хальхи Китайран Урал еннелле куҫса пынӑ чух, кай- 
ран Европа еннелле Аттил ҫулпуҫӑмӑр ертсе пынӑ саманасенче, 
халӑхсем куҫса ҫӳренӗ вӑгхӑтра «кам кама тӗп тӑвать» йӑла пулнӑ. 
Пӗр йӑх тепӗр йӑха пӗтернӗ вӑхӑтра вӑрласа пуясси чи ҫӑмӑл 
меслет пулнине Иштексене те пурнӑҫ вӗрентнӗ, вӗсем те хас- 
тарлӑ хыт утӑмлӑ пулнӑ, кун-ҫул уттинчен юлман та пултаруллӑ 
вӑрӑсем пулса тӑнӑ. Эпир ача чухне Иштеке вӑрӑ ялӗ текенсем те 
пулнӑ, унӑн ҫулӗ ҫинче хура юпа ларнине те аса илекенсем 
пурччӗ. Эпир кӳренмен: иштексем самана сакки ҫинче авалхи
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йӑлана упраса ларнӑ. Чи чаплӑ вӑрри пирӗн пускил анчах тӗрме- 
рен тухнӑ ватӑ Валенти пулнӑ пулас -  чӗмсӗр, ҫилӗллӗн ҫынсем 
ҫине пӑхатчӗ, курпун, тӗреклӗ, никампа та хутшӑнман, хӑрушӑ 
улӑп евӗр курӑнатчӗ. Хӑлхана кӗрсе юлнӑ — вӑрӑ ирӗкре пурӑнма 
пӗлмен, унӑн тӑван килӗ Ҫӗпӗр тӗрми пулнӑ пулӗ. Каллех чӑваш 
историйӗ аса килет — вӑрӑ вӑрӑ пулса хӑйӗн сём авалхи тӑванӗ- 
сен кӗтесӗнче ӗмӗрне ӗмӗрленӗ.

Хамӑръял Иштек — хамӑршӑн чи ӑшӑ йӑва, вӑл пире ҫуратнӑ, 
ура ҫине тӑратнӑ, ҫунат хушса вӗҫме вӗрентнӗ, чӑн чӑваш тӗнчин- 
че усранӑ. Ҫуратиччен тата 9 уйӑх апай ӑшӗнчи райра пурӑнма 
май панӑ — унта ӗҫе ҫӳремелле мар, лавккана каймалла мар, 
вӗренме кирлӗ мар, касу пӑхас ҫук, никам та ятламасть, укҫа 
пирки сӑмах ҫук... -  пурнӑҫ пыл та ҫу, хырӑм е ҫурӑм ҫинче 
вырт та вырт, хӑяккӑн та юрать: хамӑр ялта хам хуҫа. Ҫавӑнпа 
та Иштеке Иштек теетпӗр, Иштеке илме укҫа ҫук, укҫи пулсан 
пулмасан та Иштеке сутаканӗ ҫук. Ан та пултӑр хамӑр йӑвана 
сугаканӗ. Ҫапла пултӑр.

Александр ывӑлӗ 
Татьян ачи 

Володя Иванов профессор

Апай
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ИШ ТЕК ЯЛӖН Ш ӐПИ

М ана Элӗк совхоз директоре пулма ҫирӗплетичченех 
ҫак ӗҫе чӑн-чӑн ялхуҫалӑхне парӑннӑ паллӑ ҫынсем 
ертсе пынӑ. Вӗсем ҫинчен ырӑ сӑмахсӑр пуҫне нимех те 
калаяс ҫук. 18 ялтан таракан совхоза ертсе пырасси 
мана тарӑн шухӑша ячё: парта хушать пулсан, килёш- 
месёр тӑни, вӑрҫӑра малта чупакан салтак каялла пӑх- 
нипе танах пулӗччӗ. Патшалӑх тытӑмёнче ӗҫлесе пиҫнё, 
мана пурнӑҫ ҫулне уҫса панӑ хисеплӗ ҫынсем кунта 
ӗҫлени мана чӗрӗ шанчӑк пачӗ. Вёсем сӑмахпа кӑна 
мар, ёҫре те ҫав вучахрах ҫунни каярах паллӑ пулчё.

