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Анал таЬаарыы 
„ЯУ'сахалыы балаИата 

ТаЬаарыыны бэлэмнээтилэр: 
И.ДОЛЛОНОВ, Дь. ИВАНОВ. 

Урукку саллааттар санаалара 
СГУ САЛАЛТАТЫГАР АЬАБАС СУРУК 

•ВиНиги филологическай 
факультет 3 курсун студен-
нара, Советскай Армия кэк-
кэтигэр икки сыл сулууспа-
лаабыт буоламмыт, байыан-
най \Ьрэххэ уерэнэри наада-
лаа5ынан аахпаппыт диэн 
ректор аатыгар сайабылыан-

„тдньа туНэрбиппит быНаарылла 
илик буолан суруйан эрэбит. 

1. Урдук уэрэБи бутэрбит-
тэри куус ертунэн байыаннай 
oiropi'oohyHy сыыНанан аа%а-
быт. 

2. БЙлин-н'и, Советскай Ар-
мия ахсаан ертунэн ачча-
тылла уонна профессиональ-
найга кубулутулларын туЬу-
нан кэпсэтии бара турар кэ-
мигэр, НЭДИЭЛЭТЭЭ5И 6 уерэх 
кунуттэн 1 толору уерэх ку-
нун (36 чаастан 8 чааНа) 
туНата суох ыытабыт, ол ту-
мугэр университеттан мелтех 
специалистар тахсабыт. 

3. Норуот уерэ5ириитин 
Комитетын уонна ССРС Ми-
нистрдэрин Советын yypaagbi-
нан урдук уерэх тэрилтэлэ-

ригэр уерэнэ сылдьан ын-ы-
рыллыбыт студеннар уерэхтэ-
ригэр теннеруллубуттэрэ уон-
на 1987-1989 сыллардаахха 
армияттан босхоломмут сал-
лааттар байыаннай уерэхтээ-
Нинтэн тохтотуллубуттара. 

Арай 1986 сыл уонна ол 
иннинээдилэр «улугуруу кэ-
мин» саллааттара буоламмыт 
босхоломмотохпут. 

«1986 сыллаахха кэлбиттэр 
5-с курстар, онон баГшоннай 
уерэххэ уерэммэттэр» диэн-
нэр бирикээскэ киллэрбэтэх-
TSp. Араас биричиинэлэринэн 
академ-уоппуска ылбыт сту-
деннар уонна хойутаан, ар-
мия кэнниттэн уерэххэ киир-
бит студеннар алын курстар-
га уерэниэхтэрин сеп эбит 
диэн толкуйдамматах. 

4. «1986 сыллаахха сулуус-
палаан кэлбиттэр куЬун-н-эт-
тэн уерэммэтэх буоллахтары-
на босхолоноллор» диэн бы-
Наарыы сан-а дьыл кэнниттэн 
кэлбитэ. КуНун .ити боппу 
руоска меккуер тахсыбыты-

гар «бирикээс суох» диэн ке-
н-уллээбэтэхтэрэ, билигин кэ-
лэн «Togo уерэммиккитий?» 
дииллэр. Куус ертунэн уерэм-
мэтэхпит буоллар универси-
теттан уЬуллубут буолуо эти-
бит. 

Ити уеКэ ахтыллыбыт би-
ричиннэлэри ейдеен, аахсан 
туран университет салалтата 
септевх быНаарыыны ылы-
ныа диэн эрэнэбит. 

Атын факультет армияда 
сулууспалаабыттарын биИи-
гини ейуургутугэр ын-ырабыт. 

Тереппуттэр, уолаттаргыт 
университеттан уЬуллар ту-
бэлтэлэригэр соНуйбаккыты-
гар. 

Руслан Баишев, Иван 
Гаврильев, Гаврил Мар-
ков, Альберт Лукинов, 
Николай Матвеев, Афа-
насий Иванов, Дионис 
Аввакумов, Михаил Не-
устроев. 

Лейтенант званиета «состоруу» дуо? 
Мин СГУ 4 курсун студена 

туерт сыл вйбун-санаабын 
сынньыбыт ыйытыым.бу буо-
лар. Саха салаатыгар уерэх 
туттарсарбар бу туНунан бил-
бэт этим. Онтон киирэн баран 
«телеруйбэт твлкеленен» 
хаалбытым, ол эбэтэр лей-
тенант буолуохпун ба5арбат 
буоллахпына «атын уерэ5и 
кердуурбэр» эбэтэр кэтэх-
тээн квЬербер «субэ» биэр-
биттэрэ. О л иНин, санаабыт 
санаабын ситиНэр туЬуттан 
диплому кытта состорууга 
бэриллэр эбии идэни кытта 
собулэнэргэ тиийбитим. Хата, 
дьон ЭТТЭ5ИНЭ сеп курдук, ос-

куола5а тиийдэхпинэ воен-
руктуом. Дьэ, ити курдук 
тыл уонна байыаннай идэлээх 
ыччаттар тахсан эрдэхпит. 

Сорохтор уерувхтэрин 
уерэллэр, икки идэ «мэЬэй-
дээбэт». вйу-санааны сын-
ньыбакка «байыан-каны» ту-
муктувххэ, ус ый уерэх уонна 
биир сайыи-н-ы ый «тулуйуох-
ха» дэЬэллэр... 

Дьиктитэ баар, байыаннай 
буолуохтарын 6а5алаахтар 
Т050 байыаннай училище5а 
уврэнэллэрий? Манна кэлэн 
икки идэни ылыахтарын, олох 
араас эндиригэр охсуллар ту-
гэн-н-э туНалаах буолуо этэ 

ТУТАР ЭТЭРЭЭТ: 
СЫАЛБЫТ-СОРУКПЛ ТУОХХАНЫЙ? 

дии. Эбэтэр «антах» кинилэр-
тэн тыл, литература учуу-
талларын тэн-инэн бэлэмниир 
бэйэлэрэ дуу? 

Хайдах да буолбутун иНин, 
биир идэни дирин-ник баНы-
лаабыт дьон туНалыыр кэм-
нэрэ кэллэ дэНэллэрин исти-
биппит ыраатта эрэн, урукку-
бутуттан уларыйарбыт у-устук 
быЬыылаах. Арай холонон 
керен, диплому состоруута 
суох ылыан ба5алаахтарга 
оннук кыа5ы биэрдэххэ? 

В.НОГОВИЦЫН, 
Ф Л Ф студена. 

Ханнык ба5арар студент да, студенныы 
сылдьыбыт киНи да уерэнэр сылларын 
саамай умнуллубат, ча5ылхай кэминэн 
тутар этэрээккэ улэлээбит куннэрин aagap 
буолуохтаах диэтэхпитинэ, apaaha, сыыс-
паппыт буолуо. Студент киЬи кыНын-н-ы 
сындал5аннаах уерэх кэнниттэн кехтеех 
сайын-н-ы улэ5э тыын ылар, ейе-санаата 
чэбдигирэр. 

БиНиги университеппыт туНунан эттэххэ, 
хайыы-уйэ5э 22 сыл буолла — бастакы 
студеннар тутар этэрээттэрэ оройуоннар-
га улэлии тахсыбыттара. Бу кэм устатыгар 
теНелеех элбэх улэ улэлэммитин киНи 
aajaH сиппэт. Кэлин биНиги тутар этэрээт 
сутэн, «елен» эрэр диэн тыллары элбэх-
тик истэр буоллубут. Ол гынан баран, 
тутар этэрээт суох буолла5Ьгна студен-
наабыт сылларбыт эмискэ елбеедуйэ, 
cannagbipa туНуе этилэр. Дэлэ5э да5аны, 
тутар этэрээт ветераннара «урдук уерэх-
хэ уерэнэр сылларгар этэрээккэ сылдьы-
батаххына, студент оло5ун ситэри бил-
бэккин» дэЬиэхтэрэ дуо? Онон, тутар этэ-
рээт урут да, билигин да, кэлин да тыын-
наах буолуо5а. 

