
Дьокуускайдааҕы  педа-
гогическай институт саха 
тылын уонна литература-
тын салаатын 1956 сыл-
га бүтэрэн, Мэҥэ Хаҥалас 
оройуонун Матта, Төҥүлү, 
Балыктаах орто оскуола-
ларыгар өр сылларга үл-
элээбит  РСФСР норуотун 
үөрэҕириитин туйгуна, СӨ 
Үөрэҕин министиэристибэ-
тин "Учууталлар учуутал-
лара" бэлиэтин хаһаайына, 
Мэҥэ Хаҥалас улууһун бо-
чуоттаах гражданина Па-
расковья Прокопьевна  Га-
бышева  80 сааһын ааһан, 
Дьокуускайга  бочуоттаах 
сынньалаҥҥа олорор. 

Хаабыһаптар төрүт-
тэрэ сыылкаҕа кэлбит Муус 
Маччыыка (Мальчишка) эбит. 
Наһаа үлэһит, күүстээх-уох-
таах дьон сирдэрин-уоттарын 
күрүөлээн-хаһаалаан, сылгы, 
ынах ииттэн, сэрии иннинэ 
"Халыҥ Хаабыһаптар" диэн 
аатыран олорбуттар. Уоттаах 
сэрии холоруга хас биирдии 
ыал Хаабыһаптан 2-3 киһи-
ни, барыта холбоон 15 Хаа-
быһабы, кыргыс толоонугар 
сөрөөн илдьэ барбыт. Ки-
нилэртэн аҥаардара Ийэ дой-
ду көмүскэлигэр тыыннарын 
толук уурбуттар.

Парасковья Прокопьевна-
лаах тоҕус бииргэ төрөөбүт-
тэр эбит. Саамай улаханнара 
Петр Прокопьевич 1916 сыл-
лаах төрүөх. Кини Төҥүлү 7 
кылаастаах оскуолатын бүтэр-
бит. 1931 сылтан хомсомуол 
чилиэнэ. Саха бастыҥ ычча-
тын кытта баҕа өттүнэн ба-
ран, Алдан көмүһүн хостооһу-
нугар үлэлээбит. 1937-1938 
сс. саха харса суох санаалаах 
уолаттарыныын Дьокуускай-
га Байыаннай национальнай 
оскуолаҕа (ЯНВШ) үөрэммит. 
Кыраайы үөрэтээччи, САССР 
үтүөлээх геолога Константин 
Гурьев 2005 с. таһаартарбыт 
"Воспитанники ЯНВШ в боях 

и в труде" диэн кинигэтин 48-с 
сирэйигэр "12 сентября 1938 
г. приказом № 338 по ЯНВШ в 
числе 64-х выпускников было 
присвоено звание "Отделен-
ного командира РККА" диэн 
суруллубут. 

Пулеметчиктар отделени-
еларын хамандыыра буолбут 
сержант П.П. Габышев сэрии 
иннинэ дойдутугар ферма сэ-
биэдиссэйэ, "Социализм суо-
ла" холкуос хомсомуолларын 
тэрилтэтин сэкирэтээрэ, ку-
лууп үлэтин көхтөөх тэрий-
ээччи, көҕүлээччи.

Сэрии буолаатын кытта, 
оройуон комиссариата бай-
ыаннай үөрэхтээх Петр Ха-
абыһабы холкуостан соҕо-
тохтуу ыҥырбыт. Барарыгар 
дьиэтин таһыгар миитин 
тэрийэн, тыл эппит. Кэлин 
ону истибит кырдьаҕастар 
"Бүөтүр сөпкө да эппит эбит" 
дэһэллэрэ үһү. Бука, улахан 
алдьатыылаах сэрии саҕа-
ламмытын, холкуос сүөһүтүн, 
сылгытын энчирэппэккэ, 
кыайыы туһугар бары туру-
нан үлэлииллэригэр ыҥырбыт 
буолуохтаах. Сураҕа суох сүп-
пүтүн туһунан биллэриини 
тутан баран холкуостаахтар: 
"Хаарыан да киһини кырыы-
стаах сэрии сиэтэҕэ", – дэһис-
питтэр.

