
Сэрии бэтэрээнэ кэпсиир
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Гоби куйаарын, Хинган хайаларын уҥуордаан

Тыылга суостаах сэрии ыар тыына 
биллэрэ. Син биир ынырыллыахпыт, 
сэриилэһэ барыахпыт диэн күүгэрбит. 
Фронна 1943 сыл от ыйын 12 күнүгэр 
ыҥырбыттара. Бүлүүттэн 800-чэ 
буолан айаннаабыппыт. Арааһа, атын 
улуустар бааллара буалуо, Бүлүүпэн 
хаһан итиччэ киһи биир кэмҥэ ба- 
рыай? диэн калин саныыбын.

Байыаннай курстарга үөрэтэр 
Мальта диэн станцияда тиийбиппит. 
Мин ыаддьан хаалан, медпуунна сыта 
сылдьыбытым. Сүгүн аһаппаттар, 
аһылыкгара суох буоллада, үөрэппитэ 
буолан сүүрдэллэр-көгүталлэр этэ.

Үөрэдэ суох, улуус кьггыы нэһи- 
лиэпптан сыддьар киһи нууччалыы да 
билбэт этим. Туту тук дииллэринэн 
сылдьарбыт: «бар» диэтэхтэринэ 
барабыт, «кэл» диэтэхтэринэ кэлэбит. 
Кэлин син быһаарса үөрэммиппит.

Курстарга үөрэтэн баран, ол аата 
сааны тутары, стройунан хаамары, 
хамаанданы истэр буолбуппутун 
кэннэ, ардаа иддьэн иһэн, Селенга 
өрүс таһыгар баар станцияда тохтоп- 
путгара. Япония сэриинэн түһээри 
сорунар диэн буолбута. Син уһаабып- 
пыт. Саллааттар дьоппуон түспэт 
буолла, аккаастаммыг диэн кэпсэтэл- 
лэрэ. Биһигини 1944 сыллаахха арҕаа 
ицдьибитгарэ.

* * *
Саратов куоракка тиийбиппит, 

онтон Курскай Дуга бэтэрээ өттү- 
нээди уобаластар сирдэригэр, аатта- 
рын умнаталаан кэбиспиппин, хор- 
дойбут баандалары утары ыыппыт- 
тара. Таннарыахсьгггар, власовецтар 
баандалары тэринэн, дэриэбинэлэри 
халаан аһаан сылдьаллар дииллэр этэ. 
Сэрии кэмэ буоллада. Бйһиги армия- 
бьпыгган, немец армиятьптан күрээ- 
бит дьон ойуурга саһан сылдьаллара. 
Халаан, талаан, сүтэрэллэрэ суох, 
кыыллыйбыг дьон буоллада.

2-с Украинскай фроҥҥа ол дьону 
суох гынаргатэриллибит полкада үс 
ый буолбуппуг. Ханна сылдьыбыппы- 
тын, сэриилэспиппитин ким билиэ 
баарай?

* * *
Онтон немец билиэннэйдэрин 

харабыллааһынҥа анаабьптара. Ва- 
гоҥҥа толору хаалаан баран, Дальнай 
Востокка адаларбыт, үксүн Иркутскай 
уобаласка түһэртиирбит. Таҥастарын 
тимэхтэрэ, бачыыҥкаларын быалара 
суох буолара. Поеһынан айаннаан 
иһэн, ону сиэн өлөллөр эбит этэ. 
Синнэригэр түспүт, тыыннаах эргий-

Улуу Кыайыы өрөгөйдөөх 70 сылыгарХаҕын ытык кырдьаҕаһа Яков 
Петрович Григорьев уһундьоллоох олоҕор эмиэ төгүрүк үбүлүөйдээх 
сыла - 90 кыстык хаарын санныгар уулларда. Сэрии кыттыылааҕар, 
ытык киһилэригэр кулун тутар 1 күнүгэр олохтоох дьаһалта 
үлэһиттэрэ, оҕолоро, аймахтара истиҥ-иһирэх тыллары анаатылар, 
дойду салайааччыта В.В.Путин, республика, улуус, нэһилиэк 
салалтатыттан Эҕэрдэ суруктарын, сэмэй бэлэхтэри тутгардылар.

Биһиги олунньу саҥатыгар өрүсунуор сытар 8нэһилиэккэ соротоҕун 
хаалан олорор сэрии кытгыылааҕын анаан-минээн тиийэн көрсү- 
бүпггүт. Аарыма кырдьаҕас билигин кыыһын Ирина Яковлевнаны 
кытга дойдуларыгар иккиэн олороллор, тапталлаах кэргэнэ Христина 
Тимофеевна оҕолоругар куоракка олорон, сиэнкөрөр.

Сахаҕа улахан тэгил уҥуохтаах, кэпсэтэриттэн, туттарыпан- 
хаптарыттан көрдөххө эдэригэр сытыы-хотуу киһи, билигин да 
бэйэпш сааһыгар эрчимнээх, кырдьаҕас аандойдуга туох буола турарын 
биһигиннээҕэр бэркэ анаарар: «Украина сэриитэ хаһан тохтуой?» диэн 
ыйытыктан кэпсэтиини саҕалаата.

