
3Тохсунньу 30 күнэ 
2018 с.14 Тохсунньу 30 күнэ 

2018 с.
№ 5 № 5

Мин хос эбэм Анна Ива-
новна Попова-Аргунова 
бииргэ төрөөбүт быраат-
тара Иннокентий Ива-
нович, Петр Иванович 
Аргуновтар Аҕа дойду-
ну көмүскүүр Улуу сэрии 
кыттыылаахтара. Оттон  
кыра быраата Николай 
Власьевич Макеев Япони-
яны утары сэриигэ сыл-
дьыбыта.

АРГУНОВ Иннокентий 
Иванович 1916 сыллаах-
ха төрөөбүт. Кини  сэриигэ 
кыттыбытын туһунан ман-
нык кэпсээбит:

– Мин сэриигэ бастакы 
улахан хомуурга хабыллан, 
1941 сыл атырдьах ыйын 12 
күнүгэр барбытым. Тиит- 
Арыыттан барыта 18 киһи 
Ийэ дойдубутун көмүскүү 
аттаммыппыт. Кинилэр 
ортолоругар мин бииргэ 
төрөөбүт быраатым Петр 
Ивановичтыын баар этибит. 
Иркутскай уобалас Маль-
та станциятыгар ый аҥаара 
үөрэтэ түһэн баран, арҕаа 
фроҥҥа ыыппыттара. Онно 
мин быраатым Бүөтүрдүүн  
арахсан хаалбыппыт. Сэт-
тэ суукка устата поеһынан 
айаннаабыппыт. Онтон Мо-
скваҕа дьүккүйэр ньиэмэһи 
тохтотуохтааххыт диэн, хан-
на эрэ аара түһэртээн кэби-
стилэр.  Үс  суукка устата 
тохтоло суох сатыы хааман, 
ырыы-быстыы бөҕө буоллу-
бут. Биир күл-көмөр буолбут 

дэриэбинэҕэ кэлбиппит, дьи-
элэр оһохторо эрэ хороһон 
тураахтыыллара. Онтон арай  
суол ортотугар биир дьахтар  
буулдьаҕа таптаран охту-
бут, салааскаҕа соһон испит 
оҕото олорон эрэ хороччу 
тоҥон хаалбыт! Кэлин сэри-
игэ өлбүт киһини элбэхтик 
көрбүтүм эрээри, бу дьулаан 
хартыына мин харахпыттан 
сүппэт.

Итинник айаннаан сааны, 
сылабаары, оннооҕор байа-
аны оҥорор Тула уобалаһы-
гар баар Яснай Полянаҕа 
тиийэн, биир сүрдээх улахан 
дьиэҕэ тохтоттулар. Онтубут 
улуу суруйааччы Лев Нико-
лаевич Толстой дьиэтэ эбит!

Өр сынньаппатылар, ха-
быс-хараҥаҕа стройдатан 
баран, тыаһа-ууһа суох эмиэ 
иннибит диэки хаамысты-
быт. Сотору соҕус уотунан 
күүдэпчилэнэр, сэрии сэбэ 
бөҕөтө эстэр инники кирби-
итигэр кэллибит. Тута ата-

акаҕа  киллэрдилэр. Кэтэһэ 
сыппыт өстөөх самнарыы-
лаах уотунан көрүстэ. Киһи 
бөҕөбүтүн сүтэрэн, төттөрү 
охсулуннубут. Окуопаҕа, 
траншеяҕа сытан, иннибит 
хоту ытыалааһын бөҕө. Ол 
үрдүнэн, төгүрүйэн эрэл-
лэр диэн, чугуйуу буолла. 
Ити курдук, сотору-сотору 
кимэн киирэ-киирэ, төт-
төрү охсуллан истибит. Ми-
игин кытары сылдьыспыт 
биир дойдулаахтарым Его-
ров Егор Егорович бастакы 
киириигэ өлбүтэ, Егоров 
Николай Петрович төрдүс 
сырыыбытыгар илиигэ тап-
тарбыта. Ити кэмҥэ мин хас 
да  төгүл разведкаҕа бар-
са сылдьыбытым. Онтубут 
сороҕо ыалга баран кэлэр 
курдук буолара. Хаста да 
тыл ыла бара сылдьыбып-
пыт. Биирдэ үс ньиэмэһи 
билиэн тутан аҕалбыппыт. 
Онно миигин уһулуччу 
хайҕаабыттара. Оччолорго 

бэйэбин кыанар, атахпынан 
чэпчэки этим. Сэрии иннинэ 
көмүстээх Алдаҥҥа сыл-
дьан аччыктыыры, тоҥору 
көрсөн, атыттардааҕар бы-
дан хатарҕаабыт, тулуурда-
ах эбиппин дии саныыбын. 
Ити сылдьан, 1942 сыллаах-
ха атахпар ыараханнык ба-
аһыран, дойдубар эргиллэн 
кэлбитим.

