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Ньурба Үөдэйиттэн 81 киһи 
Аҕа дойду Улуу сэриитигэр ыҥы-
рыллыбыта. Кинилэртэн 41 киһи 
дойдутугар төннүбэтэҕэ. Сэрии 
толоонугар сорох сураҕа суох сүп-
пүтэ, сорох буойун көмүс уҥуоҕа 
дойду араас муннугар хараллы-
быта. 

Кыргыһыы хонуутугар охтубут 
буойуттар ортолоругар мин хос эһэм 
Иван Прокопьевич Тимофеев эмиэ 
баар. 

Иван Прокопьевич Тимофеев 
Ньурба улууһун Үөдэй нэһилиэгэр 
төрөөбүтэ. 1941 сыл балаҕан ыйын 
1 күнүгэр кэргэнэ Варвара Гаври-
льевнаны, кыыһа Ульянаны, уола 
Гаврилы хаалларан, уоттаах сэрии-
гэ ыҥырыллан барбыта. Кини 75-с 
гвардейскай-стрелковай полкаҕа, 
26-с стрелковай дивизияҕа сэриил-
эспитэ. Смоленскай уобалас Изно-
сковскай оройуон Пинашино дэри-
эбинэтигэр 1942 сыл муус устар 27 
күнүгэр өлбүт, бырааттыы көмүүгэ 
хараллыбыт. Ити курдук, кини Ийэ 
дойдутун көмүскэлигэр сырдык 
тыынын толук уурбут. 

Эһэбит сэриилэспит 26-с стрел-
ковай дивизия 75-с гвардейскай 
стрелковай полкатын бойобуой исто-
риятын үөрэтэн көрдөххө, 1941 сыл 
алтынньы 22 күнүттэн Москва уоба-
лаһын Подольскай куоратыгар тох-
тообуттар. Дивизия 1941 сыл алтын-
ньы 25 күнүттэн 1942 сыл муус устар 
8 күнүгэр диэри Москва чугаһыгар, 
Боровск куораты, онтон Московскай 
уонна Смоленскай уобаластар Бала-
баново, Износки, Рыжково станция-
ларын босхолообута. 

Онон биһиги эһэбит Москваны 
көмүскээһиҥҥэ, Смоленскай уоба-
лаһы босхолооһуҥҥа уоттаах сэрии 

ортотугар сылдьан, сэрии толоону-
гар охтубут эбит.

Өлбүтүн туһунан биллэрии су-
руга Ньурба оройуонун военкома-
тын архыыбыгар сытар. Ол сурукка 
Пинашино дэриэбинэҕэ көмүллүбүт 
дэммит. Износковскай оройуон 1944 
сылтан Калуга уобалаһыгар киир-
сэр. 1950-с сылларга Пинашиноҕа 
уонна да атын аттынааҕы дэриэбин-
элэргэ көмүллүбүт саллааттар уҥу-
охтарын Ивановское дэриэбинэҕэ 
көһөрөн көмпүттэр. 1956 сыллаахха 
пааматынньык туруоруллубут. Быра-
аттыы ииҥҥэ 3455 буойун көмүллэ 
сытар. Бу пааматынньык билиитэ-
тигэр элбэх буойун аата суруллубут. 
Өссө даҕаны тыһыынчанан саллаат-
тар, кимнээхтэрэ биллибэт буолан, 
ааттара билиитэҕэ суруллубатах. Ол 
иһигэр мин хос эһэм Иван Проко-
пьевич аата эмиэ киирбэтэх. Бири-
чиинэтэ – ханнык сиртэн төрүттээҕэ 
биллибэтэҕэр эбит. Бу чахчыны 
М.П. Николаева «Сирдээҕи олох чэ-
чириирин туһугар» диэн кинигэтит-
тэн биллибит.