18 ялтан 3 ялне малашлӑхсӑр ялсен шутне кёртнё. 
Унта тек ӗҫсем туса укҫа-тенкӗ тӑкмалла марри ҫин- 
чен эпир пӗлнӗ. Анчах та ку ялсене пӗтермелле тесе 
калани пулман. Иштек -  чи аслӑ ял, Ш ӑлан -  
ярмарка ялӗ, Писер -  ҫумри пускил.

Иштеке ун чух кӗме ҫулӗ пулман пулсан та 
ҫырманалла анма ҫӑмӑлрах: хӑй патнех туртать. Ял 
илемлӗ вырӑнта, ӗлӗкрех те пёрре-иккё пулнӑ эпӗ 
кунта. Ял варринче йӑмраллӑ ҫырма -  хӗлле ҫунаш- 
капа та, йӗлтӗрпе те ярӑнма ачасемшӗн лайӑх вырӑн, 
ҫулла - пӗтӗм ял халӑхӗ унта. Ҫывӑхрах вӑрман, 
мӑнаҫлӑн курӑнать ҫырма ку енчен. Килсе курман 
ҫыншӑн кунта ҫут-ҫанталӑкпа иленмелӗх вырӑнсем 
ггур. Ялпа вӑрман хушшинче -  уҫланкӑ. Туслӑ халӑх 
пурӑнать ку ялта. Пурин те кил хушши тулли выльӑх- 
чӗрлӗх, пыл хурчӗсем, ҫырмара хур-кӑвакал. Ял нуҫ- 
ӗнчех ют ҫынсене курсанах шурӑ-кӑвак ӑйӑр мӑйне 
пӗкӗ пек ҫавӑрса хурса, ҫилхисене вӗҫтерсе кӗҫенни 
мӗне тӑратчё. Таврара шӑпчӑк юрри янӑрать. Кунта 
ҫут-ҫанталӑкиа киленме кӑна килмелле.

Акӑ, бригадир Полина Григорьева эпир килнине 
курнӑ, ял тавра ҫавӑрса тухрӗ, уй-хирне кӑтартрӗ. 
Миҫе ҫынпа калаҫмарё-ши? Пурин нушине те, ыйтӑвне 
те пӗлет. П архатарлӑ та ҫивӗч, тӑпӑл-тӑпӑл хитре
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хӗрарӑм пурин кӑмӑлне те ыр тума ёлкӗрет. Романов- 
сен ҫемйи пирки хавхалансах каласа пачё. Вӑл пӗлтернӗ 
тӑрӑх ялта япӑх ҫын ҫук. Кирлӗ чухне ачи-пӑчипе кар 
пуҫтарӑнаҫҫӗ. Пӗр-пӗрне пулӑшса, нимелле ял сӑн- 
сӑпатне ҫӗклеҫҫӗ, Ӗҫкӗ-ҫикӗре те савӑнма пёлеҫҫӗ. 
Андрей Григорьев купӑсҫӑ хӑйӗн илемлӗ ҫеммисемпе 
пурин чӗрине те ҫӗклеме хатӗрччӗ.