Иннокентий Иванович 
Аргунов “Аҕа дойду Сэ-
риитэ” I-II степеннээх уо-
рдьаннарынан, “Аҕа дойду 
сэриитин кэмигэр килбиэн-
нээх үлэтин иһин”, “Герма-
нияны кыайыы иһин” уонна 
үгүс үбүлүөйүнэй мэтээллэ-
ринэн наҕараадаламмыта.

Иннокентий Иванович 
били Мальтаҕа тус-туспа 
чааска ананан сүтэрбит бы-
раата АРГУНОВ Петр Ива-
нович Воронежскай фроҥҥа 
пулеметчигынан сэриилэ-
спитэ. Эмиэ ыараханнык 
бааһыран, дойдутугар эр-

гиллэн кэлбитэ. “Албан Аат” 
III степеннээх уордьанынан, 
“Германияны кыайыы иһин” 
уонна “Аҕа дойду сэриитин 
кэмигэр килбиэннээх үлэтин 
иһин” мэтээллэринэн наҕа-
раадаламмыта. Ону таһынан 
эйэлээх олоҕу тутууга сыра-
лаах  үлэтэ “Бочуот Знага” 
уордьанынан  сыаналаммы-
та. 

Үһүс уол МАКЕ-
ЕВ Николай Власьевич 
ини-биилэртэн саамай кы-
ралара. 1943 сыллаахха 
армияҕа ыҥырыллыбыта. 
Монголияҕа сулууспалаабы-
та. 1945 сыллаахха кинилэр 
чаастара Японияны утары 
сэриигэ кыттыбыта. Сотору 
Япония Квантунскай арми-
ята капитуляцияламмыта. 
Аан дойду Иккис сэриитин 
биһиги норуоппут кыайыы-
тынан түмүктэспит саллаат 
Николай Макеев 1946 сылга 
дойдутугар эргиллибитэ.

Үс ини-бии Аргуновтар 
уоттаах сэрииттэн тыын-
наах ордон, II Байаҕантай 
нэһилиэгэр эйэлээх олоҕу 
тутууга үтүө суобастаахтык 
үлэлээбиттэрэ. Кинилэр 
олохторун элбэх ахсааннаах 
оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэн-
нэрэ салгыыллар.

Даша АММОСОВА,   
 Х “А” кылаас.

 Мүрү, Уус Алдан.

Ýáýì Екатерина Федоров-
на Оáудова 1877 cыллаахха 
Таатта±а Äüиýáýãýнý нýґили-
ýãýр т³р³³áµтý. 

Êини ³р ñылларãа о±у-
руокка áириãýдüииринýн 
µлýлýýáитý. Õортуоппуйу, 
хаппыыñтаны, о±урñуну, 
ìоркуоáу ýлáý±и µµннýрýн, 
өрөспүүбүлүкэҕэ бèллèбèòэ. 

Áиирдии ãектартан 203 ö 
хортуоппуйу, 639 ö хаппыыñ-
таны ылан, ³лã³ì дохуоту 
көрдөрбүòэ. 

Бó сèòèһèèлэрèнэн, 1939 
ñ. Ìоñква±а Тыа хаґаай-
ыñтыáатын ñитиґиилýрин 
áыыñтапкатыãар кыттыáыта, 
µрµІ к³ìµñ ìýтýýлинýн на±а-
раадалаììыта. 

Ñýрии ñылларыãар тыылãа 
хаалáыт о±олор, дüахталлар, 
кырдüа±аñтар «Êыайыы 
туґуãар, туãу áарытын 
ôроІІа» диýн девиçтýýх áаа-
ґыналарãа, хонууãа, пиýрì-
ýлýрãý µлýлýýáиттýрý. Ýáýì 
кыґынын ñµ³ґµ, ñайынын от, 
áурдук µлýтиãýр ñылдüыáыта. 
Ол кýìІý а ñ - т а І а ñ 
а±ыйах ýтý. 