Иван Прокопьевич соҕотох 
уола Гаврил Иванович Уус Алдан 
улууһугар олохсуйан, ыал буолан 
олорбута. Кини Орто Халымаҕа, 
Ньурбаҕа, Уус Алдаҥҥа өр сыл-
ларга үөрэҕирии эйгэтигэр ситиһи-
илээхтик үлэлээбитэ. Эһэм Гаврил 
Иванович дьоһун олоҕу олорон 
ааспыта, Россия үөрэҕириитин туй-
гуна, Өлтөх нэһилиэгин Бочуоттаах 
гражданина этэ. Кини 1981 сылла-
ахха аҕатын туһунан ирдэһэн, Ка-
луга уобалаһыгар суруйбут. Онуоха 
Туровскай сельсовет бэрэссэдээтэлэ 
А.П. Булатова уонна Угрюмовскай 
оскуола ирдэһээччилэрэ аҕатын ха-
артыскатын көрдөөбүттэр. Иванов-
ское дэриэбинэҕэ хайдах тиийэри 

ыйан туран, көрсөргө бэлэмнэрин 
туһунан суруйбуттар. Бу суруктары 
биһиги дьиэ кэргэн ууруна сылдьа-
быт. Ол эрээри эһэм аҕатын хаарты-
ската суох буолан ыыппатаҕа уонна 
харалла сытар сиригэр сатаан бара 
сылдьыбатаҕа.

Ньургун ТИМОФЕЕВ, 
VIII кылаас,

Мүрү гимназията. 

Уус Алдан.

Редакцияттан быһаарыы:
Ньургун суругун ааҕаат, Интэ-

риниэти көрдүбүт. Онно кини хос 
эһэтин туһунан 1942 сыл от ыйын 
2 күнүнээҕи докумуон көһүннэ. Онно 
маннык суруллубут.

ТУНАПЕЕВ (ТИМОФЕЕВ) 
Ульбан (Иван) Прокопьевич

(1913-  .02.1942)

Төрөөбүт сирэ: Саха АССР, 
Ньурба оройуона, Үөдэй. Кэргэнэ 
Тимофеева Варвара Гаврильев-
на. Кэбээйи оройуонуттан сэриигэ 
ыҥырыллыбыт.

Сулууспалаабыт чааһа: 26 гв. 
сд 75 гв сп.

Көмүллүбүт сирэ: Смоленскай 
уоб-с, Износковскай ор-н, Пинаши-
но д.

Информация баар миэстэтэ: 
Көмүскэнии министиэристибэтин 
Киин архыыба (ЦАМО), ф. 58, оп. 
818883, д. 858. 

Интэриниэт саайта: 26-я 
гвардейская стрелковая дивизия. 
51564158 (02.07.1942, 26), л. 24 № 
194.

***

АЛЕКСЕЕВ 
Андрей Максимович

(1911-  .02.1942)

Төрөөбүт сирэ: Саха АССР, 
Үөһээ Бүлүү оройуона, Үөдүгэй.

Сулууспалаабыт чааһа:  26 гв. 
сд 75 гв сп.

Көмүллүбүт сирэ: Смоленскай 
уоб-с, Износковскай ор-н, Пинаши-
но д.

Информация баар миэстэтэ: 
Көмүскэнии министиэристибэтин 
Киин архыыба (ЦАМО), ф. 58, оп. 
818883, д. 858. 

Интэриниэт саайта: 26-я 
гвардейская стрелковая дивизия. 
51564158 (02.07.1942, 26), л. 8 № 30.

***
ФЕДОРОВ 

Михаил Федорович
(1906-  .02.1942)

Төрөөбүт сирэ: Саха АССР, 
Өлүөхүмэ оройуона, Абаҕа с. 

Сулууспалаабыт чааһа: 26 гв. 
сд 75 гв сп.

Көмүллүбүт сирэ: Смоленскай 
уоб-с, Износковскай ор-н, Пинаши-
но д.

Информация баар миэстэтэ: 
Көмүскэнии министиэристибэтин 
Киин архыыба (ЦАМО), ф. 58, оп. 
818883, д. 858. 

Интэриниэт саайта: 26-я 
гвардейская стрелковая дивизия. 
51564158 (02.07.1942, 26), л. 10 № 
56.

Балаһаны 
Анатолий ПАВЛОВ-Дабыл 

бэлэмнээтэ.

Ыам ыйын 19 – Пионерия 
күнэ этэ. Биһиги, Нам И.С. 
Гаврильев аатынан 1 №-дээх 
оскуолатын V «Б» кылааһын 
үөрэнээччилэрэ, кылааспыт 
салайааччыта Анна Юрьевна 
«Я открываю мир с велоси-
педом» бырайыагынан, Роза 
Николаевна сирдээн, айаҥҥа 
сылдьыбыппыт. Каартабы-
тын оскуолаттан саҕалаан,  
норуоппут үгэстэрин бил-
сэр, сайылыкка, сылгы ба-
затыгар, булчут  оллоонугар 
сылдьар, төрөөбүт дойду-
бут кэрэ, дьикти айылҕатын 
көрөр сыаллаах оҥорбуппут. 