Ял хапхинчен инҫех те мар ҫӗр тёмески курӑнать. 
Ку, ҫӗр улми хӗл каҫармалли пусӑ, таврара кун пек- 
кисем ҫук. Света Романова бригадирта ӗҫленё чухнех 
кунта нумай ҫул хушши колхозӑн иккӗмӗш - ҫӑкӑрне 
упраиӑ. «Ҫӗрни те, шӑнни те пулман...» - ним чарӑнма- 
сӑр чӗвӗлтетрӗ Полина. Вӑл ырӑ чӗреллӗ, тӑрӑшуллӑ 
ҫын пулни пӗрремӗш тӗл пулурах палӑрчё. Пусси тип- 
терлӗ, ҫӗр урайне шӑпӑрпах шӑлса тухнӑ, икӗ хут алӑк. 
Акӑ, уҫса кӗнӗ чух галерейӑна кӗнӗнех туйӑнать. Иштек 
платникӗсен аллисем ҫыпӑҫуллӑ имӗш. Тимӗртен ӑста- 
ланӑ пулсан тӗрлӗ алӑкӗ пекех туйӑнмалла.

Иштек халӑхӗ кӑмӑлли, унта ырӑ ҫынсем кӑна
пурӑнни, ҫуралма пултарни халӗ куҫ кӗретех ёнтӗ.
Малашлӑх ҫук тенӗ пулсан та ял халӑхӗ ҫул тӑвас- 
сишӗн тӑрӑшрӗ. Ертӳҫӗре чух Веня И ванов мана
совхоз автомашинипе калча таптаса яла кӗнӗшён асӑр- 
хаттарни кӑна шутлаттарнӑччӗ, вӑл халӗ те ял шӑпи 
ҫинчен кунӗн-ҫӗрӗн пуҫне ҫӗмӗрет. Ун чухне ҫул ту-
малли, малаш лӑха уҫмалли ҫинчен калаҫатчӗ. Вӑл 
тӗрӗс пулнине халӗ патшалӑх шайӗнчех ҫирӗплетрӗҫ. 
Яла газ кӗргес ӗҫре вӑй хунине те пӗтӗм ял пёлет.

Мён чухлӗ ҫак пӗчӗк ялта ырӑ, тӑрӑшуллӑ, ӑслӑ 
та хӑватлӑ ҫынсем. Ялта ҫулпа чи асли Кунюк киле- 
ми. Ӑспа тӑнлах 100 ҫула ҫитме пултарать, ывӑлё ӑна 
хӑтлӑ ҫурт лартеа панӑ.

3-4 ҫул каялла манӑн каллех ку яла Ш упашкартан 
ҫаврӑнса ҫитме тӳр килчӗ. Ҫавӑн пекех ял-йыш шӑ- 
кӑл-шӑкӑл калаҫса, ниме кӳренмесӗр, пурри ҫуккине 
ҫурмалла пайласа пурӑнаҫҫӗ. Ял малашсӑрлӑх теекен
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ҫук. Ҫӗнӗрен ял пуҫёнче ҫак ялта ҫуралса ӳснӗ, ял 
сукмакёсене ҫара уран каллӗ-маллӗ утнӑ, тӑван ял, 
тӑван кил илемне ӑша хунӑ. Ялшӑн кӑна-и? Районшӑн, 
республикӑшӑн палӑ профессор В.А. Иванов пуҫарнипе 
иртнӗ тӗнче вӑрҫинчен таврӑнайман ял ҫыннисене хи- 
сеп туса палӑк лартрёҫ. Володя ят -  ӑшӑ ят. Унӑн 
кӑмӑлӗнче -  ҫынна ырӑ тӑвасси, хамӑра кун-ҫул панӑ 
атте-аннене асра тытса пурӑнасси, несӗлсен ӑшӑлӑх 
туйӑмне халӑхра упраса хӑварасси.

Хамӑр хушӑран тухнӑ, анчах та вӑхӑт иртнё май 
манӑҫа пуҫланӑ паллӑ ҫынсен ячӗсене, тӗслӗхрен, 
анчахрах ниме шучӗпе укҫа пухса аслӑ канаш ертӳҫи 
пулнӑ Д .Я .М итьков палӑкне ҫӗнетсе лартни пысӑк 
сӑвап пулӗ. Элӗк ҫыннисем, «Элӗк ачи» ентешлӗхӗ 
вӑрӑм кун-ҫул, ҫирӗп сывлӑх, ырлӑхпа пурлӑхне тата 
ҫӗр-анне кӑкринчен тапса таракан Атӑл шыв юхӑмӗ 
пек телейне суннаҫҫӗ. Мар, мар, суеҫтерместӗп. Хӑйне 
пӑхсан вӑл ҫула параймӑн.