Оттон, ааспыт 1989 сыл туох тумуктэри 
а^алла? Бу сыл сайыныгар биНиэхэ барыта 
35 этэрээт тэриллэн Саха сирин 17 оро-
йуоннарыгар улэлээбитэ (ол иЬигэр «Ар-
гыс-интер» Монголия5а). Уопсай тумугу-
нэн 2209800 солкуобай суумалаах улэ 
он"оЬулунна, бу иллэрээ сыллаа5ар икки 
тегул элбэх. Маннык балаНыанньа, биллэн 
турар, биЬ^гини олус уердэр. Ол гынан 
баран, ан-ардас кыайыы-хотуу былаа^ынан 
былырыын тахсыбыт ал5астары сабан кэ-
биЬэрбит сатаммат. Ааспыт сылыарахан 
боппуруоЬа — от. О л курдук, зональнай 
штабы кытта сибээстэспэккэ эрэ, Кэбээ-
йи оройуонун «Сииттэ» coBXoha ректо-
раты кь1тта 90 киНилээх этэрээти от улэ-
тигэр ыытар туЬунан дуогабар туЬэрси-
битэ. НэЬиилэ 30 эрэ киЬилээх этэрээт 
кестен Сииттэ5э ыытыллыбыта. Оттон 
тиийбэтэх 60 киЬини зональнай штаб бэ-
лэмнэнии салаатыттан хомуйан, куех са-
йын ортото, хара кууНунэн, ба5ата суох 
дьону ыытарга куЬэллибитэ. Ол тумугэр, 
тутар этэрээт тэриллиитин сурун прин-
цибэ — бада ертунэн барыы-^кэЬилли-
битэ. Быйыл маннык улахан ал5ас тахсы-
бвтар бэрт буолуо этэ. в с с е биир биЬи-
гини ыксатар уонна мунчаардар боппу-
руос: студеннары хайдах керселлеруй? 
Холобур а^аллахха, сорох совхозтар этэ-

рээти кытта дуогабар туНэрсэн баран, 
ол объектарыгар .атын биригээдэлэри 
улэлэтэр тубэлтэлэрэ тахсааччылар. Ол 
иНин этэрээт кыра сметалаах объекка 
кеНерге куЬэллэр. Маны таЬынан, тутар 
матырыйаалынан, анал таьгастарынан хаач-
чыйыы сорох-сорохтор ертулэриттэн ар-
дыгар мелтуур тугэннэрэ баар буолаач-
чылар. Аны туран, хас да этэрээттэн 
подоходнай нолуок тутуллубута. Оттон 
сокуон быЬыытынан тутар этэрээт байыас-
тарыттан маннык нолуок тутуллара бо-
буллар. Уопсайынан, бу ыйыллыбыт ал-
5астары быйылгы дьылга командирдар 
учуоттууллара буоллар, улэбит таНыма 
эссе урдуе этэ. 

Быйыл зональнай штаб састааба хо-
йут уларыйан, улэтин лаппа бытааннык 
са^алаата. Ол иНин тэриллии чааЬыгар 
кэккэ ыарахаттар бааллар: этэрээттэр 
ситэ-xofo тэриллэ да иликтэр, ол туму-
гэр биир да дуогабар туНэриллэ илик, 
совхозтартан сайаапкалар сан-а кииритэ-
лээн эрэллэр. Билигин биНиги сурун со-
рукпут — факультеттарга этэрээттэр тэ-
риллэн, командирдар, комиссардар бы-
Ьаарыллан, киирбит сайаапкалары кытта 
билсиНии уонна, биллэн турар, бэлэмнэ-
нии кэмин c a j a j i a a h b i H . Онио туох киирэ-
рий? Бастатан туран, этиллибитин курдук, 
этэрээттэр састааптарын чуолкайдааНын 
уонна муус устар ый ортотугар диэри 
совхозтары кытта дуогабардар миэстэ-
тигэр баран хайыы-уйэ5э туЬэрсиллиэХг 
тээхтэр. Ыам ыйыгар этэрээттэр икки ар-
дыларыгар агит-биригээдэлэр конкурстара 
буолуоба. Онно бэлэмнэнии билин-н-эт-
тэн са5аланыахтаах. Агитационнай-куль-
турнай улэлэр, субботниктар тумуктэринэн 
бэлэмнэнии кэмигэр бастын" этэрээттэр 
быНаарыллыахтара. 

Тумукпутугэр, СГУ тутар этэрээттэрин 
«Алмаас» зональнай штабын аатыттан 
уруккуттан улэлиир университет «кырдьа-
5ас» этэрээттэригэр бэйэлэрин, традиция-
ларын, угэстэрин умнубакка, сутэрбэккэ 
ессе да элбэх сылларга сан-а этэрээттэргэ 
сырдык сулус курдук сыдьаайан утуе 
холобур буолан сылдьыахтара диэн эрэл-
битин тиэрдэбит. 

Дь. ИВАНОВ, 
«Алмаас» комиссара, 

П .СИДОРОВ, 
. командир-инспектор. 

БУРУИУ ОКОРУУНУ УТЛРЫ икки СУРУК 

ийэ сепке этэр 
Мин coTopyraagbixa элбэх 050Л00Х 

ийэ А.Петрова « А л д ь а р х а й . т а х с ы б а -
тын» диэн ыстатыйатын « К ы ы м » ха-
Иыакка аахпытым. К и н и н и кытта ба-
ры ертунэн себулэЬэбин. Мин С а х а 
государственнай университетыгар 
улэлээбитим бэЬис сылыгар барда. 
К ы р д ь ы к , а р ы г ы н ы студеннарга кен-ул 
а т ы ы л ы ы р буоланнар итирик о^олор 
кэнники сылга элбээтилэр, у г у с т у к 
дискотекаларга, уопсайдарга а а н н а -
ры, туннуктэри алдьаталлар, сыы-
Ьырдаллар. онноо5ор почта дьааЬы-
гын уматан тураллар, 18-с корпуска 
автомат-телефону алдьаппыттара. Бу 

барыта итирик сылдьан 01Г0рууттан 
тахсар. 

У р у т арыгыны студеннарга атыы-
л а а б а т эрдэхтэринэ итирик студент 
диэн « Ч П » буолар этэ. Билигин 
aagaH симпэккин. Бу соторутаавыттан 
Т ы а хаЬаайыстыбатын институту га р 
уерэнэр уопсай льиэ5э олорор 050-
лорго, педагогическай факультекка 
уерэнэр 050Л0РГ0 арыгыны а т ы ы л а а -
Ьыны с а л а й а а ч ч ы л а р боппуттара. От-
тон университет атын факультетта-
рын студеннарын ортотугар арыгыны 
иНии, бэрээдэги кэНии тахса турар. 

А.Петрова сааман сепке суруйар: 

ДЬИЭБИТИГЭР 
ДУГУЙДАММАТЫННАР 

«Студент арыгыны иЬэр буслла^ына 
инникитин да у т у е специалист буо-
лан а б ы р а а б а т » , — д и э н . Кини ессе 
Д . Ф и л и п п о в питататын абалар: «Ары-
гыЬыт ыччаттаах норуот кэхтэр»,— 
диэн. М и х а и л Тролуков: «Арыгы ик-
кистээн теле тардылынна^ына дьэ 
иэдээн буолуо»,— диэн ыччакка ха-
Ьыатынан бэйэтин кырдьа5ас киНи 
быНыытынан кэс тылын этэн турар-
даах. 

Е . И . Е М Е Л Ь Я Н О В А , 
СГУ паспортнай остуолун улэЬитэ. 

БиЬиги тереебут дойдубутун — 
С а х а б ы т сирин Н у у ч ч а государство-
тыгар киллэриэ.чтэриттэн баччаан--
1га диэри сыылка, хаайыы дойдута 
он-орбугтарын хаНан у у р а т а л л а р ? ! 
С а х а б ы т сирэ ама тымныы кыИыннаа-
5ын. уйаара-кэйээрэ биллибэт кнэн-
ИЭННЭЭ5ИН иНин аан дойдуга баппатах 
кэлбити-барбыты мунньар дойду буо-
луохтаах yhy дуо? БиЬиги,олохтоох-
тор — сахалар, нууччалар. хотугу но-
руоттар ~ о^олорбут, чугас дьом-
.мут тустарыгар куттаммат, нус-хас, 
эйэ-дэ.мнээх олоххо ба5арбат уЬубут 
дуо? 

С а х а сиригэр куруе^э-хаНааба бап-

патах буруйу oiropyyra идэтийбит 
сыдьааннары мунньууну тохтотуохха. 
Республикабыт тас ертугэр холуобу-
най буруйу ofropoH кеске, хаайыыга 
кэлбит дьону теттеру утаарыахха. 
С а х а сирин 0Л0ХТ0050 буолбатах гы-
нан баран, манна кэлэн холуобунай 
буруйу он-орооччулары республикат-
т а н кыйдыахха. У р у т ханна эмэ хо-
луобунай буруйу он-орон баран, уЬун 
солкуобайы эккирэтэн С а х а сирин 
cahap сир он~остон дугуйдаммыт ур-
дустары киэр гынаттыахха; 

Т у к с у . Оболорбут-ыччаттарбыт сор 
суолламматыннар. быстах oiropyy-
ламматыннар. С а х а республиката 

1922 сыллаахха Россия федерацияты-
гар кен-ул ертунэн киирбит туту-
л у г а суох государство буолар. Бэйэ-
бит дьиэбитигэр кимтэн д а , хантан 
да ыйдарбакка дьаЬанарбыт бэйэбит 
кен-улбут. Онон республикабыт пра-
вительствота. сан-а т а л ы л л а р парла-
мена. партия обкома холуобунай бу-
руйу он-орооччулар С а х а сиригэр хо-
муллууларын утары у т а л ы т ы л л ы б а т 
дьаЬаллары ы л а л л а р ы н булгуччу-
л а а х т ы к модьуйуох тустаахпыт. 

