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ААҔААЧЧЫЛАРБАР

Аан дойду үрдүнэн оҕону иитиигэ, кини быраабын кө- 
м үскээһинҥэ билиҥҥи кэмҥэ ураты болҕомто ууруллар. 
Оҕону иитиигэ бастатан туран, дьиэ кэргэҥҥэ оҕо иитиини 
ылыыта, төрөппүт эбэтэр тулаайах оҕону иитэ ылбыт опе- 
кун бу оҕо сиэр-майгы өттүнэн иитиллэн тахсыытыгар эп- 
пиэтинэһэ үрдүк буолара ирдэнэр.

Былыр да ити көрдөбүл тутуһуллар холобурдарын араас 
ахтыылартан, суруйуулартан ааҕан билэбит. Билиҥҥи об- 
ществоҕа дьон матырыйаалынай балаһыанньата араастаныы- 
та байылыат олоҕу кытары нэһиилэ тиийинэн олоруу, ону 
ааһан букатын да дьадайыыга тиийии содуллара оҕону 
сөптөөхтүк иитиигэ араас мэһэйдэри туруораллар. Оҕону 
атаҕастааһын араас көстүүлэрэ диэлийэн таҕыстылар кур- 
дук. Итинэн мин бэйэм иитиллибит эйгэбин сыһыары ту- 
тан кэпсиэхпин барабын.

Баҕар урукку үөрэх-тайма суох, күннэтэ тыыннаах буо- 
лар иһин, аһы-үөлү хайдах бултаан-алтаан, табалаан олоҕу 
оҥостор иһин түбүгүрүү оччотооҕу төрөппүттэргэ туох ула- 
хан өйү-санааны оҕону иитиитигэр үөскэтиэй диэххит. Суох 
оннук буолбатах. Оҕо борбуйун көтөҕүөҕүттэн ыла күннээҕи 
үлэҕэ бэйэлэрин кытта илдьэ сылдьан, көрдөрөн, оҕо ону 
биллибэтинэн өйүгэр хатаан үлэ үөрүйэҕэ оҥосторун сити- 
һэллэрэ.

Уопсайынан, олох төһөнөн уустугурар, ыарыыр да оҕо 
онуоха сөп түбэһэн эмиэ бэйэтэ эмиэ майгыта-сигилитэ 
уларыйар. Ол бириэмэҕэ иитии суолтата туохтааҕар да улаа- 
тыах тустаах. Биһиги да оҕо сылдьан оҕолорун араастык 
иитэр төрөппүттэри көрөр этибит. Оҕотун кырбаан да, 
мөҕөн-этэн да накаастыыллара баар буолааччы. Ол оҕо 
төрөппүтүн кытары утары этиһэриттэн, ийэ-аҕа тылын, 
соруйарын истибэтиттэн, толорботуттан ону ааһан өсөһө- 
рүттэн, дьонугар куруубай сыһыаныттан тахсара.
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Биһиги дьиэ кэргэҥҥэ оннук быһыы тахсыбат этэ. Ити 
ийэлээх аҕабыт биһиэхэ харыстабыллаах сыһыаннарыттан 
уонна оҕоҕо ирдэбили сөптөөхтүк туруоралларыттан, оҕону 
иллэҥ эрэ буоллаллар төбөтүттэн сыллаан, имэрийэн, бүгүн 
тугу гыммытын, туһалаабытын туһунан сэмээр ыйытала- 
һан оҕо ис туругун билэ сатыыллара.

Оннооҕор ыал оҕото киирдэҕинэ ыйыталаһар буолалла- 
ра туох туһаны дьонугар оҥорбутун уонна хайаан да ол оҕоҕо 
ас бэрсэр этилэр, эбэтэр ол ыалга кыра да буоллар сонун 
астарытган оҕонон кэһии курдук биэрэн ыыталлара. Ол эмиэ 
иитии биир үчүгэй көрүҥэ буолар эбит, бу сааһыран оло- 
рон эргитэ санаатахха. Бииргэ көһө сылдьар дьоҥҥор сы- 
һыаны оҕоҕо кыратыттан иҥэрии буоллаҕа дии. Биһиги 
дьоммутуттан мээнэ сэмэлэммэтэхпит, эгэ улаханнык та- 
һыллыахпыт баара дуо.

Ол иһин да буолуо бэйэбит оҕолорбутун эмиэ оннук 
ииттэхпит. Итинник содурдук иитии оҕону үчүгэйгэ тиэр- 
дибэт. Төттөрүтүн хабыр буоларга тиэрдэр. Онтон сэрэниэх- 
хэ наада. Оҕону күннэтэ үөрэтэ-такайа сылдьыахха, били 
таммах тааһы алдьатарын курдук, оҕоҕо үтүө быһыы туһу- 
нан өйдөтө-саната сылдьар наада.



ОҔО СААС 
АХТЫЛҔАНА

«ЗОЛОТЫЕ СЕМЬИ» КИНИГЭ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

Дьокуускайга Куруһаалаҕа 2010 сыл ыам ыйын 20 күнүгэр 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин ЗАГС-тын тэрээһининэн «Золо- 
тые семьи» диэн үйэ аҥара бииргэ олорон кэлбит дьиэ кэр- 
гэттэргэ аналлаах дьоһуннаахай кинигэ 2 тома күн сирин 
көрбүтүн, ити кинигэҕэ киирбит үтүө-мааны дьиэ кэргэт- 
тэри ыныран үөрүүлээх быһыыга-майгыга сүрэхтээтилэр.

Кинигэ 1000 экземплярынан «Бичик» кинигэ издатель- 
ствотынан бэчээккэ бэлэмнэнэн, Красноярскай куоракка 
сүрдээх хаачыстыбалаахтык, хас биирдии дьиэ кэргэн оло- 
ҕун-дьаһаҕын, тугунан дьарыктанарын, оҕолорун-сиэннэ- 
рин тустарынан кэпсиир, үксүн идэтийбит суруналыыстар 
уустаан-ураннаан суруйбут матырыйааллара, хаартыскала- 
рынан ситэриллэн-хоторуллан киирбиттэр.

Кинигэ хас биирдии түһүмэҕэ Национальнай музей фон- 
датыттан саха омук сиэрин-туомун көрдөрөр худуоһунньук- 
тар хартыыналарыттан фрагменнардаах, быһата, олус ки- 
чэллээхтик таҥыллыбыт, онон хас биирдии бу кинигэҕэ 
киирбит дьиэ кэргэҥҥэ күндү бэлэх, үтүө өйдөбүнньүк буо- 
лара чахчы. Маны сэргэ кинигэҕэ эдэр дьиэ кэргэттэргэ 
сүбэлэр-амалар киирбиттэрэ кинигэ киэҥ эйгэлээҕин кэ- 
рэһилиир, онон киэҥ ааҕааччыга аналлаах.

Ити кинигэҕэ биһиги дьиэ кэргэн эмиэ киллэриллэн 
турабыт. Ол туһунан «Таба талыллыбыт таптал сөҕүрүйбэт» 
диэн төбөлөөх РФ суруналыыстарын чилиэнэ, СР бэчээтин 
туйгуна, «Анаабыр уоттара» хаһыат редактора Харбаева Аку- 
лина Ивановна бу курдук суруйбутуттан киллэрэбин:

— Тохсунньу томороон тымныыларын быыһынан таба 
уонна сылгы төбөлөрдөөх икки сэргэ кэккэлэччи туруорул- 
лубутгара. Сааскылаах дьоһун-мааны, ытыктанар ыала Анна 
Александровна уонна Капитон Федорович Гольдеровтар 50 
сыл устата бииргэ олорбуттарын уһук хоту сиргэ дьэ итин- 
ник уратытык бэлиэтэнэн тураллар. Үйэ аҥарын устата 
сөҕүрүйбэт таптал сэргэтин дьиэ хаһаайына Капитон Фе-
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дорович бэйэтэ эт илиитинэн чочуйбута. Ү өһээ Бүлүү 
Ороһутуттан төрүттээх, учууталлар институттарын саҥа бү- 
тэрбит Капитон 1955 с. Сааскылаахха ананан кэлэн, оскуо- 
лаҕа учууталынан үлэтин саҕалаабыта.

Эмиэ ити кэмҥэ Анаабырдар кыыстара Аня Семенни- 
кова Дьокуускайдааҕы педучилище кэнниттэн Халҕаннаах 
саҥа тутулла турар оскуолатын ситэрсэн, оскуолаҕа үлэлиир 
буолбута. Икки ый буолаат, оройуоннааҕы комсомольскай 
конференцияҕа Аняны комсомол райкомун иккис секрета- 
рынан быыбардаан кэбиспиттэрэ. Бу үөрэхтээх, актыыбы- 
най икки эдэр киһи оччотооҕуга бөһүөлэк биллэр-көстөр, 
бас-көс туттар ыччаттара, общественнай үлэ тутаах дьоно 
буолбуттара. Кинилэр араас дьаһаллар, комсомольскай мун- 
ньахтар, концертар тэрээһиннэрин быһаарсан, ыытыһан 
мэлдьи бииргэ сылдьаллара. Дьүһүннэринэн да, олоххо 
сыһыаннарынан, өйдөрүнэн-санааларынан олус атылыы, 
бэйэ-бэйэлэригэр барсар дьон буолалларын доҕотторо-атас- 
тара бэлиэтии көрбүттэрэ.

1959 с. ыал буолбуттарын туоһулуур докумуоннарын туп- 
путтара. Кыыс төрөппүттэрэ, табаһыт дьон Саҥа дьыл ин- 
нинэ ыстаадаттан киирбиттэрин туһанан, чугас аймахтара, 
доҕотторо мустан, ыччат дьоро киэһэтин тэрийбиттэрэ. 
Капитон хаартыскаҕа түһэрэ үөрүйэх буолан, сыбаайбатын 
ыҥырыытын иккиэннэрин хаартыскатын киэргэтэн, ула- 
хан көстүүлээх гынан оҥорбута оччотооҕуга олус сонун этэ.

Үтүө үлэһиттэр, ийэ-аҕа Гольдеровтар 4 оҕону төрөтөн, 
кыһамньылаахтык көрөн-истэн атахтарыгар туруордулар. 
Изабелла Капитоновна Томскайдааҕы пединституту бүтэр- 
битэ, начальнай кылаас учуутала. Сааскылаах орто оскуо- 
латыгар 30-ча сыл үлэлээтэ, СР үөрэҕириитин туйгуна. Уола 
Капитон улуустааҕы гимназияҕа үөрэнэр. Алла Капитонов- 
на Хабаровскайдааҕы пединституту бүтэрэн, Бороҕоҥҥо 
математика учууталынан үлэлээбитэ. Билигин олимпийс- 
кай резервэ училищетыгар библиотекардыыр. Кэргэнэ Сте- 
пан Сивцев ити училище көҥүл тустууга преподавателэ. Саха 
Республикатын сүүмэрдэммит хамаандатын тренерэ. 3 оҕо- 
лоохтор, 2 сиэннээхтэр.

Александр Капитонович Гольдеров — суоппар, Дьокуус- 
кайга олохсуйда. Кэргэнэ Валентина Тарасовна Медицин- 
скэй киинҥэ үлэлиир. 2 кыыстаахтар, 3 сиэннээхтэр. Фе- 
дор Ботуобуйатааҕы геологическай-чинчийэр экспедиция 
Мархатааҕы партиятын инженер-геолога. Кэргэнэ Любовь 
Аркадьевна омук тылын учуутала. Мирнэйгэ олороллор. 
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Эһэтин аатын толору сүкпүт уол оҕолоохтор. Сайдыы-үүнүү 
суолун сатабыллаахтык тобулбут дьоһун-мааны кэргэннии- 
лэр дьоллоох-соргулаах олохторун утума салҕанар.

Итини этэн туран мин бу кинигэбэр оҕо сааһым ыраас 
сырдык өйдөбүллэриттэн ахтыылары киллэрэбин. Оҕо саас 
ханнык да киһиэхэ умнуллубат кэрэ кэм буоллаҕа. Ордук 
оскуолаҕа үөрэнэр кэмнэрбин мин сиһилии өйдүүбүн. 
Үөрэппит учууталларбыт барахсаттар хоту дойду оҕолорун 
билиигэ-көрүүгэ сирдээбит улахан өҥөлөөх дьон. Оччотооҕу 
оҕолор учууталларбытыгар махтал тылларын ахтыыларбы- 
тыгар киллэрэн үйэтитэбит. Дьэ онон одоҥ-додоҥ да буол- 
лар мин оҕо сылдьан алтыспыт оҕолорбун уонна бэйэм  
ойор-тэбэр оҕо сааһым түгэннэрин киллэрдим. Туундараҕа 
төрөөн улааппыт оҕо тулалыыр эйгэтэ уратытын бэлиэтиир 
да сыалы тутустум.

Ханнык эрэ суруйууга студеннарга ыйытык оҥорбутта- 
рыгар, үөрэнэ олорон күннэрин 25% оҕо саастарын са- 
нааһыҥҥа ыыталлар эбит. Оннуга да буолуо, оҕо саас өл- 
бөөдүйбэт өйдөбүл буоллаҕа. Сааһырдахха, эбии сытайан 
күндүтүйэринэн сылыктаатахха саамай сэмэй, саамай ыраас, 
сырдык кэрдиис кэм буолар. Ол курдук бу ахтыыбар оҕо 
сылдьан алтыспыт доҕор атас оҕолорбун санаан киллэрэбин.

АЙАМПА КӨРҮДЬҮӨСТЭРЭ

Кырдьык да дьээбэ-хообо уйаламмыт биир бэртээхэй  
бөтөһүнэн Айампа (Дьяконов Анисим) буолара. Кини кө- 
рүдьүөһэ, күллэриитэ бэйэтэ биһи кылааска босхо киинэ 
диэтэҕин. Сааскылаах сэттэ кылаастаах оскуолатын бэһис 
кылааһыгар мин кинини кылааһыгар иккис сылын хаал- 
бытын ситэн ылбытым.

Оччотооҕу оҕо туох мааны таҥастаах-саптаах буолуоҕай. 
Сэрии бүтээтин кытта этэ. Онуоха эбии Айампа кыаммат 
дьадаҥы ыал оҕото буолан буоллаҕа, онньойбут уһун тыс 
этэрбэстээх, хара уһун баата сонноох, хаҥначчы ууруммут 
элэйбит тугут тириитэ бэргэһэлээх буолаачччы. Оскуола- 
тыгар иккис сылын хаалбыт буолан, интэринээккэ олорбо- 
тоҕо аймахтарыгар олорон үөрэммитэ.

Уруокка сүгүн олорбот үлүгэр, ордук эдэр учуутал Ива- 
нова Ираида Наумовна уруогар «күннээччи», илэчийэн ту- 
ран дьээбэлэнэрэ. Ираида Наумовна кубаҕай дьүһүннээх  
уһун синньигэс курбуу курдук уҥуохтаах быһыылааҕа-та-
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һаалааҕа. Кини Уус Маайа эбэҥкитэ этэ, математикаҕа үөрэ- 
тэрэ. Кэлин мин райкомҥа үлэлии олордохпуна үөрэппит 
оҕолорун, учууталлаабыт сирин-дойдутун анаан-минээн кө- 
рө-истэ кэлэ сылдьыбытын биһиги үөрэнээччилэрэ олус 
истиҥник көрсүбүппүт.

Хомойуох иһин, Айампабыт оччолорго эдэр сылдьан бу 
дойдутган арыгы содулуга барбыт кэмэ этэ. Кэргэнэ Виноку- 
рова Анастасия Афанасьевна улуустан биир бастакынан 
фельдшер үөрэҕин ылбыта, эмиэ билигин суох. Оҕолоруттан 
билигин Мария Анисимовна уонна Тамара Анисимовна 
оройуоннарыгар үлэлии-хамсыы олороллор. Оттон икки уол 
уонна биир кыыс эдэр саастарыгар суох буолбуттара, ити 
барыта арыгыттан тутулуктаах.

Айампа көрүдьүөһүн ол да көрсүһүүгэ ахтан-санаан 
күлсүбүппүт. Оччолорго Ираида Наумовна аккуратнай ба- 
ҕайы моднай былаачыйалары кэтэрэ, сиртэн-буортан тэй- 
бит курдуга. Куп-кугас уһун суһуоҕун төбөтүн тула мод- 
найдык өрүммүт буолааччы. Айампа кини уруогар эрдэт- 
тэн дьээбэлэнэргэ бэлэмнэммит курдук буолара. Учуутал 
дуоскаҕа задача усулуобуйатын кылгатан суруйар кэмигэр 
Айампа бэйэтэ тоҕо эрэ өрүү инники паартаҕа олорооччу, 
учуутал былааччыйатын кэннинээҕи элбэх да элбэх тимэ- 
ҕин үөмэн тахсан ааҕара уонна биһиэхэ хаһын тарбаҕынан 
көрдөрөр буолара.

Биирдэ оннук ааҕа турдаҕына учуутала эргиллибитигэр 
Айампа паартатын нэһиилэ булбута. Аны туран оччолорго 
учуутал турарыгар анаан кафедралаах буолара. Ол кафедра 
остуол курдуктаах уонна муосталаах этэ. Ираида Наумовна 
Айампаҕа куһаҕан сыана туруордаҕына учууталлыын кафед- 
раны көтөҕөн күллэрэрэ. Айампаҕа чэрэниилэ кэлиэ дуо, 
кылааска хаама сылдьан оҕолортон уктара, инньэ гынан эл- 
бэхтэ мөҕүллээччи.

Биирдэ Винокурова Настя биһигини саас оскуола таһы- 
гар переменаҕа оонньуу сырытгахпытына: «Кыргыттаар, би- 
лигин Ираида уруога, кыратык хойутуубут дуо? Чуораан тыа- 
һын истибэтэхпит диэхпит», — диэтэ. Инньэ гынан балач- 
ча хойутаан кылаас аанын тоҥсуйдубут. Онуоха учуутал- 
быт: «Киллэрбэппин, бачча өр соруйан хойутуугут, барыҥ 
салгыы күүлэйдээҥ», — диэн баран ааны тыастаахтык са- 
бан лип гыннарда. Айампа ону истиэ баара дуо тоҥсуйа- 
рын уураппат.

Ол турдахпытына утары кылааска сэттистэргэ уруоктаах
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оскуола дириэктэрэ Федор Васильевич Габышев тиийэн 
кэллэ тоҕо турарбытын ыйытылаһаат, кылааспыт аанын 
арыйа баттаата, Ираида Наумовнаны ыҥыран ылан тоҕо 
киллэрбэккин, киллэр үөрэнниннэр, тоҕо бириинсиптэһэ- 
ҕин диэтэ. Уруккуттан даҕаны дириэктэр Ираида Наумов- 
наны кытга сатаспаттарын истэр этибит. Ол гынан баран 
саҥарса түһэн баран, биһигини киллэртээтэ.