О±уруот÷уттар µµннýр-
áит аñтара ýлáýх ыалы 
аáырааáыта. Ìаны таґынан 
ñайынын лууктаан, кииґилý-
лýýн, кириýн, µ³рý оттоон, 
аñ аñтыыллара. Ñир аґын 
дüýдüýни, отону, ìооннüо±ону 
хоìуйаллара. 

Ìаны áарытын ýáýì 
Êý÷ииккý (ýáýáин дüоно-
ñýрãýтý итинник ааттыыллара) 
ñµрµннµµрý, дüаґайара. Онон 
киниýхý улаханнык ìахтанал-
лара.

Ýáýì о±уруотунан 76 
ñааґыãар диýри дüарыктаì-
ìыта. Тиýрãýниãýр хортуоп-
пуй олордоро, µµнµµтµттýн 
ыалларыãар ñиýìý хортуоп-
пуй áýрñýрý. 

Ñааґыран да áаран ах-

тыл±аннаах Äüиýáýãýнýтиãýр 
ñатыы киирýн, ñиýнин кытта 
ñир аñтыыллара. 

Êини туоґунан иґит 
тиãýрý, ñиýлинýн, кылынан 
ñ³рµ³ ³р³р³, ииñтýнýрý, кµндµ 
тµµлýý±и иìитýрý. ÁаñтыІ 
кûìûһû оҥорооччó эòэ. 

Өссө нэ´èлèэк µлэòèãэр 
к³хт³³хтµк кыттара. Ñталин 
аатынан холкуоñ áыраáы-
лыаннüатын ÷илиýнý, нýґили-
ýк ñýáиýтин депутата, ы÷÷ат 
наñтавниãа. 

Äüон ытыктаáылын ылáыт 
Екатерина Федоровна айылãы 
ìайãылаах, ýйý±ýñ ñыґыан-
наах áуолан, кырдüа±аñтар 
“ýдüиийáит”, ñааґырáыттар 
“ийýáит”, ýдýрдýр “ýáýáит” 
диýн ытыктаан ааттыыллара. 

1977 ñ. Октÿáрüñкай 
нýґилиýãý Екатерина Фе-
доровна 100 ñааґын áýлиý-
тýýáитý.  

Екатерина Федоровна Оáу-
дова-Êý÷иикý оло±о áилиІІи 
к³лµ³нý ы÷÷акка µтµ³ холо-
áур áуолар. 

Ìин ýáýì туґунан ýлáý±и 
áиллиì. Êини µтµ³ ìайãылаах, 
дýãиттýр талааннаах, áаñтыІ 
µлýґит. Ñýрии ñылларыãар 
µãµñ дüону аáырааáыт áаñтыІ 
о±уруот÷ут. Ìин ýáýáинýн 
киýн туттаáын.

      
 Катя АРЖАКОВА, 

IV кылаас.

 Ч³рк³³х, Таатта. 

Кириил
Тутукаров Кирилл Федо-

рович 1901 сыллаахха 1-кы 
Күүлэт нэһилиэгэр төрөөбүт. 
1942 сыл бэс ыйын 27 күнү-
гэр сэриигэ ыҥырыллан, 83-с 

горно-стрелковай дивизия 
248-с горно-стрелковай пол-
катын 3-с батальонугар 9-с 
ротаҕа стрелогунан сэриилэ-
спит. Ыараханнык бааһыран, 
1944 сыл от ыйын 25 күнүгэр 
демобилизацияламмыт. «Аҕа 
Дойду Сэриитэ» II степеннээх 
уордьанынан уонна «Германия-
ны кыайыы иһин» мэтээлинэн 
наҕараадаламмыт. Сэрии кэн-
ниттэн холкуос, онтон сопхуос 
туруу  үлэһитэ. Байанайдаах 
булчут, сорсуннаах сонордьут 
эбит. 1984 сыллаахха өлбүт. 
Өссө биир-икки сыл уһуннук 
олорбута буоллар, 1985 сыл-
га, Кыайыы 40 сылынан, “Аҕа 
Дойду Сэриитэ” I степеннээх 
уордьанынан наҕараадаланыа 
этэ...     