В . К О Л Е С О В , 
студент. 
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Сэргэлээх уоттара 
Константин Эверстов 

ДЬЭЭБЭЛЭЭХ 
АЙДААР 

КЭПСЭЭННЭРИТТЭН 

Омуннаах буолар 
куНа5ан 

Айдаар биирдэ кулугээттэргэ тубэстэ. 
Кинигэ бедену кыбынан xapairaga кэ-
лэн истэ5инэ, иннигэр ус уол барыс гына 
тустулэр: 

— Хантан сылдьадын, ыччат?!—диэн 
биирдэстэрэ бардьыгынаата. Айдаар 
дьээбэлэниэх санаата тэЬэ аста: 

— Apgaa Германияттан,— диэт, aaha 
турда. Анараан-ылар чочумча ейдее-
бекке даллаЬан турдулар. Онтон дьэ 
ейденен ере бабыгыраЬа тустулэр, экки-
рэтэн батыччахтаан кэллилэр да, ба-
дыыр курдук оутурук ере куерэйэн эрэ-
рэ да, Айдаар кулгаада ере чу1гкунуу 
тустэ. 

Кулугээттэр кыайбыт-хоппут дьон бы-
Ьыытынан эгдэччи cogyc туттан баран 
хааллылар. Сотору биир бекчегер эмээх-
син ааЬан иЬэн, дейе сытар уолу кервн, 
аЬына санаан, ыЬыллыбыт кинигэлэри 
хомуйан барда. Айдаар ейденен кээл-
тэ, арай, иннигэр кэннинэн буолан, биир 
киЬи T e H - K e H - H y y p . «Кырбаан баран, окон 
сеп буолбакка, все кинигэлэрбин халаан 
эрдэдэ. Бу дьиккэрдэри керун' эрэ!» — 
Айдаар иЬигэр кыЬьгаа санаата, ойон 
турда да, хаЬыытыы туЬээт, били бек-
чегер кикини кэннигэ тэптэ-ээ! Бекче-
гер киЬи сурдээх куЬаданнык сарылаа-
бытынан кетен чуЬууран тиийэн, суол 
ханаабатыгар тиэрэ таЬылла тустэ. Дьэ 
ол сытан атахтарынан тэбиэлэнэ-тэбиэ-
лэнэ часкыыр бедену туЬэрдэ: 

— Айыккы-ыы! Эриэн кыыл, эмэЬэ-
бии сиэтин"! Олоппоско олорбрт он-ор-
дунг! 

Айдаар, туох буолбутун дьэ ейдеен, 
xapagbiH тиэрэ-маары керутэлии сытар 
эмээхсини туруоран, бырастыы гынна-
ран, хантан эрэ Kyyjj булан, ол иЬигэр 
уган, дьиэтигэр сугэн илдьибитэ. 

— Хара туекун, дьэ сиэтин-. Кулу-
гээни миигин булбуккун дии... Олоппос-
ко олорбот киЬи буоллум быЬыылаах... 
Бу кэнниттэн олох олорон да диэн...— 
диэн эмээхсин сотору-сотору куултан 
муннун быктаран быллыгырыыра. 

— Омуннаах буолар, уопсайынан, ку-
hagan,— диир кэнники Айдаар, боччу-
муран олорон.— Хата, дьолго, тэтиэ-
нэх бадайы баабыска тубэЬэн, ити улу-
гэрдээх тэбииттэн туох да буолбатах 
э.тэ, кыратык тун'-тан' тыллаЬарын аах-
сыбатахха... 

Айдаар уонна 
омук тыла 

Биллэрин курдук, студент уолаттар 
ордук омук тылыгар мелтеЬуер буо-
лааччылар. 

Ол сиэринэн, Айдаар французскайы-
гар угустук будуруйэр. Бэриллибит так-
си тылбаастыы сатаан, куну быЬа те-
бетв буруолуу олорооччу. Аны ол «улэ-
тин» аадыан бэйэтэ да куттанар. Ба-
рыта тун'-тан', киЬи ейдуур тыла ады-
йах буолар. 

Экзамен буолар кунугэр Айдаар, бэл 
автобуска айаннаан иЬэн, омук тылын 
учебнигын аада турда. Тохтобулга биир 
дьахтар киирэн, билиэт ыллараары Ай 
даары анньыалаата. Анараан^ыта аада 
турар буолан аахайбата.Дьахтар икки-
Ьин куускэ аста. Айдаар ейдеебвкке 
улаханнык омуктуу сан-арбытынан, эр-
гиллэ тустэ. Онуоха дьахтара айдааран 
турбат дуо: 

— Бу чолодор, билиэт ыллараары 
кердеспуппэр, ыт-кус курдук уехтэ. ве-
се омук саамай куЬадан тылынан! Бу 
туох хара накааЬай! Сорум да буолар 
эбит!— дии-дии, бэйэтэ да соЬуйан турар 
уолу илдьэ киирбит миинньигинэн ойо-
gocKO биэртэлээтэ. Айдаар ыксаата. Сор 
беденен кытарыар диэри кыыЬырбыт 
дьахтары тохтотон, ер содус быЬаарда, 
бэл учебниктан адыйах тылы аахтарда 
эн-ин. Дьахтар били сордоох тыл тыл-
бааЬын хасыЬан булан аахпыта, «ха-
рандаас» диэн буолла. 

Экзамен кэнниттэн Айдаар эппитэ: 
— Омук тылын содулугар киЬи онно-

манна тубэЬиэн сеп,— онтон эбэн эп-
питэ.— ХаЬан француз буолан бараа-
ры... 

Афанасий Гуринов 

Саас. Силик айылда 
Сургуйэр нуурала... 
Саалынна — саа тыаИа. 
Содотох туруйа... 

Алаас. Туун. Барбах ардыыр, 
Ханна эрэ хобо тыаЬыыр: 
Тилин-тилин, тылын-тылын. 
Тускуу! Оннук эрэ буоллун. 

Ман-найры тапталы «уой» дэтэн 
Сааскы кун сарыала кытыастар. 
Элгээн-н-э кулугун керунэн 
Утуйаан сааЬыты соЬутар. 

Талба бэйэлээх 
Тыл хайата! 
Кулумнэс чыпчаалгыТтан 
Куен-кээри толорор 
Keheffe тыллары 
Кееретен ылаары — 
Уерэллэр, уердэллэр, 
Уедэллэр, уелуллэллэр... 

Ольга Винокурова 

Сир ийэм 
Сиэдэрэй сибэккилэринэн 
Ситэри симэнэн, 
YyT маетан 
Уу нуодай 
Долгуран' тууп-н-э 
Нухарыйа бигэнэн 
Сылаанньыйан сытар. 
КуруЬуба былыттар 
Куех халлаан урсунан 
Сыыйыллан ааЬаллар, 
Урумэ туманы иилинэн 
Килбик кыыс хатын-нар 
НаскыЬан тураллар. 
Уу-чуумпу, 
Уу-нуурал. 
Аймааман-
Айылда уутун. 
Сэрэнэн хзамын-
Сииктээх отунан. 

Кун уотугар 
Кулумнуу мэндээрэр 
Куех халлаан 
Урсунугар устан, 
Aahap былыт курдук 
Эн суттун". 
Олус тургэнник, 
Олус курустук 
ТуоххаЬыйа толугуруу 
Мвхсер 
Тойон сурэдим 
Тун-уй иэйиитин 
Билиэхчэ билиминэ 
Сэмээр куллун", 
Сонньуйан ыллын". 
Аймайыйдым, 
Абаккардым, 
Мин эйиэхэ 
Aahap тыал курдук 
Туох даданы 
Санааны хаалларбакка 
Эн ыксадынан 
Сан'ата суох ааЬарбыттан. 

Сир, ийэ нуурайан 
Чуумпуну иЬиллиир 
Намылхай киэЬэдэ. 
Былыты быыЬынан 
Сыыйыллан aahap 
Урумэ туман-н-а 
Суу лакан, 
Сэбирдэх сиккиэр 
Суугунуу 
Эн туулгэр киириэм. 
Сылаас тылы сипсийиэм 
Эн уугун 
Уйадыта уйгуурда 
Уонна оргууй симэлийиэм 
Сарсыардаан-ы cahapgaga. 

ЫРЫА БУОЛБУТ 
XOhOOHHOP 

Геннадий Бечеряков 
Туйаарыма Куо 

Ый симик уотугар 
мин илэ керебун 

Туус ман-ан ат уеЬэ 
эйигин. 

Симэхтэргин симэнэн, 
киэргэллэргин кэргэнэн 

Хаамтаран наскытан 
э н КЭЛЛИН". 

Мин биллим эйигин 
Туйаарыма Куо! 

Тебебун тен-кетебун 
эн иннигэр. 

Аккын сиэтэн тэлгэЬэбэр 
киллэриэм, 

Кымыстаах чороонунан 
кундулуем. 

Оде сааЬым бадата, 
бугун миэнэ дьэ туолла, 

Туйаарыма Куолуун керустум, 
Илиибиттэн ылбыта, 

«Дьоллоох буолуон'!»— диэбитэ, 
Уонна оргууй 

тэйэ хаампыта. 
Махтанабын эйиэхэ, 

Туйаарыма, 
Дьолбун телкелеен, 

тустээн ааспыккар! 
Мин олохпор елбвт-суппэт 

ейдебул — 
Туйаарыма Куолуун мин 

керсуЬуум! 