Суруналыыс Иван Иванов 
1995 с. таһаартарбыт "Офице-

ры-якутяне" диэн кинигэтин 
34-с сирэйигэр суруллубуту-
нан, Кыһыл Армияҕа 1941 
сыл бэс ыйын 29 күнүгэр 
ыҥырыллыбыт. Хайыы-үйэ 
офицер званиета иҥэрилли-
бит Габышев Забайкальскай 
байыаннай уокурукка уонна 
Уралга армияҕа саҥа ыҥы-
рыллыбыт саллааттары пу-
леметчик уустук идэтигэр 
уһуйбут-үөрэппит. Инники 
кирбиигэ 1941 сыл сэтинньи-
тигэр киирэн, Доннааҕы Ро-
стов куоракка сэриилэспит. 
Ити кэмҥэ кини старшай 
лейтенант званиеланан, рота 
хамандыыра эбит. 27 чыыһы-
лаҕа бааһыран, кылгас кэмҥэ 
госпитальга эмтэммит уонна 
инники кирбиигэ иккистээн 
киирбит. Сталинград куораты 
көмүскүүр  хаан тохтуулаах 
кыргыһыыларга ротаны хама-
андалаабыт. Бүтэһик суругар 
хапытаан званиеланным диэ-
бит. 1942 сыл саҕаланыыты-
гар кыргыс толоонугар сураҕа 
суох сүппүт. 

Парасковья Прокопьевна 
ахтарынан, убайыттан хас да 
сурук кэлбит эбит. Кини кыай-

ыыга көҕүлүүр ол суруктарын 
холкуос бырабылыанньаты-
гар кытта ааҕан иһитиннэр-
эллэрэ үһү. Хомойуох иһин, 
билигин биир да сурук хаал-
батах. Хапытаан Хаабыһап 
туһунан сурах-садьык суох.  
Сэриигэ барарыгар дьиэ-уот 
тэриммэтэх буолан, оҕо-уруу 
хаалбатах.

Кини бырааттарыттан 
Михаил Прокопьевич Га-
бышев Саха сирин билли-
илээх салайааччыта буолбу-
та. Мэҥэ Хаҥаласка ССКП 
оройуоннааҕы кэмитиэтин I 
сэкирэтээрэ, САССР Минии-
стирдэрин Сэбиэтин Бэрэссэ-
дээтэлин солбуйааччы, ССКП 
Саха сиринээҕи Обкомун кул-
туураҕа отделын сэбиэдис-
сэйэ. Михаил Прокопьевич 
кэлин Саха сириттэн сэриигэ 
кыттыбыттары уонна тыыл 
үлэһиттэрин үйэтитэр "Өй-
дөбүнньүк" ("Память") кини-
гэ хас да туомун таһаарсан, 
СӨ П.А. Ойуунускай аатынан 
Государственнай бириэмийэ-
тин лауреата буолбута. 

Биир быраата Анатолий 
Прокопьевич Габышев саха 

аатырбыт көҥүл тустуукта-
рыттан биирдэстэрэ, ССРС 
спордун маастара. Москваҕа 
Киин физкультурнай ин-
ституту бүтэрэн, Сунтаарга 
Оҕо спортивнай оскуолатын 
төрүттээбитэ. Кини Москваҕа 
үөрэнэ сылдьан, Япония аа-
тырбыт бөҕөһө, аан дойду 
1962, 1963 сс. чемпиона, 1964 
сылга Токиотааҕы Олимпиада 
чемпиона  Осаму Ватанабены 
кытта күөн көрсөн, очукуонан 
эрэ кыайтарбыта саха тустуу-
ну таптааччыларыгар уос но-
моҕо буолан кэпсэнэр.  

Сураҕа суох сүппүт хапы-
таан Хаабыһап олоҕо салҕа-
нар. Кини элбэх ахсааннаах 
бииргэ төрөөбүттэриттэн 
халыҥ аймах Хаабыһаптар 
үүнэ-сайда, элбии-чэчирии 
тураллар.

Александр ВАСИЛЬЕВ- 
Көрдүгэн.

Х А А Р Т Ы С К А Л А Р ГА : 
1. П.П. Габышев. 2. ЯНВШ 
курсааннара пулемету үөрэт-
эллэр. Петр Габышев  2-с кэк-
кэҕэ уҥаттан 1-кы турар. 
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Күн саҕахха киирэн эрэр. Дьи-
элиэххэ. Салгыҥҥа олус сылдьан, 
сылаанньыйан, утуктаан хааллым. 
Нэһиилэ сүөдэҥнээн, дьиэбэр ти-
ийдим. Ийэм мөҕө тоһуйда...   

Киэһэ утуйбакка эрэйдэнним. 
Харахпын симэбин – ньургуһун. 
Баттаҕым, илиим бүтүннүү сибэк-
ки сыта. Соруйан суумматаҕым.  