Этиһиини таһаара сыспыппытыттан, Айампа угаайыты- 
гар киирбиппититтэн биһи Настялыын олуһун кыбыһын- 
ныбыт оҕолорбутуттан, учууталбытыттан да. Бука сэрэйдэххэ 
учууталбыт уонна дириэктэрбит конфликтара педсовекка 
дириҥээтэҕэ буолуо. Тылларын тамаҕыттан иһиттэххэ, он- 
нук салҕааһыннаах буолуох курдуга.

Айампа мэнигэр-дьээбэтигэр эбии олус өһөс буолара. Ол 
туоһутунан биирдэ нуучча тылыгар үөрэтэр үөрэх салаатын 
сэбиэдиссэйэ Крылов Александр Михайлович уруогар ку- 
руубайдаабытыгар, кылаастан таҕыс диэбитигэр истиминэ 
өсөһөн, учууталга өрөлөспүтэ онуоха учуутал уолу таһаара- 
ары холуттан ылбытыгар паартаттан ыга тутуһан баран 
ыыппатаҕа. Учуутал паарталары баҕастары соһон аан диэки 
соспутугар биирдэ тахсыбыта.

Учууталбыт бэрт холку майгылаах, бэйэтин үөрэтэр пред- 
метин чахчы да баһылаабыт киһи этэ. Оҕоҕо да, улахан да 
дьоҥҥо сүрдээх ытыктабыллаах сыһыаннаах, сэрии кыт- 
тыылааҕа, үрдүк үөрэхтээх олус интеллигентэй киһи этэ. 
Оччотооҕу хоту оҕолор өйдүүр дьоҕурдара ордук диирин 
кэлин истибитим. Поэмалартан быһа тардыылары, улуу су- 
руйааччылар айымньыларын умсугуйан өйтөн ааҕыыга со- 
рудах биэрдэххэ сонно үөрэтэр этилэр диир этэ. Айампаны 
атын да мэник уолаттары туората көрбөт этибит. Айампа 
кэлин син наһаа барбат буолбута.

Биһиги үөрэнэр сылларбытыгар мэник-тэник уолатта- 
рынан Сантаев Алеша, дьоно Сунтаартан үлэҕэ ананан хас 
да сыл үлэлээбиттэрэ уонна олохтоох уол Попов Коля бил- 
лэллэрэ. Оҕо-оҕо курдук мээнэ дьээбэлээх этилэр, ол-бу 
куһаҕаны оҥорбот этилэр. 6 кылааска үөрэнэ сылдьан саас 
Александр Михайлович хаартыскаҕа бары кылаастары кол- 
лективынан түһэрбитэ, онно Айампа эмиэ дьээбэтэ баты- 
мына сирэйин араастаан ханньары туттан түспүтэ, инньэ 
гынан олох эрдэтээҥи хаартыскабытын буортулаабыта. 
Билигин ол хаартыскабын көрдөхпүнэ сонньуйабын.

Кэлин Айампа 7 кылааһы бүтэрэн, Дьокуускайга кино- 
механиктар оскуолаларыгар үөрэнэн дойдутугар Кыһыл
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чуумҥа киномеханиктаабыта, ыстаадаларынан ыраах булт 
биригээдэлэринэн аппаратуратын, мотуордары таба сыар- 
ҕатыгар тиэйэ сылдьан киинэ көрдөрөн көс олохтоох дьон 
махталын ылбыта. Кыһыл чуумҥа бииргэ үөрэммит кыы- 
һынаан, оройуонтан биир бастакы фельдшер идэтин ьш- 
быт Винокурова Настяны көрсөн, табаһытгар, булчуттар ор- 
толоругар бииргэ үлэлээн сөбүлэһэн ыал буолбуттара.

Оскуолаҕа үөрэнэр сылларбар бииргэ үөрэммит оҕолор- 
буттан ордук билиитинэн-көрүүтүнэн бүтүн оскуола үрдү- 
нэн киэн туттарбыт Осипов Альбертынан. Мин кинилиин 
биир паартаҕа хас да сыл олорон үөрэммитим. Альберт аҕата 
Осипов Лука Николаевич оччолорго партия Анаабырдааҕы 
райкомун бастакы сэкирэтээринэн сэрии кэнниттэн 1955 
сылга диэри үлэлээбитэ.

Альберт наһаа сэм эй, көрсүө уол этэ. Үөрэхтэригэр 
мөлтөх оҕолорго мэлдьи көмөлөһөрө, учебнигын да уларса- 
ра. Оччолорго үөрэх кинигэтэ олох тиийбэт этэ. Хомойуох 
иһин, Альберт 7-һи бүтэрээт үөрэнэ Дьокуускайга барбы- 
та. Ол сайын 1952 с. сөгүөлүү сылдьан ууга дэҥнэнэн өлбүтэ. 
Хаарыан үөрэххэ дьулуурдаах, билиилээх уолчаан олоҕо 
быһыннаҕа.

Миигин кытта бииргэ үөрэнэн 7-һи бүтэрэн, үөрэнэн 
дьоһун дьон буолбут специалистар: Кылтасов Василий Гав- 
рильевич, тыа хаһаайыстыбатын техникумун, онтон Челя- 
бинскайдааҕы тыа хаһаайыстыбатын механизациятын ин- 
ститутун бүтэрэн, төрөөбүт оройуонугар совхозка инженер- 
механигынан хайа өлүөр диэри үтүө суобастаахтык үлэлээ- 
битэ.

Винокурова Ирина Михайловна, Дьокуускайдааҕы со- 
впартоскуоланы бүтэрэн партия райкомун инструкторынан 
үлэлии-үлэлии, Үрдүкү партийнай оскуола журналистика 
салаатын кэтэхтэн үөрэнэн бүтэрбитэ, оройуон хаһыатын 
эппиэттиир сэкирэтээринэн өлүөр диэри үлэлээбитэ, улуу1 
үлэһит боростуой дьонун туһунан бэчээккэ үгүстүк суруй 
бута, сырдаппыта.

Кузнецова Мария Куприяновна, Дьокуускайдааҕы пе 
дучилищены, онтон СГУ бүтэрбитэ. Семенникова Христи 
на Николаевна Герцен аатынан Ленинградтааҕы пединсти 
туту бүтэрэн, дойдутугар нуучча тылын уонна литература 
тын учууталынан өр кэмҥэ үлэлээн, билигин пенсияҕа тах- 
сан олорор, үлэтэ үгүс үрдүк наҕараадаларынан бэлиэтэм- 
мит, «Учууталлар учууталлара» үрдүк ааттаах.

Андросов Николай Егорович биир сыл эрдэ бүтэрбитэ
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да буоллар, Дьокуускайдааҕы педучилищеҕа бииргэ үөрэм- 
миппит, эмиэ биир сыл эрдэлээн бүтэрбитэ. Онтон дьылҕа 
хаан оҥоһуутунан диэххэ сөп, үөрэхпит Үрдүкү партийнай 
оскуола, үлэбит да атылыы буолбута. Кини Уус Маайаҕа, 
Булуҥҥа, Орто Халымаҕа райкомҥа пропаганда отделыгар, 
райком сэкирэтээринэн үлэлээбитэ, онтон төрөөбүт улуу- 
һугар улуус бастакы баһылыгынан үлэлээбитэ, СР норуо- 
тун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, СР бочуотгаах олох- 
тооҕо үрдүк ааттара иҥэриллибитэ.

Элбэҕи оҥоруох киһи ыарахан ыарыыттан 2006 с. өлбүтэ. 
Николай Егорович ураты уһулуччу билиилээх-көрүүлээх, 
теоретическай өтгүнэн өркөн өйдөөх, улууһун, хотугу норуот- 
тар дьылҕаларын, инники сайдар суолларын ыраҥалаан су- 
руйан хаалларбыт талааннаах салайааччынан, практичес- 
кай тэрийээччинэн буолара.

Маны сэргэ оччолорго үөрэнэн үлэһит бастыҥнара бу- 
олбут үтүөкэн дьону кытары Сааскылаах 7 кылаастаах ос- 
куолатыгар үөрэммит оҕолорум: Спиридонов Евдоким Алек- 
сеевич, СГУ тыа хаһаайыстыбатын факультетын бүтэрэн, 
ветеринарнай врач идэтин ылан төрөөбүт оройуонугар си- 
тиһиилээхтик үлэлии сылдьан ыалдьан эдэр сааһыгар олох- 
тон туораабыта. Туприна Александра Афанасьевна совпарт- 
оскуоланы бүтэрэн өр кэмҥэ госстрах оройуоннааҕы инспек- 
циятын салайбыта, билигин куоракка олорор, сиэннэрин  
үөрэттэрэр.

Туприн Анисим Гаврильевич тыа хаһаайыстыбатын спе- 
циалиһа этэ, хомойуох иһин эдэр саастарыгар, күөгэйэр 
күннэригэр сылдьан ол дойдуга бараахтаабыттара. Биир баар 
суох дьүөгэм Ажигалова Елизавета Семеновна Дьокуускай- 
дааҕы педучилищены бүтэрэн дошкольнай үөрэхтээһин  
үлэһитэ буолбута. Эмиэ эдэригэр кэргэнин, учуутал идэлээх 
М эҥэ ыччата Назаров Хрисанф Афанасьевич дойдутугар 
сэбиэт бэрэссэдээтэлинэн үлэлии сылдьан ыараханнык 
ыалдьан, өрүттүбэккэ дойдутугар кэлэн өлбүтэ. Кинилиин 
биһиги дойдубутугар комсомол райкомугар тапсан үлэлээ- 
биппит. Лиза наһаа актыыбынай, уус-уран самодеятельноһы 
тэрийиигэ дьоҕурдаах, үҥкүүһүт бэрдэ этэ.

Ити курдук оҕо сылдьан бииргэ үөрэммит, мэниктээбит 
үтүөкэн өйдөбүлү мин сүрэхпэр хаалларбыт доҕотторум 
туһунан ахтыыбар киллэрдим.
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С И И К ЭЙ  ТАЛАХХА ПОХОД

Оҕо сааспар төннөн ахтыыбын салҕаатахха, биир бэлиэ 
түгэнинэн 1951 сыл сайыныгар сатыы ыраах походка сыл- 
дьыым буолар. Ол сыл үөрэх бүтүүтэ саас олус эрдэлээн  
кэлэн, табанан сырыыны хаайбыта, харалдьыктар тахсан 
уу-хаар ууллан үрэхтэр уулара кылыгырыы сүүрүгүрбүттэрэ. 
Оччолорго 4-с кылаастан саҕалаан үөрэх сыла бүтүүтэ кы- 
лааһы тахсыыга экзамен тутгарар буоламмыт бэс ыйын сана- 
тыгар эрэ бүтэр этибит. Инньэ гынан мин дьонум үрэхтэр 
хаайаннар, миигин туундарабар таһаарбат буолбуттара, онон 
бөһүөлэккэ сайылыыр буолбуппуттан олус хомойбутум.

Дьоммун онто да суох сыл баһыгар-атаҕар эрэ аҕыйах 
хонукка көрсөр этим, биллэн турар ийэбин, аҕабын, убай- 
бын олус ахтарым. Онуоха туундараҕа үөскээбит оҕоҕо көс 
олох бэйэтэ туспа ураты ахтылҕана, табаларбын да суохтаа- 
таҕым дии. Эдьиийим Дуунньа эһиил өссө ыраах үөрэххэ 
барыаҥ дии, дьоҥҥун хас да сыл көрсүөҥ суоҕа, онон биир 
сайын бөһүөлэккэ сайылыырыҥ туох буолуой диэн уоску- 
тара. Инньэ гынан хайыамый Сааскылаахха сайылыыр буол- 
лум. Оччотооҕу бөһүөлэкпит аҕыйах самнархай дьиэлээх да 
буоллар, биһиги туундарабытыгар аҕыйах ураһанан олорор 
дьоҥҥо тигинээн-таҥынаан олох күөстүү оргуйара, араас 
тэрилтэ да элбэҕэ. Хата ол тэрилтэлэргэ олорор эбээбит 
остуорастыыр буолан үлэһиттэри билэттээбитим.

Кэлин онтукам улуус историятын суруйарга, музейы тэ- 
рийиибэр көмөлөөх буолбута. Дьэ сайыҥҥы, кыстыкка бэ- 
лэмнэнии үлэтигэр кыттыспытынан барбытым, биир кхар- 
чы төлөбүрэ суох. Олорор эмээхсиммин кытта сааскы уунан 
болуотунан Анаабыр өрүс үөһэтиттэн уһаарыллан кэлбит 
бадарааннаах, ууну оборбут элбэх да элбэх маһын эрбээн 
саһааннааһыҥҥа үлэлэспитим. Барыта илиинэн эрбээһин.

Эбээбин кытта биэрэккэ саһаан туруора сырыттахпына 
оскуолам директора, географ учуутал кэлэн: «Нюта, мин 6- 
с кылаас оҕолорун мунньан ыраах бандьыыттары үлтүрүппүт 
сирдэригэр, Сиикэй талахха, сатыы похуот тэрийэн эрэ- 
бин, онно эйигин эмиэ суруйдум, барсар инигин, бу эбээҥ  
Бөдүө даҕаны көҥүллүүр ини», — диэн баран Бөдүө эмээх- 
син диэки ыйытардыы көрбүтүн субу баардыы өйдүүбүн. 
Онуоха эмээхсиним үлэбэр баар суох көмөлөһөр киһим этэ 
буолан баран, барыстын, ол эрэн ыраах да сатыы хаамыы- 
һыгыт диэбитэ.

Мин оччону истэн баран үөрүүм үтүмэн, доҕотторбун
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кытта оонньуу-оонньуу сылдьыы бөҕө буоллаҕа диэн эбэм  
көҥүллээбитигэр күлүкпэр имнэнним. Ол күнтэн ыла аны 
Сааскылаах үрдүк хайаларын, туристыырга бэлэмнэнэн, 
күҥҥэ хас да чаас устата дабайар этибит, ону таһынан та- 
ҥас-сап тиктиитэ, булунуута — түбүк бөҕөҕө түстүбүт.

Мин инньэ күммүн-дьылбын да билбэт быһыытыйбы- 
тым. Биһиэхэ хотуот ыйыгар кумаар да кумаар, оччолорго 
кумаары утары эмп-томп, маас, араас тэйитэр-көмүскэнэр  
средство айылла илик кэмэ, арай наһаа үчүгэй хаачысты- 
балаах хара сиэккэ таҥас атыыга дэлэйдик кэлэрэ, ол та- 
ҥаһынан сэлээппэ тиктэн ол үрдүнэн сиэккэ парик тиктэн 
кэтэр этибит.

Похуоппутугар аттанар күммүт дьэ тиийэн кэлбитэ. Өрүс 
кытылыгар улахан баҕайы оҥочоҕо аспытын-үөлбүтүн, ба- 
лааккабытын толору тиэнэн оҕолор биһиги эмиэ самодель- 
най рюкзакпытыгар дьоҕус утуйар таҥаспытын, уларыттар 
таҥас-сап, ол-бу суунар малбытын сүгэн айаннаатыбыт. 
Биһигини кытта сирдьитинэн интэринээт завхоһа Наумов 
Ньукулай оҕонньор, Александров Мартыын Николаевич 
диэн партия райкомун үлэһитэ уонна учууталбыт, тэрийээч- 
чибит Федор Васильевич уонна уонча оҕо бардыбыт. Халҕан- 
наах диэн Сааскылаахтан 2 көс үөһэ турар «Ленин» колхоз 
киинигэр аара тохтоон ыла-ыла, оҥочобутун уочаратынан 
улахан дьону кытта бэчимэлээн (соһон) айаннаабыппыт.

Онтон колхоз правлениетын дьиэтигэр тохтоон сынньа- 
нан баран, дьэ дьиҥнээх айаммыгыгар аттанныбыт. Айам- 
мыт устата араас харгыларга, бурууларга моһуогуран ыла- 
ыла, «оҕолор сылайыахтара» диэн буолуо күн кыратык 
киэһэриитэ тохтоон, хоно-хоно сыҕарыйан истибит.

Биһиэхэ хоту сайын 4 ый устата күн киирбэт түүнүн 
арыый намтыы эрэ түһэр. Инньэ гынан биһиги, оҕолор, 
мээчиктээн, лапталаан сылайбыппытын да билбэккэ күлэн- 
оонньоон бөҕөбүт.

Анаабыр өрүскэ түһэр улахан Уудьа өрүспүтүн өксөйөн 
1930 сыл сааһыгар бандьыыттар, кыһыллар сэриилэспит 
сирдэригэр Сиикэй талах диэн аатынан остуоруйаҕа бил- 
лэр бэйэтин туһугар элбэх киһи өлүүлээх сири арыый ааһа 
түһэн Кыһыл хайа диэн хайа анныгар тохтоон, учууталбыт 
«киэһэ айдаарымаҥ» диэн уонна оччотооҕу кыргыһыы суол- 
татын Саха сиригэр сэбиэскэй былааһы суулларар сыаллаах 
үрүҥ баандалар тобохторо Анаабырга хорҕойорго санаммыт- 
тарын туһунан бэрт интэриэһинэйдик сэһэргиирэ.

Ол кыргыһыы буолбут сиригэр уолаттарбытын эрэ ил-
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дьэ барбыта. Ол да быһаарыныыта сөп эбит, кэлин мин 
райкомҥа үлэлии сылдьан Өктөөп өрөбүлүүссүйэтин 60 
сылыгар ол сиргэ бетонтан памятник туруорбуппут, бу сир 
кэнэҕэски да ыччакка ытыктанар миэстэ буоларын туоһу- 
лаан, хаһан бу кыргыһыы буолбутун, туох суолталааҕын 
ыйан бетоҥҥа суруйбуппут.

Бандьыыттар хорҕойбут сирдэрэ онно сылдьан көрдөх- 
пүнэ киһи кыайан барбат үөт курдук талахтаах, сүрдээх киэҥ  
сиринэн тайаан сытар талах ойуур эбит. Ити памятник сирэ 
ирэн уонна былаах курдук оҥоһуута олус ыарахан, бөҕө- 
таҕа буолан, сирэ ирэн иҥнэри түспүтүн кэргэмминээн Ка- 
питон Федоровичтыын хас да аймах уолаттары кытта мотуо- 
рунан тахсан көннөрбүппүт. Капитон Федорович өр кэмҥэ 
улуус бэтэрээннэрин сүбэтин салайан үгүс элбэх үлэни ыч- 
чаты патриотическай тыыҥҥа иитиигэ үлэлэспит киһи.