Умнуллубут сулус 
Туннугум кырыалаах ньууругар 
Эйигин ойуулуубн. 
Таммалыыр харадым уулара 
Эн кырыа flbyhyn-H-yH суурайар. 

Умулунна ол сырдык тапталбыт 
сулуЬа, 

Эн биЬи тус-туспа 
кытылларбыт. 

Чумэчи санньыар уотугар 
Суруктаргын уматабын, 
Он-орбут алдаспын кердееммун 
Эргитэ саныыбын ааспыты. 

Умулунна ол сырдык тапталбыт 
сулуЬа, 

Эн биЬи тус-туспа 
кытылларбыт. 

КуЬун^н у̂ тыа 
Ким чуумпу ойууру 
Дьикти ен-унан киэргэттэ? 
Кун киирэр уотугар 
Квмус таас курдук дуйдаата? 

Бу куЬун, бу куЬун ойуулуур, 
Бэйэтин оЬуорун туЬэрэр. 
Кныс-хатын- суугунуу аймй'нар, 
Кемус сэбирдэдин тамнааттыыр. 

Тыа куел сырдык ньууругар 
Бэйэтин кулугун керунэр, 
Кый урдук халлаан-н-а 
Оргууйдук усталлар былыттар. 

Бу куЬун, бу куЬун ойуулуур, 
Бэйэтин ohyopyH туЬэрэр. 
Кыыс-хатын' суугунуу айманар, 
Кемус сэбирдэдин тамнааттыыр. 

БИЛСИЬГ, 
CAtTA АВТОР: 
АННА ЭВЕРСТОВА 

«...Мин оскуолада уерэниэхпиттэн хо-
hoOH суруйабын. ХоЬооннорбун универ-
ситекка уерэнэр одолор аадыахтарын 
олус бадарабын, ол иЬин эЬиэхэ саамай 
табыллыбыт дии санаабыттарбын ыыта-
бын. 

Мин билигин филологическай факуль-
тет 2 курсугар уерэнэбин. Суурбэлээх 
киЬи, биллэн турар, уерэрим-кетерум, 
хомойорум-курутуйарым, санаам кете-
дуллэрэ, санаам туЬэрэ угус буолааччы. 
Ону барытын хайдах-эмэ гынан xohooH-
норбор и^эриахнин уонна ону дьон ей-
дуедун бадарабын...» 

Эн дуо 
Мин сырдык сулуЬум, 
Эн дуо 
Мин ыраас кустугум, 
Эн дуо 
Мин сайадас санаам, 
Эн дуо 
Мин урдук уеруум, 
Эн дуо 
Мин тереебут аналым, 
Эн дуо 
Мин уйэлээх тапталым? 
Эн дуо?.. 

Хомус 
Ырааппыт да эбит 
Эйигин уурбутум 
Мин кыра хомуЬум, 
Мин сырдык сулуЬум. 
Дадайыам уоспар эйигин. 
Мин кыра хомуЬум, 
Нарын-нарын содустук 
Таарыйыам эйигин, 
Кэрэ тыллары буламмын 
Куеду, сааскыны туойуодум, 
Ол тойук алыптаах дордоонноругар 

бигэнэн 
ОЬуохайы оонньуодум, 
Дьиэрэй, дьиэрэй, хомуКум 
Дьоллоох дьоро кизЬэ, 
Умай, умай, сулуЬум 
Мин сырдык тапталым. 

Илии илиилэрбиттэн сиэттиЬэн 
Киириэх урун- ун-куугэ, 
Нарын тапталы кистээбэккэ 
Эргийиэх, бу надыл вальска. 
Бастакы тапталтан уЬуктан 
Ыллыыр мин эдэркээн сурэдим,-
«Тохтооботун,— диир бу вальс, 
Салданнын весе даданы». 

КуЬун аайы Сеул уулуссалара уербут-
коппут национальнай тан-астаах дьонунан 
туолаллар. БиЬиги куораппытыгар—Дьо 
куускайга студеннар ко^улээЬиннэринэн 



Са1галыы керуу 
хардыылара 

Олунньу 21 кунугэр буолбут СГУ ученай совета 5 курс 
студецнара марксизм-ленинизм государственнай экза-
менын туттарбаттарын туЬунан быЬаарда уонна уураах 
ылынна. 

Студеннар кедулуУР белехтерун салайааччытын Геор-
гий Николаевы керсен ыйыталастым: 

— Студеннар туохха олобуран экзаментан аккаас-
таннылар? 

— Ааспыт 1989 сыл ахсынньы ыйыгар ССРС Норуот 
уерэдириитигэр комитета бары урдук у^рэх тэрилтэлэ-
ригэр марксизмн-а-ленинизмн-а экзамен туттарыыны 
уларытан ССКП историятыттан, философияттан, полит-
экономияттан, научнай коммунизмтан биири талан эк-
замен туттарар туЬунан уураах ылыммыта. Билин-н-и 
5 курс студеннара ити экзаменнары барыларын тут-
тарбыттара. Уонна то§о иккистээн туттарыахтаахта-
рый? Былырыын СГУ-ну 95 бутэрээччи ан-ардас ити 
предмети кыайай туттарбаккалар диплом оннугар справ-
ка ылан тардаспыттара. 

— Марксизм-ленинизм идеологиятын хайдах саныы-
гьш? 

— Билигин бу иннэ-кэннэ биллибэт кэммитигэр, исто-
риябыт кырдьыга ситэ олодура илигинэ ССКП история-
тын хайдах туттарыахха себуй?! Кун аайы сан-аттан 
сан'а тус-туЬунан ис хоЬоонноох ыстатыйалар тахса 
тураллар. Экономикабыт сатарыйан турар кэмигэр 
политэкономияны хайа ертуттэн свп диирбит, социа-
лизмн-а олорбуппут да, олорорбут да, олоруохтаахпыт 
да биллибэт. Маркс, Ленин улэлэрэ суруллубуттара 
наЬаа ыраатта. Ити улэлэргэ оло§уран сан-алыы ке-
РУ_У, уларытыы, билин-н-и кэмн-э эппиэттиир идеология 
наада. Уопсайынан, урдук уорэххэ ан-ардастыы марк-
сизм-ленинизм теориятын эрэ уврэтэр тутах уонна сыы-
ha буолуо дии саныыбын. Аныгы киЬи олохпут дэгэт-
тэрин бары ертуттэн керуехтээх, ала-чуо социализм 
«хара5ынг._^,_эрэ буолбакка, капитализм туох терут-
тээдин, туг^-^уврэтэрин эмиэ. 

— Yepax чааЬынан университекка уларыта тутуу . 
барар дуо? 

— Кыралаан барар диэххэ сеп. Холобура, бу да ту-
. гэн, студеннар уонна преподавателлэр икни ертуттэн 

вйдеЬен септевх быЬаарыыны ылбыттара эмиэ уларыта 
тутуу. ХаЬыат нен-уе СГУ 5 курсун студеннарын аат-
тарыттан ученай совет чилиэннэригэр уонна универси-
тет салалтатыгар, студеннары сопке ейдеен, утары хар-
дыы он-орбуттарыгар махталбытын тиэрдэбит. 

Университеты бутэрээччилэр диплом иннинээ^и прак-
тикаларыгар, каникулларыгар, дипломнай улэ суруйа 
сылдьал.тар. Кинилэргэ барыларыгар ситиЬиилзэх ке-
мускээЬини ба1;арабы1г. 

Р.БАИШЕВ, студент. 

«Саха кэскилэ» тугу гынарый? 
«Саха кэскилэ» общество 

1989 сыл бэс ынын 12 куну-
гэр тэриллибитэ. Соторутаа-
н-а диэри общество «Саха ты-
ла» диэн ааттаах этэ. Обще-
ство регнстрациялана илик, 
счета суох. Билигин супньу-
нэн Тыл, - литература уонна 
история институтун общест-
веинай улэтин быЬыытыпан 
ыытыллар. 

Общество улэтин «Эд?р 
коммунист» уонна «Бэлэм 
буол» эрэ нен-ув билснэххэ 
сеп. «Кыым» бинргэ улэлиир-
тэи быНаччы аккаастана илик. 
Ол гынан баран общество ма-
тырыйаалларын таНаарбат 
буола сатыыр. Ол нЬин обще-
ство «Кыымы» кытта улэ-
лииртэн быстах кэмн-э аккаас-

танан турар. «Молодежь Яку-
тии» хаЬыат общество маты-
рыйаалларын таНаарбат. 

Билигин «Саха кэскилэ» 
общество кииннэрэ Булуу, 
Чуранчы, Томно, Горнай оро-
йуоннарыгар бааллар. Саха 
сирин таЬыгар Хабаровскай 
кыраай сахалара киин тэри-
нэн тураллар. Бу кииннэр ус-
таантара, программалара, 
структуралара балачча ура-
тылаах. 

Общество реснублнканскай 
киинэ Якутскайга улэлиир. 
Билигин кини биэс салаалаах. 