Унпа калаҫса, пуплесе курман ҫын пурнӑҫра нумай 
ҫухатать.

«Аликовский» совхоза ертсе пынӑ, 
«Элӗк ачи» ентешлӗх ертӳҫин ҫумӗ, 

Республикӑри пахчаҫӑсен Союзӗн председателӗ
Н.Г.Капитонов

Унпа юнашар район ертӳҫи пулнӑ К. Ф.Арланов Иштексене 
саламлать.
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Андрей Григорьевичпа Тамара киле

Кумапи, Лавренпе Миккол пиччесен, Роза инки киле



Веня Яковлев чаплӑ ҫурт лартма вӑй ҫитерчӗ



Уртем йыснапа Варвари аки киле



Чӗкеҫ ывӑлӗ Ваҫҫа килӗ



Антон пиччепе Валя инки киле
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Унтри пичипе Люба инки киле



г
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*

Иштексем Патгӑрсене халалланӑ Юпана хӑйӗн вырӑнне илсе 
пыраҫҫе



Хам 40 ҫула яхӑн ертсе пынӑ ют ҫӗршыв чӗлхисен кафед- 
рин ӗҫтешӗсемпе

Чӑваш чӗлхине чӑвашран лайӑхрах пӗлекен нимӗҫ профес- 
сорӗ Бенцинг патӗнче Германире



д. Иштеки 
Офицер Романов Николай Романович

Родился 19 марта 1922 года. В 1940 году 
окончил Байкаловскую среднюю школу 
Свердловской области.

Отец — Якимов Роман Якимович (1894- 
1949), мать — Васильева Анна Васильевна 
(1889-1961).

В Советской армии служил в 1940-1945 
гг., был стрелком, курсантом, командиром 
стрелкового взвода, командиром снайперс
кого взвода.

В 1942 году окончил курсы Хабаровского военного пехот
ного училища и получил звание “лейтенант”. Воевал на Запад
ном фронте. 14 апреля 1942 года в наступательных боях под г. 
Сухиничи Смоленской области получил тяжелое осколочное 
ранение в правую ногу.

Награжден медалями “За победу над Германией”, “20 лет 
победы в ВОВ”, “За боевые заслуги”.

После демобилизации работал счетоводом в колхозе, пред
седателем, секретарем Аликовского сельского Совета в 1950— 
1969 гг., экспедитором Аликовского хлебозавода.

Жена — Романова Светлана Кузьминична (1926 г.). Дочери 
-  Валентина (1947 г.), Людмила (1949 г.), Надежда (1950 г.), 
Ольга (1952 г.), Альбина (1954 г.), сын Виктор (1952 г.).

Умер в 1997 г.

Профессорш офицер мӑшӑрӗ Свепыаиа паттӑра аса илеҫҫӗ.
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Апай йӑмӑкӗн мӑшӑрӗ — йысна 
офицер Леонтьев Семен Леонтьевич

Родился 27 января 1913 г. в д. Торпкасы 
Аликовского района. В 1932 году окончил 
Вурнарский совхозтехникум.

Отец — Яковлев Леонтий Яковлевич, 
мать — Осипова Мария Осиповна.

В Советской армии служил в 1935-1945 
гг., был писарем, курсантом, зав. делопро
изводством, командиром пулеметного взво
да, командиром пулеметной роты, нач. под
собного хозяйства, командиром рабочей 
роты.

В 1942 г. окончил курсы мл. лейтенантов в г. Цивильск и 
присвоено звание “мл. лейтенант”, в 1943 г. — «лейтенант», в 
1944  г. — «ст. лейтенант». Воевал на 3-м Белорусском фронте в 
1943-1944 гг. В 1944 г. получил тяжелое пулевое ранение в голо
ву в Восточной Пруссии, в 1945 г. — легкое осколочное ранение 
в голову в г. Кенигсберг.

