
Кулун тутар 13 күнэ 
2018 с.

Кулун тутар 13 күнэ 
2018 с.

№ 11 № 11

Харбалаахха 2015 сыл-
лаахха олус үчүгэй сүлүөт 
буолбутун туһунан “Харба-
лаах кыымнара” пост салай-
ааччыта И.Р. Бястиновалыын 
көрүстэхпит ахсын саныыбыт.   

Онно Таатта улууһун уон 
оскуолатын таһынан,  Аммат-
тан уонна Чурапчыттан тиийэ 
постар кэлэн кыттыбыттара. 

Ирина Романовна Чычы-
мах сүлүөтүгэр  бастыҥ эд-
кордарын Маша Егасованы, 
Иустин Кулачиковы,  Шура 
Софронованы, Сайыына По-
пованы, Эрик Халыевы, Ан-
гелина Аввакумованы  илдьэ 

кэлэн,   ситиһиилээхтик кы-
тыннылар.    

Маша Ега-
сова “Амма 
А ч ч ы г ы й а 
уонна “Бэлэм 
буол” фото-

граба  И.П. Канаев” тиэмэлээх 
үлэтинэн дакылаат ааҕыы ку-
онкуруһугар дьүүллүүр сүбэ 
биһирэбилин ылан,  I  миэстэ 
буолла. 

Патриотическай хоһоону 
ааҕыы күрэҕэр IV кылаас уо-
латтара   бастаатылар. Хаар-
тыскаҕа эмиэ хас да үлэлээх 
кэлэн баран, миэстэлэспэккэ, 
кыра хомолтолоохтор.  

Харбалаахтартан: 
– Оскуолаҕытыгар туох 

баар буолуон баҕараҕытый? 
Эһиэхэ туох суоҕуй? – диэн 
ыйытан, көнө хоруйу ыллым: 

– Биһиэхэ бары-барыта 
баар курдук. Хата, атын оску-
олаларга суох, биһиэхэ баар 
буолааччы.   

Кырдьык, ол ааспыт 
сүлүөккэ сылдьан,   саҥа, 
кэрэхсэбиллээх оҥоһуулаах 
оскуолаларын көрөн,  чахчы 

сөхпүппүт, астыммыппыт.   
Оҕолор бары тус-туспа 

санаалаахтар, баҕалаахтар. 
Шура нуучча тылын учуутала 
буолуон баҕарар, уруучуканы 
мунньар уонна наһаа элбэх ки-
нигэни ааҕар эбит. 

Иустин ... психолог буолар 
баҕалаах. Кини туйгун үөрэх-
тээҕин билбэккэ: “Туйгун бу-
олуоххун баҕараҕын дуо?” –  
диэн ыйытан: 

– Онто да суох туйгуммун! 
– диэн хоруйу иһиттим. 

Эриктээх саҥа дьиэ тутта 
сылдьаллар, онон түргэн соҕу-
стук саҥа дьиэтэ тутуллуон 
баҕарар эбит.  

Оҕолор Чычымах сүлүөтүт-
тэн элбэх саҥаны билэн, оҕо-
лордуун билсэн, өссө да “Кэ-
скил” тэрээһинигэр сылдьыах 
буолан араҕыстылар.  

Ытык-Күөл 1 №-дээх 

оскуолатын “Кыраһа” поһун 

өр кэмҥэ  Мария Николаевна 

Колесова салайбыта. Кини 

уурайбытын кэнниттэн эста-

фетаны Вера Петровна Ого-

нерова салҕаан иһэр. 
Чычымах сүлүөтүгэр  

Алеша Петров, Виталия Ти-

хонова, Уйгулаана Чярина, 

Айта Ушницкая, Лена Еф-

ремова, Алина Маркова кэ-

лбиттэр.   
Уйгулаана   хаартыска 

куонкуруһугар биһирэбил 

грамотанан наҕараадаланна.   
Айта  «Иль-

мень күөл кы-

р г ы һ ы ы т ы н 
кыттыылаах -

тара – биир 
дойдулаахта-

рым» дакылаатынан кытын-

на.  
Маны таһынан,  саахы-

мат хонуутугар  Анжела Да-

нилова, Эдгард-Харысхан 

Мосоркин  күөн былдьасты-

лар, Вика Аржакова   бэйэ-

тин дуоскатыгар   үһүс миэ-

стэ буолла. 
Оҕолор бэйэлэрин би-

лиһиннэрбиттэриттэн Вита-

лия үҥкүүлүүрүн, Уйгулаана 

оҕуруонан киэргэллэри оҥо-

рорун, Алина суруйарын-ай-

арын, Лена “Никелодеон” 

ханаал мультиктарыттан 

Губка Боб, Арнольд, Па-

трик, о.д.а. персонажтары 

уруһуйдуурун, Айта алта 

эһэ Миискэ оонньуурдааҕын 

биллим,   интэриэһиргээн 

иһиттим.