Миитэрэй
Тутукаров Дмитрий Фе-

дорович 1920 сыллаахха 1-кы 
Күүлэт нэһилиэгэр төрөөбүт. 
Үөрэҕэ суох. Куйбышев 
аатынан холкуоска кыла-
дыапсыктаабыт.  Дьоммут 
кэпсииллэринэн, туох да ки-
ирбит-тахсыбыт, ырыаһыт, 
комсомолец эбитэ үһү. 1942 
сыл балаҕан ыйыгар Бүлүү 
военкоматынан сэриигэ ыҥы-
рыллыбыт. Рядовой. 1942 
сыллаахха Смоленскай хай-
ысхатыгар өлбүт.  Хаарыан 
киһи эдэркээн сааһыгар 
сэрии толоонугар охтубута 
диэн ахталлара. “Өйдөбүн-
ньүк” кинигэҕэ көмүллүбүт 
сирэ биллибэт диэн киирэ сыл-
дьар.

Мэхээлэ
Эһэбит убайа Мэхээлэ Ту-

тукаров 1923 сыллаахха эмиэ 

1-кы Күүлэккэ төрөөбүт. 1943 
сыл бэс ыйын 17 күнүгэр 
сэриигэ ыҥырыллыбыт. 
Пулеметчик эбит. Ыара-
ханнык бааһыран, 1944 

сыллаахха  демобилизациялам-
мыт. «Аҕа Дойду Сэрииитэ» I 
степеннээх уордьанынан уонна 
«Германияны кыайыы иһин» 
мэтээлинэн наҕараадаламмыт. 
Дойдутугар холкуоска, онтон 
сопхуоска үлэлээбит. Кэлин 
Дьокуускайга олорбута. Нору-
от ырыаһыта этэ, “Сайсары” 
ансаамбылга ыллаабыта, туо-
йбута. 1999 сыллаахха өлбүтэ. 

Булуу
Аҕабыт Юрий Иванович 

2009 сыллаахха Интэриниэт 
ситимиттэн сэриигэ сураҕа 
суох сүппүт  Дмитрий Федоро-
вич Тутукаров туһунан иһитин-
нэриини  булбута. Аймахпыт 
Ленинградскай уобалас Рощи-
но диэн бөһүөлэгэр көмүллэ 
сытар эбит! Онно туруорул-
лубут мемориальнай стелла 
уонна көмүллүбүт буойуннар 
ааттара ойо быһыллан суруллу-
бут алта гранит таас хаартыска-
лара кэлбитэ.

Ыраах айаҥҥа
2012 сыл ахсынньытыгар 

аҕабыт  Санкт-Петербург куо-

ракка командировкаҕа барбы-
та. Онно таарыччы Рощиноҕа  
сылдьыбыта. Ол туһунан аҕам 
маннык кэпсээбитэ:

– Мин Санкт-Петербурга 
кууруска үөрэммитим. Ол 
быыһыгар Интэриниэт сити-
минэн Рошиноҕа тиийэр су-
олбун үөрэттим. Өрөбүлбэр 
баран кэлэргэ быһаарынным. 
Сарсыардаттан Финляндскай 
тимир суол вокзалыгар ти-
ийдим  уонна электричканан 
айаннаатым. Финскэй хомо 
кытыытынан сытар ырыаҕа 
ылланар Комарово уонна Ро-

щино диэн улахан бөһүөлэктэр 
эбиттэр. Сүүрбэттэн тахсалыы 
тыһыынча киһилээхтэр үһү. 
Айаннаан иһэн,  салгыы хайдах 
барабын диэн толкуйга түстүм. 
Арай электричка түннүгүттэн 
вокзал кэннигэр такси бөҕө кэ-
чигирээн турарын көрөн, так-
систар булан илдьиэхтэрэ диэн 
үөрэ санаатым. Рощино сири-
гэр үктэнээт, бастаан вокзалга 
киирэн, төннөр электричкам 
бириэмэтин чопчуластым. Он-
тум үс чааһынан кэлэн ааһарын 
билэн,  таксиларбар бардым.

Онтум баара, таксиларым 
бары баран хаалбыттар. Арай 
биир эргэ соҕус көрүҥнээх 
“Москвич”  массыына ту-
рар. Эбиитин суоппара, мин 
көрдөхпүнэ, Кавказ омуга оло-
рор. Санаам түһэ быһыытыйда, 
ол да буоллар, сирэрим-тала-
рым суох буолан, тиийэн ыйыт-
тым. Киһим сэрии саҕанааҕы 

мемориал биир эрэ баар, таҥа-
ра дьиэтин таһыгар, мантан 
ырааҕа суох диэтэ. 

