«Наци чӗлхине вӗренесси – пӗр-пӗрне ӑнланни»
Тӗнчере тӗрлӗ халӑх. Кашни халӑхӑн хӑйӗн кун – ҫулӗ, шӑпи, хӑйӗн йӑли – йӗрки.
Кусемсӗр пуҫне, халӑхсене чӗлхе те – вӑл ҫынсене пӗрлештерекен пысӑк майсенчен пӗри
пулин те – хальлӗхе уйӑрса тӑрать-ха. Хӑш чухне пӗлсе тӑнӑ ҫертех шухӑша каятӑн: Ҫер –
пысӑках мар планета тетӗн, анчах мӗншӗн – ха ун ҫинче пурӑнакан халӑхсем, ҫынсем
хушшинче тем тӗрлӗ уйрӑмлӑх?
Ҫав уйрӑмлӑхсем, паллах, ҫынсем ӑҫта пурӑннинчен - ҫут ҫанталӑкпа тавралӑхран –
этемлӗх аталанӑвӗнчен тата ытти нумай - нумай сӑлтавран килне.
Халӑхсем, ҫынсем хушшинче пӗрлӗх ҫук-им?
Вӑл та уйрӑмлӑхсем чухлех нумай. Этемӗн икӗ алӑ, ик ура, пӗр пек пит-куҫ, пӗр пек
ӳт-пӳ, ҫӳҫ-пуҫ (тӗсе шута илмесен), унӑн ӑсӗ-халӗ пур – вал шухӑшлать, чӗлхи пур – пӗрпӗринпе калаҫать.
Этем – чи телейлӗ чӗрӗ чун. Ҫанталӑк ӑна ӑс-тӑн панӑ. Ҫын хӑйӗн ӑсӗ-вӑйӗпе ӗҫлеме
тытӑнсанах - ан тив, унӑн ӑс-халӗ хальхипе танлаштарсан темиҫе ҫӗр хут пӗчӗк, айван
пулнӑ пултӑр - лайӑхран лайӑхрах пурӑнма яланах ӗмӗтленнӗ.
Пирӗн ялпа юнашар тутар ялӗсем вырнаҫнӑ. Ӗлӗкех, асаттесем каласа панӑ тӑрӑх,
чӑвашсемпе тутарсем яланах хирӗҫнӗ. Ял историне тӗпчекенсем тутарсенчен тарсах пирӗн
ял ҫыннисем Кӗтне хӗрринчен ҫӳлерех килсе вырнаҫнӑ тесе ҫирӗплетеҫҫе. Вӑхӑт иртсе
пырать, самана улшӑнать.
1960-мӗш ҫулсенче Хӑвӑлҫырмари 8 ҫул вӗренмелли шкулта директор пулса
Олимпий Алексеевич Сазонов пулнӑ. Ӑна кӳршӗ ялсен хушшинчи хирӗҫӳ хытах
шухӑшлаттарнӑ. Чи малтан вӑл Тутарстанри Кайпӗч районне кӗрекен Чутей ялӗнчи шкула
кайса килнӗ. Хире-хирӗҫ ларса тутарпа чей ӗҫсе чылай вӑхӑт калаҫнӑ икӗ директор.
Чӑвашла та кӑштах пӗлнӗ иккен тутар шкулӗн директорӗ Нигматзян Алиев. Олимпий
Сазонов та тутарла аванах пупленӗ.
1965-мӗш ҫулхине Кӗтне шывӗн хӗрринче икӗ шкул ачисен тӗл пулӑвне ирттернӗ.
Футболла, волейболла вылянӑ. Пӗрле тӑрса чӑвашла, тутарла, вырӑсла юрӑсем юрлама та
манман. Савӑнӑҫлӑ та интереслӗ иртнӗ Кӗтне хӗрринче уяв.
Каярахпа ҫак икӗ шкулӑн уявне хутшӑнма Комсомольски районӗнчи Ӗнел шкулӗ те
хавас пулнӑ.
Кӑҫал та 44-мӗш хут Тутар Республикинчи Кайпӗч районӗнчи Чутейри, Чӑваш енри
Комсомольски районӗнчи Хырай Ӗнелти, Елчӗк районӗнчи Хӑвӑлҫырмари шкулсенчи
вӗренекенсем пӗрле пухӑнса тӗл пулу ирттертӗмӗр. Ҫу уйӑхӗнче, ҫут ҫанталӑк чечекленнӗ
тапхӑрта пуҫтарӑнатпӑр эпир пӗрле.
Чи малтанах хаваслӑ линейкӑна йӑркеленсе тӑратпӑр. Чӑваш тата Тутар Республикин
гимнӗсем мӑнаҫлӑн янӑранӑ вӑхӑтра уяв ялавӗсем тӳпене хӑпараҫҫӗ. Тӑванла шкул
представителӗсене ҫӑкӑрпа тӑвар тутанса пӑхма сӗнеҫҫӗ. Иртнӗ ҫул тӗрлӗрен ырӑ ӗҫсем
туни ҫинчен тутар ачисем те, чӑваш ачисем те савӑнса каласа параҫҫӗ.