Уолбаҕа саҥа  үлэлээн эрэр 
“Дьөҥкүүдэ” постан Алина 
Никонова уонна Сергей Око-
роков кэлбиттэр. 

Салайааччылара, бибилэ-
тиэкэр идэлээх Саргылаана 
Петровна Рахлеева эдкордар 
“Кустук” эркин хаһыатын 
таһааралларын, сорудаҕынан 
үлэлииллэрин кэпсээтэ. 

Алина өйтөн үчүгэйдик су-
руйар  уонна “ужастиктары” 
ааҕарын сөбүлүүр эбит. 

Сергей үөрэҕэр туй-
гун. Улааттаҕына, “наһаа 
ноҕуруускаламмат” үлэ-
лээх буолуон баҕарар. 
Холобур,  асчыт эбэ-
тэр программист.  
Сөбүлүүр уруок-
тара – биология, 
география. Фан-
тастиканы, исто-
рическай ис хоһо-
онноох кинигэлэри, 
энциклопедияны уо-

нна...сахалыы “күлүүлээх” 
кэпсээннэри ааҕарын ордо-

рор. 
Сергей үлэһит бөҕө –

сүөһүтүн көрөр, ынаҕын ыыр, 
оттуур, ас арааһын астыыр.  
Таас оскуолалара наһаа итии 
буолан, арыллар түннүк-

кэ баҕарар. Уонна биир 
баҕата – пресс-подбор-
щик. Эргэ “пресстэрэ” 
күн аайы алдьанан, 
ону өрөмүөннүүргэ 
бириэмэ бөҕө барар 
үһү...

Уолбалар иккиэ 
да буоллаллар, Али-
налара бэртээхэй ха-
артыскаларынан ку-

онкурус “Күннээҕи олохтон” 
номинациятын кыайыылааҕа 
буолан, грамота, кубок уон-
на бириис наҕараадалаах, бу 
сүлүөттэн үчүгэй өйдөбүллээх 
барда. 

 Уолбалар өссө да “Кэскил” 
үлэтигэр көхтөөхтүк кыттыах-
тара диэн эрэнэбит. Уонна  15 
“Кэскили” сиэннэригэр суру-
тан  бэлэхтээбит бэтэрээннэр 
түмсүүлэригэр барҕа махтал-
бытын тиэрдэбит.

Таисия 
АЛЕКСЕЕВА.

Ваня уонна Коля убай-
дыы-бырааттыылар. Иккиэн 
сылы-сыллата төрөөбүттэр. 
Улахан уол Ваня сытыы-хо-
туу, кэпсэтинньэҥ, үөрүнньэҥ, 
элэккэй майгылаах. 

Ол оннугар Коля элбэх 
саҥата суох, баара-суоҕа бил-
либэт эрээри, барытын оҥоро, 
бүтэрэ сылдьар майгылаах. 
Иккиэн наһаа эйэлээхтэр, бэй-
э-бэйэлэрин ситэрсэн биэр-
эллэр. Биирэ суоҕар иккиһэ 
тэһийбэт, тута ахтыһан-суох-
таһан бараллар.

Уолаттар биир сөбүлүүр 
дьарыктаахтар. Ол – тустуу. 
Иккиэн да бэйэлэрин кыанал-
лара сүрдээх. Аҕалара Роман 
оҕо сылдьан, биллэр тустуук 

буолуон баҕарар баҕата, эрдэ 
тулаайах хаалан, кыайан туо-
лбатаҕа. Ол иһин уолаттарын 
спордунан дьарыктаннаран, 
төһө кыаҕа баарынан сайын-
нарар баҕалаах. Сайынын ти-
эргэҥҥэ, кыһынын дьиэ иһи-
гэр дьарыктанар муннуктары 
оҥортообута.