1. Тыл салаата. Бу салаа 
«Тыллар тустарынан сокуон» 
бырайыагын 01Г0рбута, били-
гин тыл сайдар суолларын 
кердуур. 

2. Икни тылланыы салаата. 
Бу салаа нуучча тыллаах нэ-
Ьилиэнньэни Саха тылыгар 
уерэтэр. Билинчги туругунан 
«минимум тылдьыт» уонна 
«минимум программа» oiro 
Нуллан тураллар. 

3. «Кут-сур» тумсуу. Бу 
тумсуу саха норуотуи вйун-
санаатын, ИТЭБЭЛИН, угэстэ-
рин тилиннэриигэ улэлннр. 
ЭНиилгэттэн айыы оскуола-
тын арыйар былааннаах. 

4. «Хомус» тумсуу. Бу экс-
нериментальнай - литератур-
иай тумсуу. Айар ньымалары 
кердвв11ун'1гэ улэлиир. Су-
руйааччылар союзтарыттан 
тутулуга суох. 

5. «вй-санаа» киин. Бу 
тумсуу caira уескээн эрэр. 

Киин саха норуота сайдар 
кэскилин онлиэхтээх уонна 
онно тирэнэн caira платфор-
ма, устаап, программа oiro-
руохтаах, салаалар улэлэрин 
суруннуехтээх. 

Общество кулууба «Алтан 
сэргэ» диэн ааттанар, икки 
нэдиэлэцэ биирдэ улэлиир. 

«Саха кэскилэ» общество 
аадырыНа — 677891, Дьо-
куускай куорат, Ленин прос-
пега, 39 эбэтэр 677013, Дьо-
куускай куорат, Каландара-
швили уул., 27-тэ, 384 .№-
дээх aniini'ii 1 п-;iii дьааЬьич. 

Л.А.АФЛНАСЬЕВ, 
«Саха кэскилэ» 

общество председателэ. 

Улугуруу догмаларын ур^йиэххэ 
«Саха кэскилэ» общество 

Саха республиката атын рес-
нубликалары кытта тэн" бы-
раантанарын иЬин уонна саха 
тыла государственнай статус-
танарын иЬин oxcyhap. 

БиЬиги ейгв-caHaaga икки 
куус харсыЬар дии саныыбыт: 
силлиМинктэр (омуктар сил-
лиЬэллэрин иНин турааччы-
лар) уонна бэйэтиктэр (омук 
самобытнай буолар быраан-
таах диэччилэр). 

СиллиЬииктэр государст-
веннай политика быЬыытынан 
уескээбиттэрэ. «Омуктар сил-
лиЬиилэрэ» диэн ааттанар 
политика этэринэн кыра омук 
сайдарын туНугар бэйэтин 
национальнай уратытын су-
тэриэхтээх. Дьэ, ол иЬин Са-
ха угэстэрэ, тан-аНа-саба, aha 
сарбыллан испиттэрэ. Togo 
диэтэххэ ити уратылар сай-
дыыны мэНэйдиир хаалын-
ньан- курдук сыаналаналла-
ра. 

Бу политиканы саха но-
руотун сорох етте (ордук 
уерэхтээх етте) ылыммыта. 
Ол тумугэ 6НЛИ1ГН-Э диэри 
кестер: ogony тереебут ты-

лыттан тэйитии, культура^а 
керунньук сыЬыаннаЬыы, бэ-
йэ омугун сэнээНин уо.д.а. 

Бэйэтиктэр национальнай 
буолар бырааптаахпыт, сай-
дыыбытыгар бэйэбит ураты-
быт кестуехтээх дииллэр. Ол 
гыпан баран маннык санаа-
лаах дьон мэлдьи государст-
веннай политика хааччабын 
иЬинэн улэлииргэ тиийбиттэ-
рэ. Ол хааччахтан кыратык 
табыстылар да националист 
ааттаналлара. 1930 сылтан 
«олоьгхону охсуохха, эЬиэкэ-
йи эНиэххэ» диэн ло;!уптан 
садалаансахл норуотунураты-
тын суох гынар туНугар те-
Ьелеех хампаанньа барбытай! 
Саха культурата 60 сылы 
6(jiha толору сайдыбат, сар-
быллан иНии усулуобуйаты-
гар олорбута. Ол тумугэ бил-
лэр: биНиги нэНилэнньэ 
уунуутугэр аан дойдуга биир 
саамай бутэНикпит, олохпут 
таЬыма памыНах, культура-
быт, тылбыт сутэр кирбиигэ 
чугаНаан турар. 

Билигин атын кэм, уНуктуу 
кэмэ уескээтэ. Олох хаттаан 
сергуйуехтээх. Сайдыыны 

хааччахтыыр мэИэйдэри туо-
ратыахтаахныт. Дьэ, ол иЬин 
биНиги норуот быЬыытынан 
толору сайдар суолу тобу-
луохтаахпыт. Ону биЬиги рес-
публикабыт толору быраап-
таннабына, тылбыт государ-
ственнай буолладына эрэ си-
тиНэр кыахтаахпыт. 

Билигин республикаца ким 
хаЬаайыный? Сою;!най биэ-
дэмэстибэлэр. БиЬиги кини-
лэргэ дьуккаах олорор кур-
дукпут. Отгон тылбытын сер-
гуппэтэхпитинэ культурабыт 
хайдах сайдыа1зай? 

Бу биЬиги туруорсуубутун 
улугуруу кэмигэр уескээбит 
вй-санаа, силлиЬииктэр тол-
куйдуур стереотиптара ута-
рар. Кинилэр ойдере-санаа-
лара билигин да инерция бы-
Ьыытынан урукку государст-
веннай идеологияда охтор. 
Улугуруу стереотиба туохха 
кестеруй? Нуучча норуотугар 
албын ньыла}гна11ыы (итин-
нэ убайымсытыы оло5урар), 
нсторияны ньылдарытан кер-
деруу, урукку кыайыылары 
эрэ чорботуу, итэйэстэри са-
быныы, caira уескуур кестуу-

лэрн абааНы керуу. БиНиги 
салайар аппаранпыт улэлиир 
стилэ «Кыым» хаЬыакка кис-
тер. Бу этиллэр бэлиэлэр ба-
рылара «Кыымца» бааллар. 

Бэйэлэрин демократтары-
пап ааттанар «Радикаллар», 
«Демократическай союз», 
«Быыбардааччылар кулууп-
тара» партократияпы кытта 
охсуЬабыт дииллэр буолан 
баран, олохтоох норуот ту-
руорсар боппуруостарын ей-
девбеттер, ейвебеттер. 

Билигин биЬн! и быНаарыы-
лаах сокуоннары ылынар кэм-
нэрбит чугаЬаан эрэллэр. Он-
но биЬиги бэйэбит интэриэс-
питин туруорсарга бэлэммит 
дуо? Бырааппытын кемускуур 
кыахтаахпыт дуу эбэтэр урук-
кубут курдук «кыратык эмэ-
тик бэрсэллэрин» куутэбит 
дуу? 

Ырытыы кердерерунэн но-
руонпут ситэ уЬукта илик. 
Улугуруу вЙ0-санаата caira 
усулуобуйава сеп тубэЬэр 
ньымалары булла. Онон кыа-
йыы чэпчэкитик кэлэр кыада 
суох. 

Л.АФАНАСЬЕВ. 

198< сыл... Биллэрин курдук, ити сыл 
Cfl.d университетын студеннарыгар улахан 
уларыйыылары а5албыта. Ону сэргэ саха 
студеннарын туНунан ейдебул дьон-но-
руот вйугэр-санаатыгар эмиэ биллэрдик 
до5олон-нообута. 1986 сыллаа5ы айдаан 
Саха сиригэр эрэ буолбакка, бутун Со-
юзка хас эмэ твгул улаатан, ньиргиэрдэ-
нэн иЬиллибитэ. Университекка ол кэмн-э 
суох дьоннор «саха студеннара улахан 
айдааны таЬаарбыттар,куорат нууччаларын 
са5аларыттан ылаттаабыттар yhy» диэн 
истибиттэрэ диэтэхпинэ мин, бука, улахан-
нык сымыйалыам суо^а. Оттон дойду киин 
сирдэригэр хайдах курдук кутуруктанан-
сиэллэнэн тиийбитин урдук эппиэттээх 
улэНиттэр В.М.Мироненко, Е.К.Лигачев 
тылларыттан, «Советское государство и 
право» сурунаал сирэйиттэн билиэхпитин 
сеп. Уонна, саамай ыарахана — туох кис-
тэлэ кэлиэй, биЬигини биирдэ оройго 
биэрбит партия обкомун II I Пленума, 
Ю.Н.Прокопьев дакылаата... Бу дакылаак-
ка С а х а студеннарынан сирэйдээн бутун 
норуот улаханнык буруйдаммыта. Ол 
муус устар ыйга буолбут айдаан студен-
нар националистическай хамсааЬыннарын 
быНыытынан сыаналаммыта. БиЬиги ессе 
билбэппит, КИМ итинник ыарахан сыана-
былы, итинник харан-а дьаралыгы уни-
верситет студеннарыгар, университекка 
бэйэтигэр да5аны ин-эриэн ба5арбытын. 
Базар, уеНэттэн туНэрбиттэрэ буолуо, эбэ-
тэр биНиги дьоннорбут, ханнык санаанан 
салайтаран эбитэ буолла, хоннохторун 
аннын аНан, бэйэлэрин «кыахтарын» му-
н-ур yhyrap тиэрдибиттэрэ буолуо. Дьэ, 
КЭМНИЭ-КЭНЭ5ЭС, билигин харахпыт аНыл-
лан, урут туох буолбутун, бэйэбитин туохха 
тириэрдибиппитин ейдвен-тейдвен кервн, 
ааспыт куннэри-дьыллары олох атыннык 
сыаналаан эрэбит. Ол холобурунан былы-
рыын буолан ааспыт университет комсо-
мольскай отчуоттуур-быыбардыыр мун-
H b a g a буолуон сеп. Онно студеннар ту-
руорсууларынан! 986 сыллаах событиелар-
га аналлаах комиссия тэриллибитэ. Ко-
миссия председателинэн Иван Чиркова 
талыллыбыта. Кинилэр улэлэрин интэриэ-
Ьиргээммин, мин И.Чиркоевы керсен, 
маннык кэпсэтэн турардаахпыт: 