Сарсын оҕолор: “Килээҥсэ 
саҥа духууламмыт”,  – диэхтэрэ. 
Оччоҕуна баттахпын имэриниэм. 
Ымсыырыахтара. “Хантан ылбы-
ккыный?” – диэн ыйыттахтары-
на: “Эппэппиин!” – диэҕим. Өссө, 
кыһыта таарыйа, харахпынан им-
нэниэм. Итинник саныы сытан, 
утуйан хаалбыппын.

Түүн үөһэ этим устун тара-

кааннар сүүрэн эрэллэр диэн бат-
татан, ороммор олоро биэрдим. 
Өссө кымырдаҕастар эбии-сабыы 
буолар курдуктар. Төбөм, “суһуо-
ҕум”, тарбаҕым ыыраахтара бары-
та кыһыйар. 

Дьэ, иэдээн! Тарбанабын, өссө 
эбии өрө барар. Ол аайы ис-ис-
питтэн “минньигэстик” тарбана-
бын. Хата, тыҥырахпын кырым-
матаҕым ырааппыт. Куйахабын 
соролуу сыстым.

Абытыый! Тириим уоту даҕай-
быт курдук, биир кэм дьырылыыр, 
этим салаһар. Ис-испиттэн итийэ-
бин. Аны муннум дэлби бүтэн ха-
албыт. Тыын былдьаһыыта. Ол да 
буоллар, улуу ньоҕойбор утуйдум.

Сарсыарда уһуктубутум, сирэй-
им дарбаччы испит. Кулгааҕым 
икки-үс төгүл улааппыт! Сиэр-
килэҕэ көрүммүтүм – Килээҥсэ 
оннугар Чебурашка! Кыараҕас ха-
раҕым дьолточчу иһэн, быһаҕынан 
хайа соппут курдук. Сирэй-харах, 
дьүһүн-бодо! Кэрэ сэбэрэм, но-
моҕон дьүһүнүм ханна да суох! 
Дэлби ытыах санаам кэллэ да, 
сүрдээҕин туттуннум. Хараҕым 
өссө иһиэ дии, кэбис! Хайдах ман-
нык буоллум? 

 Ийэм миигин уһугуннара ки-
ирэн баран, илэ абааһыны көрбүт 
курдук сарылыы түстэ. 

– Хайдах буоллуҥ, Килээҥсэ? – 
аймана түстэ. 

– Бил-бэ-тим, – сыҥсыйан бара-
бын.

– Эмиэ тугу эрэ быракаастаа-
быккын быһыылаах, – ийэм ытаан 
барда.

– Туох да куһаҕаны оҥорбо-
тоҕум, ньургуһуннаах хонууга 
сыппытым...

– Оо, иэдээн! Ньургуһуну 

үргээмэ, тыытыма, сыллаама 
диэн эйиэхэ мэнэрийбэт эрэ 
этим!

– Ол тоҕо? – тугу этэ-
рин өйдөөбөтүм.

– Аллергия! – диэн 
биир тылы эттэ уонна бы-
рааска эрийэ сүүрдэ.

Арай, ким эрэ айманарыттан 
уһугуннум.

– Ийээ, көр, ким эрэ сытар. Өссө 
ньургуһуҥҥа тиэрэ түспүт!– диэн 
чугас соҕус оҕо саҥата чуопчаарда. 

Мин куттанан, соһуйан, хайдах 
буолуохпун билбэтим. Туран, куо-
тан хаалыахпын, сирэйбин көрүөх-
тэрэ. 

– Эчи, сүрүн! Атын сири бул-
батах муҥа дуу? Олус “бырааһын-
ньыктаабыт”, холуочук быһыыла-
ах. Хайа илэ өйдөөх хонуу ортото 
күөлэһийдэҕэй? Ол иһин даҕаны, 
биһиги аттыбытыгар бэрт “бэһиэ-
лэй” хампаанньа баара. Кэнникинэн 
саҥалара-иҥэлэрэ хойдубута. Хаа-
ман тэйбэҥнэһэллэр этэ. Кэл, тоой-
уом, чугаһаама, кэбис, аны боруогу-
ран туруо, – ийэтэ оҕотун буойда.

Аны бу сытан, “холуочук” ааты-
рдым! Оо, хайдах буолабын? Кэ-

лбэттэр ини... 