Яков Петрович сэриитэ сылдьыбьггын дьин- чахчы баары баарынан, 
эйэлээх олову тутууга үлэтин, дьиэ кэргэнин — уһун олодун ыксаабакка 
наллаан кэпсээтэ.

бэппит диэн кэбилэммит дьону аҕа- 
ларбыт. Кууллаахсухаарынывагоҥҥа 
бырадан биэрэдин, кипятогу стан
цияда бэйэлэригар ылларарбыт.

Отделение 12 саллаата ааны бары 
манаан туран аһарбыт. Ааны ары- 
йааччы билиэннэвдэргэ көстүбэккэ 
туран аһыахтаах. Биирдэ өлүү быа- 
лаах ааны ас диэн миигин соруй- 
дахтара буолуо. Ааны аһан исгахпинэ, 
билиэннэйдэр күрээри кэннибиггэн 
кэтэххэ тэбэллэр. Тыла суох барда- 
дым, баһаам элбэх киһи саабын ылаа- 
ры үрдүбэр түспүттэр үһү. Саам 
быатын тоҥолохпутган таһаара илик- 
тэринэ биһиэннэрэ боччуйбуггар. Ол 
билиэннэйдэр туохтан да куттаммат 
буолбут этилэр, ханна да өлөрбүт 
биир диэтэхтэрэ. Станция медпуу- 
нугар сытан өйдөммүтүм, улахан 
контузия ылбыт этим. Вода диэн 
станция быһыылааҕа, ый кэриҥэ 
сыппыгым, онтон чааһым дьоно кэлэн 
ылбытгара.

* * *
Кыайыы буолбугун туһунан пое- 

һынан айаннаан иһэн, Саратов куо
ракка истибиппит. Улахан миитин 
буолбута. Биһиэхэ саллааттарга ары- 
гы биэрбиттэрэ, икки паегу аһап- 
пыттара, үс күн сынньаланна ыып- 
пыггара. Дьонөрөкетөдүллэн үөрүү- 
көтүү бөдөтө, сэрии бүттэ, биһиги 
кыайдыбыт, өстөөдү самнардыбыт 
диэн. Ыар олох бүттэ диэн ытаһыы да 
баара. Мин эмиэ миитиҥҥэ үөрүү- 
бүттэн ытыахча буолан ылбытым. 
Кыайыы туһунан сонун оннук долгу- 
туулаах эта. Дьоҥҥо барыгыгар.

* * *

Ардаа сэрии бүтаэтин, аны илин, 
Японияны угары ыьпаллар. Тас Мон
голия кумах, таас куйаарынан хаам- 
тарбыттара, тыала диэн кумаҕынан 
самыыр курдук саба ыһар, туох да 
киһитэ тулуйбат хара соро этэ. Онно 
эмиэ охтон хаалбытым, өлө сыспы- 
тым. Элбэх киһи өлбүтэ. Дьон өллө- 
дүнэ, көмө-көмө баран иһэрбиг. Мас- 
от суох.

Кытай уонна Монголия диэки 
баар, дьоппуоннар ыла сытар Ман- 
чьжурияларын бэтарээ өтгүгэр Хаба- 
ровскайтан кэлбит улахан аармыйаны 
кытга холбоспуппут. Монгол аармы- 
йата барсыбыга, атгаах сылдьалларын 
көрөрбүт. Биһигини кытта холбос- 
потгор, бэйэлэрин хамаавдаларынан 
сылдьаллара. Хинган хайаларын 
туорааһьпгҥа өстөөхтөр бөдөргүтү- 
нүү бөдөтүн оҥостубутгарын сэрии- 
лээбиппит.

Аны кавалерист оҥорбуттара. 
Саабыла, 16 тимир ботуруоннаах 
карабин, икки граната, тимир күрдьэх, 
шинель барыта ыарахан сүгэһэр 
буолара. Хайдах тыыннаах ордон 
кэлбиппит эбитэ буолла? Хинган 
хайатын туорааһыҥҥа улахан кыргы- 
һыыларга икки атым елбүта. Ытыала- 
һыы буолла да, аккынан хаххалана 
түһэҕин. Өстөөх ытар буулдьата 
аттарга түһэр тыаһа иһиллэр да, 
курдаттаабат буулдьалаах дьон эти
лэр. Хотор сэптэрэ суох, мелгөх эбит 
диэн мин да, саллааттар да саныыллар 
эта.

Харбин куоратынан, Мукденынан 
сыддьыбыппыт. Сэрии бүппүта, дьоп
пуон сэриилэһэртэн аккаастанан 

кэбистэ диэбиттэрэ, хайдах кырга 
туруохтарай?

