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Томпо оройуонугар Ыҥаа 
диэн нэһилиэк баар. Сурук-
ка-бичиккэ  Новай диэн аа-
тынан киирэр, өссө Сайдыы 
диэн эмиэ ааттаах. Урут Дьаба-
рыкы Хайа таас чоҕун хосто-
оччуларын аһынан-үөлүнэн 
хааччыйар үлэһиттэр олорбут-
тар. Билигин Дьабарыкы Хайа 
шахтата кыамтата кыччаан, 
үлэһитэ аҕыйаан, бу улахан 
уларыйыы Ыҥаа олохтоохто-
ругар эмиэ дьайбыт. Бэрт элбэх 
киһи киин сирдэргэ көспүт.

Ол да буоллар, дохсун 
сүүрүктээх Алдан өрүһү 
өҥөйө сытар нэһилиэк олоҕо 
сааскы халаан уутунуу оргуй-
ан олорор. Орто оскуолалаах, 
онно эбии Оҕо спортивнай 
оскуолата эмиэ баар, аны ту-
ран, култуурунай-спортивнай 
комплекс (КСК) үлэ бөҕөтүн 
ыытар. Манна баар бибилэ-
тиэкэҕэ, хомойуох иһин, 
“Кэскил” хаһыат суох. Хата, 
“Юность Севера” хаһыаты 
оройуон киин бибилэтиэкэтэ 
суруйтарбыт. Онон, хойутаан 
да буоллар, оҕо нууччалыы 
тыллаах хаһыата тиийэр буо-
лан үөртэ.

Ыҥаа   орто оскуолата доку-
муоҥҥа “Ынгинская средняя 
общеобразовательная школа” 
диэн суруллар эбит. Нуучча-
лыы үөрэнэллэр, саха тыла 
уруок быһыытынан бэриллэр. 

Мин бэһистэргэ сырыттым. 
Кинилэр биэстэр, бары уолат-
тар уонна... тустууктар! Бүгүн 
кылааска баар үс уол “4” уонна 
“5” эрэ сыаналарга үөрэнэл-
лэр. Тустууларыгар даҕаны си-
тиһии баһаам. ССРС спордун 
маастара, СӨ физическэй кул-
туураҕа уонна спорка үтүөлээх 
үлэһитэ Михаил Дмитрие-
вич Аммосов дириэктэрдээх 
Оҕо спортивнай оскуолатын 
кыра бөлөҕөр  20-чэ буолан 
дьарыктаналлар. Нэдиэлэҕэ 
биэстэ  көбүөргэ үлэлииллэр, 
биир күн, сынньана таарыйа, 
сүүрэллэр-көтөллөр, футбол-
лууллар. Аны биир тренердэрэ 
Виталий Николаевич Саввин 

икки үрдүк үөрэхтээх. Дьокуу-
скайга  тыа хаһаайыстыбатын 
институтун  уонна Чурапчыга 
физическэй култуура уонна 
спорт институтун бүтэртээбит 
сүрдээх киэҥ билиилээх тре-
нер. 

Саамай үрдүк ситиһиилээх-
тэрэ Юра Орлов  1-кы хаар-
тыскаҕа ортоку олорор.  Кини 
Олимпийскай чемпион Павел 
Пинигин бирииһигэр былы-
рыын боруонса мэтээлинэн 
наҕараадаламмыт. Оттон бый-
ыл сүрдээх күүстээх састаапка 
бэһис миэстэлэммит. Ол онну-
гар Мэҥэ Хаҥалас Төҥүлүтү-
гэр  ыытыллыбыт Ф.Г. Баи-
шев бирииһигэр иккистээбит.  
Юра көбүөргэ хайдах туста-
рын, кыайарын-хоторун кулун 
тутарга Ыҥааҕа ыытыллыбыт 
улахан турнирга биир дойду-
лаахтара көрөн итэҕэйбиттэр. 
Таатта, Өймөкөөн улуустарын 
уонна Томпо оройуонун Ха-
андыга, Мэҥэ Алдан, Теплый 
Ключ уонна Ыҥаа хамаанда-
ларын бөҕөстөрө тустубутта-
рыгар Юра Орлов 30 кг ыйа-
аһыннаахтарга кыахтаахтык 
бастаабыт.