Награжден орденом «Красная Звезда» и медалями “За побе
ду над Германией”, “За боевые заслуги”, “20 лет победы в ВОВ”.

После демобилизации работал председателем Хирлепосинс- 
кого сельского Совета, зав. отделом соцобеспечения Аликовско
го района, десятником Аликовского райтопа, бригадиром, пред
седателем ревизионной комиссии колхоза «Красный Октябрь».

Жена — Порфирьева Федора Порфирьевна (1914 г.). Сын 
Герман (1941 г.), дочь Светлана (1950 г.).

Умер в 1977 г.

Апай тухнй кил умёнче Юля т ки патёнче.
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Аслй кукки гварди полковник хӑй килӗнче вӗренӳ ҫулӗсенче мана 
усранӑ: ӑна пуҫ таятйп.

Трофимов Иван Трофимович
Родился 1908 году. В 1903 году окончил Аликовское двух

классное училище, в 1909 году — Симбирскую чувашскую школу. 
Работая учителем, в 1912 году издал первый «Букварь» для 
чувашский школ. Эта книга несколько раз переиздавалась.

В 1914 году призван в царскую армию и участвовал на 
фронтах импери алистической войны на должностях командира 
взвода и роты.

Участник Гражданской войны. Воевал против белогвардей
цев на Украине, за освобождение городов Орёл, Курск в долж
ности начальника штаба стрелковой дивизии.

Трофимов И.Т. — участник Великой Отечественной войны. В 
июле 1941 г. был командиром маршевого батальона, сформиро
ванного в Чувашии. Этот батальон дойдет до г. Ельня и войдет в 
состав фронтовой дивизии, в которой Трофимова назначают 
помощником начальника штаба дивизии. Гвардии подполковник 
Трофимов И.Т. участвовал во многих боевых операциях.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й сте
пеней, «Красная Звезда» и многими медалями.

В мирное время в разные годы работал заведующим отде
лом народного образования Ядринского уезда, председателем 
Канашского райисполкома, заведующим Чувашского государ
ственного издательства и на разных должностях в аппарате Чу
вашского обкома партии.

Награжден орденом Ленина.
Умер в 1970 г.
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В.А.Иванов профессор пӳлӗмӗнчи 
карттӑ умӗнчи калаҫу

Ӑслӑ та аслӑ 
Маттур тусӑма 
Эп тивӗҫ тӑванӑм 
Ялан тав тума.

Мана вӑл вӗрентнӗ 
Чӗлхе хӑватне...
«Ан яр, эсӗ,— тенӗ,- 
Чӑвашӑн ятне.

«Чӑваш вӑл сӑгтайлӑ, 
Хӑш чух ытлашши, 
Тен, вӑл ҫавӑнпа та 
Ялан ӗҫ лаши».

«Сума сумасассӑн 
Ҫуралнӑ ялу

Министр пулсан та 
Сӑвапсӑр яту.

Тӗнчемӗр пит анлӑ,
Ун тӑрӑх ишеп.
Ман гавань — ман ялӑм,— 
Ҫуралнӑ Иштек.

Иштек — ман аннеҫӗм, 
Атте — Шупашкар. 
Вӗсем-ҫке пиллерӗҫ 
Пулмашкӑн чӑн Ар».

Ҫапла Улатимӗр 
Чӗлхеҫӗ, асчах,
Пӑхса куҫран витӗр 
Вӗҫлерӗ сӑмах.

Шевкен Гришши

Иштеке ҫул анаталла -  утма ҫӑмӑл, 
Тухса кайма тӑвалла — ҫӑмӑл мар.
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УЛАТИМЁР АЛЕКСАНДРОВИЧА!