2010 сыл муус устарга Анаабыр ыччатын дьыалаларыгар 
специалист, олохтоох ыччат Афанасея Туприна тэрээһини- 
нэн кыраайы үөрэтээччи, учуутал Константинова Акулина 
Иннокентьевна уонна Сааскылаах нэһилиэгин баһылыга 
Протопопов Гаврил Николаевич буолан, 10-ча хайыһардьыт 
уонна бурааннаах ыччаттар кытгыылаах хайыһар десана диэн 
бэртээхэй өйдөбүлү хаалларар дьоһун суолталаах дьаһал 
оруобуна ити кыргыһыы 80 сылынан тэриллибитэ. Мин ол 
бастакы оҕолор похуоттарын кыттыылааҕа уонна Анаабыр 
улууһун Кырдьаҕастарын Сүбэтин салайааччыта буолан, 
ыччаттарга сиһилии кэпсээбиппинэн астынабын. Ыччат- 
тар бу событиены сүрэхтэригэр-быардарыгар илдьэ сыл- 
дьыахтара диэн эрэнэбин.

Онон Анаабыр оройуонугар Сэбиэт былааһа олоҕуран 
үүнүү-сайдыы буоллаҕа. Оройуон тэриллибит күнэ-дьыла 
1930 сыл ахсынньы 10 күнэ. Ити ахтыбыт оҕо сааспар биир 
кэрэ түгэнинэн буолбут 1951 сыллааҕы сайыны олох умну- 
баппын. Наһаа үчүгэй тэрээһиннээх похуокка, сатыы ый 
устата хас эмэ көһү сылдьан, төрөөбүт дойдубут кэрэ айы- 
лҕатын, баай ис хоһоонноох историятын билсэн, олус 
көрдөөхтүк, туһалаахтык сайыҥҥы сынньалаҥмын атаар- 
бытым.

ОҔО СААҺЫМ КҮНДҮ ДОҔОРО НАСТЯ КОРЯКИНА 
(СЕРГУЧЕВА)

Көс олохтоох дьоҥҥо оччоттон баччааҥҥа диэри оҕо 
саҥата, күлэн чаҕаарара төһөлөөх үчүгэй өйдөбүлү, үөрүү- 
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лээҕи иҥэрэрэ буолуой. Биһиги дьоммут олус аһыныгас, 
үтүө санаалаахтарынан, дэлэй дууһалаахтарынан көһө сыл- 
дьар дьоҥҥо-сэргэҕэ биллэллэрэ. Ону өрүү да дьукаахтаах 
буолалларынан кыра да сылдьан билэр этим. Ол курдук хас 
да сылы Настя эбэтинээн, ийэм аҕатын бииргэ төрөөбүт 
балта Мария Христофоровналыын, аҕатын ийэтинээн биир 
дьиэ кэргэн курдук көһө сылдьыбыттара. Ол иһин да буо- 
луо Настябын биир да сылынан кыра буоллар балыс кур- 
дук саныырым, билигин кини сиэннэрин үөрэттэрээри куо- 
ракка кэлэн олорор, инньэ гынан ахтыстахпыт аайы төлө- 
пүөннэһэ, ыаллаһан да билсэ олоробут.

Настя мин ахтыы суруйабын, баҕар спонсор булуннах- 
пына таһаартарыам диэн кэпсэппитигэр оччотооҕу оҕо сыл- 
дьыбыппытын олус үчүгэйдик саныыр, өйдүүр эбит. Онон 
элбэҕи кини ахтарыттан манна киллэрдим. Балтым күлэ- 
үөрэ туох түбэлтэ буолбутун кэпсээбитэ умнуллубуту са- 
натта, кини өйдүүрүн сөҕөбүн. Ол курдук оскуолаҕа үөрэнэ 
сылдьан сайыҥҥы каникулбутугар таба маныы сылдьан хаас 
сымыытын булан баран тутан-хабан көрбүппүт онтон ийэ 
хаас саҥара-саҥара көтөн кэлэн уйатын баттыахча буолан 
иһэн өрө көтөн тахсан ханна эрэ көтө турбута. Онтон 
өйдөөбүппүт кус-хаас сымыытын тыытыллыа суохтааҕын.

Муустаах муора чугаһынан мин дьонум бултуур этилэр, 
инньэ гынан саас көтөр-сүүрэр саҥата бөҕө наһаа да үчүгэй 
буолара. Оччолорго оҕолор табалыы сылдьан сымыыты эл- 
бэхтик булар этибит. Настям саныыр ээ, түүн таба маныы 
сылдьан дьиэбититтэн сгущеннай үүт бааҥкатын аҕалан 
костерга сымыыт буһарынан сиир этибит диэн. Хааһы-куһу 
дьоммут айахпытыгар сөп буолары бултууллара. Ону 
үргүүргэ анаан ийэм биһиэхэ кыра дьукаа ураһа тутан биэ- 
рэрэ. Ол көтөрдөрбүт эттэрин ийэлээх эбэбит синньигэс 
гына бысталаан хатараллара, буортуйбатын диэн, ону хаас- 
кус сыатыгар буккуйан сиир буолуллара.

Көс олохтоох ыал олоҕун-дьаһаҕын кистэлэҥэ элбэх буо- 
лан өбүгэлэриттэн салҕанан бара турдаҕа дии. Туундара 
барахсан маанылыыр дьонугар аһы-үөлү тосхойоро үгүс 
буолааччы. Ордук саас-сайын көтөр элбэҕэ, саҥата-иҥэтэ 
туундараны толороро, киһи утуйар уута да көтөрө. Настям 
ахтарынан, Чайдаах үрэҕэр олордохпутуна аҕам паас оҥос- 
то уучаҕынан сылдьан үс кыылы өлөрөн кэлэн биирин 
«оҕобор Настяҕа түҥэһэлиибин» диэбитэ диэн сэһэргиир. 
Ол түҥэһэ кыылын сайыҥҥы чараас тириитинэн ийэм Нас-
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тяҕа үчүгэй баҕайы саҥыйах тигэн биэрбитэ. Оччотооҕу оҕо 
таҥаһа-саба үксэ да тирии-тыс, кырса истээх, таба тириитэ 
бастаах диэн билиҥҥилии капюшоннаах саҥыйах уонна 
уһун кыһыҥҥы таба тыһыттан тигиллибит кээнчэлээх ку- 
руму этэрбэс.

Ийэм барахсан кыраттан таҥас таһаарарын умнубаппын. 
Сайынын ууга-хаарга, сииккэ кэтэргэ саппыйаан көстүбэ- 
тин кыһалҕатыттан атах баанарга эрэ диэри саппыйаан 
оҥорон уонна үрдүн чараас сайыҥҥы тыһынан остоон ба- 
рыбытыгар сайыҥҥы этэрбэс тигэрэ. Аны аһылыкпыт ту- 
һунан кэпсээтэххэ, биһиги муораттан чугас Паканиитка 
диэн аатырбыт улахан, тулата таала биэрэктээх сиргэ хас да 
ыстаада тула түһэн олороро. Бэйэ-бэйэлэрин кытта кыт- 
тыспат буолаллара, сыл аайы онно син өр олорорбут. Му- 
ҥура (чыыра) улахана, бөдөҥө, эмиһэ сэһэҥ ҥ э сылдьара. 
Ордук уута долгуннуран буордуйдаҕына тутара.

Ол балыгы дьахталлар астаан хаппыт (улахан дьукула) 
оҥорон кыһыннары уура сылдьан сиир этибит. Оннук 
үчүгэй муҥурдаах Үҥкүрдэр дэтэн эмиэ улахан күөллэр 
Үрүҥ Хайа муоратын чугаһыгар баалларын кэлин сайын 
ыстаадаларынан вертолетунан көтө сылдьан көрбүтүм, ба- 
лыга эмиэ биһиги Паканииткабыт балыгын курдук этэ. Ону 
үйэлэрин тухары таба иитиитигэр үтүө суобастаахтык үлэ- 
лээбит аймахтарым Семенникова Марфа Егоровна, кини 
кэргэнэ Туприн Афанасийдаах ыаллаппыттара.

Балык сыатын хаһаанарга бытыылка көстүбэтэ бэрт буо- 
лара, ону хоту өбүгэлэрбит сөптөөхтүк быһаарыналлара, бил, 
сыалыһар балык куртаҕын, хабаҕын үрэн ньолбоҕор шарик 
курдук хатаран уонна тириитин эмиэ хайдах эрэ бүтэйдии 
сүлэн эҥирэх диэн иһит гынан туһаналлара. Өссө биирдэ 
муора тиксэрбит сылбаҕар дьоммутун кытта хас да сэтии- 
лэнэн оттор маспытын тардына киирэ сылдьан. Настя мас 
быыһыттан толору арыгылаах мас дьааһыгы булан, «сыа 
кутарга бытыылка бу сытар» диэн үөрбүппүтүн өйдөөн 
күлсүү бөҕө. Ону дьоммут ыалларыгар эҥин түҥэтэн уонна 
ытыктыыр дьонноругар туруоран, сылы быһа туһаммыт бу- 
олуохтаахтар. Муора барахсан оннооҕор буолуох наадалааҕы 
тиксэрэрэ.

Бука муора баалыгар таһаҕастаах борохуоттар саахалла- 
наллара да ханна барыай. Биирдэ Чочурдаахха күһээн олор- 
дохпутуна күһүммүт эрдэлээн кэлэн, Үөлэ өрүс мууһа то- 
ҥон муус аннынан балыктаан элбэх да устугаһы (өрүс чыы- 
рын) хостообуппут. Оҕолортон Настя, Дуунньа — аҕам бас-
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такы кэргэниттэн улахан кыыһын оҕото уонна мин баар 
этибит, арааһа үөрэхпитигэр дьыл эрдэ кэлэн хаайтаран 
олорор кэммит буолуо. Балачча балыктаммыппыт кэннэ аны 
хаттаан ириэрэн, мууспут ууллан моһуок диэтэҕиҥ. Ол ириэ- 
риигэ дьон илимнэрэ ууга былдьанан эмиэ эрэй этэ. Аҕам 
саҥа хаппыт кыл илимэ эмиэ өрүс уҥуоргу биэрэгин чу- 
гаһыгар чөрөгөйө сыстан хаалан, хайдах ылыан булумуна 
миигин ортобуттан быалаан баран, үтүмэх устун хаамтаран 
ол чөрөгөйү босхолото киллэрбитэ. Үтүмэҕим бүтээтин ха- 
раҥа далайга биирдэ баар буолбутум, ону аҕам аргыый быа- 
быттан тардан таһаарбыта, илиигин-атаххын олох хамса- 
тыма диэн аа-дьуо тардан испитэ. Бэйэтэ биэрэккэ турара. 
Инньэ гынан чараас мууһу солоон испитим. Онтон дьэ тур 
диэбитигэр муус арыый уйар сиригэр турбутум, куттанан 
бөҕөбүн.

Ураһаларбыт чугас соҕус этилэр дьахталлар, оҕолор ньа- 
малаһан сүүрэн кэлбиттэрин өйдүүбүн, аҕабын оҕону өлөрө 
сыста диэн ийэм мөҥүттүбүтэ. Хата барыта этэҥҥэ буол- 
бута, баччааҥҥа диэри этэҥҥэ сылдьар дьылҕалаах буолла- 
ҕым. Хата ол ууга түһэрбэр чороохпун туура тэппит этим, 
инньэ гынан сорудахпын син толорбут курдук санаабытым. 
Хата быабыт быстыбатаҕар махтал, быстыан да сөбө, элбэх 
табаны тутан сэлэлээтэххэ быстар буолара. Ити курдук эл- 
бэх көс олохтоох аһатан, арчылаан, аһынан үйэлэр устала- 
рыгар Анаабыр дьонун-сэргэтин иитэн кэлбит биир ытык 
эбэ буоллаҕа Үөлэ өрүс.

Аны биир эмиэ дьикти түбэлтэни ахтыыбар киллэрэ- 
бин, ол курдук Уус Өлөөнтүн чугас Ааллаах диэн үрэх биһи- 
ги муорабытыгар түһэр, онно сылын аайы сайын күһүөрү 
түһэн олорор этибит. Оҕолор дьарыкпыт булчуттарга улар- 
сык бэриллэр табаны манааһын буолара, ол иһигэр кэтэх 
таба да син баар буолааччы. Булчуттар биригээдэнэн хас да 
ыал буолан сылдьаллара.

Оннук табалыы сырыттахпытына эмиэ сүүнэ улахан 
былыттар адаарыһан тахсан болоһо тыалынан дьааһыйан, 
халлааҥҥа этиҥ этэн субу үрдүбүтүгэр лүһүгүрүүрүн кыт- 
та ыаҕастаах уунан ардах түһэн курулаата, үөрбүт үргээри 
хомулла түспүтэ, ол ыккардыгар этиҥ кэнниттэн чаҕылҕан 
субуруҥнаан күлүмүрдээтэ, биһиги куттанан сиргэ хаптач- 
чы сыстан хаһан тохтуурун кэтэстибит. Өр-өтөр буолбакка 
этиҥмит ыраах ааһа турда да ардахпыт эмиэ сэллээтэ. Он- 
тон туран үөрбүтүн кэрийэн көрбүппүт биир табабытын 
чаҕылҕан дуу, этиҥ дуу сиһин хайа түспүт этэ. Көрөргө дьу-
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лаан хартыына этэ. Ону аҕам көрөн баран, тугун да ылба- 
таҕа.

Кэлин Сааскылаах чугаһыгар эмиэ этиҥ түһэн ыстаада 
үөрүттэн 40-ча табаны өлөрбүтэ, онно ыстаада дьоно эмиэ 
уҥан өлө сыспыттарын туһунан кэпсииллэрэ. Ити таайым 
Андросов Иннокентий Васильевичтаах ыстаадаларыгар 
буолбут түбэлтэни быраатым Егор Иннокентьевич Андро- 
сов оччолорго оскуолаҕа үөрэнэрэ кэпсиир, кэлин кини ра- 
йисполком бэрэссэдээтэлинэн төрөөбүт оройуонугар 10-ча 
сыл үлэлээбитэ.

Этиҥ эттэҕинэ ийэм: Ылдьаа Боролуок ырааҕынан буо- 
луҥ диэн көрдөһөр буолара уонна ураһа далбатыгар умса 
ууруллубут алтан суунар таастары атын да солуурдары эҥин  
дьиэҕэ киллэртэрэрэ. Бука этиҥи тардыа диэн кинилэргэ 
уруккуттан дьоно өйдөтөллөрө эбитэ буолуо. Онон айылҕа 
араас көстүүлэрин үөрэтии көһө сылдьар олохтоох хоту 
дьоҥҥо булгуччулаах ирдэбил буолара өйдөнөр.

ОСКУОЛАҔА УУЧАҔЫНАН АЙАННААҺЫН

Эрдэ суруйбутум курдук, биһиги Семенниковтар төрүт 
уустарын сирэ Булуҥ быысаһар сиринэн, өссө төрүт Булуҥ 
сирэ диэххэ сөп. Кирисээттэр диэн нуучалыыта крестьяне 
диэни сахалыылаабыт буолуохтарын сөп. Аҕам уруулара 
сырдык хааннаах, үрдүк муруннаах дьон этилэр. Аҕам олох 
да нуучча оҕонньорун курдуга.

Сирдэрэ Муустаах муора Лаптевтар муораларын кытыл- 
ларынан Кэрикэлэргэ (Прончищев хряһа) диэри балачча 
киэҥ сиринэн тайыыра. Онон оскуолаҕа үөрэх саҕаланыы- 
тын баттаһа уучаҕынан айанныах диэтэххэ дьэ ыраах дой- 
ду. Дьоммут атырдьах ыйын 20-тэн быһа холуйан биһиги- 
ни атаарар буолаллара. Таҥас-сап, суолга сиир ыһык бэ- 
лэмнээһинэ саҕаланара. Уучах табаларбытын эмиэ уһун 
айаҥҥа барыахтарын иннинэ наһаа элбэхтик мииннэрбэт 
этилэр. Сирдьитинэн суолу-ииһи үчүгэйдик билэр киһини 
анаан тылларыгар киллэрэллэрэ. Бу киһи аны 50-60 көһү 
төннөрө баар ээ.

Барар күммүт сотору баҕайы тигинээн кэлэрэ, дьоммут 
барахсаттар ордук ийэлэрбит сайыһа хаалаллара, ууга-хаарга 
сэрэнээриҥ, өйүө аскытын кэмнээн, тиийэр гына дьаһанаа- 
рыҥ эҥин диэн сүбэ-ама баһаам буолара. Ити курдук бэйэ- 
тин хас да оҕо буолан сирдьиппит кэнниттэн сиэллэрэн 
айанныырбыт. Ардыгар хаардаах самыыр түһэн хонукпуту- 
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гар кутааҕа үтүрүһэ-үтүрүһэ таҥас куурдунуутугар түһэр- 
бит. Сорох оҕолор астара сонно бүтэн хаалан, аны сирдьип- 
пит бэйэтин аһыттан уонна элбэх астаах оҕолортон бэри- 
һиннэрэрэ.

Айаннаан иһэн алыыларга моруоска, биһиги дьоммут бо- 
рооҥоо диэччилэр, кытара буһан турара бу үчүгэйин, онно 
уучахпытыттан түһэн тото-хана сиирбит. Онуоха сирдьип- 
пит кыыһыран: «Маннык айанынан хаһан оскуолаҕытыгар 
тиийээри гынаҕыт», — диэн мөҕөр. Сөп буоллаҕа. Миигин 
кытта оччолорго айаннаспыт билигин тыыл бэтэрээнэ Ни- 
колай Михайлович Дьяконов: «Бу Мотуу (ити мин оҕо эр- 
дэҕинээҕи аатым), наһаа кытыгырас этэ, уучахтан олох түһэ- 
эччитэ суох, өссө уучаҕын кэннин диэки хайыһан олорон 
айаннаан күллэртээччи, мин сөҕөр этим», — диэн ахтан 
күлсүбүппүт аҕай.

Николай Михайлович сүрдээх булчут, олоххо актыыбы- 
най өйдөбүллээх кырдьаҕас. Улахан түмсүүлэргэ оройуон 
сайдыытыгар үгүс сиэрдээх этиилэри киллэрэр. Дьоҥҥо  
үтүө сыһыаннаах киһинэн биллэр. Дьэ ити курдук урукку 
оҕо үөрэххэ баҕата, тардыһыыта күүстээҕэ. Үөрэхтэн акка- 
астаныы эҥин туһунан санаабат этибит. Аны олох чугас да 
ыстаадаттан сыаналаах бөртөлүөт хаһан кэлэн ылыар диэ- 
ри олохторуттан ийэлэриттэн-аҕаларыттан хамсаабаттар.