– “Ньургуһуну харыстааҥ, үр-
гээмэҥ”, – диэччигит дии. Оттон 
бу кини олох даҕаны сытар! – диэн 
оҕо чаҥкынаата уонна мин диэки 
чугаһаата.

Хайыыбыный? “Холуочук” диэ-
бит буола-буола! “Билигин бэйэҕит 
кэһэйиэххит”, – дии санаан баран, 
куоласпын сонотон, баарбынан-су-
охпунан үөгүлээтим! 

Кыыс часкыйан тоҕо барда уон-
на сүүрэн хаалла. Сиргэ умса  сытар 
буоламмын, саҥам буочука түгэҕит-
тэн курдук иһилиннэ. Хата, бэй-
эм куттанан, “дьик” гына түстүм. 
Уобараспар киирэн, өссө биирдэ 
орулаатым. Сөп буолбакка, бөрө 
курдук улуйдум! Оннук үлүһүйэн, 
киһи этэ тымныйыах саҥатын-иҥэ-
тин таһаардым! Һэ-һэ, артыыска 
эбиппин ээ! Өндөйөн көрбүтүм 
– ким да суох. Төһө эрэ куттанны-
лар?  Кэһэйдиннэр. Ханна сытарым 
– бэйэм көҥүлүм!     

...“Аллергия” диэн ыарахан 
баҕайы ааттаах ыарыы буолбуп-
пун. Эмтэммитим хаһыс да күнэ. 
Үтүөрэн эрэбин. Кулгааҕым, 
сирэйим оннуларыгар түстүлэр. 
Кыралаан кыһыйабын. 

Сибэккиттэн ыалдьыахха 
сөбүн саҥа биллим. Аны хаһан 

да ньургуһуҥҥа чугаһыам суоҕа! 
Кинини харыста-
аҥ дииллэр да, 
кими да хары-
стаабат эбит! 

Ньургуһуннар тыллаллар,
Мин хонуубун толороллор,

Ньургуһуннар, ньургуһуннар,
Сибэккилэр...

Бу ырыаны истибиккит? Ааспы-
кка араадьыйаҕа тыаһыы турарыгар 
түбэһэммин, ньургуһуннуу тахсар-
га сананным. 

Үөрэнэн баран, ох курдук оҥо-
стон, билэр тыам диэки айаннаатым. 
Ийэм: “Килээҥсэ, дьиэҕэ үлэҕин 
эрдэ кэлэн толороор”, – диэбитэ. Ээ, 
чэ, киэһээҥҥэ диэри кэтэстин.

Тиийбитим, хонуу толору ньур-
гуһун! Киһи хаамар да сирэ суох! 
Көрүөххэ кэрэтиин!   

Бастаан сэрэнэн-сэрбэнэн ха-
амыталаатым. Ырааҕынан кыйа, 
ыстана сатаатым.  «Ээ, чэ!»  – ди-
этим да, илиибин даллаттым уонна, 
көтөр аал сиргэ курулаан түһэрин 
курдук, сытынан кэбистим. Эбии-
тин сирэйбинэн умса түстүм! 

Эмискэ остуоруйа алыптаах дой-
дутугар баар буолан хааллым! Өр да 
өр сибэккилээх хонууга күөлэһийэ 
сытан, күөх халлааны одуулаатым. 
Төттөрү-таары төкүнүйдүм, онтон 
тобуктаан олордум. Туран, кылыйа 
оонньоотум. Өйдүүгүт, хаарга сы-
тан эрэ “үрүмэччи” буоларбытын? 
Мин бу сырыыга ньургуһуҥҥа 
“көтөн-дайан” көрүлээтим ээ!  

Баанчыгым ханна эрэ сүттэ. Маа 
бэйэлээх аҕыйах салаа баттаҕым  

арбайан хаалла. “Чэ, буоллун”, 

– диэн баран, өссө ыһан биэрдим. 
Санаабар, баттахпын ньургуһун 
сыттаах сомпуунунан сууммут кур-
дук! Бэртээхэй да бэртээхэй!  

Лах гына олорон эрэ кэрэчээн 
сибэккилэри имэрийтэлээтим. Эчи, 
сымнаҕастарын. Тыытарга  ааттаах 
үчүгэй! Муннубар даҕайан, сыты 
билбэт буолуохпар диэри сыры-
лаччы сыллаатым!

Онтон нухарыйан ыллым. Ньур-
гуһуну сыттана сытар үчүгэйиин! 
Сымнаҕас “көбүөргэ” утуйан хаал-
лым. Кэрэ да түүлү түһээтим... 