Халлааммыт төһө да са-
мыырдаах, кыра тыаллаах да 
буоллар, былааннаммыт кэм-
митигэр барбыппыт. Айылҕа 
дьиктитик үүннэрбит маста-
рын сөҕө-махтайа көрдөр-
бүппүт. Өссө сытыары үүм-
мүт маска сылдьыбыппыт. 
Мутуктара үөһэ халлааҥҥа 
тардыспыттыы дьиктитик 
үүммүттэр. Уонна  хомус 
курдук быһыылаах маһы 

булбуппут. Бу сылдьан, ту-
лалыыр эйгэбитин, айылҕа-
бытын харыстаан, бөх-сыыс 
быраҕыллыбытын хомуйбуп-
пут.

Айаммыт былаһын туха-
ры бары кыһыл хаалтыста-

ах сылдьыбыппыт. Гитара 
доҕуһуоллаах ыллаабыппыт, 
дуоһуйа оонньообуппут. 

Катя АРГУНОВА, 
V «Б» кылаас. 

Нам. 

Биhиги, 2006 сылга 
төрөөбүт V кылаастар – ыт 
сылын оҕолоробут.

Бары уруhуйдуур талаан-
наахпыт, араас куонкурустарга 
кыттан миэстэлэhэбит. Май-
гыбытынан элэккэйдэрбит, 

бары биир тылы булан тапса-
быт, көхтөөхпүт, көрдөөхпүт, 
бэйэ-бэйэбитигэр көмөлөсүһэ-
бит, үөрэхпитигэр кыһалла-
быт, туйгуннук үөрэнэбит. 

Дьиэ кыылларыттан аты 
уонна ыты сөбүлүүбүт. Дьи-

эбитигэр бары иитэр ытта-
ахпыт. Аты кыра эрдэхпитит-
тэн уруhуйдуурбутун олус 
сөбүлүүбүт.

Сылын аайы оскуолаҕа 
сонунтан сонун Саҥа дьыл 
бырааhынньыгын тэрийэллэр. 
Быйыл мультиктары талан 
оонньообуппут. Биhиги «Как 
спасали Барбоскины Деда Мо-
роза» диэн мультигы оонньоон  
көрдөрбүппүт. 

Ыт сыла биһиэхэ элбэх си-
тиһиилэри аҕаллын. 

Нарыйаана, Анастасия, 
Арина, Чэмэлинэ, Наташа,

«Көмүс бөрүө» пресс-киин. 

Илбэҥэ, Бүлүү.

Уля Жиркова оҕо сылдьан 
«Кэскил» кэрэспэдьиэнэ этэ. 
Хаһыат 75 сыллаах үбүлүөйү-
гэр ыҥырыллан сылдьыбытын 
оҕо сааһын кэрэ-бэлиэ кэминэн 
ааҕар. Кини билигин ХИФУ 
«Рекреационнай география уо-
нна туризм» диэн үөрэҕэр IV 
кууруска үөрэнэр.

2016 сыллаахха сайыҥҥы 
практикатыгар бииргэ үөрэнэр 
оҕолорун кытта ыраах, Саха-
лиҥҥа, Кытайга, Хабаровскай 
уонна Благовещенскай курдук 
улахан куораттарга сылдьан, 
сирдэрин-уоттарын үөрэтэн кэ-
лбитэ. 

2017 сыллаахха балаҕан 
ыйыгар Каспийскай муораттан 
Хара муораҕа Хотугу Кавкаһы 
үөрэтэ диэн барбыта. Ол онно 
сылдьан, Польша Краков куо-
ратын устудьуоннарын кытта 
экспедицияҕа кыттыбыта. Ман-
на кини Россия саамай улахан 
хайатын, Эльбруһу, дабайбыт 
дьоллоох. Кавказка Дагестан, 
Чечня, Кабардино-Балкария 
өрөспүүбүлүкэлэригэр, Став-
ропольскай, Краснодарскай кы-
раайдарга уонна Крымҥа сыл-
дьыбыта. 