АЙАҤҤА БУОЛБУТ ТҮБЭЛТЭ

Ол курдук Настя өйүгэр хатаабыта — сэрии саҕана хоту 
да ирдэбили токурутуу олустааһын түбэлтэлэрэ тахсыталыы 
сылдьыбытын. Настя төрөппүт аҕата Корякин Константин 
Константинович-Кутуйах диэн. Ити кыра унуохтааҕыттан 
буолбатах, сахаҕа сүрдээх улахан, үөскүлэҥ көрүҥнээҕэ. 
Сэрии сылларыгар үлэҕэ ирдэбил кытаанаҕа биһиэхэ хоту 
өссө сүрдээҕэ, төһө да аччыктаабытыҥ иһин бэйэҥ  да бас 
билэр табаҕын Сэбиэт көҥүлэ суох өлөрөрүҥ сатаммата.

Ыраах ыстаадаларынан оройуон боломуочунайдара кэ- 
рийэ сылдьан, сылы-сыллаан эргиччи кэриэтэ хонтуруол- 
лаан көрсүһэ сылдьаллара. Настя 7—8 саастааҕар, биир 
сайын кыыл таба тахсыбакка этинэн быстаран, аччыктаа- 
ры ыксаан аҕата бэйэтин кэтэх буурун идэһэлэммиттэр. Ол 
бириэмэҕэ ыалларыттан ураты туора киһи суох эбит.

Дьэ Корякиннар ол идэһэлэрэ иэстэбиллээх буолбут, 
ыалбыт тыллабыр оҥорбута буолуо диир Настя. Сотору Саас- 
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кылаахтан боломуочунай кэлэн Кутуйаҕы тутан хаайыыга 
ыыталлар.

1944 сыл сааһыгар мин төрөөбүт нэһилиэкпэр Дьэһэйгэ 
Уудьа бөһүөлэгэр 1 кылааска үөрэнэ сылдьарым, онно саас 
кибииккэҕэ хаайан хас да биһиги билэр дьоммутун, ол 
иһигэр мин убайбын Семенников Алексей Александровиһы, 
оччолорго табаһыт ,эмиэ Булуҥҥа табаларынан илдьэн 
иһэллэрэ. Онно Кутуйах Настя аҕата, мин аймаҕым Се- 
менников Николай Филиппович эмиэ бааллара. Мин өйбөр 
ол дьулаан түбэлтэ субу бүгүҥҥү курдук баар.

Ол гынан баран өр буолбатахтара, бука сэрии бүтэн, 
эйэлээх олоҕу тутуу саҕаланан буолуо, дьоммут утуу-субуу 
дойдуларыгар төннүтэлээбиттэрэ. Настя ахтарынан аҕата 
хаайыыга барбытын кэннэ ийэтэ Корякина Федора Нико- 
лаевна-Кыккайа Арьянов Алексей Алексеевич диэн оро- 
йуоҥҥа бастакынан 4 кылааһы Булуҥҥа бүтэрбит, кэргэнэ 
өлбүт киһиэхэ кэргэн тахсар. Ону сөбүлээминэ Настя эбээ- 
тинээн ханна эрэ көһүөх этибит диэн санана олордохтору- 
на, «аҕаҥ аах туундараттан тахсан эбээбин көрсөн кэпсэтэн 
туундараҕа илдьэ тахсар буолбуттарыгар үөрүү бөҕө буол- 
буппут», — диэн Настя ахтар. Арьянов оҕонньортон ийэтэ 
2 уол, 1 кыыс оҕоломмуттара. Алексей уонна Владимир 
Өлүөхүмэтээҕи тыа хаһаайыстыбатын механизациятын са- 
лаатыгар үөрэммиттэрэ уонна оройуоннарыгар салалтаҕа 
тиийэ үлэлээбиттэрэ. Кыыстара Александра детсад иитээч- 
читэ.

Инньэ гынан Настя эбээтинээн биһиэхэ хас да сыл 
дьукаахтаһан, аймах дьон быһыытынан биир иллээх дьиэ 
кэргэн буолан наһаа үчүгэйдик сылдьыбыппыт. Настя эбээтэ 
100 сааһын быдан ааһан баран өлбүтэ. Кини мин эһээм — 
ийэм аҕата Василий Христофорович Андросов (Баһыкка) 
бииргэ төрөөбүт балта Мария Христофоровна диэн этэ.

Настя аҕата Көстөкүүн хаайыыттан босхолонон баран, 
Уус Өлөөнүнэн дойдутугар төннөн иһэн, Булуҥҥа Хаҥала- 
стан төрүттээх Исакова Марфа диэн хара бараан, киэҥ ха- 
рахтаах үөрэхтээх дьахтары кэргэн ылан дойдутугар төннөр. 
Табанан тахсан иһэр Платонов Көстөкүүн кэргэнэ Настя 
аҕатын балта Корякина Ирина Константиновналыын ар- 
гыстаһан Сааскылаахха айанныыллар. Кинилэри кытта 
Көстөө чороччу улаатан эрэр уола Сэмэн баара.

Дьэ ол хас да хонуктаан айаннарын айаннаан иһэн, оч- 
чолорго киһи өйүгэр баппат сүрдээх быһылааныгар түбэс- 
питтэрэ. Сарсыарда эрдэ балааккаларыгар утуйа сыттахта-
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рына уоллара аҕатын саатын ылан, балаакканы арыйан 
ытыалыыр, аҕатын төбөҕө табан сонно өлөрөр, онуоха Ку- 
туйах балаакка түгэҕинэн таһырдьа тахсан, кэнниттэн кэ- 
лэн уол саатын былдьаан ылар уонна уолу кэлгийэн сал- 
гыы айаннаан, дьэ Сааскылаахха киирэллэр. Онно ол дьон 
куттаныы бөҕөнү кутганаллар. Ол дьыл биһиги Настялыын 
кыра кылааска биир бараах дьиэҕэ олорон үөрэнэр этибит. 
Ол уолу таба сыарҕатыгар кэлгиллэн иһэрин көрбүппүт, 
хас да сыарҕанан киирбиттэрэ. Биһиги бараахпытыгар 
Көстөкүүн-Кутуйах ийэтэ, эдьиийэ Татыйаан олороллоро. 
Оттон били Сэмэн уолу (Кулкиини) биһиги бараахпыт ута- 
рытыгар сээн нөҥүө баар кыракый хаайыыга хаайбытгара. 
Сотору аһаҕас суута буолбута, уолга 8 сылы биэрдилэр диэн  
улахан дьон кэпсэтэр этилэр.

Кэпсээнтэн кэпсээн тахсар диэбиккэ дылы, 1957 сыллаах- 
ха мин комсомол райкомун 2 сэкирэтээринэн үлэлии сы- 
рыттахпына ахсынньыга нэһилиэнньэ биэрэпиһэ буолбу- 
та. Онно ыраах Улахан Күөл, Үөлэ булдун биригээдэти- 
нэн, Уоттаах Хайанан тарҕанан олорор ыстаада дьонун су- 
руйарга учуоччутунан анаабыттар. Хата, мин дьолбор, ыс- 
таадаттан убайым Алексей Семенников киирбитин кытта 
таба сыарҕатынан хараҥа кыһын мунутаан турдаҕына, аара 
хаста да сиргэ хонуулаах ыраах айаҥҥа туруммуппут. Онно 
биһигини кытта били Винокуров Сэмэн (Кулкии) хаайыыт- 
тан соторутааҕыта тахсыбыт этэ, туундараҕа булчутунан дуу, 
ыстаадаҕа бостуугунан дуу колхоз анаан барсар буолбута.

Биллэн турар мин куттанар, дьаахханар этим да биллэр- 
бэт буола сатыырым. Ол курдук өр айаннаан тиийиэхтээх 
сирбитигэр, дьонум баар Улахан Күөллэригэр этэҥҥэ тиий- 
биппит. Кэлин Семен Константинович Винокуров колхоз- 
ка, совхозка үтүө суобастаахтык бултаан-алтаан, куоталаһыы 
кыайыыга буолан аатырбыта. Бэйэтэ Үөһээ Бүлүүттэн тө- 
рүттээх Варвара Степановна диэн кыыһы кэргэн ылан кэл- 
бит этэ, элбэх оҕоломмуттара. Билигин суохтар. Оҕолоро 
Сааскылаахха олороллор. Варвара ырыаһыт бэрдэ, акты- 
быыска, детсадка нянялаабыта.

Дьэ ити курдук балтым Настям оҕо сааһыттан кэпсээ- 
тим. Кини улаатан үлэһит буолан баран, Сергучев Агит 
Михайлович диэн финансист идэлээх, Анаабырга үп салаа- 
тын сэбиэдиссэйинэн үлэлии сылдьар М эҥэ Хаҥалас ки- 
һитигэр кэргэн тахсан Хаандыгаҕа, Аллайыахаҕа олорбут- 
тара, уоллаах кыыс оҕоломмуттара. Хомойуох иһин уола 
Артур оһолго түбэһэн эдэригэр суох буолбута. Кыыһа Ари-
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са Агитовна аҕатын туйаҕын хатаран финансист-экономист, 
билигин Аллайыаха улууһугар баһылык солбуйааччытынан 
үлэлиир.

Оҕо сааһым саамай чугас киһитинэн убайым, миигит- 
тэн баара-суоҕа 3 эрэ сылынан аҕа, Семенников Николай 
Александрович буолар. 7-с кылаас кэнниттэн таба ыстаа- 
датыгар бостууктаан, биригэдьиирдээн баран, колхоз бэ- 
рэссэдээтэллэрин оскуолатыгар комсомол райкома үөрэх- 
хэ ыыппыта. Ити 1955 сыл этэ. Убайым кэлэн мин, устудьуон 
киһи, үөрүү бөҕө. Кэлбитин истээтда, убайбын көрсөн куо- 
раты билэр киһи быһыытынан сирдээн ону-маны көрдөр- 
дүм, убайым ыстаадаҕа колхоһугар үлэлээн кыра харчылаах, 
туохха наадыйаҕын көрөн ылын диэн маҕаһыыҥҥа сырыт- 
тыбыт. Ол курдук үчүгэй баҕайы баайыы бээһиҥкэ ыллы- 
быт.

Дьокуускайга аҕыйах ый буолаат, армияҕа ыҥырыллан 
Чита куоракка Белая станцияҕа 3 сыл сулууспалаан суоп- 
пар идэтин баһылаан кэлбитэ. Онтон Кыһыл чуумҥа үлэ- 
лии сырыттаҕына совпартоскуолаҕа салгыы Хабаровскай- 
дааҕы үрдүкү партийнай оскуолаҕа үөрэххэ ыыппыттара. 
Онтон ыла оройуонугар совхозка ылбыт идэлэринэн өр 
кэмҥэ үлэлээн, кэргэннэнэн, оҕо-уруу тэнитэн олорор. Оҕо 
сылдьан убайбынаан оонньоон-көрүлээн, табалаан улаап- 
пыппыт. Кырдьан да олордохпуна көрүстэхпитинэ оҕо саас- 
пытын санаһартан ордук туох кэлиэй, оҕолуу сүүспүттэн 
сыллыырын уйадыйа ылынабын.

Мин 1-й кылааска 8 сааспар Уудьа начаалынай оскуола- 
тыгар, оттон убайым ол дьыл 4-с кылааска үөрэнэ киир- 
биппит. Онно нэһилиэк дьоно үксэ тыаҕа сылдьаллара 
ураһанан көһө. Бөһүөлэккэ бэрт аҕыйах, хонтуораҕа үлэлиир 
ыаллар, кып-кыракый мас дьиэлэргэ уонна бабаарына 
ураһанан олороллоро. Бөһүөлэкпит 10-ча эрэ дьиэлээҕэ. 
Биһиги убайбынаан биир сип-синньигэс тапчаан оронноох 
этибит, ыалбыт Сэбиэт бэрэссэдээтэлэ Платонова Анаста- 
сия Романовна диэн. Биһигини биир хоско сэллигинэн 
өлөөрү сытар Мордьугус диэн киһилиин олохтообута. Ол 
киһи ыарыытын баалатан да уонна оччолорго эмп суох, мин 
харахпар билигин да күөҕүнэн силлии сытара бу баар кур- 
дук. Убайбытган ол муҥнаах тирии тэллэххин миэхэ атыы- 
лаа диэбитигэр атыылаабытым диэн кэлин күлэр. Туох да 
харыстабыла, сэрэҕэ суох кыра оҕолору оннук олордубуттара.

Ол да иһин буолуо, мин кэлин 30-пун ааһан баран, ту- 
беркулез ыарыыга ыллара сылдьыбытым. Хата ЯНИИТ-ка 
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үтүөкэннээх быраастар: медицинскэй наука доктора, кэр- 
гэним биир дойдулааҕа Семен Гаврильев саҥа методы тут- 
тан үтүөрбүтүм сонно.

Эмтээбит бырааһым 2 кылааска Сааскылаахха бииргэ 
үөрэммит саастыылааҕым Маргарита Александровна Архин- 
чеева аҕата Далбараев Александр Николаевич. Кини 1941—
1945 сс. Анаабырга партия райкомун 1-кы сэкирэтээринэн  
үлэлээбитэ сэрии ынырык сылларыгар оройуон үлэлээн 
иитиллээччилэрин ортотугар үгүс өрүттээх өйдөтөр-тэрийэр 
үлэни ыытан, оройуон кырса бултааһыныгар, таба иитии- 
тигэр үрдүк көрдөрүүлээх буоларын, фроҥҥа үбүнэн, ичи- 
гэс таҥаһынан улахан көмөнү оҥорору ситиспитэ.

Онон доруобуйам чөлүгэр түһүүтүгэр, ыарахан ыарыыт- 
тан быыһаабыт үтүөкэннээх быраастарбар, сылы кыайбат 
бириэмэнэн салалта үлэтигэр төннөрбөр, оҕолорбун этэҥҥэ 
иитэрбэр, үөрэттэрэн үөрэхтээх, дьоҥҥо туһалаах дьон буо- 
лалларыгар күүһүм-кыаҕым, билиим-көрүүм тиийэринэн 
олук уурарбар кыаҕы биэрбиттэригэр сиргэ тиийэ сүгүрүйэ- 
бин, махтал баараҕайын тиэрдэбин.

ЫАЛБЫТ ӨЛҮК ОҔОННЬОРДООХ

Өлүк диэн  тыыннаах киһини тоҕо ааттаабыттарын 
сөҕөбүн ээ, ити мээнэҕэ буолбатаҕа буолуо — оҕонньор 
тыйыс майгытынан көс дьоҥҥо биллэрэ. Попов Александр 
Николаевич диэн этэ сурукка сурулларынан. Кыра сылдьан 
оҕонньортон хайдах эрэ куттанар этибит оҕолор.

Кини кэргэнэ мин эбэм балта дуу эдьиийэ дуу дииллэ- 
рэ. Онон оҕонньор биһиги күтүөппүт курдук буолар. Оҕо 
сылдьан өйдүүрүм тухары мэлдьи бииргэ ыаллыы көһө сыл- 
дьарбыт. Өлүк оҕонньор 5 кыыстааҕа, уола суоҕа. Кини- 
лэртэн улаханнара Былдагар (Быллагар) Муктуу ийэтэ.

Муктуу-Винокуров Николай Иннокентьевич бииргэ 
улааппыт дьоммут эрээри, эмиэ майгыта-сигилитэ бардам, 
куруубайы эрэ санаатыгар иитийэхтээбит киһи диэхпин ба- 
ҕарабын. Оҕо эрдэҕиттэн ол сигилитэ биллэр этэ. Оскуо- 
лаҕа биһигиттэн хойутаан үөрэммитэ, тоҕотун билбэтим. 
Баҕар эһэтэ илии-атах оҥостоору эрдэ үөрэттэрбэтэҕэ дуу.

Кини ийэтэ эрдэ өлөн эһэтин иитиитигэр киирбитэ. 
Оҕонньор уоннааҕы кыргыттара Чыбыы, Өлөөккө, Таты- 
йаан, Анна диэн этилэр. Эдьиийдэрим барахсаттар миэхэ 
да, убайбар да үчүгэй сыһыаннаахтара. Муктуу эһэтиттэн
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мөҕүллүбэтэх күнэ диэн суох курдуга. Соруйарын утары 
этэрэ буолуо.

Биирдэ доҕорум Настя ахтарынан, эһэтэ дэлби таһыйан, 
көхсө көҕөрбүтүн биһиги ураһабытыгар ытыы-ытыы киир- 
битин, ийэм аһынан имэрийэ олордоҕуна эһэтэ оҕонньор 
сырсан киирэн ийэбин саҥарбыт, өссө көмүскүү олороҕун 
диэн. Мин онно суох этим. Муктуу кэлин ийэм похорона- 
тыгар кэлэн: «Эбэбин Пелагеяны хаһан сыарҕаланан кэлэ- 
рин күүтэр-кэтэһэр этим, тоҕотун билбэтим», — диэбиттээх. 
Онон оҕо сааһын сылларын, ийэм аһыныгаһын өйдөөн буо- 
луо. Ийэм бэйэтэ эрдэ тулаайах хаалан, ийэ тапталын бил- 
бэтэҕэ, ол оннугар кииринньэҥ ийэ атаҕастабылын хайа 
кэргэн тахсан арахсыар диэри этинэн-хаанынан билбитим 
диирэ. Ол иһин тулаайах уолу көмүскэһэрэ.

Настя доҕорум: «Муктуу эһэтин Өлүк оҕонньору ыарыы- 
лаан, көрөн-харайан ол дойдуга атаарбыта, оҕонньор кэлин 
ыараханнык сытан, били атаҕастаабыт сиэнигэр көрдөрөн- 
харайтаран бараахтаабыта», — диэн ахтар.

ӨЛҮК ОҔОННЬОР СИЭНЭ МОРСУОЛ ДОҔОРУМ

Мария Егоровна (М орсуол) били этэргэ дылы өлөр 
дьүөгэм, оҕо сааһым аргыһа этэ. Кини ситэ үөрэммэтэҕэ, 
табаһытынан, чуум үлэһитинэн өр бириэмэҕэ үлэлээн көһө 
сылдьыбыта.

Морсуол биһиги оскуолаҕа киирэ иликпинэ, өрүү дьонун 
кытта бииргэ көһө сылдьар буоламмыт маннык көрүдьүөс 
түбэлтэлээхпит: арай биир үтүө күн, күһүн муус тоҥон муус 
аннынан балыктааһын үгэннээн турдаҕына, Морсуол ийэ- 
тэ тастыҥ эдьиийим Өлүк оҕонньор кыыһа Чыбыы уонна 
мин дьонум иккиэн ыраах кырсаҕа хапкаан иитэ уонна паас- 
тары туруора барар буоллулар. Дьиэһитинэн Морсуол аҕата 
Дьөгүөрсэ күтүөм хаалла. Күөлбүтүгэр илим көрө киирэр 
буоллубут, дьэ Дьөгүөрсэ үс ыал илимин көрөр, устар күнү 
быһа муус алларан, балык арааран түбүк бөҕө, биһиги 
көмөбүт ситим тардыыта уонна балыктары чөмөхтөөһүн, 
уонна мэниктээһин.