Нэһилиэктэригэр саала бу-
олуоҕунааҕар, тренер да суох. 
Онон уолаттарын бэйэтэ дьа-
рыктаан, араас күрэхтэргэ кы-
тыннарар. Бииргэ төрөөбүттэр 
ситиһии, кыайыы өрөгөйүн 
билэн, ороннорун үрдүгэр эр-
киҥҥэ мэтээллэрэ күн уотугар 
кылабачыһалларыттан, кэчи-
гирэһэ кыҥкынаһалларыттан 
аҕалара сэмээр үөрэр.

Ванялаах Коля ыйааһынна-
ра тэҥнэһэн, сэрэбиэй быһаа-
рыытынан, сороҕор көбүөргэ 
күөн көрсөллөр. Ваня быраа-
тыттан хотторон, кыһыытыт-
тан ытааччы. Оччоҕо, быраат 
киһи быһыытынан, убайа хо-
мойорун көрөн, бэйэтин буруй-
даммыт курдук сананааччы. 
Хайдах гыныаҥый, спорт диэн 
итинник буоллаҕа, быраат-у-
бай диэн аахсыллыбат. Ким 
кыахтаах, ордук бэлэмнээх, 
дьарыктаах – ол кыайар. 

Иккиэн саҥата-иҥэтэ суох 
дьиэлэригэр айанныыллар. 
Аҕа киһи туох да диэн сүбэли-
эн дуу, уоскутуон дуу билбэккэ 
иһэр. Кини билэр эбээт дьиэ-
лэригэр тиийдэхтэринэ, ийэ-

лэрэ кинилэри туох эмэ диэн 
барыларын түмэ тардыан, бу 
иһийбит чуумпуну хайаан да 
үөрүүнэн солбуйуон.

Аҕалара иһигэр үөрэ иһэр: 
оҕолоро кыайыыга дьулуурда-
рыттан. Спорду доҕор оҥостор 
киһи, хайа да түгэҥҥэ, өлөн-ох-

тон биэрбэт, куһаҕаҥҥа ыллар-
бат, инникигэ эрэллээх буолар. 
Спорт саамай сүрүнэ онно сы-
тар буоллаҕа эбээт.

Виктория СИВЦЕВА.

Арыылаах, Чурапчы.  

Быйыл олунньу 23 
күнүгэр Ильмень 
күөлгэ кыргыһыы 

75 сылын бэлиэтээтибит. Бу 
алдьархайдаах кыргыһыы 
кыттыылааҕа, түөрт уордьан-
наах биир дойдулаахпыт Ин-
нокентий Петрович Канаев 
төрөөбүтэ 100 сылыгар анал-
лаах “Кэскил” хаһыат сүлүөтэ  
Чычымахпыт оскуолатыгар 
ыытылынна.

Мин ийэбинэн хос эһэм 
Куприянов Ефрем Семенович 
Ильмень күөл кыргыһыыты-
гар кыттыбыта. Кини, баара 
буоллар, 105 сааһын туолуо 
этэ...

Ефрем Куприянов сэрии-
гэ 1942 сыллаахха ыҥырыл-
лыбыт. Урал хайаларын ан-
нынааҕы Вершет лааҕырга 
байыаннай үөрэҕи барбыт. 
Хайыһарынан сылдьарга, бэр-
гэнник ытарга үөрэппиттэр. 
Ротатын хамандыыра старшай 
лейтенант Хворгарин диэн 
эбит. Оттон батальоннарын 
капитан Винокуров хамаанда-
лаабыт. 

1943 сыл олунньу 22 күнү-
гэр 19-с хайыһар биригээдэ-
тэ Ильмень күөлгэ тиийэн 
кэлбит. Өстөөх күөл нөҥүө 
баар диэбиттэр эрээри, уҥу-
оргу кытыл олох көстүбэт 
тумана үһү. Кэлин билбитэ, 
ыраас, чаҕылхай да күҥҥэ 
нөҥүө өттө көстүбэт 45 би-
эрэстэ усталаах, 35 биэрэстэ 
туоралаах, 10-ча миэтэрэ ди-
риҥнээх улахан байҕал эбит!