Мин  илдьэн баран, төт-
төрү аҕалар гына кэпсэттим. 
Массыынаҕа олордум, айан-
наатыбыт. Киһим туохха кэл-
биппин ыйытар. Мин аймаҕым 
көмүллэ сытар сирин булам-
мын,  Саха сириттэн кэллим 
диэбиппэр, оччо ыраах сиртэн 
уонча эрэ мүнүүтэ буолаары 
кэллиҥ дуо диэн соһуйда. Уон 
биэс мүнүүтэ курдук айаннаан 
тиийдибит, киһим: «Шаманить 
будешь да?» – диэн  ыйытта. 
Мин сиэр-туом оҥоробун диэ-
тим.

Били Интэриниэт ситимит-
тэн ылбыт хаартыскабар көр-
бүт мемориальнай стеллам суол 
нөҥүө турар эбит. «Слава Геро-

ям, павшим в борьбе за свободу 
и независимость нашей Роди-
ны!» диэн суруктаах. Хаарын 
күрдьэллэр, көрөллөр-харайал-
лар эбит. Мин  гранит таастан 
аймаҕым Тутукаров Дмитрий 
Федорович аатын буллум уо-
нна сиэри-туому оҥордум. 
Кэлбит сыалбын ситэн-хотон, 
массыынабар кэллим.

Киһи киһитэ
Били маарыын Кавказтан  

уһун солкуобайы сырсан кэл-
бит дии санаабыт суоппарым 
букатын атын киһи буолан 
биэрдэ. Төрүт олохтоох цы-
ган киһитэ билиҥҥи Рощино, 
уруккута Райвола диэн ааттаах 
финскэй дэриэбинэ саҕанааҕы 
историятыттан саҕалаан, финн 
фельдмаршала Маннергейм 
элбэх саллаат тыыныгар турбут 
туох да кыайбат диэн ааттанар 
бөҕөргөтүүлээх оройуонун 
туһунан элбэҕи кэпсээтэ. 

Биһиги Миитэрэйбит бу 
бөҕөргөтүүлээх оройуону ылар 
иһин кыргыһыыга сырдык 
тыына быстыбыт. Мин барыам 
иннинэ Рощино туһунан ааҕан 
тугу билбиппин барытын би-
гэргэттэ, ону таһынан ыйытыы-
ларбар толору хоруйдаабытын 
мин видеоҕа устан ыллым.

Киһи төрөөбүт-үөскээбит 
сиригэр, дойдутугар сыһыа-
на омугуттан тутулуга суоҕун, 
быстах эбэтэр олохсуйан оло-
рор диэннэр атын-атын эбит-
тэрин чахчы итэҕэттэ. Киһим 
эбиитин Кыайыы күнүгэр мин 
аймахпар сибэкки дьөрбөтө 
ууруох буолан, электричканы 
кэтэһиннэрбэккэ, “Просвеще-
ние” диэн метро станциятыгар 
тиийэр оптуобуска олордон би-
эрдэ. 

Дьэ, табыллыы диэтэҕиҥ. 
Үрдүк айыыларым элбэх так-
ситтан анаан-минээн кини-
ни эрэ хаалларан, миигин 
көрүһүннэрбиттэр эбит. Инньэ 
гынан, киэһэ эрдэ гостиница-
бар кэллим.

Сураҕа суох сүппүт ытык 
киһибит  көмүс уҥуоҕа харал-
лыбыта, аата ааттанан сыта-
ра биһиги аймаҕы улаханнык 
үөрдүбүтэ.

Тускулаана 
ТУТУКАРОВА,

Бүлүү гимназията.

ХААРТЫСКАЛАРГА: 
1. Сэриигэ кыттыбыт ытык 

дьоммут сырдык мөссүөннэ-
рин тутан турабыт. 2. Интэри-
ниэт ситимиттэн көмүс уҥуоҕа 
көстүбүт  Дмитрий Федорович 
Тутукаров.

Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ биһиги аймахтан 
үс киһи кыттыбыт. Хос-хос эһэбит Түмэппийи кытары 
бииргэ төрөөбүт Сүөдэр диэн киһи уолаттара Тутукаров 
Кирилл Федорович уонна Тутукаров Дмитрий Федорович. 
Үсүһүнэн биһиги эһэбит Тутукаров Иван Алексеевич би-
иргэ төрөөбүт убайа Тутукаров Михаил Алексеевич.