 Кылаас биир чаҕылхай 
уола, үчүгэй үөрэнээччи Сав-
ва Заболоцкай (1-кы хаарты-
скаҕа уҥаттан 1-кы олорор) 
Тополинай бөһүөлэгиттэн 
сылдьар. Биир дойдулааҕа, 
чугас аймаҕа, аан дойду икки 
төгүллээх чемпиона Виктор 
Лебедев курдук чулуу бөҕөс 
буолаары, Ыҥаа спортивнай 
оскуолатыгар анаан-минээн 
тустуунан дьарыктана кэлбит. 
Интэринээккэ бэһис сылын 
олорор. Ийэтэ Людмила орой-
уон киинэ Хаандыгаҕа биэбэй-
ик иитээччитэ. Савва сайын 
Тополинайга эбээ Балбаараҕа, 
эһээ Өндүрэйгэ барар, ах-
тылҕаннаах табатын этин то-
то-хана сиир. Таба этэ 
сүрдээх иҥэмтэ-
лээх уонна, са-
амай сүрүнэ, 
ыйааһыны эппэт 
үһү.  Ол иһин 30, 

32 уонна 35 кг ыйааһыннаах-
тарга көһө сылдьан тустар. 
Дьокуускайга, Чурапчыга, 
Мэҥэ Хаҥаласка, Намҥа уо-
нна оройуонун хас да нэһи-
лиэгэр күрэхтэспит. Быйыл 
Мэҥэ Хаҥалас  Төҥүлүтүгэр 
30 кг үһүстээбит буоллаҕына, 
ый аҥаарынан Ыҥааҕа 35 кг 
чемпионнаабыт. Улааттаҕы-
на күүстээх-уохтаах эр киһи-
эхэ аналлаах баһаарынньык 
идэтин баһылыан баҕарар.  
Үүнэн иһэр эдэр бөҕөс Савва 
Заболоцкай сүгүрүйэр бөҕөһө 
Олимпиадаҕа үстэ чемпион-
наабыт Бувайсар Сайтиев!

–   Ол Бувайсар Сайтие-
вы мин биир дойдулааҕым 
уонна өссө чугас аймаҕым, – 
диэн,  саҥата суох бүгэн олор-
бут  кэпсэтиигэ кыттыһар 
(2-с хаартыска). – Хаандыгаҕа 
төрөөбүтүм эрээри, Чечня 
Өрөспүүбүлүкэтин Грознай 
куоратыттан төрүттээхпин. 
Дьоммун кытта Чечняҕа хаста 
даҕаны бара сылдьыбыппыт. 
Бувайсар аан дойду саамай 
күүстээх бөҕөһө. Олимпиа-
даҕа үстэ, аан дойдуга сэттэтэ 
бастаабыта! Өссө Адам диэн 
бииргэ төрөөбүтэ эмиэ Олим-
пиада чемпиона. Биһиэхэ Аа-
дам диэн ааттанар, уһатыыта 
инники “А” буукубаҕа бэрил-
лэр. Мин убайдарым, быраат-
тыы Сайтиевтар, курдук үчү-
гэй тустуук буолуохпун 
баҕарабын. 

– Оттон мин Максим 
Воронистый диэммин, 
үчүгэйдик үөрэнэбин уо-
нна... ыллыыбын, – диэн 
күлэн мичилийбит уол бэй-
этин билиһиннэрэр (1-кы 

хаартыскаҕа хаҥастан 1-кы). 
– Араспаанньам нууччалыы да 
буоллар, бэйэм сахабын. Холо-
бур, бу үс уол бары атын-атын 
омуктарбыт. Савва эбээн, Заур 

чечен, мин сахабын. Ол да бу-
оллар, омукпутунан хаһан да 
араарсыбаппыт. Учууталбыт 
– Евдокия Васильевна Со-
рокоумова. Наһаа үчүгэйдик 
үөрэтэр. Бары көмөлөөн, кы-
лааспытыгар эркин хаһыатын 
таһаарааччыбыт. Тимуров-
скай үлэҕэ кыттыһан, Алдан 
өрүспүт кытылын уонна оҕо-
лор оонньуур, сынньанар бы-
лаһааккабытын ыраастаабып-
пыт. Кылааһынан похуокка 
сылдьааччыбыт. Уолаттарым 
тусталлар, мин эмиэ секцияҕа 
сылдьабын. Тымныы Оҕон-
ньор бирииһигэр үһүстээ-
битим. Саамай сөбүлүүрүм 

– футбол. Эрчиллии кэннит-
тэн оонньооччубут. Испания  
“Реал Мадрид” хамаандатыгар 
“ыалдьабын” уонна бастыҥ 
оонньооччу Криштиану Ро-
налдуга сүгүрүйэбин. Эбэм 
Татьяна Захаровна 10 оҕоло-
ох Герой Ийэ, эһэм Николай 
Кириллович Воронистый сэ-
рии кыттыылааҕа этэ. Хантер 
диэн ыттаахпын, оттон Заур 
ыта Алдар диэн. Өрүспүтүгэр 
күөгүлээччибит. Мин биирдэ 
тэҥили диэн балыгы чиэрбэҕэ 
хаптарбытым. Нууччалыы-
та язь диэн, энциклопедияҕа  
көрбүтүм, 53 см уһуннаах, 3 
кг ыйааһыннаах буолуон сөп 

үһү. Миэнэ арыый кыра соҕус 
этэ. Дьоммун кытта иккитэ 
Санкт-Петербург куоракка 
уонна биирдэ Таилаҥҥа бара 
сылдьыбытым. Төһө да ыра-
аттарбын, Ыҥаабын ахтан 
аҕай кэлээччибин. Киһиэхэ 
төрөөбүт дойдута саамай күн-
дү!

