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Сахалыы са арар иһинҥ

Омскай вокзалыгар кураанах солуурчахпын кылдьыытыттан туппутунан, буфеттан 

ас ыларга инники уочаракка түбэһээри, тиэтэйэн тиэрэ-маары дайбаан истэхпинэ, 

кэннибэр:

- Тохтоо! Тохтоо эрэ! – диэн, сахалыы хаһыы иһилиннэ. 

Соһуйан, эргиллэ түһэн көрбүтүм: сабыс-са а фронтовой красноармейскай ҥ

та астаах киһи, тимир суол ыллыктарын быыстарынан мин диэки тэбинэн иһэр ҥ

эбит.

- Хайа, эн кырдьык... Кырдьык, саха ын дуо? – диэбитинэн тиийэн кэлээт, ҕ

киһим бокуойа суох мин ууммут у а илиибин икки илиитинэн баччыктаан ылан, ҥ

өрүһүспүттүү, ыгыта туппахтаата.

- Сахабын ...

Киһим эдэркээн сирэйэ сырдаан, үп-үрү  тиистэрэ кэчигирэһэн, о олуу күлэр хап-ҥ ҕ

хара харахтара кэ ээн, мичилийэн бардылар.ҥ

- Чэ, са арыый! Са аран иһиий, до оччуок!ҥ ҥ ҕ

- Тугу?..

Киһим дьиибэргээбиттии, мин өйдөөбөтөхпүн бэркиһээбиттии, сирэйбин көрө 

түстэ.

- Оттон...сахалыы...сахалыы са аран иһиий!ҥ

Сахалыы са аны бачча ахтыбыт киһиэхэ биир да тылы булан эппэккэбин, мин ҥ

хайдах эрэ му кугуран турдум. ҥ

«Оо дьэ! Сахалыы са аны умнубут бэйэ  дуу?! Чэ эрэ, оччо о миигин иһит. Бу ҥ ҥ ҕ

курдук са арар ба айыта», - диэбиттии, киһим бэйэтэ са аран киирэн барда.ҥ ҕ ҥ

Кини былырыын сайын армия а ы ыр билигин минометчик буолан, фро а баранҕ ҥ ҥҥ

иһэр со отох саха эбит. Саханы көрсүбэтэ э а ыс ый буолбут. ҕ ҕ ҕ

- Билигин нууччалары, украинецтары, казахтары, алтаецтары кытта иһэбин, - 

диир кини. – Үтүө эрэттэр! Итинник эр бэртэрин кытта ууга да, уокка да киирэр 

астык...

Тугу эрэ толкуйдуур курдук тохтуу түстэ. Вокзал у уор баар дьиэ сарайыттан туох ҥ

эмэ э кили, сыыһаны булуохтуу сирийэн одууласта. Онтон эмиэ эмискэ харахтараҥ

күлүм гына түстүлэр уонна эттэ.

- Чэ, до оччуок, таабырын баар, кэрэттэн кэрэ, күндүттэн күндү, минньигэстэнҕ

минньигэс туох баар буолуой? Таай эрэ!



Мин, о о эрдэхпинэ, кыһы ы хара а түүн көмүлүөк оһох иннигэр сырана олорон, ҕ ҥҥ ҥ

таабырыннаһан эрийсэрбин өйдүү түстүм. Ол ахтыы сүрэхпин ип-итиинэн 

нүөлүтэн ааста... Бу хаһан да урут билсибэтэх дьон, хаһаа ыттан эрэ до ордуу-ҥҥ ҕ

атастыы курдук, вокзал ортотугар көрсө түһээт, таабырын таайсан барбыппыт 

миэхэ олуона курдук көстүбэтэ.

Кэрэттэн кэрэ, минньигэстэн минньигэс, күндүттэн күндү туох буоларын таайаары 

сир-халлаан түгэ инэн эргийбитинэн бардым. Күн...Сайын... Бастакы ҕ

уураһыы...Мүөт...Хайаларын да этиэхпин харааччы мунан турдум. Киһим 

тэһийбэтэ-тулуйбата быһыылаах.

- Таайбаты  дуу?.. Таайыыта – сахалыы тыл эбээт!.. Сахалыы тыл!- диэтэ. – ҥ

Дьэ, кырдьык, нуучча а нууччалыы, казахха казахтыы, татарга татардыы са арар ҕ ҥ

үчүгэйэ буолуо суо а дуо?! