Н. Смирнова
Чанне тахсанах çапмалла, анчах васкамастпăр-ха
<…> Паянхи кун тĕлне Раççейре 1637 пин чăваш, 1989 çулта -1773 пин пулнă. Çакă çыравсем палăртнă чи пысăк кăтарту. Вун виçĕ çул хушшинче 136 пин чăваш пулма
«чарăннă». Чăваш Енре хăйĕнче 17 пин ентешĕмĕр сахалланнă. Йăхташăмăрсем чи пысăк
йышпа Тутарстанра пурăннă -134 пин, халĕ вара унта 126 пин юлнă. Ăçта чи сахал чакнă-ха?
Пушкăртстанра иккен. Унта пĕр процент таран çеç сахалланнă /халĕ 117 пин чăваш/.
Облаçсенче вара лару-тăру уйрăмах йывăрланнă. Ульяновск облаçĕнче 116 пинрен 113 пин
юлнă, Самар тăрăхĕнче 117 пинрен - 101 пин, Оренбург облаçĕнче 21 пинрен - 17 пин,
Красноярск крайĕнче 26 пинрен - 16 пин, Сарă ту хутлăхĕнче 20 пинрен - 15 пин, Кемĕр
облаçĕнче 24 пинрен - 15 пин, Мускав хулинче 18 пинрен - 16 пин, Мускав облаçĕнче 13
пинрен -12 пин. Çавăн пекех Свердловск, Чулхула, Челябинск, Волгоград тата ытти регионта
та йышпа чакса пыратпăр.
Ытти наци çыннисен кăтартăвĕсем мĕнлерех-ши, тесе ыйтма пултарĕ вулакан.
Атăлпа Урал хутлăхĕнчи ытти халăхсене илсе пăхар-ха. Йыша çухатас енĕпе эпир мордва,
удмурт хыççăн пыратпăр иккен. Тутарсемпе пушкăртсем вара? Вĕсем маттур, уснĕ.
Пушкăртсем - 124,6 процент чухлĕ. тутарсем вара 1989 çулта 5,520 пин пулнă пулсан, икĕ çул
каялла 5,560 пинпе танлашнă. Çыравăн çак кăтартăвĕ пирки В.П.Иванов этнологпа калаçса
илнĕччĕ. Виталий Петрович шухăшĕпе, 1989 çулхи çыравра чăвашсен йышĕ пысăкланни акă
мĕнпе çыхăнна: çĕн йĕркелу варкăшĕ республикăри çеç мар, ун тулашĕнчи ентешĕмĕрсен наци
мăнаçлăхне самай çĕкленĕ. Тапрану пулчĕ тейĕпĕр. Анчах нумайлăха мар. Çав майпах
малалла «утас» вырăнне тăнă çĕртех тапăртатма пуçларăмăр, малтанхи хĕрÿлĕх сÿнчĕ.
Мăнаçлăх вырăнне мĕскĕнлĕхпе айванлăх çеç тăрса юлчĕ. Çырав умĕн ЧР Президенчĕ чĕнсе
калани те «шăнса кÿтме» пуçланă ÿтĕмĕрпе чунăмăра ăшăтаймарĕ, хĕмлентереймерĕ.
Пушкăртсем правуртарах, çаврăнăçуллăрах, ăслăрах пулчĕç. Тĕрĕссипе, унти титуллă халăх
пирки çеç мар, асăннă республика ертуçисене те пырса тивеççĕ çак сăмахсем. Кунта ытти
халăхсен интересĕсене тивĕçлипех шута илнине палăртмалла. Çакна пĕр пĕчĕк тĕслĕхпе
палăртса хăварас тетĕп. Пĕр тĕл пулура Чăваш кĕнеке издательствин директорĕ
И.Д.Тимофеев-Вутлан çакăн пек цифра илсе кăтартрĕ. 2003 çулта чăваш кĕнекисене туянас
тĕлĕшпе çакăн пек ĕçленĕ: Пушкăртстанра 800 пин ытла тенкĕлĕх туяннă, Самар облаçĕнче 274 пин тенкĕлĕх, Чăваш Енре - 40 пин тенкĕлĕх. Кун çумне нимĕн хушса калама та кирлĕ мар
пулĕ. Çапах та пирĕн сăмахăмăр халăхăмăр йышĕ пирки, апла ун патнех таврăнар-ха.
Хальхи вăхăтра çĕр çинче 6,5 пин чĕлхе теççĕ, ĕмĕр вĕçленнĕ тĕле 600 яхăн çеç
юлмалла. Çапла тума мĕн витĕм кÿрет-ши? Çĕнĕ аталану хăвăртлăхĕ, глобализаци тата ытти
те.

Çитĕнекен ăрăва ашшĕ-амăшĕн чĕлхинчен ытларах тĕнчере усă куракан ытти
чĕлхесем кăсăклантараççĕ тейĕпĕр. Анчах та пурте акăлчанла е французла çеç калаçмасть вĕтха, ачасем тĕнчене чăваш пулсах çуралаççĕ. Ӳснĕçемĕн вара тăван чĕлхене хисепе хуманни
аталанса пырать. Тен, ютшăнмĕччĕ те, анчах та тепĕр чухне

ашшĕ-амăшĕ те, шкулта

вĕрентекенсем те вырăс чĕлхине мала хураççĕ те... Хурçă вĕри чухне хĕртмелле тенĕ пекех,
тăван халăха, унăн чĕвĕлти чĕлхине юратасси те ачаранах пуçланмалла. Эпир вара çак
чăнлăхпа килĕшесшĕн мар. Вырăс, ытти халăх хушшинче пурăнакансем çеç мар, тап-таса
чăваш ялĕнче те кипкерен вĕçерĕннĕ пепкесене вырăсла калаçтарасшăн.
Кăçал Шупашкарта Çухалас хăрушлăхра тăракан чĕлхесен фончĕн президенчĕ
Николас Остлер профессор /Аслă Британи/ пулнăччĕ. Тĕлĕнмелле япаласем пирки каласа
кăтартнăччĕ вăл. Хăш-пĕр халăх, сăмахран, уэльссем ача сачĕсемпе шкулсенче тăван чĕлхепе
çеç вĕрентеççĕ, калаçтараççĕ иккен. Çакăн пек ятарлă йышăнăва ахальтен туман ĕнтĕ. Асăннă
халăх çулленех чакса пырать-мĕн, хальхи вăхăтра тĕнчере 880 пин уэльс пурăнать. Чăвашсем
вара ике хут ытларахран-ши, унашкал мелсене шута илесшĕн мар-ха. Яланхиллех «хапха
патне туй килессе» кĕтетпĕр. Çапла 1989 çултанпа çуллен 10 пиншер йăхташăмăра çухатса
ытти халăх ывăлĕ-хĕрĕ туса пурăнтăмăр. Унсăр пуçне хăйне чăваш текен 337 пин çын тăван
чĕлхипе калаçма пултараймасть. Тĕрĕссипе, «туйĕ» тахçанах килнĕ, хапха патĕнче çеç мар,
çенĕкрех тăррăслаттарса ташлать. Пирĕн тахçанах чан çапма вăхăт, чăваш вара, телей валеçнĕ
чухнехи пекех, мĕшĕлтетсе кайра пырать.
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