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1909 г. 27 ДЕКАБРЯ  (110 ЛЕТ) родился в бедной 

крестьянской семье в 4-м Тогусском наслеге Вилюйского улуса 

Волков Афанасий Софронович – видный партийный и 

советский работник Якутской АССР, 1-й секретарь Кобяйского и 

Нюрбинского райкомов КПСС, заместитель Председателя Совета 

Министров ЯАССР, депутат Верховного Совета ЯАССР, 

заместитель председателя Верховного Совета ЯАССР, делегат 

XIX съезда КПСС. Награжден орденами Трудового Красного 

Знамени и Знак Почета. Умер в 1983 г. 

 

Ахсынньы 27 күнүгэр Саха сиригэр биллэр партийнайсэбиэскэй үлэһит, партия ХIХ 

съеһин делегата, Мастаахтан төрүттээх Афанасий Софронович Волков төрөөбүтэ 105 

сылын туолар.  

Аҕата Соппуруоп оҕонньор, дьадаҥытык да олордор, үөрэҕэ суох да буоллар, 

нэһилиэгин олоҕор көхтөөхтүк кыттар киhи эбит. Ол курдук ыраахтааҕы саҕана биир 

кэмҥэ кинээстээн дуу, чаччыыналаан дуу сылдьыбыта, сэбиэскэй кэмҥэ да улуус 

быраабатыгар, Совет хонтуоратыгар да сотору-сотору сылдьара, мунньахтары көтүппэтэ 

үһү. Муударай өйдөөх-санаалаах Соппуруон: «Бу биһиги, үөрэҕэ суох дьон, икки хараҕа 

суох киһиэхэ тэҥнээхпит», - диир эбит. Ол да иhин буолуо, кини уолаттарын туох баар 

санаатын, кыаҕын ууран туран үөрэттэрбитэ. Онон Охонооһой, Уоһук уонна Хабырыыл 

Мастаах оскуолатын бүтэрбиттэрэ. Онтон Охонооһойдоох Уоһук Бүлүүгэ киирэн 

үөрэхтэрин салҕаабыттара. Хабырыыл дойдутугар хаалан колхоз, Совет председателинэн 

үлэлээбитэ, эдэр сааһыгар ыалдьан өлбүтэ. Уоһук, райсовекка сир салаатыгар 

бухгалтердыы олорон, армияҕа ынырыллан барбыта, 1943с. кулун тутарга Харьков 

таһыгар кыргыһыыга өлбүтэ.  

Оттон убайдара Охонооhойу 1931 с., учуутал тиийбэтинэн Бүлүүтээҕи педтехникум 

3-с курсун бүтэттэрбэккэ эрэ, үөрэх салаата Үөhээ Бүлүүгэ учууталынан анаабыта. 

Комсомолец Афанасий Волков оскуолаҕа түөрт сыл үлэлээбитэ. Ити кэмҥэ кини, 

оччотооҕу учууталлар курдук, маҥнайгы колхозтары тэрийиигэ, улахан дьону 

үөрэхтээhиҥҥэ, нэһилиэктэр общественнай үлэлэригэр активнайдык кыттыбыта. 1934с. 

үүнэн иһэр үлэhити партияҕа ылаллар уонна партийнай үлэҕэ аныыллар. Онон А.С. 

Волков 1934 сылтан саҕалаан 30 сыл устата Бүлүү, Кэбээйи, Ньурба оройуоннарыгар 

уонна республикаҕа салайар үлэҕэ сылдьыбыта. 1934–1942сс. төрөөбүт оройуонугар 

партия райкомугар инструктордаабыта уонна секретардаабыта, «Колхоз суола» хаһыакка 

редактордаабыта. 1942–1947cc. Кэбээйигэ райком иккис, онтон бастакы секретарынан 

үлэлээбитэ. 

Бу сылларга А.С. Волков сиппит-хоппут партийнай үлэhит буолбута, салайааччы 

быhыытынан бэйэтин уратылаах стилин булуммута. Кини коллективка, аҥардас 

модьуйсуунан буолбакка, бэйэтин сымнаҕас майгытыгар сөп түбэһэр демократическай, 

киhилии сыһыаны сатаан олохтоон, ыллыктаах тылын-өһүн дьон ис санааларыттан 

ылынан үлэлииллэрин ситиhэргэ үөрэммитэ. Хамаандалыыр-административнай диктат 

өрөгөйдөөн турдаҕына итинник стилинэн үлэлиир ыарахан этэ буолан баран, дьон-сэргэ 

ортотугар салайааччыга убаастабылы үөскэтэрэ, онон хойукка диэри кини аатын 

махталлаахтык ахталлара.  