— Иван, комиссия сурун соругунан туох 
буоларый! 

— 1986 сыл туНунан студеннар ортоло-
ругар хоп-сип киэн-ник тар5аммытын та-

ХАРА МЭ1Г CYTTYH 
батык быНаараары, студеннар бэйэлэрин 
ейдерунэн ол событиелары хайдах сыа-
налыылларын билээри биНиги бу комис-
сияны тэрийбиппит. Бу дьыала^а бэйэ-
бит сыанабытын дьин~ матырыйаалларга 
оло5уран биэриэ5ин", хоптон-сиптэн арах-
сан бэйэбитин ырааНырдыныадын". Дьи-
н-инэн дазаны, студеннар хаЬаан-н-а диэри 
сирэй-харах анньылла сылдьыахпытый?, 
Бэйэбит турумматахпытына, ким да туо-
раттан кэлэн туруорсан кеннеттврув суо-
5а. 1986 сыллаа5ы собы'тиелар бутун Со-
ветскай С о ю з дьонун ейугэр-санаатыгар 
оспот баас буолан сылдьар. Ол баас теНе 
кыалларынан тургэнник оНоруллуохтаах. 

— Комиссия ханнык матырыйаалларга 
оло^ураи бэйэтин улэтин ыытта! 

— БиЬиги кыахпыт тиййэр матыры-
йаалларынан Ярославскай оройуон народ-
ней суутун бириигэбэрин куоппуйата, ол 
КЭМНЭЭ5И событиелар туоЬуларын, эмсэ5э-
лээбит дьон. быЬаарыы суруктара, Саха 
А С С Р ИДьМ-н « 1986 сыллаахха Якут-
скай к. ыччаттарын ортотугар буолбут об-
щественнай бэрээдэги кэЬиилэр тустары-
нан» диэн справката, СГУ парткомун справ-
ката, муус устар 3 кунугэр буолбут уни-
верситет студенческай активын мунньа-
5ЫН докумуоннара уонна партия обкомун 
I I I Пленумун матырыйааллара буолбут-
тара. 

— Комиссия чилиэннэрин ханнык прин-
цибинэн, ханна уонна хайдах талбыттарай! 
Студеннартан ураты кимнээх киирбиттэ-
рэй! 

— СГУ комсомольскай мунньазар бу ко-
миссияны тэрийэр туЬунан быЬаарыы 
ылыллыбыта. Университет преподавател-
лэрин бастаан киллэрэн туран, испииЬэк 
он"орбуппут. Онтон комсомол комитетын 
(^ытта субэлэЬэн баран, комиссия5а сту-
деннартан ураты кими да киллэрбэккэ 
быЬаарбыппыт уонна оччотоо5у кэмн-э 
уерэммит университет выпускниктарын 
киллэртээбиппит. Барыта то5ус киЬи буол-
бута: биэс киЬи — билигин уврэнэ сыл-
дьааччылар, ус киЬи — бутэрбиттэр, биир 
— комитет чилиэнэ. Бу то5ус киЬиттэн 

1986 сыллаа5ы событиеларга иккитэ кыт-
тыыны ылбыта. 

— Бу сотору буолуохтаах партия об-
комун Пленумуттан Эн тугу куутэ^ин! 

— Пленум барыбытыгар улахан интэ-
риэЬи уескэтэр. Балазан ыйынаазы партия 
КК Пленумун матырыйаалларын, онно 
Ю.Н.Прокопьев этиитин бары аахпыт буо-
луохтааххыт. Хас биирдии киЬи санаата 
тус-туЬунана биллэн турар. Мин санаа-
бар, 1986 сыллаахха демократия бастакы 
хардыыларын сарбыллыбыт утахтарын би-
лигин хайаан да силимнэниллиэхтээх. 

— 1986 сыллаа^ы Ml Пленум уураах-
тара кетурулуннэхтэринэ, Эн санаа^ар, 
туох уларыйыылар тахсыахтарын собуй! 

— Уларыйыы тахсыахтаах. 1986 сылы 
аЬара кууркэтэн кэбиспиттэрэ. Онтон 
уруок ылан, билигин дьон ейе-санаата 
барыны-бары ыаран-натан толкуйдуур буо-
луохтаах. 

— 1986 сыллаахха ханнык .студеннар 
миэрэ5э тардыллыбыттарай! 

— Ити дьыала5а эриллэ сылдьыбыт 
студент ахсаана элбэх. Д.Винокуров, М.Ба-
рашков (ПФ-лар),П.Сивцев (ТСО лабора-
на) сууттанан баран хаайыллыбыттара. 
Ону таЬынан, билигин биЬиги чуолкай-
даЬа сылдьабыт, элбэх киЬи атын миэ-
рэлэргэ тардыллыбьрттара. 

— Соторутаа^ыта университекка С С К П 
обкомун секретара А.А.Попов уонна да 
атын эппиэттээх улэНиттэр студеннары 
кытта корсуЬуулэрэ буолбута. Онно эНиги 
комиссия^ыт улэтин туНунан иЬитиннэ-. 
риллибитэ. Эн санаа^ар хайда^ый, бу кор-
суИуу ханнык эмэ туНалаах буолла дуу, 
эбэтэр туох да улахан суолталаа5ы квр-
дербете дуу! 

— Отчуоту кытта билиНиннэрэрбитигэр 
обком комиссиятын чилиэннэрэ кыттыыны 
ылаллара хайаан да наада этэ. Ол иЬин 
биЬиги А.А.Поповка тиийбиппитигэр, кини 
уеруунэн себулэспитэ уонна университек-
к а . кэлбитэ. Бу керсуЬуугэ комиссия чи-
лиэннэрэ уонна студеннар утары керсен 
олорон a b a j a c T b i K кэпсэтиэхтээх этибит. 
Мин санаабар, ол тзбылынна. Обществен-
най санаа олус куустээх эбит, студеннар 

санааларын аЬазастык этэр буолан эрэл-
лэр. Мантан сиэттэрэн, ессе биири этиэх-
пин ба5арабын: активнай позициялаах 
студеннар билин"ээн-н-э диэри салалта ха-
ра5ар хайдах эрэ мэлдьи туора керуллэ 
сылдьаллар. 1986 сыл биир охсуута итин-
нэ сытар, биЬиги студеннарбыт, куттан'ар 
санааттан эбитэ дуу, общественнай олох-
хо кыттыспат буолар позициялара бв5вр-
геете. 

— Студеннар керсуЬуугэ а^ыйахтарын 
комиссия председателин быЬыытынан хай-
дах быИаара^ын! 

— Биллэриилэри соруйан эрдэттэн ыйа-
талаабатахпыт. Эппитим курдук, бу квр-
суЬуугэ комиссия чилиэннэриттэн уонна 
студеннартан ураты ким да туора киЬи 
наадата суох этэ. Мин санаабар, теЬе да 
киЬи а5ьгйа5ын иЬин, керсуЬуу учугэй-
дик барда. 

— Комиссия улэтин бутэрдэ дуу, ессе 
да улэлиир былааннаах дуу! 

— БиЬиги салгыы. улэлии сылдьабыт. 
Прокуратура докумуоннарын кытта бил-
сиэхтээхпит. Студеннарга омугумсуйуу 
дьаралыгын ким сыбаабытын ессе учу-
гэйдик чуолкайдаан баран норуокка ти-
риэртэрбит диэн ба5а санаалаахпыт. 

— Иван, биНиэхэ интервью биэрбиккэр 
махтанабыт уонна «Илдьит» редакциятын, 
аа^ааччыларын ааттарыттан комиссия^а 
кырдьык туЬугар улахан сит.|Ннчлэри ба-
5арабыт. Чахчы Даманы, 1986 сыл биЬиги 
ейбутугэр-санаабытыгар ааспат-оспот дьар-
^а буола сылдьыбатын, хара мэн- суттун. 