Дьэ, маннык элбэх кэпсэ-
эннээх үс уолу көрсөн, астына 
кэпсэтэн, Ыҥаа туһунан үтүө 
эрэ өйдөбүлү илдьэ эргилин-
ним.

                                                
Александр ВАСИЛЬЕВ- 

Көрдүгэн.                       

«Алексеев Николай 
Степанович, младшай сер-
жант, Социалистическай 
Ийэ дойдутун иһин кыр-
гыһыыга, байыаннай би-
рисээгэҕэ бэриниилээҕин 
уонна хорсунун көрдөрөн, 
1944 сыл алтынньы 15 
күнүгэр кыргыһыы хонуу-
тугар өллө. Латвийскай 
ССР Военводэ сиригэр Уу-
мали дэриэбинэттэн арҕаа 
воинскай чиэстээһининэн 
көмүлүннэ».

Полк хамандыыра илии 
баттаабыт „похоронка“ диэн 
ааттанар бу хара суруга Н.С. 
Алексеев бииргэ төрөөбүт 
быраата Е.С. Алексеевка 
аадырыстаммыт. Сунтаар 
Чакырын (билигин Күндэйэ) 
сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Ма-
рия Гаврильевна Степанова 
Элгээн  Көрдүгэнин дьону-
гар бу хара суругу көрдөр-
бүт, ааҕан иһитиннэрбит. 

Холкуостаахтар сы-
тыы-хотуу уолларын 
сүтэрэн, улаханнык хоргуп-
путтар. 17 сааһын саҥардыы 
туолбут быраат Егор Алек-
сеев тылланан,  1944 сыл 
бүтүүтэ, убайын фашистар-
тан иэстэһэ, баҕа өттүнэн 
армияҕа барбыт. 

Кинини, сааһа кыра-
тынан, арҕаа фроҥҥа ыып-
патахтар. Забайкальскай 
байыаннай уокурукка алта 
сыл сулууспалаан, 1950 сыл-
лаахха дойдутугар этэҥҥэ 
эргиллибит. Японияны ута-
ры сэриигэ «Албан Аат»  
III степеннээх уордьанынан 
наҕараадаламмыт (2-с хаар-
тыска).

Оттон  били «воинскай 
чиэстээһининэн көмүл-
лүбүт» Николай Алексеевта-
ах бэрт аҕыйах буолан ордон, 
өстөөх төгүрүктээһиниттэн 
төлө көтөн, бэйэлэрин ча-
астарыгар ый аҥаарынан 
эргиллибиттэр. Кини Иль-
мень күөл кыргыһыытыттан 
саҕалаан, түөрт төгүл бааһы-
ран, Кыайыы сырдык күнүн 
Венгрияҕа көрсүбүт. «Албан 
Аат» III степеннээх уордьа-
нынан, икки төгүл «Хор-
сунун иһин» мэтээлинэн 
наҕараадаламмыт (1-кы ха-
артыска). 

Арҕаа

«Арҕаа айанныырбар 
Европа өрүстэрин биирин 
даҕаны муостанан хааман 
дыгыйан туораабатаҕым. 
Барытыгар уот-буулдьа ан-
нынан, буруо-тараа орто-
тунан тоҕус сорунан, от-
тон-мастан тутуһан,  ууга 
эстибит сэнэрээт, буом-
ба долгуна өрүтэ күөрэ-
тэн, үксүгэр доҕотторум 
көмөлөрүнэн, кыл-мүччү 
нөҥүө биэрэги булаттаа-
бытым. Дунай өрүһү ту-
оруурбар табаарыстарым 
күлсэ-күлсэ, өрө көтөҕө сы-
рыттын диэн, сыыҥка фля-
галарын сүөккүү-сүөккүү, 
курбар төгүрүччү бытырыыс 
курдук иилбиттэрэ. Син 
көмөлөспүтэ. Уҥа биэрэккэ 
этэҥҥэ тахсыбытым, биир 
фляга дьөлө ытыллыбыт этэ. 
Хаһаайыннара өлөннөр, хас 
да фляга ордубутун хаһаай-
ыстыбаннай чааска туттар-
бытым. Ол иһин үөрүүнү-
өлүүнү тэҥҥэ үллэстэр 
нуучча чулуу уолаттарын 
улаханнык ытыктыыбын», – 
диэбит  этэ хорсун саллаат 
Николай Алексеев (3-с ха-
артыскаҕа бойобуой доҕоро 
Н.А. Куреекины кытта). 