* * *
Сэрии бүтаэгин эмиэ билиэннэй- 

дэри харабыллааһынтга сылдьыбы
тым. Дьоппуоннары Находка муора 
пордугар муспуттарын Дальнай Вос
ток, Сибиир устун поеһынан тас- 
пыппыт.

Сыл кэритгэ Владивостокка би- 
лиэннэйдэри үлэлэтаргэ сулууспалаа- 
бытым. Дьиэбитигэр барыахтаах 
дьону Америка түһээри гынна диэн 
эдэрдэри тохтотон кэбиһэллэр. Хаба- 
ровскай таһыгар икки сыл тоннель 
хастарыытыгар кэтээбиппит.

Икки сылынан дьоппуоннары 
дойдуларыгар ыыппьптара, немец үйэ 
тухары хааллар дииллэр этэ. Дьоп
пуоннар Дальнай Восток куоратга- 
рыгар элбэх тутууну ыыппыттара. 
Бэйэлэрин бэйэлэрэ дьаһаналлара, 
генераллара кэргэннэрин кытта сыл
дьаллара. Биһиги саллааттарбыт ону 
көрө-көрө кыһыйаллар этэ. Влади
восток Золотой Рог бухтатыгар ба
йыаннай флот турара, утары Чуркин 
тумулунаады хайада билиэннэйдэри- 
нэн тоннель хастарбытгарын манаа- 
быппыг.

* * *
1950 сыллаахха дойдубар «Герма- 

нияны Кыайыы иһин», «Японияны 
Кыайыы иһин» мэтаэллэрдээх эргил- 
лэн кэлбитим. Атьптары хойут биэр- 
талээбитгарэ.

Аадар баладаҥҥа үлэлээбитим. 
Колхуос бөдөҥсүйүүтүгэр бэрэссэ- 
дээтэл онорбутгара. Үс сыл үлэлээ- 
битим, партияҕа киирбитим. Барыта 

49 сыл партияда сылдьбытым, кэлин 
аккаастаммытым. 3 сыл колхуос 
оскуолатыгар үөрэххэ Дьокуускайга 
үөрэммитим.

Ст. Аржаков диэн аатынан кол- 
хуоска Мастаах үс колхуоһа холбос- 
путугар солбуйааччы бэрэссэдээтэ- 
линэн үлэлээбитим. Совхоз буол- 
бутугар дойдубар - Хадынтга 4 сыл 
отделениеда управлякмцайдаабытым. 
Онтон Сэбиэккэ бэрэссэдээталинэн 
быыбардаабытгара, икки быыбарга 
олорбугум. Кэлин лесниктанпенсияда 
тахсыбытым, пенсиябын үрдэтээри 
кадровай булчугунан үлэлии сыддьы- 
бытым. Түмүгэр 132 солк. пенсия- 
лэммытым.

Кэргэмминээн Прокопьева Хрис
тина Тимофеевналыын ыал буолан, 
элбэх одону төрөтөн, киһи-хара 
онорбуппут. Тодус одотгон билигин 
7-тэ бааллар.

* * *
Уолаттарым икки сыллаадыта 

бэйэм дьиэм аттыгар сана дьиэ туган 
биэрбиттэрэ, онно олоробун эрээри, 
эрга дьиэбэр тахсыахпын бадарабын. 
Хадынна бастакы киин ититии уонча 
сыллаадыта мин дьиэбэр киирбитэ. 
Уолаттар бэйэлэрэ турба, батарея 
булан адалбытгара, онорторбутгара. 
Ороскуотун барытын бэйэбит уйум- 
муппут. Онно хосуһан, хата, хас да 
ыал киирэн хаалбыгтара.

Дойдубут политикатын ырыт- 
тахха, Советскай Союз эстиэдиттэн 
сатарыйыы барда дии саныыбын. 
Ханна көр-иһит, барыта уоран сиир 
буоллулар. Балаһыанньаны сана 
көннөрө сатаан эрэллэр. Сэриигэ 
сылдьыбыт дьон Сталины убаас- 
тыыбыт. Волгограда Сталинградка 
хаһан уларыган ааттыахгарай?

Нэһилиэк олодо үчүгай, булчут- 
балыксыт этим, биһиги дойдуга бул- 
таан-балыктаан, сир асгаан олоруохха 
сөп. Совхоз баайын тободор коопе- 
ративнай хаһаайыстыбаны ыспакка 
хаалларан астаахпыт: үүтгээхпит- 
сүөгэйдээхпит, арыылаахпыт, этгээх- 
пит.

Киһи эрэлтээхбуолуохтаах. Олох- 
хо, үчүгэйгэ. Биирдэ кэлбит олоххо.

Ити курдук, кырдьаҕас саллаат 
кэпсээнин түмүктээтэ. Ытык 
киһибитигэр Яков Петрович 
Григорьевка 100 сааһын өйүн- 
санаатын тута, сүһүөҕүн үрдүгэр 
сылдьан үөрэ-көтө көрсөрүгэр 
багдрыадын!

Николай КУПРИЯНОВ.