Ол түүн күөлү туоруурга 
бирикээс бэриллибит. Бары-
ларыгар “наркомовскай” диэн 
ааттанар курууска аҥаардыы-
та испиири түҥэппиттэр, сүгэ 
сылдьар паектарыттан килиэп, 
кэнсиэрбэ сииллэрин көҥүл-
лээбиттэр. Саха үгүс уолат-
тара, алаастарыгар сылдьан 
арыгы испэтэх дьон, бэйэлэ-
рин өлүү испиирдэрин нуучча 
доҕотторугар биэртэлээбит-
тэр. Дьэ, онтон туорааһын 
саҕаламмыт.   Хайыһаргын, 
хаалыккын, сэпкин-сэбиргэл-
гин сүгэ сылдьаҕын, тугу да 

сүтэриэ суохтааххын. Киэһэт-
тэн быһа хааман, сарсыарда 
халлаан сырдыыта нөҥүө би-
эрэк көстүбүт. 

Бу кэмҥэ өстөөх сөмөлүөт-
тэрэ көтөн кэлэн, ынырыкта-
ахтык буомбалаабыттар. Ха-
лыҥ муус күөрэ-лаҥкы баран, 
дьон бөҕө ууга түспүт. Мин 
хос эһэм уонча хаамыы инни-
гэр буомба эстэн, муустаах уу 
өрө күөрэс гынан тахсыбыт,  
сонно тута үс киһи биирдэ 
мэлис гыммыт. Тула өттүгэр, 
ити курдук, өлүү-сүтүү, үө-
гүү-хаһыы бөҕө. Быыһанар 
сир биэрэк эрэ буолбут. Орду-
буттар харса суох биэрэк ди-
эки түһүммүттэр. Аны онтон 
күүстээх уотунан көрсүбүт-
тэр. Эһэм эрэйдээх туох баар 
күүһүнэн сүүрэн, биэрэккэ 
отой чугаһаабытыгар, инни-
гэр уот күлүм гыммыт, туох 
эрэ  олус ыарахан күүскэ са-
айбыт... 

Буулдьаҕа таптарбатахтар, 
чэпчэкитик бааһырбыттар, 
атахтарыгар уйунааччылар, 
хойутаабыт “Отходить!” диэн 
хамаанда кэнниттэн, төттөрү  
чугуйан, сорохтор сүксүһэн, 
сорохтор өйөһөн,  өлөн-бы-
стан, бэйэлэрин биэрэктэрин  
нэһиилэ булбуттар. Биир-ик-
ки суукканан кэлбэтэх дьону, 
подразделение испииһэгиттэн 
көрөн, барыларын өлбүтүнэн 
аахпыттар уонна донесениеҕа 
оннук бэлиэтээбиттэр, дойду-

ларыгар “хара суругу” ыып-
пыттар. 

Оттон ол кэмҥэ мин 
хос эһэм Ефрем Куприянов 
дөрүн-дөрүн өйдөнөн, кэлин 
билбитэ, атаҕын тосту ыт-
тарбыт, илиитигэр, сүнньүгэр 
таптарбыт эбит! Ыараханнык 
бааһыран, хаан-билик буолан, 
аҥаар илиитинэн далбаатыы 
сатыы сыттаҕына, ньиэмэстэр 
кэлэн, билиэн ылбыттар. 

Эһэм ханна-ханна сылдьы-
бытын үчүгэйдик өйдөөбөт. 
Биир кэм, бэккэлээтэҕинэ, 
поезка ыга симэн уонна туой 
сатыы хаамтаран, атын-атын 
лааҕырдарга көһөрөн иһэл-
лэр эбит. Арай ньиэмэстэр 
наар кырбыылларын, атаҕа-
стыылларын, олох аһаппат-
тарын, күүскэ үлэлэтэллэрин 
үрдүнэн,  дьонун, дойдутун 
ахтара бэрдиттэн, ол ыра са-
наа күүһүнэн, хата, тыыннаах 
ордубут.

Россия Оборуонаҕа мини-
стиэристибэтин архыыбыт-
тан ылыллыбыт докумуоҥҥа 
суруллубутунан, Куприянов 
Ефрем Семеновиһы Эсто-
ния Виляндей куоратын ба-
лыыһатыгар эмтээн, атаҕар 
туруоран, Двинскай куорак-
ка билиэннэйдэр лааҕырда-
рыгар аҕалбыттар. 1943 сыл 
балаҕан ыйын 21 күнүттэн 
1944 сыл ыам ыйыгар диэри 
Крейзбург куоракка саахар 
собуотугар үлэлэппиттэр. 