Ыалбыт Куттуй оҕонньордоох илимнэригэр элбэх баҕайы 
чыыр туппутун сөҕө көрөн, бэйэбит илимнэрбитигэр кэлэн 
эмиэ күтүөм үлэ бөҕө, арай көрбүппүт биһиги илимнэрби- 
тигэр аҕыйах баҕайы балык иҥнибит. Морсуол биһиги тоҕо
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туппата балык, арааһа балыкпыт Куттуй оҕонньор илими- 
гэр баран иннибит диэн быһааран, аны били оҕонньор ой- 
бонугар чөмөхтөөбүт балыктартан бэйэбит ойбоммут модьо- 
ҕотугар тастыбыт.

Онуоха Дьөгүөрсэ кыыһырда: «Ылыҥ, ыал балыгын төт- 
төрү миэстэтигэр илдьиҥ, туох буолбут оҕолоргутуй, атын 
илимҥэ туппуту тоҕо ылаҕыт, чиэһинэйэ суох быһыы буо- 
лар», — диэн сэмэ бөҕө буолла. Мин ону истэн наһаа кы- 
быһынным, балыктары төттөрү таһар түбүгэр түстүм, оттон 
Морсуол аҕатыгар атаахтаан мин илдьибэппин диэн буун- 
наата. Сотору күтүөм: «Дьэ аны дьиэлиэҕиҥ, дьоммут то- 
ҥон-хатан, аччыктаан кэлиэхтэрэ, оһох оттон ураһаларбы- 
тын сылытан уонна саҥа туппут балыктарбытыттан буһа- 
ран тоһуйуоҕуҥ», — диэтэ. Морсуол аны: «Сылайдым, аҕаа, 
миигин сүгэн таһаар», — диэн аҕатын хаайда. Күтүөм ону 
истибэккэ дьиэтин диэки түргэн хаамыынан бара турда. 
Морсуол онуоха: «Били үчүгэй баҕайы киһини өссө хому- 
ньуус Дьөгүөр Ньукулаайабыс дииллэр ээ», — дии-дии сүрэ- 
ҕэлдьээбиттии хааман тэлбэҥнээтэ.

Дьөгүөрсэ киэһэ дьоммут кэлбиттэригэр бүгүҥҥү сыыһа 
быһыыбытын кэпсээн биэрдэ уонна кыргыттаргыт киһи 
саҥатын истибэттэр диэн үҥүстэ. Күтүөм барахсан бэйэтэ 
наһаа оҕомсох, сымнаҕас сытыары киһи этэ. Хомуньуус 
бэрдэ, мунньахтарга сүрдээх актыыбынай буолааччы.

Оччотооҕу оҕоҕо хотуобай куукула оонньуур кэлиэ баара 
дуо, арай Дьөгүөрсэ оройуоҥҥа киирэ сылдьан дуу, Уус 
Өлөөнтөн эбитэ дуу Морсуолга наһаа үчүгэй кукланы бу- 
лан аҕалбытын өйдүүбүн. Оо, ымсыыран бөҕөбүн, утуйан 
турдум да, Морсуолбар барарым куклатын тутан-хабан 
көрөөрү.

Морсуолум Оарахсан миигин олус убаастыыра, кэлин 
наһаа ыарыһах, кыаммат буолаахтаабыта, өрүү көрсөр этим, 
наһаа үөрэр буолара, доҕорум диэн. Сол ыарыытынан 
өрүттүбэккэ ол дойдуга бараахтаабыта. Оҕо сааспытын 
көрүстүбүт да санаһар буоларбыт.



»  М - 1  СТУДЕННААБЫТ 
СЫЛЛАРЫМ

ДЬОКУУСКАЙГА ТИИЙИИМ

1952 сыллаахха Сааскылаах 7 кылаастаах оскуолатын 
бүтэрэн баран учууталым Крылов Александр Михайлович- 
таах хоту үлэлиир болдьохторо бүтэн дойдуларыгар М эҥэ 
Хаҥаласка көһөр буолбуттара. Онно миэхэ учуутал педучи- 
лищеҕа направление биэрэн бэйэлэрин кытга илдьэ баран, 
Александр Михайлович дьонугар түһэрэн, училищены бул- 
ларан, бука кэпсэттэҕэ буолуо директоры кытта, кини оч- 
чолорго Анаабырга үөрэх салаатын салайара. Инньэ гынан 
интэринээккэ ылыллан якутскай-школьнай отделение сту- 
дена буолбутум.

Куорат диэни саҥа көрөр оҕоҕо килэйэн-халайан, тиги- 
нээн-таҥынаан атын олох саҕаламмыта. Хата ол сырыттах- 
пына двоюроднай эдьиийдэрим училище дошкольнай от- 
делениетын бүтэһик кууруһун студенкалара Мотя, Нина Ан- 
дросовалар каникулларыгар ханна эрэ үлэлээн баран, киир- 
биттэрин көрсө түһэн үөрүү-көтүү, ыһыы-хаһыы буолбуп- 
путун өйдөөн кэлэбин. Бэйэлэрин кытта биир хоско олох- 
тоон, ону ааһан Нина ороммун бэйэтин оронун таһыгар 
туруорбута.

Хоско олорор кыргыттар бары да эдьиийдэрим курдук 
этилэр. Гурьева Дуся, Мухина Маша, Черноградская Аня, 
Трофимова Октябрина (кэлин биллиилээх график худож- 
ник Мунхалов кэргэнэ). Ити кыргыттар бары Ленин ааты- 
нан Москубатааҕы пединститукка үөрэнэ сылдьалларын 
Москваҕа Киин комсомольскай оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан, 
эдьиийбэр Нинаҕа бардахпына өрүү көрсүһэр этибит. Ин- 
ньэ гынан куорат культуратын, олоҕун кытта билсэн бар- 
бытым.

Нина эдьиийим оҕо курдук таҥаспын-саппын сууйан, 
саҥа боростуой матырыйаалы атыылаһан былаачыйа эҥин  
тигэн көрбүтүн-харайбытын олох умнубаппын. Күлэбин ээ, 
биирдэ хааспын синньэтэн, пинцетинэн үргээн ый-хай буол- 
буппун санаан. Мотябыт ол дьыл финансовай техникумҥа
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үөрэнэ сылдьар Корякин Николайга кэргэн тахсыбыта, За- 
логка биир кыракый хоһу куортамнаан олорбуттара. Хаа- 
рыаннаах эдьиийдэрим олох эдэр саастарыгар иккиэн дьыл- 
ҕалара буоллаҕа, оҕолоноллоро чугаһаан сылдьан күн си- 
риттэн күрэммиттэрэ. Аһыйбыт иһин хайдах да гынар кыах 
суоҕа. Нина укуол ылан баран, онтон оҕото эрдэ иһигэр 
өлөн, ийэтин өрөһөтүн хайа тыыллыбыт курдук кэпсэтэл- 
лэрэ. Оттон Мотя Халҕаҥнаахха детсадка сэбиэдиссэйдии  
сылдьан оройуон Сэбиэтин депутата буолан, Анаабыр өрүс 
уҥуор мас кэрдээччилэргэ-быыбардааччыларыгар отчуот- 
туу тахсан сылдьан, сирдьитэ улахан күөлү быһалыы тэсти- 
бит тыынан туоратан иһэн 5—6 ыйдаах бириэмэннэй сыл- 
дьан ууга былдьаммыта. Киниттэн 3 уол, 1 кыыс оҕо хаал- 
быттара, билигин дойдуларыгар бааллар, уолаттар булчут 
бэртэрэ.

Бииргэ үөрэммит оҕолорбун кытта бодоруһан наһаа эйэ- 
лээх, күлүүлээх-салыылаах куурус этибит. Үксүбүт уолат- 
тар буолаллара, армияттан кэлбит уолаттар Терютин Сте- 
пан, Евсеев Миша, Федоров Коля. Ону тэҥэ биһигиннээ- 
ҕэр саастаах Яковлев, Попов Костя, Емельянов, Феоктис- 
тов Белуг, Суханов Семен. Ону таһынан эдэр оҕолор Васи- 
льев Вася, Рыкунов Коля кэлин талааннаах поэт, Осипов, 
Христофоров Семен үөрэммиттэрэ. Ити ааттаабыт уолат- 
тарбыттан үөрэхтэригэр да үчүгэйдэринэн, ырыаһыттары- 
нан да училище киэн туттар студеннарынан Терютин, Ев- 
сеев, Федоров этилэр. Попов Константин эмиэ наһаа үчүгэй 
куоластааҕа.

Кыргыттар аҕыйах этибит. Тимофеева Таня, музыкаль- 
най училищеттан көһөн кэлбит Афанасьева Таня, Индеева 
Груня, Иванова Маша сэмэй баҕайы, Бүлүү училищетыт- 
тан көһөн үөрэммит Олбутцева Валя, Старостина Настя, 
Варламова Звезда. Үөрэҕэр үчүгэйинэн Звезда аатын аан- 
ньа сулус этэ.

Хомойуох иһин училищены бүтэриэхпититтэн биирдэ 
да бары мустубатахпыт, чугас дьон тэрийиэ эбиттэрэ буо- 
луо, биһиги ыраах хотуттан кэлэн кыайан мунньар кыах- 
пыт суоҕа. Ол эрэн миигин бииргэ үөрэммит оҕолорум са- 
наан Анаабырга командировкаҕа сылдьан биһиэхэ түһэн 
ыалдьыттаан барбыттарынан астынабын. Тимофеев Сэмэн 
(Суханов) лектор быһыытынан кэлэн түспүтэ. Васильев Вася 
госстрахха үлэһитэ, Анаабырга командировкаҕа кэлэ сыл- 
дьыбыта уонна биһиэхэ сылдьан чэйдээн, үөрэммит кэм- 
митин ахтыспыппыт.
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Өссө Феоктистов аатын кэлин Борис диэн уларыппыт 
этэ кэргэнин «Сардаана» фабрика үлэһитин Анаабырга тыс 
ыла кэлбитин миигин ыйан ыытан биһиэхэ түспүтэ. Борис 
үөрэҕэр эмиэ үчүгэй этэ, ордук математика предметтэри- 
гэр, күүстээх шахматист, хаартыскаҕа үчүгэйдик түһэрэрэ. 
Студенныыр сылларбар кини түһэрбит хаартыската элбэх, 
сүрдээх көнө үчүгэй майгыннааҕа.

Белуг хара куудара баттахтааҕа, уһун хатыҥыр дьылыгы- 
рас уҥуохтааҕа. Тоҕо эрэ миигин хаартыскаҕа түһэрэ, кэп- 
сэтэ эҥин сатааччы, ону мин күлүү гынар диэн сөбүлээбэт 
этим, куота сылдьарым.

Арай биирдэ «Центральнай» кинотеатрга уолаттарбыт 
билиэт ылан курсунан киинэҕэ бардыбыт, киирэн иһэн 
миэстэбин көрбүтүм Белуг кэккэлэһэ түбэспит, ону көрөөт 
Индеева Груняны кытта этэ бадаҕа атастаһан кэбистим. 
Груня Белуг биир дойдулааҕа Намнар этилэр. Ол курдук 
студенныы сылдьан уол кыыс диэн өйдөбүлү, сыһыаны олох 
да билбэт салапаай этим.

Оттон Рыкунов Николайдыын хаһыакка редактордыы 
сылдьаммын Майаҕа практикум буолбутугар көрсүбүппүт, 
кэпсэтиһэн ылбыппыт. Кини училищеҕа үөрэнэ сылдьыа- 
ҕыттан суруйара, наар тугу эрэ толкуйдуу сылдьар курдуга. 
Наһаа көрүдьүөстээх буоларбыт. Күһүн күөх хонууга, Ха- 
тыыстыыр арыыга Пригородтар хортуоппуй, оҕуруот аһа 
бөҕөнү үүннэрбиттэрин хомуйарбыт, биирдэ кууруһунан 
Мэҥэ Хаҥалас Төхтүрүгэр саас күн сырдаан, ичигэс күннэрэ 
үксээн турдахтарына аттаах сыарҕаларынан колхозка көмө- 
лөһө тахсыбыппыт, концерт туруорбуппут, овощехранили- 
щеҕа үлэлээбиппитин өйдүүбүн.

Биһиги, ахтыбытым курдук талааннаах ырыаһыттардаах 
буоламмыт училище уус-уран самодеятельноһын көрүүгэ 
наар бастакы буолааччыбыт. Миигинниин биэс хааһах диэ- 
биккэ дылы, оннооҕор биир сыл мин «Пшеница золотая» 
диэн нууччалыы ыллааммын 4 сыананы жюри туруоран хай- 
ҕаммыттааҕым. Уолаттарбыт барахсаттар биһиэхэ кыргыт- 
тарга үөрэхпитигэр көмөлөһөллөрө. Ордук физкультура уруо- 
гар ГТО нуорматын туттарыыга иэдэйэрбит.

Онуоха хайыһарынан кросс туттарыытыгар уһун баҕайы 
дистанцияҕа сүүрдэр этилэр. Онно уолаттарбыт, ээ, чэ ха- 
һан туттараары гынаҕыт диэн дистанция ортотуттан күүтэн 
туран төнүннэрэллэрэ. Ол үрдүнэн нэһиилэ бириэмэбити- 
гэр тиийэрбит. Аны 100 миэтэрэҕэ сүүрүүгэ учууталбыт фи- 
нишкэ турара, уолаттар старка хас да миэтэрэни инники 
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туруоран баран, ыыталлара. Көр бөҕө буоларбыт. Куурус- 
пут салайааччытынан Филиппова Клавдия Иннокентьев- 
на, Саха АССР үтүөлээх учуутала, кэлин 5 ыҥырыылаах 
Верховнай Сэбиэккэ депутатынан иккиэн биир кэмҥэ та- 
лыллан сессияларга сылдьарбыт. Кини оччоҕо да кырдьаҕас 
учуутал этэ. Биирдэ мин сессияҕа нууччалыы тыл эппип- 
пэр: «Маладьыас бэркэ эттиҥ», — диэн хайҕаабыта. Кини 
биһигини нуучча тылыгар уонна литературатыгар үөрэп- 
питэ. Олус кыһамньылаах, болҕомтолоох, киэҥ билиилээх 
учуутал этэ. Хаста да дьиэтигэр илдьэ баран чэйдэппитэ. 
Ити курдук 4 сылы быһа эн-мин дэһэн, учуутал идэтин 
баһылыырга олус бэриниилээх учууталлар үөрэтэн таһаа- 
ран олох киэҥ аартыгар үктэннэрдэхтэрэ.

Дьокуускайга үөрэнэр сылларбар климаггаан уонна ол 
хоту киһи-сүөһү аҕыйах ыраахтан кэлии-барыы суох буо- 
лан, араас сыстыганнаах оҕо ыарыыларынан кырабытыгар 
ыалдьыбатах буоламмыт, атын да үөрэххэ үөрэнэ кэлбит 
оҕолор бары кэриэтэ ыалдьарбыт. Ол сиэринэн мин туох 
ааттаах оҕо сыстыганнаах ыарыытыгар барытыгар ылларан 
үөрэхпэр да куоттарыым элбэх буолааччы. Оҕолорум ба- 
лыыһаҕа сыттахпына көрсө кэлэллэриттэн үөрэр аҕай этим.

Хотуттан, санаатахха санаа тиийбэт дойдулаах буолам- 
мыт үөрэхпитин бүтэриэхпитигэр диэри дойдубутун, дьом- 
мутун көрбөт этибит. Бүтэрэн эрэ баран, Минпрос суолбут 
ороскуотун саамай чэпчэкитинэн, уу суолунан Тиксиигэ 
диэри, онтон эрэ самолетунан төлүүрэ. Ол иһин мин үс 
сайын маҥнай учууталым Александр Михайлович Крылов- 
тарга Майаҕа, Холгумаҕа сайылаабытым, оҕолоро кыра буо- 
лан оҕо көрсөрүм.

Онтон 3 кууруска бэйэм аймаҕым Васильева Людмила 
аҕата республикаҕа улаханнык биллэр, сэрии кыттыылааҕа, 
кавалерияҕа политругунан сылдьыбыт киһи, үрдүк байыан- 
най званиелаах, обком пропагандаҕа салаатыгар үлэлээбит, 
Республиканскай радиокомитеты өр бириэмэҕэ салайбыт 
Семен Николаевич баара. Кини дьоно тыыннаахтарыгар 
уонна быраата Хаптаҕай оскуолатыгар учууталлыыр буолан, 
онно сайылыыра. Онон мин колхозка Өлүөнэ арыылары- 
гар ыччат звенотугар окко үлэлээбитим. Онно миигин кытга 
үөрэнэр Хаптаҕай кыргыттара Таня, Даша Терентьевалар 
эмиэ сылдьыспыттара, билсэр дьон быһыытынан олус көх- 
төөх этибит.

Сир кыараҕас дииллэринии ол кыргыттарым убайдара 
аахха Сааскылаахха 2 кылааска үөрэнэрбэр убайбынаан оло-
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рон үөрэммиппит. Онно Терентьев Михаил аҕатын аатын 
умнубуппун Анаабырга райсовекка тыа хаһаайыстыбатын 
салаатын салайара, кэргэнэ Кривошапкина Валентина ве- 
теринардыыра, уол оҕолоох этилэр. Кэлин ол киһи Мини- 
стрдэр Сэбиэттэригэр үлэлии сылдьан командировкаҕа кэлэ 
сылдьан ийэбин көрсөн өр сэһэргэспитэ.

Ол сайын от үлэтин бары процеһыгар кыттан, үлэлээн 
«Ленин» колхоз харчынан кыра төлөбүр оҥорбута, ол хар- 
чыбынан маҥнайгы хобулуктаах, халлаан күөҕэ өҥнөөх 33 
размердаах түүппүлэ, Хаптаҕай маҕаһыыныгар ордон тура- 
рын атыылаһан, наһаа мааны курдук санаммытым.

Үлэлээн бүтэн баран, арыыга отуубутугар хаалбыт та- 
ҥаспытын ыла — биригэдьиирбит оҕонньор хата «тук кур- 
дук» ылынан маҥан, сымнаҕас баҕайы атын уларсан Люда- 
бын кэннибэр мэҥэстэн сирдьитэ суох киирдибит. Төбүлэх 
туорааһыннаах эҥин, сүрдээх киэҥ иэннээх арыыга хата 
хайдах мумматаҕым буолла. Сирдээн иһээччи мин буолла- 
ҕым дии. Арааһа сылдьыбыт сирдэрбин бэлиэтии көрбүт 
буолуохтаахпын, хайа уонна аҕам Анаабыр аатырбыт-сура- 
ҕырбыт сирдьитэ буоллаҕа ол дьоҕуруттан бэриһиннэрдэ- 
ҕим дии.