Чӑнласах туслӑх шывӗ тесе калама пулать Кӗтнене. Вӑл виҫӗ район территорийӗнче
юхса иртет.
Эпӗ те ҫак тӗл пулура 5 ҫул пулса куртӑм. Тутарсен йӑли-йӗркипе тӗплӗнрех
паллашрӑм. Ҫыннӑн пурнӑҫӗнче туслӑх калама ҫук пысӑк вырӑн йышӑнать. Ӑс-хакӑл
енчен пуян, анлӑ тавра-курӑмлӑ, туслӑха хаклама пӗлекен пуласси ачаранах паллӑ. Ҫакна
вӗрентеҫҫӗ те пире пулса иртнӗ тӗл пулусем. Паллах, уяв саманчӗсем пирӗн чӗрере
ӗмӗрлӗхех асра юлаҫҫӗ. Хырай Ӗнелӗнче ҫуралса ӳснӗ Валерий Туркай тӗл пулу ҫинчен
каласа пани те яланлӑхах асра юлӗ:
«Пиллӗкмӗш класра вӗреннӗ чухне пӗрремӗш хут Чутей тӑрӑхӗнче ирттернӗ тӗл
пулӑва илсе кайни асра юлнӑ. Чи малтан эпӗ хӗрлӗ пусмаран пилотка ҫӗлесе хатӗрлерӗм.
Шурӑ кӗпе ҫуса якатрӑм. Ҫакӑн пек уяв чӑн-чӑн педагогика акцийӗ пуль тесе шутлатӑп.

Мӗншӗн тесен вӑл пире, ачасене, сӑмахпа мар, ӗҫпе ҫирӗплетнӗ. Эпир – чӑваш тата тутар
ачисем – икӗ халӑх туслӑхӗ мӗн тери пысӑк пуянлӑх пулнине хамӑр куҫпа курса, чунчӗрепе туйса илме пултарнӑ. Ҫак туйӑм, паллах, кашнин чӗринче те упранать. Паянхи кун
манӑн юлташсем хушшинче тутарсем йышлӑ: паллӑ поэтсем, спортсменсем, писательсем,
депутатсем. Вӗсем манра чи малтан ҫакна кураҫҫӗ: эпӗ аслӑ тутар халӑхне чунтан
юрататӑп, хисеплетӗп. Ҫак туйӑма хӗмлентерме пуҫлаканни шӑпах эпир паллӑ тӑвакан 44
ҫул каялла ҫуралнӑ тӗп пулу.»
Пуҫтарӑнакансемшӗн асра юлакан чи паллӑ самант вӑл-туслӑх кӑвайтне чӗртни.
Тутарӗ, чӑвашӗ пӗрле тӑрса юрӑ шӑрантаратпӑр, ташлатпӑр.
Мӗнле хитре янӑрать тутар юрри Кӗтне шывӗ ҫийӗн. Хӑй енне чӑваш ачисене те
туртать вӑл. Ҫак тӗл пулу хыҫҫӑн эпӗ тутар каналӗпе иртекен передачӑсене те курма
пуҫларӑм. Тутар халӑхӗн йӑли-йӗркипе тӗплӗнрех паллашас ӗмӗтпе ҫунатлантӑм.
Пуҫтарӑнакансемшӗн асра юлакан чи паллӑ самант вӑл - туслӑх кӑвайтне чӗртни. Тутарӗ,
чӑвашӗ пӗрле тӑрса юрӑ шӑрантаратпӑр, ташлатпӑр.
Ҫак тӗл пулурах эпӗ хамӑн валли тус-юлташ та тупрӑм. Чулпан Исламовӑпа,
Шарипов Ильдарпа паянхи кун та ҫыхӑну тытатпӑр.
Мана тутар йӑла-йӗркине пӗлме тӑрӑшни чӑваш чӗлхине тата та тарӑнрах вӗренме
хистет. Пӗрпеклӗхсемпе уйрӑмлӑхсене аванах чухлакан пултӑм эпӗ. Ҫак туслӑх пирӗн
нихӑҫан та ан ҫухалтӑр. Тӗнчери пур халӑх пӗрлешсе пӗр ҫемьери пек пурӑнсан мӗнле
лайӑх пулмалла!
Хамӑр тутар кӳршӗсемпе эпӗ кирек ӑҫта тӗл пулсан – Мускавра-и, Хусанта-и,
салтакра-и – вӗсем маншӑн яланах ҫывӑхран ҫывӑх тус пулӗҫ.
Ытти наци чӗлхине, йӑли-йӗркине пӗлни мана пурнӑҫра, вӗренӳре пулӑшса пырасса
шанатӑп. Нихӑҫан та ан сӳнтӗр туслӑх! Ялкӑштӑр икӗ республика ялавӗ туслӑх уявӗнче!
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