Эргиллии

Кини 1946 сыл сайыны-
гар аармыйаттан Сунтаарга 

кэлэн, Лоҥкур аартыгар са-
тыы тиийбит. Сэрии иннигэр 
тобугар эрэ диэри киирэн 
суунар Бүлүү өрүһүгэр хаай-
таран хаалбыт. 

Биир эмэ тыылаах киһи 
ааһарын кэтэһэ сатаан ба-
ран, «Оннооҕор Европа 
өрүстэрин уот-буулдьа ан-
нынан туораабытым. Манна 
дойдубар кэлэн уутун иһэн 
улааппыт Бүлүүбэр өлө оон-
ньуом дуо?» – диэт, үөһэттэн 
уһун сиэрдийэни соһон кил-
лэрэн кыбынан, онтугар бо-
туоҥкатын, таҥаһын баайан, 
нэһиилэ да буоллар,  нөҥүө 
биэрэги булбут. 

Көрдүгэҥҥэ кэлэн, Алаа 
Баһылайдаахха киирбити-
гэр соһуйуу-өмүрүү бөҕө 
буолбуттар. Дьонтон ис-
тиһэн, сорохтор куттанан 
чугуруҥнаһа-чугураҥнаһа, 
Баһылайдаахха киирэн, 
сэриигэ өлбүт киһилэрэ  
тыыннаах эргиллибитин илэ 
чахчы көрөн итэҕэйбиттэр. 

Эмиэ көһүннэ

Николай Степанович 
Алексеев – мин хос эһэм. 
Киниэхэ бастакы хос сиэн 
буоларбынан киэн туттабын. 

Кини сэрииттэн кэлэн, 
Гаврильева Вера Кузьми-
ничналыын ыал буолбуттар. 
Хос эбэбит аҕата Гаврильев 
Кузьма Никифорович сэрии-
гэ сураҕа суох сүппүт. 

Онтон Улуу Кыайыы 70 

сыла үүммүт 2015 сылыгар 
Калуга уобалаһын Изно-
сковскай оройуонун Пина-
цино дэриэбинэтигэр өлбүт 
буойун кырамтатын булбут-
тар. Саллаат аадырыһын 
угар медальонуттан Кузьма 
Никифорович Гаврильев бу-
олара биллибит. 

Хос эбэм балта Фатина 
Кузьминична Никанорова 74 
сыл буолан баран көстүбүт 
аҕатын уҥуоҕар тиийэ сыл-
дьыбытын туһунан «Кэ-
скил» хаһыат б.дь. 13 №-гэр  
тахсыбыта. 

Ити курдук, ыныры-
ктаах сэриигэ хос эһэм 
өлбүтүн туһунан биллэрии 
кэнниттэн тыыннаах эр-
гиллибитэ, оттон  хос-хос  
эһэм сураҕа суох сүппүт 
аатыра сылдьан баран, 74 
сылынан көстүбүтэ!

Үгэс

Н.С. Алексеев килбиэн-
нээх үлэтин иһин 1971 сыл-
лаахха Үлэ Кыһыл Знамята 
уордьанынан наҕараадалам-
мыта. Билигин  кинини 8 
оҕото, 18 сиэнэ, 5 хос сиэнэ 
ааттатабыт. 

Хос эһэм сэриини 21-с 
туспа хайыһар биригээдэ-
тин байыаһынан саҕалаа-
быт эбит буоллаҕына, кини 
кыыһа, мин эбэм Вера Ни-
колаевна, ХХ үйэ 70-с сыл-

ларыгар өрөспүүбүлүкэҕэ 
бастаабыт, миэстэлэспит 
хайыһардьыт, СӨ спордун 
бэтэрээнэ. 

Ол иһин Улуу Кыайыы 
70 сылыгар киэн туттар 
киһибит, икки уордьан уо-
нна икки «Хорсунун иһин» 
мэтээл кавалера Николай 
Степанович Алексеев ааты-
гар оҕолор уонна төрөппүт-
тэр хайыһарга холбоһуктаах 
эстафеталарын тэрийэн, би-
риистээн ыыппыта умнуллу-
бат.   

                                                                           
  Лилиана 

ГОТОВЦЕВА.

Элгээйи, Сунтаар.
    