Инньэ гынан отуубуттан утуйар таҥаспытын-саппытын 
ылан аппытыгар ыырдан, үрдүк сири булан мииннэн этэҥҥэ 
халлаан наһаа хараҥара илигинэ дэриэбинэни булбуппут. 
Биригэдьиирбит оҕонньор кэтэһэ сылдьара, тиийбиппити- 
гэр үөрбүтэ: «Куттанным ээ мунуохтара, урут сылдьа үөрү- 
йэҕэ суох оҕолор», — диэбитэ.

Люда Васильева аҕата сэрии иннинэ үөрэҕи бүтэрэн  
Анаабырга учууталынан ананан 1935 сыллаахха үлэлээби- 
тэ, маҥнайгы комсомольскай ячейканы тэрийбитэ, баста- 
кы сэкирэтээринэн талыллан үлэлээбитэ. Ол сылдьан олох- 
тоох кыыһы Андросова Екатерина Васильевнаны, баҕар 
аатын сыыстаҕым буолуо, биһиэхэ Кыккайа диэн ыҥырал- 
лара, кэргэн ылбыта. Сэрии саҕаланан кэргэнэ оҕотунаан 
Тиксиигэ олохсуйаллар. Людмилам ийэтэ наһаа иистэнньэҥ, 
Тиксии хотуттарын барыларын кэриэтэ муодунайдык та- 
ҥыннарбыт буолуохтаах. Люда педучилище дошкольнай от- 
делениетыгар үөрэммитэ. Ийэтэ иистэнньэҥ буолан, араас 
таҥастааҕа, хата уларса сылдьан таҥнар этибит. Люда маа- 
матын аҕата мин эбэбин (ийэм ийэтин кытта бииргэ төрөө- 
бүттэр) онон чугас аймахтыы этибит.

Училищеҕа үөрэппит үтүөкэннээх учууталларбыттан ор- 
дук завуч Романов Михаил Павловиһы аккуратнай баҕайы
30



киһи, балалайкаҕа виртуоз оонньооччу, студеннары: «Мо- 
лодые люди», — диэччи тугу эрэ этээри гыннаҕына. Саха 
тылыгар Ааллааҕыскай Николай Алексеевич, Спиридонов 
Иван Григорьевич-Уйбаан Дуол, Шестаков Егор-Эрчимэн, 
историяҕа Платонова Сата Ивановна, географияҕа Аржа- 
кова Клара Степановна, биологияҕа Антипин Георгий Сте- 
панович, химияҕа Верховодова Лидия Митрофановна, үлэ 
уруогар Слепцов Игнатий Иннокентьевич, ырыа уруогар 
Винокуров Захар Парфильевич, саха талааннаах компози- 
тора, мандолинаҕа Василий Дмитриев, о.д.а. үөрэппиттэрэ. 
Быһата тапталлаах үөрэхпит кыһатын истиҥ тылларынан 
ахтабын.

Үөрэхпитин бүтэрэн бары кэриэтэ араас оройуоннары- 
нан аттарыы быһыытынан үлэлии тарҕаспыппыт. Мин ах- 
тылҕаннаах Анаабырбар учууталынан ананан барар буол- 
бутум. Арай ол сырыттахпына интэринээппэр кэлбиппэр 
кыргыттар: «Аня, эйиэхэ нуучча курдук Анаабыртан сыл- 
дьар эдэр учуутал кэлэн барда, туох эрэ наадалаах кэлэ сы- 
рытта», — диэтилэр. Ону таайа сатаатым ээ, оҕолор Бү- 
лүүттэн Докторов диэн нуучча курдук учуутал биһигини 
үөрэтэр диэн суруйаллара, арааһа ол киһи буолуо дии са- 
наатым. Онтум олох да Гольдеровпын диэн бэйэтин би- 
лиһиннэрэн баран, мин барарбын Минпростан истибит уон- 
на маны хаһыат редакциятыгар тиксэрээр диэн тимир кли- 
шелар угуллубут обургу конвертарын туттарда. Ол уолбар 
кэлин кэргэн тахсыам диэн түһээн да баттаппатаҕым. Кэр- 
гэн тахсыахтаах уолбун аан маҥнай көрсүүм этэ.

«Механик Кулибин» диэн пароходунан 4—5 хонон Тик- 
сиини булбутум. Онно эдьиийим Черепанова Христина 
Михайловналаах Ленскэй Бэтинчэтиттэн төрүттээх, охото- 
вед идэлээх кэргэнинээн олороллоро. Биэрэккэ улахан 
кыысчааннара Зоя көрсө киирбит этэ. Сытыы-хотуу кыыс- 
чаан сирдээн дьиэтигэр таһаарбыта. Кинилэр онно да 5 
оҕолоох этилэр. Кинилэргэ наһаа үчүгэйдик сынньанан аас- 
пытым. Тиксии оччолорго килэйэн-халайан, тигинээн-та- 
ҥынаан борохуот бөҕө, кранынан таһаҕас сүөкэнэрэ элбэҕэ, 
маҕаһыыннара баайа сөхтөрбүтэ.

Эдьиийим наһаа үчүгэй халлаан күөҕэ өҥнөөх кытыы- 
тынан сурааһын ойуулаах джемпер, «Белая сирень» духи, 
одеколон, пудра обургу коробкатын бэлэхтээбитин өр да өр 
туттубутум. Сааскылаахпар Ли-2 көтөн тиийбитим. Сотору 
Халҕаннаахха саҥа начаалынай оскуола аһыллар, онно учуу- 
таллыыр буоллум. С эбиэдиссэйим били педучилищены
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бүтэрбит Андросова Матрена Михайловна буолан биэрдэ. 
Оскуолабыт дьиэтин тута сылдьаллара. Онтукам Уудьаҕа 1 
кылааска үөрэммит оскуолам дьиэтин көтүрэн болуотунан 
киллэрэн тута сылдьаллара. Нэһилиэкпитин суох гынан, 
«Челюскин» колхозпутун эмиэ бөдөҥсүтэн Сааскылаах 
нэһилиэгэр холбоон олороллоро, ити 1956 сыл этэ.

Ити курдук үлэм саҕаламмыта. Халҕаннаах Анаабыр өрүс 
уҥа биэрэгэр оройуон кииниттэн баара-суоҕа 20 км үөһэ 
турара. Хаарыан бөһүөлэги эмиэ тутан олорор ыарахан диэн- 
нэр совхоз салалтата киин уһаайбаҕа көһөрөн киллэрбитэ. 
Ити 60-с сыллар ортолоругар буолбута. Билигин даҕаны биир 
эмит киэҥ көрүүлээх, салайар дьоҕурдаах энтузиаст-пред- 
приниматель баара буоллар, сүөһү тутан, сылгы иитэн, оло- 
рор дьиэлээх үчүгэй базаны тутан аныгылыы дьаһанан кэс- 
киллээх дьыаланан дьарыктаныан сөптөөх сирэ. Оннооҕор 
урут ынах ферматын туталлара, сылгы үөрэ баара, кыры- 
махтаах саһылы иитэрэ колхоз. Аныгы бары барыта дэлэ- 
гэй кэмигэр ити утуопуйа буолбатах дьиҥнээхтик тэрин- 
нэххэ кыаллар суол. Дэриэбинэ тиллэр кыахтаах. Дьоҥҥо 
үлэ миэстэтэ да көстүөх этэ. Өбүгэлэрбит төрөөбүт-үөскээ- 
бит төрүт дэриэбинэлэрэ оҕо-уруу саҥатынан чугдааран, 
иһийэн турбута уурайыах этэ.

Үлэм-харам туһунан суруйуум бастакы ахтыым «Анаа- 
бырым барахсан» диэн «Сайдам» кинигэ издательствоты- 
гар «Анаабыр алмаастара» ААО спонсордааһынынан тах- 
сыбыта. Онон ити теманы тумнабын. Кинигэм күн сирин 
көрөрүгэр саха талааннаах суруйааччыта поэт, радиосуру- 
налыыс, кэргэним биир дойдулааҕа, СР культуратын 
үтүөлээх үлэһитэ, хоту дьон олоҕун-дьаһаҕын, дьарыгын 
дьаныһан туран радионан кэпсээбит-ипсээбит доҕорбут 
Степан Егорович Дадаскинов редактордаан сүүрбүтэ- 
көппүтэ. Онон киниэхэ махталым муҥура суох.

МОСКВАҔА ҮӨРЭНИИМ

1957 сыл сэтинньитигэр Обкомол рекомендациятынан 
Киин комсомольскай оскуолаҕа сыл аҥаардаах кууруска 
үөрэнэ тиийбитим. Оччолорго Обкомол 1-й сэкирэтээри- 
нэн Кочнев Михаил Пантелеймонович үлэлиирэ, сүбэлээн- 
амалаан ыыппыта. Мин ол кэмҥэ комсомол Анаабырдааҕы 
комитетыгар 2-с сэкирэтээринэн үлэлиирим, сааһым 21. 
Авиапорка киирээри 4 №дээх автобуһу күүтэ сатаан дэлби 
тоҥнум, тиийээппин кытта посадка буолла. Самолет оччо-
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лорго Москваҕа диэри хас да куоракка түһэн заправкала- 
нан суукканы быһа көтөрө. Мин буоллаҕына самолету ту- 
луйбакка хотуо бөҕө, аара аһыыр-сиир кэлиэ баара дуо, 
нэһиилэ тыыннаах тиийбитим. Үөрэнэр сирбин Вешняки- 
ни буллум, олорор хоспун, остолобуойу көрдөрөн биэрди- 
лэр. Группабытыгар Сойуус араас омугун кыргыттара эл- 
бэх этибит. Сахалартан 3 ыйдаах курска оҕолор бааллара. 
Ол курдук үйэ аҥарыттан ордук кэмҥэ доҕордоһон кэлбит 
Эдьигээнтэн сылдьар Софронова Мария Дмитриевнаны 
кытта дьылҕам онно тиксиһиннэрбитэ.

Москваҕа үөрэнэр кэммэр ыччаттар аан дойдутааҕы 
Москватааҕы 1-кы фестиваллара субу аҕай буолан ааспыт 
буолан ыччат ол сүҥкэн событие долгунунан уйдара сыл- 
дьара. Омук дойдуларыттан студент бөҕө элбэҕэ, оччолорго 
кинилэргэ сыһыан үчүгэйэ, дьиҥнээх доҕордуу этэ. Ити 
барыта биһиэхэ үтүө эрэ өйдөбүлү хаалларбыта.

Москва бары кэриэтэ театрдара биһиэхэ оскуолабыты- 
гар кэлэн билиэт атыылыыллара. Биһиэхэ стипендия да 
төлөнөрө, ый аайы переводунан хамнаспыт да кэлэрэ, ин- 
ньэ гынан харчылаах буоларбыт. Араас историческай миэс- 
тэлэринэн, бары биллэр музейдарынан сотору-сотору экс- 
курциялары тэрийэллэрэ, биллиилээх дьону аҕалан көр- 
сүһүннэрэллэрэ.

Онон наһаа элбэх информацияны, билиини-көрүүнү 
ылбыппыт. Оскуолабытыгар народнай демократия дойду- 
ларыттан, Францияттан кытта ыччат лидердэрэ кэлэн үөрэ- 
нэллэрэ. Москваҕа Лужникига аан бастакы Кыһыны атаа- 
рыы буолбута. Машам үөрэҕэ бүтэн барыыта аны педучи- 
лищеҕа биир бириэмэҕэ үөрэммит подругам, Хаҥаластан 
төрүттээх Анисия Романовна Яковлева үөрэнэ кэллэ. Кини 
училище кэнниттэн Бүлүүгэ анаммыт этэ, онно комсомол 
райкомугар үлэҕэ ылбыт этилэр. Инньэ гынан хас да ыйы 
бииргэ Москваҕа сылдьан үөрэнэн, сынньанан, араас ыч- 
чаттары кытта доҕордоһон олус бэрт бириэмэ ааспыта. 
Быһата ити үөрэммит кэмим олоҕум устатын тухары сыр- 
дык маяк курдук өйдөбүллээх
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ҮЛЭТТЭН А С ТЫ Н Ы Ы , ҮЛЭНИ ӨРӨ ТУТУУ

Нуучча улуу классик суруйааччыта Л.Н.Толстой «Киһи 
ш үлэттэн атын туох да киэргэппэт, үлэ эрэ киһини киһ 
гаорор» диэбит кынаттаах этиитэ барыбытыгар да олус 
угастык иһиллэр. Үлэни өрө туппут ыалга оҕолоро эми > 

;үрэхтээх-бэлэстээх үтүө үлэһит буолан тахсаллар. Үлэҕ: 
(тинник сыһыан олох оҥкулун быһаарар күүстээх

Миигин үлэ киһи оҥорбута. Ханнык да ьшсыбыт үлэҕ 
гуох эрэ хамсааһыны таһаарар туһугган өйү-санааны, би 
лиини-көрүүнү толору туһанан, мэлдьи толкуйдуу-дуумай 
дыы сылдьыы түмүктэри аҕаларын үлэлээбит үйэ аҥаарыт 
ган ордук кэммэр итэҕэйдим. Санаабытыҥ — барыта та 
былларын туһугар туруулаһан-сыралаһан үлэлээһин элбэҕ1 
быһаарар. Оҕо сааска үлэ үчүгэйгэ эрэ тиэрдэрин бигэтик 
өйдүүргэ кыһаллыы элбэҕи ситиһэргэ олук буолар. Мин 
ити түмүктээһиммин бэйэм үлэҕэ сыһыаммар бигэ быраа- 
была оҥостубутум.

Салалтаҕа быһаччы үлэлээбит киһиэхэ дьон иннигэр 
гапиэтинэс, нэһилиэнньэ олоҕо-дьаһаҕа, үлэлиир усулуо- 
буйата олох хаамыытынан тупсарыгар туох эрэ туһалааҕь: 
оҥоруу буолар. Ол курдук мин комсомолга үлэлиир кэм 
мэр элбэххэ үөрэммитим, таба ыстаадаларынан, ыраах туун- 
чараҕа бытанан олорор булчутгар биригээдэлэринэн үгүстүк 
командировкаларга сылдьарым, бэйэм да тыаҕа, туундараҕа 
улааппыт, көһө сылдьар олохтоох ыал оҕото буоламмын. 
командировкаҕа барыыга наһаа үөрэр этим, төрөөбүт айыл- 
ҕабын өрүү да суохтуур курдук буолааччыбын, ол иһин таба 
;ыарҕатынан ыраах ыырдарынан тахсыы миэхэ бэйэтэ бы- 
ааһынньык курдуга.

Ол сылдьан үлэһит дьон санаатын өрө көтөҕөр араас дьа- 
һаллары миэстэҕэ тэрийии, үлэ хаамыытын, ким хайдах үлэ- 
ҕэ сыһыаннааҕын үөрэтии-билии, салалтаттан тугу эрэйэл- 
тэрин истии — ити барыта оройуон инники сайдыытын 
ыһаарыыга көмөлөөх этэ. Тчпээһин кэмигэр араас көрүү-



лээх, тиэрэ да өйдөөччү баар буолааччы. Салайар үлэҕэ үлэ 
уоппутун мунньунуу, оройуоннарга делегациялары ыытан 
саҥаны көрүү-истии, ону кэлэн баран ырытыһан үлэҕэ саҥа- 
ны киллэрии партия райкомугар үлэлиир кэммэр туһалаа- 
быта, иитэр үлэ көрүҥнэрин байытыыга, ис хоһоонун сэр- 
гэхситиигэ үгүһү ситиспиппит.

Партия райкомун пропагандаҕа, агитацияҕа салаатыгар 
үлэ күөстүү оргуйара, оччолорго үлэлээбит дьон ону үтүө 
эрэ тылынан ахталлара санааны үөрдэр, кынаттыыр. На- 
роднай хонтуруол комитетын салайа олорон биирдэ райсо- 
вет, райком коллективтарын тэрийэн урут-уруккуттан мун- 
ньуллубут Сааскылаах салаата помуойа уйата буолбутун 
түөрэ барытын сытын-сымарын аахсыбакка ыраастаан ту- 
рардаахпыт.

Маҥнай хонтуора мааны дьахталлара «фи-фа» бөҕө буол- 
лулар, муннуларын саба туттуу, ону ол диэбэккэ бэйэби- 
нэн үөн-көйүүр ыспыт помуойанан туолбут салаа сыырын 
ыраастаабытынан бардым, хайыахтарай түөтэлэрим кэнни- 
биттэн үлэлэһэн барбыттара, инньэ гынан нэдиэлэ курдук 
күн аайы ыраастаан салаабытын бөхтөн босхолоон, дьон 
үөрүүтүн-астыныытын ылбыппыт. Айылҕа барахсан күөх 
отунан, сибэккинэн анньан барбыта. Ити курдук Сааскы- 
лаахпыт тулатын ыраастаан, кэрэ дьүһүнүн тупсарыыга үлэ- 
лээбиппитинэн ийэлэр бэйэбит да олус астыммыппыт. Чах- 
чы үтүө дьыала этэ.

Үлэлээбит бүтэһик кэрчик кэммэр аҕыйах ахсааннаах 
хотугу норуоттар умнуллан эрэр культурнай-историческай 
нэһилиэстибэлэрин түмэн үйэтитиигэ үлэм син түмүктээх, 
дьон-сэргэ сэҥээриитин ылбыт оройуоннааҕы историчес- 
кай, айылҕа музейын тэрийдим. Этнографическай хабаан- 
наах төрүттэрбит төрүт ураһаларын, холомолорун үс көрү- 
ҥүн ис-тас бараанын олохтоох ыччаттар күүстэринэн оҥор- 
тордум. Онуоха араас көрсүһүүлэр, эбэҥкилэр бырааһын- 
ньыктарын тэрийэн уонна кылаабынайа «Чуораа» диэн са- 
йыҥҥы өттүгэр үлэлиир көс олохтоох өбүгэлэрбититтэн сал- 
ҕанан кэлбит культураларын, абыычайдарын, үгэстэрин 
үөрэтэр сыаллаах этнографическай лааҕыры арыйан үлэлэ- 
тиим буолар. Лааҕыр үлэлээбитэ 6 сыл буолла. Манна мин 
үлэбин салҕаан улахан кыыһым, үрдүк үөрэхтээх учуутал 
Изабелла Капитоновна Гольдерова үлэтин астына бэлиэ- 
тиибин.