Мӗнех-ши калама эп пӗлӗп?
Эс пирӗн хушӑра -  пёрре.
Сан кӑмӑлун хаваслӑ тӗлӗ 
Кӗрет ҫанталӑкпа чӗрре.

Сана савин чечеклӗ улӑх 
Ҫурхи хӗвеллё кунсенче.
Сан пурнӑҫу пулинччё тулӑх. 
Сана ӑмсантӑр пур тӗнче.

Ма эрехе куҫмасть-ши Атӑл 
Сана тулли курка сӗнсе? 
Калинччӗ: нихӑҫан ан ватӑл, 
Пурнах пур яш ҫынна чӗнсе.

Эс вёсенчен ӳстер чӗлхеҫӗ,
Е калӑпла хастар ӗҫчен. 
Кашни кун-ҫул йӗрне пӗлӳҫӗ 
Ан юлтӑр нихӑҫан пӗччен.

Ӗҫле, пултар тӑр кӑнтӑрла та. 
Тавай еппин, парсам ална. 
Сана кашни этем вӑй патӑр, 
Ан шеллесем вӑйна-хална.

Г.И.Федоров, 
профессор
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Унтри пичи сывлӑхӗшӗн сыпса пама хатёр

Иштек ялӗн ӗҫ геройёсем
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Ҫӗр ҫула ҫывхаракан Кунюк аки Веня шӑллӑма тата хӑйӗн 
качакине хисеплет

Галя аки патӗнче Асаматра хӑнара
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Паттӑрсене халалланӑ Юпа хуралҫи майор Иванов

Атипе апай вилтӑприйӗ ҫинче
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Толя шӑллӑм вилтӑприйӗ ҫинче

Иштеке йӗлтӗрпе -  Гелий Иванов, Вова Вашуркин, Гена 
Редьков ертсе пынипе
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Ехремкасси йӑмрисем
Иштекре ҫуралса ӳснӗ 
В.А. Иванов профессора

Туссем, паян ҫитсе ман пуҫ таясчӗ 
Ехремкассин лаш тра йӑмрисене:
Тури чӑваш ю ррин ачаш ҫуначӗ 
Ҫӗр ҫухрӑмран кӳрет ыррисене.
Ентеш ӗмсен кун-ҫул ш ӑпи, ҫӗклемӗ 
Н ихҫан та йӳнӗ хакпала килмен.
Анчах курсамӑр: Э лӗк ен Ехремӗ 
Хӑварнӑ палӑк хӑй ячӗпелен.
Ш упаш карти Ехрем хуҫа керменӗ 
Тӗнчемӗрпе пупленипе пӗрех 
Х ирлеп Ехремӗн туртӑмӗ-терменӗ 
Чӑваш вӑй-халӗ парнелет пире.
Кунта Пайтул ҫӗр ҫӗмӗрсе ҫӳренӗ,
Ҫич Ю нтапа вылятнӑ ҫич хӗҫне.
Ахаль-им ҫичӗ ют хурчки-хӗренӗ 
Тарса пытаннӑ ҫичӗ сӑрт хыҫне.
Тата: таҫти ҫилсен лӑпланнӑ хумӗ 
Ҫураҫтӑр сывлӑш не тупса килсен 
Темскер ыйтса пӗлет Урхи Наумӗ 
Уй варринчи ват хурамасенчен.
Ураскилтрен килет янравлӑ ҫемӗ —
Каллех хуткупӑс тытнӑ М икихвер.
Э ппин, Ваҫанккине ал ҫупнӑҫемӗн 
Тукташ ятне те чыслама пӗлер.
Ан тив, Тури Вылта пуян туй сиктӗр,
Ал ҫупчӑр сурӑмсем те йӑлкӑшсем.
Туй куракан ҫич тӗрлӗ халӑх систӗр:
Эпир — Ехрем хевтиллӗ Чӑвашсем.

Чӑваш халӑх поэчӗ 
Ю рий С ементер
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