Афанасий Софронович саамай табыллан тахсыылаахтык үлэлээбит кэмэ - Ньурбаҕа 

иккитэ төхтөрүйэн бастакы секретардаабыт 1949–1953, 1958–1961 сыллара. Бу сылларга 

кини оройуон колхозтарын бөдөҥсүтүүгэ уонна кинилэр материальнай-техническэй 

базаларын бөҕөргөтүүгэ, кадрдары сөпкө сүүмэрдээһиҥҥэ уонна аттаран туруорууга, 

алмааhы көрдүүр Амакинскай экспедицияҕа көмөнү оҥорууга улахан тэрийэр үлэни 

ыыппыта. Кини саҕана оройуон салалтатыгар таһаарыллыбыт эдэр дьонтон Данилов Э.Ф., 

Егоров Н.П., Лыткин Н.Н., Находкин А.Ф., Никитин П.П., Николаев Д.Н., Решетникова 

3.В., Н.В. уонна П.Н. Такыровтар, Федоров Н.Ф, кэлин республика бөдөҥ тэрилтэлэрин 

уонна араас оройуоннарын салайааччылара буолбуттара, Волков кадрдары иитиигэ үлэтин 

Э.Ф. Данилов сыаналааһына: «Кадрдары сүүмэрдээhин, аттаран туруоруу, кинилэри 

үүннэрии дьиҥнээх маастара эбит диэн билигин биһиги, сааһыран бочуоттаах 

сынньалаҥҥа сылдьан, сөҕөмахтайа саныыбыт», - диэн. 

А.С. Волков умнуллубат үтүөтүнэн 1950-с сылларга Ньурба орто оскуолатын 

директора A.Н. Чусовскойу кытта ыччаттары дойду киин куораттарыгар үрдүк үөрэххэ 

ыытан үөрэттэриини утумнаахтык ыыппыта буолар. Ол туһунан Чусовской маннык 

ахтыбыт эбит: «Он не раз говорил, что средняя школа в районе одна, ее выпускники 

должны продолжать образование, стать специалистами. Это они будут поднимать 

послевоенную экономику, культуру  района и республики. Вот так далеко и правильно он 

смотрел на задачу средней школы того времени, и вот почему его внимание и помощь 

были постоянными. Я благодарен судьбе, что плодотворная работа Нюрбинской средней 

школы во многом объясняется повседневным вниманием первого секретаря райкома 

партии Волкова А.С.». Ити кэмҥэ урдук үөрэҕи ылбыт Ньурба элбэх ыччаттара 1970–80-с 

сылларга республика салайар органнарыгар, бөдөҥ хаһаайыстыбаннай, научнай 

тэрилтэлэригэр ситиhиилээхтик үлэлээбиттэрэ.  

Кини, Москваҕа партия Киин Комитетын иһинээҕи Үрдүкү партийнай оскуоланы 

бүтэрэн баран, 1956–1958сс. Саха АССР Министрдэрин Советын председателин 

солбуйааччытын быһыытынан эргиэн, сибээс, олохтоох промышленность, транспорт 

боппуруостарынан дьарыктаммыта. 1958–1961сылларга Ньурбаҕа иккиhин 

Iсекретарынанүлэлээбитэ. Кэлин эргиэн министрин солбуйааччынан, онтон пенсияҕа 

тахсыардиэри Саха сиринээҕи УРС начаалынньыгын солбуйааччынан үлэлээбитэ.  

А. С. Волков ССКП обкомун чилиэнинэн, Саха АССР Верховнай Советын 

депутатынанхаста да талылла сылдьыбыта. Кини бэйэтин сулустаах чааһынан 1952с. 

буолбут партия ХIХ съеһигэр кыттыбытын ааҕар этэ. Республика сайдыытыгар 

киллэрсибит кылаата «Үлэ Кыhыл Знамята» уонна «Бочуот Знага» уордьаннарынан, элбэх 

мэтээллэринэн бэлиэтэммитэ. 40–50-с сыллар салайар үлэhиттэри кэмчитик 

наҕараадалыыр кэмнэрэ буолалларын ааҕыстахха, ити кырата суох сыанабыл.  

Саха Сирин биир биллиилээх партийнай-сэбиэскэй үлэһитэ А. С. Волков 1983 

сыллаахха алтынньы 19 күнүгэр өлбүтэ. Республика салайааччылара илии баттаабыт 

некрологтарыгар «На всех участках работы А.С. Волков проявил себя преданным 

руководителем делу партии, требовательным к себе и подчиненным. Его отличительные 

черты – высокая ответственность за порученное дело, принципиальность, чуткость к 

людям и скромность», – диэн этиллэр. Бу кини олорон ааспыт олоҕор, үлэтигэр-

хамнаһыгар бэриллибит үрдүк сыанабыл.  

Афанасий Софронович Волков төрөөбүтэ 105 сылыгар аатын ахтан ааһар билиҥҥи 

аҕа көлүөнэ үлэлээн ааспыт кэмнэрин үрдүктүк сыаналыырыгар дьоһуннаах олук буолуо 

этэ диэн санааттан бу ыстатыйа сурулунна. 
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