«Не бывает языков главных»
Эпӗ пӗчӗкренех тӑван чӑваш чӗлхипе туслӑ. Чӑваш варӗнче ӳт илнӗ, унӑн кӑкӑрне ӗмнӗ, чӑваш чӗрҫийӗ ҫинче
утьӑкка сикнӗ. Чӑваш ҫӗрӗнче ураланнӑ, чӑвашла вӗреннӗ, кулленхи пурнӑҫпа чуна, юна кӗнӗ те ӗнтӗ чӑваш чӗлхи.
Маншӑн вӑл сывлӑш пекех. Халӗ мана чӑвашла калаҫма чарас пулсан эпӗ мӗн тунӑ пулӑттӑм-ши? Шухӑшлама та
харушӑ. Чаваш чӗлхипе литература урокӗсенче хама асамлӑ тӗнчене лекнӗнех туятӑп. Чӑваш самаххисене те
тӑрӑшса, шӑрҫалантарса ҫырас килет. Вӗсенче темле асамлӑ, хӑй патне туртакан вӑй пур пек туйӑнать. Вулавӑшра
та чӑваш писателӗсен пӗр кӗнеки те вуламасӑр юлмарӗ пулӗ. Ҫӗнӗрен килнӗ кӗнекесемпе те кӑсӑклансах тӑратӑп.
Тантӑшсемпе мӗн пӗчӗкрен урам вӑййисене выляса ӳснӗ, ахаль карталанса кӑна мар, сӑвӑ каласа:
Хӗвел, хӗвел, хӗвел, тух,
Хӗветӗре курма тух,
Хӗветӗре пулмасан,
Хӗвеклана курма тух.
Хӗллехи вӑрӑм каҫсенче алла кӗнеке тытса аттепе аннене нумай чӑвашла кӗнеке вуласа панӑ. Анне, алӑ ӗҫӗ
тунӑ май, тимлӗн итлетчӗ. Тепӗр чух шухӑша та путатчӗ, е куҫҫуль тухнӑ самантсем те пулнӑ. Халӗ те ҫак ырӑ
йалана пӑрахмастӑп, кӑшт вӑхӑт пулсанах алла кӗнеке е хаҫат тытатӑп. Чӑвашла тухакан хаҫат-журналпа туслӑ
пирӗн ҫемье. «Самант» - манӑн юратнӑ журнал, «Тантӑш» хаҫата шӑллӑм питӗ килештерет. «Тетте» журналпа ача
садне ҫӳрекен йӑмӑк интересленет. Анне «Чӑваш херарӑмӗпе» туслӑ. Атте «Кил-ҫурт, хушма хуҫалӑх» хаҫатсӑр
пурӑнаймасть. Районта тухса тӑракан «Ял пурнӑҫӗ» пурне те интереслентерет.
Чӑваш чӗлхи питӗ ҫемҫе те ачаш чӗлхе. Ҫавӑнпа та и тен, хула ачисем те яла килсен чӑвашла калаҫма
вӗренесшӗн. Хӑш-пӗр чӑваш ҫемьйисенчех ачасене мӗн пӗчӗкрен вырӑсла вӗрентсе ӳстерме тӑрӑшаҫҫӗ. Ача вара
шкул ҫулне ҫитсен пысӑк йывӑрлӑха кӗрсе ӳкет: вырӑсла та «пиҫмеҫ», чӑвашла та пулсах каймасть.
«Хӑйне хисеплекен кирек мӗнле халӑх та хӑйӗн тӑван чӗлхине пысӑк пуянлӑх вырӑнне хурса хаклать», - тенӗ
чӑвашсен профессорӗ Михаил Сироткин. Чӑваш чӗлхи чӑнах та вӑйлӑ аталаннӑ, кӑйкӑр пек тӗреклӗ ҫуначӗсене
сарса ҫӳле вӗҫнӗ, Андриян Николаев ӑна космоса ҫити хӑпартнӑ. Чӑваш сӑмахӗ, чӑваш юрри пӗтӗм тӗнчипе
янӑрать. «Чӑваш ҫынни санпала, ытарайми чӗлхемӗр, хӑйӗн йышне усранӑ, синкер килнӗ сехетре юман пулса
юрланӑ, вирт ҫӳрекен вӑхӑта йӑмра пулса йӑпатнӑ, тӳлек тӑран каҫсенче саркайӑк пек сас панӑ, илемлӗхне те
сиплӗхне, ӗмӗрхи техӗмлӗхне, ӗмӗрхи ҫепӗҫлӗхне, тарават-вашаватне, иксӗлми пархатарне уртмахӗнче упранӑ», тет Чӑваш халӑх поэчӗ, пирӗн ентеш Юрий Сементер. Чӑн та, чӑваш чӗлхине темиҫе ӗмӗр хушши халӑх шӑратнӑ,
ҫавӑнпа та пулӗ чӑваш чӗлхи пуян илемлӗ, янравлӑ та ҫепӗҫ, паха та асамлӑ. Вӑл чӑваш юрри пек янаравлӑ та
кӗвӗллӗ, унпа чуна ачашлама е амантма, ҫӗклеме е ӳкерме, хавхалантарма, ҫунтарма пулать. Тӗрӗсех калаҫҫӗ пуль
ҫав, ҫын чунӗ чӗлхинче палӑрать, тесе. Вырӑссен паллӑ писателӗ Константин Паустовский ҫапла каланӑ: «Ҫын хӑй
чӗлхине мӗнле хисепленине» кура унӑн культура шайӗ пирки ҫеҫ мар, гражданин пахалӑхӗ пирки те тӗп-тӗрӗсех
калама пулать. Тӑван чӗлхӳне юратмасӑр, хӑвӑн ҫӗршывна чӑнласа юратаймӑн».
Мана тӑван чӗлхе хама хам ҫын пек туйма кирлӗ. Уйрамах республикӑран инҫерех кайсассӑн вара чӑваш
чӗлхишӗн тунсӑхлама пуҫлатӑн, чӑвашла калаҫнине илтсен чун-чӗререн хӗпӗртесе каятӑн. Тӑван чӗлхе атте-анне
пекех, эпир суйламастпӑр ӑна. Вӑл хӑй суйласа илет пире. Амӑш чӗлхине сума суман ҫын-намӑссӑр. «Пирӗн икӗ
тӑван чӗлхе, пӗри-вырӑс, тепри-чӑваш чӗлхи», - теме пӑрахмастпӑр. Никамӑн та тӑван чӗлхе иккӗ те, виҫҫӗ те
пулма пултараймасть. Анне сӗчӗпе кӗнӗ чӗлхе пӗрре кӑна! Пӗрре кӑна.
Тӑван чӗлхене лайӑх пӗлекен ытти чӗлхене те хисеплет. Тӑван Ҫӗр шыва юратасси те тӑван чӗлхерен
пуҫланать вӗт.
Чӑваш чӗлхи-халӑхӑн ӗмӗр сӳнми ӑс-тӑн чечекӗ. Чӑваш халӑхне ҫутта кӑлараканӗ И.Я. Яковлев хайӗн
халалӗнче ҫапла ҫырса хӑварнӑ: «Туссем, тӑвансем, ытарайми чӑваш ҫыннисем! Эсир хӑвӑр халӑхӑрӑн чӗлхинчен
ютшӑнмасан, халӑх кӑмӑлӗ пӗтӗмпех сирӗн аллӑрта пулӗ».
Халӗ вара пирӗн вӗрентекенӗмӗр ӗҫне малалла туса пымалла, тӑван чӗлхене аталантармалла, тӗпчемелле,
упрамалла.
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