Уля кэпсииринэн, Поль-
ша Тыатын хаһаайыстыбатын 
университетын устудьуонна-
рын кытта почваны, ууну, оту-
маһы дириҥэтэн үөрэппиттэр. 
Эдьиийим Кавказ олохтоохто-
ро туризмҥа хайдах сыһыан-
наһалларын кэтээн көрбүт. Ону 

барытын түмэн, дипломнай 
үлэтигэр дириҥ, киэҥ хабаан-
наах матырыйаал хомуйбут. 
Ангылычаан тылын билэр бу-
олан, Польша устудьуоннарын 
кытта, иҥнэн-толлон турбакка, 
кэпсэтэн-ипсэтэн, эбии поля-
ктыы билэн кэлбитэ. Миэхэ 
омук тылын үөрэт диэн сүбэли-
ир. Ону холобур оҥостоммун, 
араас омук тылларын үөрэтэ 
сылдьабын. 

Пятигорскайга улуу нуучча 
поэта М.Ю. Лермонтов олор-
бут мусуой-дьиэтигэр, Чеч-
ня Грознай куоратыгар баар 
«Сердце Чечни» диэн саамай 
кыраһыабай мечеккэ, о.д.а 
сирдэргэ сылдьыбыт. Кини 
элбэх өйдөбүнньүк хаартыска-
ны аҕалан биһиэхэ көрдөрбүтэ, 
сэһэргээбитэ. 

Эдьиийим кэпсээниттэн 
саамай сөхпүтүм диэн, Да-
гестаҥҥа улахан массыына 
бырысыабыгар тобус-толору 
виноград таһа сылдьалларын 
хаартыскаҕа түһэрбит этэ. Ону 
көрөммүн ымсыыра эрэ хаал-
бытым. Уля элбэх сири көрөн, 
үөрэҕэр туһалааҕы хомуйан, 
билиитэ-көрүүтэ кэҥээн кэл-
битэ биллэр. Мин улаатаммын 
үрдүк үөрэҕи баһылаан, элбэх 
сири кэрийиэхпин баҕарабын.

Витя ЖИРКОВ, 
VI кылаас.

Уус Таатта, Таатта.

Ыам ыйыгар айылҕа 
уһуктар, тыллар, эбиллэр, 
көҕөрөр-наҕарар, мааны 
“таҥаһын” таҥнар. 

Уһун кыһын кэнниттэн 
сандал сааһы уруйдаан, сама-
ан сайыммыт чугаһаабыт бэ-
лиэтин, Ньукуолуну айхалла-
ан, “Күн төгүрүк алаадьыта” 
бырайыак Арчы дьиэтигэр 
номнуо үһүс сылын ыытыл-
лар. Бу үлэ сүрүн сыала – ас-
үөл култууратын сайынна-

ран, бэйэ кыаҕын туһанарга 
олук ууруу, алаадьы арааһын 
сатаан астыы үөрэнии уонна 
ону тарҕатыы.

Үтүө тэрээһин сылтан 
сыл кыттааччыта элбээн, 
алаадьы суолтатын сыанала-
аччы, амтанын араарааччы, 
тотоойу аһы амсайааччы 
үксээн иһэр. Ол курдук, 
өрөспүүбүлүкэ араас мун-
нуктарыттан 48 кыттааччы 
искэхтээх, хаппыысталаах, 
моркуоптаах, балыктаах ала-

адьыны астаан, элбэх киһи-
ни үөртэ. Өссө иэдьэгэйтэн, 
быартан, уоһахтан астаммыт 
минньигэс алаадьылар сан-
далыны толордулар.

Былыр-былыргытт ан 
саха дьоно төбүрүөннээн 
олохсуйбут төгүрүк алааста-
рын алаадьыга холууллара. 
Ыалдьыты көрсөр ытык-ма-
аны аспыт амтана туохха да 
тэҥнэммэт. Оттон алаадьы-
быт дыргыл сыта сылайбыт 
киһини сынньатар, дьиэни-у-

оту ыраастыыр, кири-хоҕу 
киллэрбэт, чэгиэн-чэбдик ту-
руктаах буоларга күүс-сэниэ 
биэрэр. 

Анна ЖИРКОВА.

ХААРТЫСКАҔА: “Кэс-
кил” биэбэйик иитиллээч-
читэ.

Ааптар түһэриитэ.