Ити “саахар” диэн эттэххэ 
минньигэс. Дьиҥинэн наар 
буор хастараллара, таас таста-
раллара. Онтон Ковно, Шау-
ляй куораттар лааҕырдарын 
кэнниттэн Нюрнберг куорат 
концентрационнай лааҕыры-
гар бырахпыттар. Күн аайы 
хастыы эмэ сүүс киһи өлөрүн 
крематорий оһоҕор уматал-
лар эбит. Мин хос эһэм дэл-
би ыран, нэһиилэ 45 кг ыйа-
аһыны хапсан, крематорийга 
ыытыллыбатах. Ол оннугар 
дэлби сынньа-сынньа, наар 
хаппыыста буспут кураанах 
уутун иһэрдэ-иһэрдэ, 1944 
сыл балаҕан ыйыттан 1945 
сыл муус устар ыйыгар диэри 
Гильпольстайн фабрикатыгар 
үлэлэппиттэр. 

Лааҕыр олоҕуттан 
биир түгэни кэпси-
ир эбит. Ньиэм-

эстэр эт, балык кэнсиэрбэ-
тин сиэн баран, тобоҕор мас 
көөбүлүн булкуйан толорбут 
бааҥкаларын билиэннэйдэр-
гэ быраҕаллар. Ону хоргуйан 
өлөөрү сылдьар эрэйдээхтэр 
былдьаһа-былдьаһа сиэн, 
күөмэйдэрэ бааһыран, ас бар-
бат буолан, сордонон өлөл-
лөрө үһү.

Хос эһэм өлөр күнэ төһө ха-
албытын ааҕа нэһиилэ сырыт-
таҕына, 1945 сыл муус устар 
24 күнүгэр лааҕырдарын Аме-
рика саллааттара ылбыттар. 
Онтон сэбиэскэй сэриилэргэ 

бэриллэн, хос-хос бэрэбиэркэ, 
доппуруос, боппуруос бөҕөнү 
баран, билиэҥҥэ түбэһэригэр 
буруйа суоҕа бигэргэтиллэн, 
от ыйын 2 күнүгэр доруобуй-
атын туругунан, армия кэк-
кэтиттэн босхоломмут. Хата, 
сэбиэскэй саллаат аатын-суо-
лун толору чөлүгэр түһэрбит-
тэр. 1945 сыл балаҕан ыйын 2 
күнүгэр дойдутугар эргиллэн 
кэлэн, барыларын соһутала-
абыт уонна үөрдүбүт. 1943 
сыл сааһыгар кини сэриигэ 
өлбүтүн туһунан биллэрии кэ-
лбит эбит! 

Ол да иһин Ильмень күөл 
кытылыгар туруоруллубут 
пааматынньыкка өлбүт сал-
лааттар ортолоругар мин хос 
эһэм аата сурулла сылдьар. 
Аны туран, ыстаап суруксу-
тун сыыһатынан, баҕар, дьол-
го буолаарай, аата Ефим диэн 
сыыһа суруллубут.

Оттон Ефрем Семенович 
Куприянов ньиэмэс кыыл-
лыы дьайыытыгар бэрим-
мэккэ, өлөрү кыайан, били-
эннэйдэр лааҕырдарыттан 
тыыннаах эргиллэн кэлбитин 
иһин, сэбиэскэй бырабыыта-
лыстыбаттан “Кыһыл Сулус” 
уордьанынан, “Германияны 
кыайыы иһин” мэтээлинэн 
наҕараадаламмыта. Покров-
скайга, Өлүөхүмэҕэ үлэлээ-
бит. Онтон кэргэнэ Ларионова 
Евдокия Романовна дойдута 
Мэҥэ Хаҥалас Хаптаҕайыгар 
көһөн кэлбиттэр. Кинилэр 
сэттэ оҕолонон, барыларын 
атахтарыгар туруоран, элбэх 
сиэннэнэн, хос сиэннэнэн ба-
ран, бу атааннаах-мөҥүөннээх 
орто дойдуттан барбыт.

Ильмень күөл кыргыһыы-
тыгар охтубут саха буойу-
оннарыгар сахалыы ураһа 
быһыылаах пааматынньык 
2000 сыл ыам ыйын 19 күнү-
гэр туруоруллубута.

Ким да умнуллубат, туох 
да умнуллубат!

                              

Дьулусхан НЕУСТРОЕВ, 
VIII кылаас.

Чычымах, Таатта.

ХААРТЫСКАҔА: Иль-
мень күөлгэ пааматынньык.        

  

(Экспедиция Балаһыанньатын б.дь. тохсун-
ньу 23 күнүнээҕи 4 №-гэ көр).
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