Аҕыйах ахсааннаах хотугу норуоттар общественнай Ас- 
социациялара 1992 с. тэриллиэҕиттэн 15 сыл устата салайан
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үлэтэн, республикаҕа биир биллэр-көстөр үлэлээх обще- 
ственнай тэрилтэ оҥорбутум. Үлэм уоппута брошюранан 
тарҕаммыта. Ити ыыппыт үлэбин СР төрүт олохтоох хоту- 
гу норуоттарын чулуу бэрэстэбиитэлэ, Ассоциация прези- 
денэ, СР бочуоттаах олохтооҕо, СР норуодунай суруйаач- 
чыта, Ил Түмэн вице спикерэ, мин олус ытыктыыр, талаа- 
ныгар сүгүрүйэр киһим Андрей Васильевич Кривошапкин 
үрдүктүк сыаналаабыта. Ассоциация олохтообут үрдүкү 
бэлиэтинэн «За заслуги перед Севером» диэн медалынан 
наҕараадалаабыта элбэҕи этэр, общественнай-политическай 
үлэбин билиниитэ миэхэ туохтааҕар да үрдүк сыанабыл 
буолар.

Бу ахтыым баҕар кэнэҕэс даҕаны ханнык эмэ түгэҥҥэ 
интэриэһи тардыаҕа диэн санаанан салайтаран сурулунна 
уонна оҕолорум-урууларым, Анаабырым дьоно да болҕом- 
толорун ууруохтара дии саныыбын. Үлэҕэ дьаныар, дьулуур 
хас биирдии киһиэхэ ситиһиилэртэн атыны аҕалбат диэн 
өйдөбүллээхпин.

Америка биллиилээх суруйааччыта Рэй Бредбери суруй- 
бутун курдук, «Хас биирдии киһи бэйэтин кэнниттэн тугу 
эрэ хаалларыахтаах, тыыннааҕар тарбаҕа таарыйбыт сири- 
гэр булгуччу туох эрэ үөскүөхтээх, оттон өллөҕүнэ дууһата 
онно уйаланыахтаах. Дьон оччоҕо маны көрүөхтэрэ... сол 
түгэҥҥэ кини тиллэн кэлбит курдук буолуоҕа». Ити сөбү- 
лээн, сэҥээрэн ааҕар «Кыым» хаһыаппар тахсыбыт маты- 
рыйаалтан ылан блокноммар бэлиэтэммиппин булан кил- 
лэрэбин.

Ити курдук бу сиргэ кэлэн олох олорон, дьоҥҥо туох 
эрэ туһалааҕы оҥоро сатыырга кыһаллыыны мин бэйэм ин- 
нибэр туруоруммутум. Аҥардас улуус кыраайы үөрэтэр уонна 
хоту дьон төрүт культураларын, олохторун укулаатын, ус- 
туоруйатын көрдөрөр, харыстыыр сыаллаах уонна оройуон 
экономиката, социальнай эйгэтэ хайдах сайдан испитин 
онуоха улуус олохтонуутун түстээбит үтүөкэн дьоммут аат- 
тарын-суолларын үйэтиппит краеведческай-этнографичес- 
кай музейы тэрийиини көҕүлээбит уонна тэрийбит үлэм 
нэһилиэнньэ киэҥ сэҥээриитин ылла. Кырдьыгынан эт- 
тэххэ үбэ-харчыта, музей экспонаттара көстүүлэрэ, оҥорор 
дьону булуу, о.д.а. тэрээһин үлэлэр сатабылы, туруорсууну, 
үгүс сүүрүүнү-көтүүнү эрэйбиттэрэ.

Итини барытын быһаарсан музей регистрациятын уус- 
тук процедуратын ааһаран, Анаабыр улуустааҕы музейа диэн 
Саха Республикатын Правительствотын уурааҕын таһаар- 
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таран, республика государственнай музейдарын ахсааны- 
гар киирэрин ситиспитим. Ону ааһан музей этнография- 
тын сорох былыргы предметтэрин интернет портал нөнүө 
аан дойдутааҕы каталокка киллэртэрбитим. Ити олус ула- 
хан суолталаах үлэ буолар.

Музейы билигин эдэр үлэҕэ дьулуурдаах, музеевед идэ- 
лээх эдэр специалиска туттаран оҥорбут үлэм салҕанары- 
гар эрэлим улахан. Онон төрөөбүт Анаабырым улууһугар 
үйэлээҕи оҥорбуппуттан муҥура суох үөрэбин.



Р Ч ' И 1  АЙАР
ҮЛЭҔЭХОЛОНУУ

Бэйэ дууһатын сылаанньыйыыта диэххэ сөбө дуу, кыр- 
дьан баран кылыыһыт буолбут диэбиккэ дылы хоһоон айар 
буоллум. Айымньытган ыраахтара биллэр олорбун бу ки- 
нигэбэр киллэрэргэ быһаарынным.

Анаабырым хаһыатыгар 1956 сылтан үлэм туһунан бы- 
лааннаммыт ыстатыйалары суруйар этим, онтон ылата улуу- 
һум хаһыата миэхэ арахсыспат аргыс, сүбэһит кэриэтэ суол- 
таламмыта. Маҥнайгы ахтыым кинигэтигэр ол туһунан 
уонна хаһыат редакторынан үлэлээбит кэмим туһунан кил- 
лэрэн турабын. Элбэх ыстатыйалары дойдум үлэһит дьо- 
нун, улуус социальнай-экономическай сайдыытыгар анаан 
суруйтаабытым били этэргэ дылы аата-ахсаана суох үгүс. 
Олорум барыта хаһыат подшивкаларыгар тигиллэн үйэтийэн 
сыттахтара.

КЭ Л БИ ТИ М  КЭРЭТИ Н

Күлүмүрдүүр мөһүүрэлээх 
Күн айыы сиригэр,
Күөх уоттаах халлаанын 
Көй салгыныгар тыынаары

Кэлбитим кэрэтин 
Күн сирин анныгар.

Кэрэмэс кыыс буоламмын 
Аан айылҕалыын алтыһаары,
Кындыа үрүҥ кырдалларга 
Кынталдьыйа хаамаары

Кэлбитим кэрэтин 
Күн сирин анныгар

Кэрии оггоох систэригэр 
Кэккэлэспит ураһаларга 
Кырыы сирим дьонноругар 
Кыа кыымын саҕаары
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Кэлбитим кэрэтин 
Айыы күнүн анныгар.

КҮҺҮН

Күһүн-күһүн барахсан 
Күлүм-мичил аллайан, 
Күлүмүрдүү күөгэйэн 
Көччүйээхтээн эрэр дии. 
Көрүҥ-көрүҥ, оҕолоор, 
Куспут-хааспыт халатаан, 
Куорсуннарын куурдунан 
Кыырай халлаан кырсынан 
Кылбалдьыйа көтөллөр. 
Кытылларга-систэргэ 
Кылбаа мааны хаар түһэр, 
Хотооллорго-хочолорго 
Холоруктуу ыһыллар.
Сир-сир аайы сэбирдэхтэр 
Сиккэр тыаллыын сиэттистилэр 
Күрэҥсийбит талахтарбыт 
Куустуһаары хонкуйдулар. 
Кылбаа маҥан кырсабыт 
Кыстыыр хороон кэҥэтэн,
Хойуу сылаас түүтүнэн 
Хайан биэрэр уйатын.
Күһүн мустан үөрдүһэн 
Кыыл табабыт барахсан 
Кыстыыр ыырын булаары 
Кындыа сиэлэн айанныыр.
Көмүс күһүн кэлбитин 
Күөллэр күлэ көрсөллөр 
Балык баайдаах быйаҥын 
Бар дьонугар бэрсээри 
Күлүмүрдүүр толбонноох 
Күһүн-күһүн барахсан.

АЙЫЫ УРАҺАТЫГАР АЛГЫС ТЫЛА

Аҕыс иилээх саҕалаах 
Аан ийэ дойдум 
Айгыр сигили айылҕалаах,
Алмаас тааскынан аатырбыт



Араас омук алтыспыт,
Аймах-билэ аалыҥнаспыт,
Анаан-минээн үөскээбит 
Анаабырдыыр эбэбитин 
Алаадььшаах аһынан 
Амаһалыыр аспытынан 
Айах тутан эрэбин.
Аһыныгас санааҕын 
Арбыы илэ сөҕөбүн 
Аньыы-хаан аймахтара 
Алгыһынан айхаллыыллар.
Үрдүк айыы үтүөлэрэ 
Уруйунан көрсөллөр.
Ол да иһин 
Үйэлэри уҥуордаан 
Улуу-дьаалы өбүгэлэрбит 
Уутуйан олордохторо
Урааҥхай урдустарын үөскэппит уораҕаидарыгар.
Ураһа уйаларыгар мустан
Олорор үтүө-мааны ыалдьыттары
Уоттаах харахтаах утары көрбөтүн туһугар
Үрдүк айыылартан
Үҥэн ааттаһан-көрдөһөн эрэбит.
Үлүскэннээх үлэҕит үллэ-балла турдун,
Анаабыр сирин баайын норуот туһатыгар 
Анаан минээн, айылҕата алдьаныы алдьархайын 
Айдаанын амсайбатын курдук дьаһанан сэрэнэн, 
Харыстабыллаахтык туһаныҥ 
Олохтоох дьон-сэргэ байылыат олохтонорун 
Ороскуотун аахсыбакка оруннаахтык олохтооҥ 
Диэн үтүө алгыспытынан ааттаһабыт-көрдөһөбүт. 
Дом! Дом! Дом!.

ЭД ЬИ ГЭЭН  ДАЛБАР ХОТУНА

Софронова М ария Дмитриевнаҕа

Өйдүүгүөн сибэкки кэрэтэ 
Өлбөөрбөт-кэхтибэт дииллэрин,
Саас эрдэ сыһыыга толооҥҥо 
Сир кырсын киэргэтэ симиирин.

40



Эдэр саас эрчимнээх иэйиитин 
Эн биһи билбиппит дуоһуйа, 
Мунутуур Москуба куоракка 
Мустаммыт үөрэммит дьоллоохпут.

Комсомол төлөннөөх сулуһа 
Сирдиирэ сырдыкка угуйа, 
Сэбиэскэй ыччаттар аатыран 
Силбэһэ үүммүппүт кэккэҕэр.

Эриэккэс эгэлгэ ырыалаах 
Эрэллээх аргыстаах этибит,
Аан дайду аҥаарын сабардаан 
Норуоттар доҕордоох буоларбыт.

Кырыа хаар өксүөнэ үллүктүүр 
Кыл маҥан төбөбүт үрдүгэр,
Ол эрэн ыччаттыы эйэҕэс 
Эдэр саас сарыала арахпат.

НАП-НАРЫ Н Ы РЫ А Н Ы  И ҺИ ТТИ М

Нап-нарын ырыаны иһиттим 
Лирика абыгар ыллардым 
Сүрэҕим долгуйа тэптэҕиэн 
Нуктаабыт санааны сайгыырдыы

Соһуччу куустаҕыан ол ырыа 
Кутуллар дорҕоонноох долгуна 
Чуҥкуйбут санааны дьэгдьитэ 
Чугдаара үрдүккэ дайдаҕыан

Ырыаһыт куолаһа кэрэтиэн 
Ылбаҕай ымыылаах кэриэтэ. 
Эҥээрэ эҥсиллэ эриллэн 
Эдэр саас үчүгэй даҕаны

Нарын да тапталга анаммыт 
Нарылаан этиллэр тыллара 
Намыыннар намчылар даҕаны 
Нуоҕайан сипсийэр курдуктар
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СЫЛБАХ МАСТАР

Хотугу муорабыт кытылын 
Сылбах мас арааһа тулалыыр, 
Ыраахтан долгуну сырсаннар 
Булбуттар бу тыйыс дойдуну.

Тиксибит эбиттэр бу манна 
Эмэхтии эргэрбит тиит мастар, 
Эмээхсин, оҕонньор буолбуттар 
Саас баттаан сахсайан хаалбытгар.

Бу манна тиксэллэр үгүстүк 
Аарыма бэйэлээх дууп мастар,
Эр бэрдин киэлитин кэппиттэр 
Эрдээхтик эриллэн сыталлар.

Нап-нарын хатыҥнар да бааллар 
Намчылар кыыс кэрэ курдуктар, 
Нуоҕайа устаннар кэлбиттэр 
Тымныыттан толлубат буоланнар.

Сырдыктар кырачаан тэтиҥнэр 
Синньигэс умнастаах эбиттэр, 
Сэргэхтик долгуҥҥа уйдара 
Ойуолуу оонньууллар күөх дуолга.

Хантан бу кэллигит устаҥҥыт 
Хотугу дойдуну буллугут, 
Хорсуҥҥут даҕаны Эһиги 
Хорҕойбут да сиргит ырааҕын.

Холуйа мин көрдүм сылбаҕы 
Тыаллардыын хатыһан үөскээбит, 
Хотугу хотой кыыл аргыстаах 
Табаһыт, кырсаһыт дьоннорбор.

Хоп-хойуу туманы бүрүнэн 
Холорук тыаллары хорҕотон, 
Хомурах хаарынан ытыллан 
Тураҕын баараҕай байҕалбыт.
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Кытылгар кылбаһа кыстанар 
Сылбах мас эгэлгэ көрүҥэ,
Кинилэр тиксэннэр бу манна 
Ураһа оһоҕо буруолуур.

КИЭН ТУТТА АХТАБЫН ӨРҮҮТҮН

Кылбаара тэлээрэр кэмнэрбин 
Киэн тутта ахтабын өрүүтүн,
Киэҥ билии аартыгын дабайан 
Үөрэххэ тардыспыт эбиппин.

Сааһырыы, оо, бэлиэр кэллэҕиэн 
Күһүнүм кэллэҕэ түргэнин, 
Күөгэйэр күннэри сиппэккэ 
Кырыа хаар тибиитэ ситтэҕиэн.

Күн бокуой буолбакка үлэлээн 
Күлүмнүү сырдыырым бар дьоммор, 
Кырыылаах таастарга үктэнэн 
Кыһалҕа диэн тугун билэммин.

Кэннибэр хаалларар ыччаттаах 
Кэмсиммэт олоҕу олордум, 
Дойдубар-дьоннорбор анаатым 
Билиибин-көрүүбүн бүтүннүү.

Сааһырыы дьэ ситтэ бадаҕа,
Күһүнэ бу илэ көһүннэ,
Күөгэйэр күннэри сиппэккэ 
Кырыа хаао тибиитэ түстэҕэ.

И Й Э БЭ Р

Иэримэ дьиэтиттэн арахсан 
Эргийбэт сиригэр бардаҕа,
Ийэ буор иһигэр иһийэ 
Сыттаҕа тапталлаах ийэкэм.

Эйэҕэс майгыгын суохтаатым 
Эриллэр санааҕа ыллара,
Арахсыы амырыын чаастарын 
Аймана атаарбыт түгэммин.
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Ийэни таптыаҕыҥ тыыннааҕар 
Хомолто тылларын эппэккэ, 
Хойутаан кэмсиммэт туһуттан 
Хоргутуу диэн тугун билбэккэ.

* * *

Эппэтэх тапталы эрэнэр 
Эмиэ да эрэйдээх буоллаҕа, 
Сүрэҕиҥ сөбүлүү көрбүтүн 
Сүтэрэр уон оччо ыарыылаах.

Күөх нуурал киэһээҥҥи салгыҥҥа 
Кэтэһэн туһа суох кэлбэти, 
Көлүччэ күлүмнүүр ньууругар 
Көрүмэ күлүккүн санаарҕыы.

Эдэркээн эйэҕэс хатыҥчаан 
Эйэргии эппэйэ үөрээри,
Эрэллээх санныга тайаныан 
Эрдээхтик сананан нуоҕайда.

Күөх урсун устунан көтүөҕүн 
Көмүс күн утаҕар сууланыан, 
Көлүччэ уутугар сөтүөлүөн 
Көрсүһүөн күүппэтэх иэйиини.

Тапталга тардыһан айыллар 
Талааннаах тыл кэрэ сүмэтэ, 
Тапталтан сир ийэ барахсан 
Талбаара тырымныы симэнэр.

СААСКЫЛААХХА СААС И Һ Э Р

Сааскылаахха саас иһэр —
Сырдык хаары үллүктүүр,
Күнэ киирбэт чэмэлкэй 
Күндү дойду буоллаҕа.

Сааскылаахха саас уһун — 
Сылайаҕын кэтэһэн,
Буурга-силлиэ быыһынан 
Көрөр күнэ чаҕылхай.
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Сааскылаахха саас уһун — 
Сардаҥалаах сарыаллаах,
Сайдар саҥа кэскиллээх, 
Сайаҕастай ыччаттаах.

ПОЛЯРКА

Күнүн уота мөлтөөтө 
Сырдык кэмэ кыччаата,
Хойуу былыт бүрүйдэ 
Хоту сири халлааны.

Туундаратын дуолугар 
Табаһыппыт айана,
Ахсаабакка тыргыллар 
Аргыстаһа сулустуун.

Ыйдаҥалаах халлаана 
Ыйан биэриэ айанын, 
Дьүкээбилин сырдыга 
Дьукааларын булларыа.

Саппаҕыра сайыспаппыт 
Саһар күнү биһиги,
Сандал сааһы кэтэһии 
Сырдык санаа иэйиитэ.

К Э РГЭ М М Э Р К.Ф.ГОЛЬДЕРОВКА

Хотугу дойдубут күһүнэ 
Холустук көрүстэ эйиигин, 
Сирэйгэр сыа хаары түһэрэн 
Санньытта эн тоҥуй санааҕын.

Дойдугун дьонноргун ахтарыҥ 
Ама дуу, баалаах буолуо дуо? 
Доҕоргун, тапталгын суохтааҥҥын 
Долгуйа нүөлүйэр сүрэҕиҥ.

Долгураҥ киэһэҕэ мустаннар 
Ыччаттар волейбол оонньууллар, 
Онуоха дьүөрэлии кулуупка 
Дьиэрэҥкэй музыка ньиргийэр.



Эдэркээн учуутал уолчааны 
Эдэр саас үҥкүүтэ ыҥырар,
Тэбэнэт мичээрдээх харахтар 
Тэһийбэт санааны аймыыллар.

Оскуола бастакы чуораана 
Лыҥкыныы көрүстэ уолчааны,
Кэрэҕэ, сырдыкка ыҥырар 
Маҥнайгы уруогар киириэҕэ.

Учуутал унньуктаах кэпсээнэ 
Угуйуо билии киэҥ аартыгар,
Хоту сир ыччатын үөрэтэн 
Олоҕо тэтимнээх буолуоҕа.

И Й Э БЭ Р

Семенникова Пелагея Васильевнаҕа

Тулаайах оҕо саас 
Тулуурга ииттэҕэ,
Туруук таас кэриэтэ 
Тургутан, ытатан.