Итинник кэпсэтии тохсунньу ыйга буо-
лан турардаах. Ол гынан баран техниче-
скэй биричиинэнэн — республикатаа5ы ти-
пография «ЯУ» хаЬыаты бэчээттииртэн 
аккаастанан, тахсыбакка хаалбыта. 

Соторутаазыта С С К П обкомун V I Пле-
нума буолан ааста. Угус сыыЬа быЬаарыы-
лар кеннерулуннулэр. Университеппытыт-
тан националистар кыЬаларын дьаралыга 
уЬулунна. 

Базар, КИМ эмэ этиэ, T050 санаан кэлэ-
кэлэ хасыЬабыт диэн. Онуоха хардарыах-
пын базарабын. Ааспыты ааспыта диэн 
умнар сыыЬа буолуо. Ааспыт кэм уерэх 
буоллун, хаЬан да тылга да, дьыалаза да 
эппиэтинэс, ейдвен-твйдевн сыанабыл 
баар буоллун. 



БУ ААТА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ ДУО? (Ahagac санаа) 
Интернационализм диэн 

биНиги тугу ааттыыбытый? 
Кистээбэккэ эттэххэ, мин ити-
ни, ейум татымыттан эбитэ 
дуу, билин-н"ээн-н"э диэри си-
тэ ейдуу иликпин. Олус чаас-
татык биНиги республикабыт 
интернациональнай, 70-тан 
тахса омук бэрэстэбиитэллэ-
рэ бииргэ сарын-сарыннарыт-
тан ейеНен, биир иллээх дьиэ 
кэргэнинэн улэлииллэр уонна 
уврэнэллэр диэн уврбут-кеп-
пут куолаНынан телевидение-
нэн, радионан да этэллэрин, 
хаНыаттарга да суруйалларын 
истэбит, билэбит. КиЬи, кыр-
дьыктык уерэрэ-кетерв баар 
дуо? 

БиЬиги республикабытын 
элбэх киЬи ан-ардас харчы эрэ 
елере охсон барар сир кур-
дук сыаналыыллара бэркэ 
биллэр суол. Ол курдук, Са-
ха сирин олохтоохторо Орто 
Азияттан сылдьааччылары 
иирбит ыарахан сыана5а ба-
haapra, фрукта атыылыы ту-
ралларын, Кавказ дьонун 

арыгы талонунан, арыгынан 
успукулээннии сылдьалларын 
эбэтэр киоскаларга сибэкки 
атыылыы олороллорун угус-
тук кереллер. Сорохторун 
Саха сирин оройуоннарыгар 
холтууралаан соччо уйэтэ 
суох хотон, дьиэ-уот туталла-
рынан эрэ билэбит. Tbia си-
ригэр угус омуктар тустары-
нан итинтэн атын улахан ей-
дебул соччо cyoga буолуо. 
Оттон цыганнары Якутскай 
куорат универмагын иннигэр 
атыы-тутуу, эргиэн-урбаан 
6350 буола сылдьалларын 
кербетех киНи бэрт а5ыйах 
ини. Ити «иллээх дьиэ кэр-
гэн-н-э улэлиир-хамсыыр» 
дьон быЬыылара-майгылара, 
тутта-хапта сылдьаллара, 
культуралара уксугэр олус 
толоос, томороон буолар. 
Ити кэнниттэн, биллэн турар, 
туох ытыктабыла, убаастабы-
ла баар буолуон себуй? Итин-
ник кэлэ сь|лдьааччылартан 
бутун омук туЬунан олус ку-
hagaH ейдебул уескээн хаа-

лар. Ол интернационализм 
принциптэрин бе^ергетер, 
тупсарар дии санаабаппын. 
Республика5а дьон кэлэллэ-
рин-баралларын хааччахтыах 
баар этэ. Ити бастакытынан. 

ИккиЬинэн, эмиэ итинник 
интернационализация Саха 
государственнай университе-
тыгар костер диэххэ сеп. 
1985-86 уерэх дьылыгар С Г У -
га 7 9 , 5 % сахалар эбит. 1986 с. 
обком I I I Пленумун уураа-
5ЫН быЬыытынан, «хайаан да 
бу дьыаланы тэн-нээтэххэ са-
танар» диэн кэккэ миэрэлэр 
ылыллыбыттара. О л тумугэр, 
билигин Саха ыччата универ-
ситекка киирэригэр араас 
ыарахаттары керсен aahap 
буолан турар. Оттон атын 
омук буоллун- да — баНаа-
лыста, СГУ аана ahajac, би-
Ьиэхэ интернационализм. 
Итинник ньудьу-балай, то-
лоос ньымаларынан норуот-
тар до5ордо11ууларын бв5вр-
гетер сатаммата буолаарай? 

УсуЬунэн, ескетун ким эмэ 

тервебут норуотугар, тылы-
гар, культуратыгар силлиэн 
да ба^арбат буолла^ына, ол 
гынан баран нууччалыы ла-
быр^аччь! сакарар буолла 
да — бу киЬи дьин-нээх ин-
тернационалист диэн туктэри 
ейдебул уескээбит. Итиннэ 
да5атан эттэххэ, Якутскай куо-
ракка тыаттан киирбит, нууч-
чалыы учугэйдик билбэт киНи 
улахан эрэйи керсер. Онноо-
5ор ыраах тыа оройуоннары-
гар, нуучча олох да суох си-
ригэр, биллэриилэр, плакат-
тар барыта Т050 эрэ нуучча-
лыы эрэтылынан суруллубут 
буолаллар, OHHOOgop мун-
ньахтарга дакылааттар нууч-
чалыы аадыллаллар. Ити кэн-
нэ советскай норуоттар тэн" 
бырааптарын туЬунан тугу 
этиэххэ себуй? В.И.Ленин этэн 
турардаах: «Нуучча тылын 
уерэтиигэ ханнык да куЬэ-
йии суох буолуохтаах. КуНэ-
йии улуу, кыахтаах нуучча ты-
лын тар^аныытын эрэ бытаар-
дыа, эссе саамай куЬазана 

i 

ТАПТАЛ КЫЫМА XAhAH ЭРЭ.. 
УРУЙДААН 

Им-дьим, 
ирим-дьирим, 

Илиибэр 
илиилэр, 

Уоспар 
уостар, 

Ытыспар сып-сылаас 
Урун- TYY мээчиктэр, 
Кинилэр туллуктар 
Кетееру мехселлер. 
Кестеллер харахпар 
Хаар мв5ан хатын-нар, 
Кинилэр квпелер 
Кэрэчээн тэтин-нэр. 

Кэлиий миэхэ, чыычаабым! 
Айаас СОНОБОС миинэьгн-ин 
Кый ыраах кетуеххэ 
Истин- имэьг иэйиигэ! 

TaTHff Куо5а 
Кылбаа ма1ган кубалыи 
Оргууй устан ИСТЭ5Э 
Сылаас сиккиэр сипсиЬэр 
Нарын-намчы тэтин-э. 

Аргыый суугунаан ааста^а 
Саха нарын кыысчаана, 
Сурэх тохтоон ыллэБа 
Тэтин- Kyoga сугуруйэ. 

Аргыый хамсыыр лабаалар, 
Сыыйыы нарын тарбахтар 
Илиибиттэн сиэтэн-н-ит 
Илдьэ бара турдаргыт. 

Хара харахтар ардыгар 
Умайар буолар эбиттэр, 
ДууНаны абылыыр уоттара 
СурэБИ ньуелутэр квБутэ. 

«Айыы оргостуом»— 
дэЬэн-н-ит 

ДьылБа бэлэБИн тумнумак, 
Ааспыт тапталы таьгнарыы— 
Тэпсии 6vo.i6;rrax тапталы. 

У Ору й ах таптал 
Кун кемус дуйдаах 
Оччугуйкаан уостарын-
ДууЬабын уулларан 
Убуруох курдуктар. 
Угуйар уоттаах 
Умайар уостарын-
Уруйдаан керселлер 
Уоруйах тапталы. 

Aahap дуо таптал 
АймаНыйар дууЬа 

ырыатыттан? 
Сутэр дуо имэн-
Сурэх тэбиэлиир 

иэйиититтэн? 

Сутэр! 
Сутэр сурэхтэн 
Суускэр суоллары 

хаалларан. 
Сутэр сойутан, 
СурэБи-быары мууЬурдан. 
Aahap! 
Aahap астытан, 
Хара баттаБы ман-хатан. 
Aahap аалбахтаан 
Ааспат баастары 

хаалларан. 
Aahap дуо 
Ама таптал, 
АймаЬыйар дууЬа 

ырыатыттан?! 

Лариса 
Анисимова 

УЬун уубун утуйан 
Анараа дойдуга 

аттаныам... 
Онно бадар туЬуу 

сытызБым, 
Эйигин туулбэр 

керуэБум — 
Эн миигин кууЬуоБун-, 
Эн миигин ууруоБун-, 
Эн миигин таптыаБын- — 
ОччоБО уйэлэр тухары! 