Толомон туундараҥ 
Туонаргын истэрэ,
Ыарахан кэмнэри 
Ыпсаран биэрэрэ.

Иэйиэхситиҥ истэрэ 
Илбистээх тойуккун,
Иэримэ дьиэбитин 
Ириэрэн биэрэрэ.

Доллоһута туойарыҥ 
Дьулааннаах буолара,
Мэнэрик дьылҕалаах 
Ийэҕин удьуордаан.

Үрүҥүнэн көрөрүҥ 
Уҥан хаалар түгэҥҥэр,
Үөһээ дойду үтүөлэриттэн 
Үҥэн-сүктэн көрдөһөрүҥ.



)гэлгэ илбис тылынан 
Эйэргии арчылыы,
Эҥэрдэһэ сылдьалларыгар 
Эрэнэр этиҥ ээ.

\йыы сир дойдуга 
Чйыллан төрөөбүт.
Амарах дууһалаах 
Аламаҕай ийэкэм.

ЧАННА М АННЫ К ТИ ^Т Ч Й Д И ГИ

Ханна маннык ыксаатыгыт 
Хаарыан күннэр, хонуктар. 
Тохтуу түһүөх эбиккит 
Тугун баҕас тиэтэлгит.

Чыпчылыйыах быстыҥа 
Чаҕылҕанныы дапсынан 
Дайан-көтөн эрдэххит 
Ситтэрбэттии тэй^ҥ ҥ т

Чанчыктарбыт кырыардылар 
<. ырдьыы - кэхтии бэлиэтэ, 
Мырчыстылар иэдэстэрбит 
УГодун сүрэх булгуруйда.

Канна маннык тиэтэйдиги 
Каарыаннаахай кэмнэрбит 
Хаһан биһи ситиэхпитий 
Хагдарыйан бүттэхпит.

ГЫЛЫ ДЬҮӨРЭЛЭЭН ХОҺУЙУ>

Сарбанньахтаах саарылаах, 
Сатыынныыра ырбаахылаах 
Сарыабына хотун буолан 
Сардааналаах хонуунан 
^айбаарыччы дайбанан 
Сатыы хааман иһэрэ, 
Сөрүүннүҥү халлааҥҥа 
Сөһүргэстээн олорон 
Сөпүөстугэс төҥүргэс



Сөлгүөхтэммит мутугун 
Сөҕө көрдө одуулуу,
Солтуулаах солуурчаҕар 
Сойунулуур кымыһын 
Сомуоһуна иһитгэн 
Сомсон иһэн баран дуу 
Солооһуну эргийэ 
Солуобата хаампыта. 
Силбигирбит сыһыыга 
Силлиргэччи үктэнэн 
Сибиэһэйдиир салгыны 
Сирилэччи тыыммыта.

КУРУС САНАА

Кураанаҕынан кууспахтыыр 
Кубулҕаттаах курус санаа 
Киһи өйө мантан инньэ 
Курулуйан эрдэҕэ

Хайа ааттаах барахсаттар 
Хаар баттыырын билимммэккэ 
Умнуллубат умсулҕаннаах 
Уһун тыыннаах буолалларый

Өйдүүр эбээт сүрэҕим 
Айар үлэ уустугун 
Умнуллубат айымньы 
Улуу дьоҥҥо аналын

Ол эрээри ардыгар 
Олорбохтуу сатаан дуу 
Мэник-тэник санаалар 
Мэнээк баран хаалаллар

Күүппэтэх күппүлүөт дуомнара 
Күрэххэ киирэрдии сырсаллар 
Сиппэтэх санааны ситимнии 
Сиэртибэ тылларым тахсаллар.
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4 Сайдам

Улахан кыыһым учуутал Изабелла 
Гольдерова күрэххэ кыттарыгар 
суруллубут билиһиннэрии тыла

Үрдүк мыраан өттүктээх,
Үллэһэн көстөр очуостардаах,
Сандал сааһы сырсыһар
Сарыал күннээх Сааскылаахха
Көмүс күһүн оройугар
Үөрэх сылын көрсүһэ
Күн сирин бастакы оҕонон көрбүтүм.
Бириэмэни билбэккэ
Бэрт сөбүлээн көрөр,
Бразилия киинэлэригэр 
Мэлдьи аата ааттанар,
Испанскай төрүттээх 
Изабелла диэн аатым.
Аҕалаатар аҕаккам —
Уон биир оҕо 
Убаастанар убайа 
Умсугутар дьүһүннээх,
Үөһээ Бүлүү улууһун 
Умнуллубат киһитэ,
Учуутал идэлээх,
Хаҥыл соҕус майгылаах 
Хаппытыан Куолдьарап.
Ийэлээтэр ийэкэм 
Идэтинэн учуутал,
Тунал маҥан туундара 
Тулуурдаах олоҕун 
Тулхадыйбат тутааҕа,
Түөрт оҕо амарах ийэтэ 
Анна Александровна.
Эриэ дэхси этээри 
Эһэлээх эбэм туһунан 
Эбэн этэр буоллаҕым.
Аҕабынан эһэм 
Үөһээ Бүлүү улууһун 
Отутус омуннаах-төлөннөөх сылларын 
Оскуолаларын маҥнайгы учууталлара 
Сүөдэр Давыдович диэн этэ.
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Эбэлээтэр эбэм 11 оҕо ийэтэ,
Дьоруой ийэ аатын сүкпүт 
Огдооччуйа Силипиэнтэбинэ 
Саха сайаҕас далбар хотуна этэ.

Анаабырдааҕы эһээлээх эбэм да 
Аһаҕас күөх халлааннаах,
Амырыын силлиэлээх,
Адаар муостаах көлөлөөх,
Анаабырга сирдээх-уоттаах, 
Аатырбыт-сураҕырбыт 
Ахсым таба көлөлөөх,
Булчут бэртэрэ Александр Степанович 
Пелагея Васильевна Семенниковтар диэн этилэр. 
Оттон бэйэм туспунан этэр-тыынар буоллахха, 
Үрдүк үөрэх аартыгын дабайаммын,
Учуутал идэтин ыламмын,
Үүнээйи оҕону 
Үөрэххэ-билиигэ умсугутар 
Сааскылаах кырачааннарыгар 
Учууталынан ананан үгүс сылларга 
Умсугуйан үлэлээтим.

САҤА Д ЬЫ Л

Сардаҥа кыымынан сырдата 
Сайдам санаа саҕаары 
Саҥа дьолу түстээри 
Салалынна Саҥа дьыл.
Дьиэлэр-дьиэлэр аайытын 
Дьуолка маспыт киэркэйдэ,
Араас одуу мааскалар 
Оҥоһуллар буоллулар.
Оҕо аймах ордук күүтэр 
Саҥа дьылбыт кэлэрин,
Тымныы Моруос оҕонньртон 
Кэһии-тутуу ылаары.

Кэрэхсэллээх киэһэлэргэ 
Кэккэлэһэн сиэттиһэн 
Хоробуоттаан хоҥкуһаары 
Хотолдьуйа хаамсаары.



Кырыа Бытык Оҕонньор 
Кыра сиэнэ Хаарчаана,
Куттас куобах уолчаана 
Албын саһыл аргыһа.

Бары манна кэлбиттэр 
Мааны ыалдьыт буолбутгар, 
Маҥан хаары бүрүнэн 
Маҥан таба мииммиттэр.

Дьүкээбиллээх халлааҥҥа 
Чолбон сулус сандаарда, 
Туундарабыт туонатын 
Туналыта сырдатта.

Саҥа дьылы уруйдуу 
Ыраах хоту кыраайым, 
Ылбаҕайдыыр ыччата 
Ырыа хоһоон тэниттэ.

ЧУОРАА ЛААҔЫ РБЫ Т

Чуораа-Чуораа ураһабыт 
Чуопчаарыйа-тоҕуоруһа 
Чуочаһыйа дугуйаахтыыр 
Чочуонайдыыр миэстэбит

Өбүгэлэр үгэстэрин 
Үөрэ-көтө үөрэтэбит 
Үөрэ-дьүөрэ үтүктүһэн 
Ү ҥкүүл үүбүт-ьшлыыбыт

Тунал ньуурдаах туундарабыт 
Туоһахталаах туонатыгар 
Тардыы үрдүк систэригэр 
Таалалаахтыы оонньуубут

Чуораа мааны лааҕырчааммыт 
Уота-күөһэ тырымныыр 
Улуу эбэ хайатыгар 
Утум тардан үлэлиир
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Кыыһым Гольдерова И.К. эбэтин анаабырдыы тойугут- 
тан аҕыйах ырыа тылын суруйбута, үөрэтэр оҕолоругар 

олохтоох ырыаһыттар ыллаабыт ырыаларын

Адьыгаалап атаһым

Романова (Андросова) Улита Васильевна
Ажигалов Сэмэн диэн киһини хоһуйбута

Уудьа эбэни өрө көрүтэлээтэххэ 
Хоһой хотун эбэчээним 
Сааскы ыйдардаах 
Аллар дьааҥы диэкиттэн 
Айан суолун устун 
Хороҕоркоон таастардаах,
Хоһой күөлүм алыытыгар 
Үгүстүүрэ сыарҕалаах,
Олдьу-болдьу охтон иһэллэр. 
Өйдөөн-дьүүллээн көрбүтүм 
Аранай маҥан аттардаах 
Адьыгаалап атаһым 
Айаардаахтаан иһээхтиир.

Лаҥхалыырым дьаарайдааҕа

Аны Үрүҥ Хайаттан Ланха оҕонньор 
уола Сэмэн Туприн өлбүтүгэр кинини сөбүлээбит 

Андросова Федора хоһуйбут ырыата

Лаҥхалыырым уой-уой,
Дьаарайдааҕа уой-уой,
Сэгэр Сэмэн уой-уой,
Сиэдэрэйдиир уой-уой,
Да бэйэтэ уой-уой,
Сүр өлүүгэ уой-уой,
Сүтээхтээбит уой-уой,
Хаарыаннаахай уой-уой,
Даа бэйэтэ уой-уой,
Хаар өлүгэ уой-уой,
Буолаахтаабыт уой-уой,
Сиэллэрбиттиир уой-уой,

АНААБЫРДЫЫ ТОЙУКТАР
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Сирдэригэр уой-уой,
Сигии кирбэй уой-уой,
Буолаахтаата уой-уой,
Чээрчээмэтин уой-уой,
Тэниппиттиир уой-уой,
Сирдэригэр уой-уой,
Хоруоптарын уой-уой,
Мастарыга уой-уой,
Кубарыһан уой-уой,
Тураахтыыллар уой-уой,
Тастыыр маһа уой-уой,
Дардайаахтаан уой-уой,
Тураахтаата уой-уой,
Курутуйан уой-уой,
Ыллаатаҕым уой-уой,
Уойдуур-уойдуур диэн.

Күөрэ оҕонньор күөрэгэйдэрэ

Семенников Филипп Степанович диэн аҕам таайа 
уон оҕолоох, элбэх кыргыттардаах.

Пөпүгээйгэ Күөрэ оҕонньор кыыһын Вассаны кэргэн 
кэпсэтэ тахсан баран, аккаастатан хомойон хоһуйбут

Күөрэ оҕонньор күөрэгэйдэрэ диэбиттэрэ, 
Күрдьэҕитгэн күн тахсардаах диэбиттэрэ, 
Дьабадьытыттан тахсар күннээх диэбиттэрэ, 
Кыыһымсыйан кынтаҥнаата.
Онтулара күөрт ыты күргүйэллэр эбит, 
Маанымсыйаары гыммыттара 
Маҥан ыттыы маргыйбыттар,
Кыыбаҕата кыайтарбата 
Үтүөмсүйээри гыммыта 
Үөнэ-көйүүрэ үөмэхтээтэ.

Онтон кыыһыран кылгас дьадаҥы дьон кыыһын кэргэн ылбыт. 
Кырдьык да ол Васса эмээхсин сааһыран да баран, олус үчүгэй 
сэбэрэлээх нууччалыы хааннаах толуу көрүҥнээх этэ, чахчы кыра- 
сыабай кыыс эбитэ буолуо. Кини кэлин өлбүтэ, хаста да кэргэн- 
нэммит дииллэрэ.

Оттон ол хоһуйбут оҕонньор олох нуучча курдуга үһү. Кини уола 
Семенников Николай Ф илиппович (Быттыгы) убайбыт эмиэ нууч- 
ча-нууччанан этэ.
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П аайбаллы ы ры м магниттааҕа

Үрүҥ Хайа эмиэ бэрт кырасыабай дьүһүннээх Саха 
АССР Үрдүкү Сэбиэтин депутатынан талылла сылдьыбыт 

Кылтасов Константин Николаевич эдэригэр Сааскылаах 
дьахтара Акакиева Евдокия Павловнаны хоһуйбут ырыата

Паайбаллыырым магниттааҕа,
Тэмтэл Дьэбдэх доҕорчоонум,
Соҕурууттан сурах кэллэ,
Хотуттан хоһоон барда 
Хоруйгун була сырыт.
Тыҥа сырай дыраастый,
Элиэ сырай 
Эипиэккин бул,
Эгэлгэлээх сурукпутун 
Истэн баран эппиэттээ 
Лаппаайкыларыҥ дьаныйдылар.

Ити курдук бу Анаабыр урукку дьоно хомолтолорун- 
үөрүүлэрин ырыанан хоһуйсар эбиттэр. Ити ырыалары 
ураһаҕа олорон биһиги оҕолор истэр, үтүктэн ыллыыр буо- 
ларбыт. Дьоммут киэһэ паастарын, хапкааннарын, илим- 
нэрин кэрийэн кэлэн күөстэрин өрүнэр кэмнэригэр күн- 
нээҕи сылааларын таһаарынан оронноругар кэтэх тарды- 
һан сытар, икки олорор икки ардынан балаһыанньаны ылы- 
нан ырыаһыт, кэпсээнньит ыалдьыт киирдэҕинэ ыллатар 
буолаллара.

Ол курдук биллэр анаабырдыы тойуксуттар баар этилэр, 
билигин биир-икки эрэ оннук ырыаһыт хаалла.



ОҔОЛОР 
ХОС ААТТАРА

Ханнык да түөлбэҕэ оҕолор да улахан да дьон хос ааттаах 
буолалларын курдук, биһиэхэ эмиэ хос ааттаһыы үгүс буо- 
лара. Сорох ыал оҕолорун таптаан араас көрүдьүөс ааты 
иҥэрэллэрэ. Онуоха оҕо туттара-хаптара, дьүһүнэ эмиэ 
төрүөт буолара. Сорох оҕоҕо аҕатын, ийэтин хос аатгара 
салгыы иҥэриллэрэ.

Мин баҕар интэриэһинэй буолуо дуу диэммин Сааскы- 
лаах ситэтэ суох орто буолан оскуолатыгар биир бириэмэҕэ 
үөрэммит оҕолорум таптал эбэтэр хос ааттарын киллэрэ- 
бин. Сорох оҕону дьоно оҕоҕо өлүүлээх буолан, дьадаҥы 
аймахтарыгар иитиэххэ биэрэллэрэ. Холобур, оннук биир 
айар дьоҕурдаах, оройуон талааннаах олохтоох автора Шу- 
бин Константин Николаевич Быраҕыы диэн аатынан оҕо 
сылдьан биллэрэ. Оҕолор кыыһырыстахтарына хос аатта- 
рынан ыыстаһаллара.

Ол курдук: Аайка, Амырыкаан, Айампа, Ачарбаас, Чэҥээ, 
Чоҥнии, Чургии, Чаҥайаан, Чаҥкыр, Чыбыы, Чыбычаа, 
Чакыр, Чыкчаа, Чөрбөөх, Чокуу, Чэрдээх, Чороо, Чуллаа, 
Чыалаҥалаа, Чабылии, Чыычаах, Огдуо, Өлөхсөө, Охтуу, 
Обуруос, Оккоо, Оруукаан, Оппой, Оломоот Ээлдэ, Экэйээ.

Кутуйах, Кырынаас, Көөкө, Көөрөө, Курупааскы, Ку- 
суннуур, Кыычча, Кылах, Кыһыл, Кыһыллаай, Кыһыл ха- 
рах, Куруйаа, Кулкии, Кулчаа, Куйукуу, Кырса, Купаа, 
Кыккайа, Кучаа, Кээкии, Куччугуй, Кыҥый.

Ньэлбэ Ньолбуук, Ньолоох, Ньэлчээкээн, Ньоорохой, 
Ньыраччы, Сыккыы, Лэкээ, Лэпээ, Лөптүү, Лөөрөө, һоһуу.

Буккала, Буккай, Бээккэ, Балыксыт, Баргыы, Быраҕыы, 
Былчаах, Бээбээ, Быттыгый, Бытта, Бачырбабайаа.

Дьэбдэх, Дьоодьуол, Дьэртэс, Доогунаан, Доҕоттуур, 
Дьобуку Хоохур, Хабатаа Хаастыыр, Хаххаа, Хаһыр, Тууйаа, 
Таллама, Тыктыла, Тыргыы, Тумур, Тупулуйа, Топпууска, 
Тиэммит.

Ураанньык, Уотгуй, Уот Айах, Укку, Үнүкээ, Үрүөхтэй
Лондур, Локууча, Лөҥкөй.
Моҕотой, Молчуу, Мотуу, Маачии, Муктуу, Мочоттуур,
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Мочоҥнуур, Молоох, Мыкаа, Мыкырыы, Молохтии, Моой- 
турук, Мэҥнээх, Муостуй, Мукучук, Мылтык, Мөөтөө, 
Молооххоон, Молоохчоон, Мыыммыт, Морсуол
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Пооттуу, Пиэччээн, Пойукта, Пуулка.
Хороойоп, Кыккайа, Маайыка, Барбаас, Тортоо, Сы- 

паҥаа, Дорбоой эҥин диэн хос ааттардаах буолаллара. 
Биллэн турар үгүс хос аат киирбэтэҕэ чахчы. Ити ааттар 
быһаарыыларын ырыппатым, боруоста оччотооҕу да кэ- 
лиҥҥи хос ааттары холобурдаатым. Ол эрэн биири бэлиэ- 
тиэм этэ. Билиҥҥи оҕолор ортолоругар хос ааттаһыы сүтэн 
барда. Оттон урут былыргы олох хаалынньаҥа быһыы буол- 
лаҕа. Былыр-былыр хос ааттаспыттара биһиги аҕа көлүөнэ 
оҕолору ситэн ылан салҕанан барбыта диэн түмүккэ кэли- 
эххэ сөп.

Түмүкпэр кинигэм күн сирин көрөр күннээх буоллаҕы- 
на ааҕааччы сэҥээриитэ, сыанабыла ханан эрэ этиллэрэ 
буоллар олус бэрт буолуох этэ.
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