Мин дууЬам, 
СоБОтох дууЬам! 
Ырайга да кеппетех, 
Аадка да туспэтэх 
Сордоох дууЬам! 
Бу орто бараан дойдуга 
Yep буолан, ыар буолан 
Ким эрэ эрэйдээх суолугар 
Эмискэ кесте-сутэн 
Ийэ кутун куттуур 
Ыйаахтаахэбит буоллэБа... 
Ол эрэн, елук да буолан 
влбеерен сыттарбын 
ДьылБа-хаан тойоммуттан 
Ун-эн-суктэн сытаммын 
КердеЬуем этэ: 
— Мин дууЬам, 

мин ыарыым 
Yep буолан куттаатын 
XahaH эрэ тыыннаах 

сылдьан 
Таптаан, 

санаан эрэйдэммит 
КиЬибин! 
КеЬуннун, куттаатын! 
Ха-ха! 
Мин дууЬам, 
СоБОтох дууЬам, 
Ырайга да кеппетех, 
Аадка да туспэтэх 
Сордоох дууКам. 

КердеЬебун! 

Этиэм cyoga xahan даБаны 
Эйигин таптаан 

эрэйдэнэрбин, 
Хоруоппар илдьэ барыздым 
Хомолто буолбут 

тапталбын. 

Сарсыарда уЬуктан 
кэлээтин 

Билэбин, эйигин кербеппун, 
Атаах ОБОлуу харахпын 

симэ 
Оргууй таалан сыппаппын. 
Yryc субуллар дьоннорго 

• Билэбин, эйигин булбаппын 
Эдэр кыыстыы кулэ-уерэ 
СэргэстэЬэ хаампаппын. 

КиэЬэ улэттэн кэлээтин 
Билэбин, эйигин 

кууппэппин, 
Кэргэн киНилии таптыы • 

кере 
ИЬит тардан барбаппын. 

Арай туулум быыНыгар 
Билэбин, эн миэхэ 

КЭЛИЭБИН-, 
Kyyha туНэн уураан ылаат 
Бэйэн- эйгэБэр кетувБун-. 

Варвара 
Попова 

Быстахха барыта 
учугэй курдуга, 

Уйэлэр тухары 
салБаныах курдуга, 

Hahaa ер дьоллоохтук 
кулбутум, 

Телкебун керустум 
ДИЭН уербутум. 

Сан-аттан ырабын 
холбуурум, 

Сан-аттанырыабынайарым, 
Билбэтим туман-н-а олорон 
Мин куну керсер турукпун. 
Оо, сан-а кун! Ыраас кун! 
ЧаБыл кун! 
Эн Togo тыйыскын, 

тымныыгын? 
Мин саныыр санаабын, 

ырабын 
Эн Togo ыНаБын, 

тамныыгын? 

Дьолу мин уйбат 
кыахтаадым, 

Дьолу мин туоратыах 
тустаадым. 

Мин эмиэ СОБОТОХ 
хаалбытым. 

Мин эмиэ санаардаан 
барбытым. 

Таптаабат, ытаабат 
диирин- дуу, 

Ааттаспат, кердеспет 
диирин- дуу? 

Суох! Мелтехпун билбэтин-
учугэй, 

Кербекке, билбэккэ 
ааЬарын- учугэй. 

Ол куну утуетук саныыбын, 
Он-орбут алБаспын 

кердуубун... 
Ээ, арба... тимэБим туспутэ 
Уонна биир уоланым 

суппутэ. 

I 

естееНуну уксэтиэ...» (Соч. 
тол. хом., 24 т., 293—295 сир.) 
Оттон билигин биЬиэхэ нууч-
ча тылын билбэккэ эрэ рес-
публика, 0HH0050P оройуон 
да иЬигэр, сылдьар кэккэ 
ыарахаттардаах. Эбэтэр киНи 
булгуччу нууччалыЫ билиэх-
тээх дуу? Манна мин нуучча 
тылын да, нуучча норуотун 
да буруйдаан эппэппин. Итин-
нэ уксугэр олохтоох кадрдар 
бэйэлэрэ олус «кыЬанан-му-
Ьэнэн» улэлээбиттэрин туму-
гэ кестер. 

ТердуНу'^эн. Бутун дойду 
урдунэн Советскай былаас 
сылларыгар хас эмэ уонунан 
омук сууНунэн, тыНыынчанан 
сылларга сайдан кэлбит тыл-
лара, культуралара суох буо-
лан хаалбыттара (барыта адыс 
уонча этническэй бвлех). О н -
но КИМ да кыНаллыбат. Оттон 
Т050 эрэ сутэн эрэр уунээйи-
лэри, хамсыыр харамайдары 
«КыЬыл КИНИГЭ5Э» киллэртии-
бит ээ. 

БэсиКинэн, Советскай го-

сударство увскуе5уттэн ыла 
твЬелеех элбэх киЬи дашнак, 
мусаватист, пантюркист, пан-
финист, буржуазией нацио-
налист аатыран хаайыллыбы-
та, елеруллубутэ, буруйга-
сэмэ^э тиксибитэ буолуой?! 
Оттон нуучча норуотуттан 
биир да киНи шовинизмк-а 
буруйдаммытын билбэппин. 
«Араартаа да былаастаа» 
принцип буолла5а буолуо. 
Историябытын атын xapagbi-
нан керер кэммит уолдьа-
Ьа илигэ буолуо дуо? 

Бу билигин тэнийэн эрэр 
демократия, санааны атаста-
Ьыы теруттэригэр оло^уран 
бэйэм санаабын эттим. Маны 
атын дьон туох дии саныыл-
лара эбитэ буолла. Ким миэ-
хэ быЬаарыай, интернациона-
лизм диэн тугуй? 

И.ГАВРИЛЬЕВ, 
Ф Л Ф студена. 

Саахымат 
сонуннара 

Адыйах хонуктаадыта «Юность» стадион иЬигэр 
аЬыллыбыт саахымат кулуубугар СГУ чемпионата 
буолан ааста. КурэхтэЬиигэ университет 12 чулуу 
оонньооччулара кытыннылар. Турнир быйылгы сас-
таабын ылан кердеххв, 2 маастарга кандидат, он-гон 
атыттара бары бастакы разрядтаах пр - хыматчыт-
тар. Бу — квалификация ертунэн спортсменнар лап-
па УРДУК таЬымн-а тахсан иЬэллэрин туоЬулуур кер-
деруу буолар. КурэхтэЬиигэ ессе бииркиЬи кэрэх-
сиир тугэнинэн yYH9h иЬэр, кэскиллээх оонньооччу-
лары сэргэ улахан опыттаах спорт ветераннар.а кыт-
тыбыттара буолуон сеп. Ол курдук, федерация npajf-
седателэ П.С.Дмитриев кыттыбытын хайгыахха уон-
на атыттарга холобур эрэ offopyoxxa сеп. 

Ый: ан-ардаах, уЬун тын'ааЬыннаах курэхтэйии ту-
мугун кердеххв, куутуллубутун курдук, республика 
биир куустээх оонньооччута, маастарга кандидат 
Гумар Моисеев 11-тэн 9,5 очкону ылан эрэллээхтик 
бастаата. Оттон икки атын бириистээх миэстэлэр 
иЬин эрийсиилээх киирсиилэр буоллулар. Атыттар-
тан бэрт кыранан чорбойон, 7,5 очколанан опыттаах 
оонньооччу, маастарга кандидат С.Т.Софронов та-
дыста. Yhyc миэстэни 7 очколаах эдэр оонньооччу 
Иннокентий Сивцев ылла. Кини бастакы, иккис буол-
бут дьоннору кыайталаан, атыттары коэффициены-
нан сабырыйда. Бу кэскиллээх оонньооччу саахыма-
тын бырахпакка утумнаахтык дьарыктаннадына, 
инникитин даданы киниттэн элбэди куутуеххэ сеп. 
Кыайыылаахтар сыаналаах бириистэринэн уонна 
грамоталарынан надараадаланнылар. 

И.ПАВЛОВ, 
ГПТУ уврэнээччитэ, 

ыалдьааччы. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Оргкомитет ЯГУ по проведению юбилей-

ных -мероприятий, посвященных 45-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и 
профком ЯГУ объявляют на страницах га-
зеты «Якутский университет» конкурс на 
лучший очерк (материал) о наших ветеранах 
тыла, награжденных медалью «За доблест-
ный труд 1941-1945 г.г.», а т а к ж е с запи-
сью в трудовой книжке о работе в тот 
период. 

Краткие сведения о наших ветеранах, а 
т а к ж е информацию о проведении конкурса 
можно узнать в профкоме ЯГУ (каб. 204) . 

Работы принимаются в профкоме и ре-
дакции «ЯУ» до 30 апреля. 

Оргкомитет, профком ЯГУ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
2 4 апреля в 10 часов откроется общеуниверситет-

ская научно-практическая конференция, посвящен-
ная 45-летин» Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

МЛ. 02073 
И.о. редактора 
И.Саввинов. 


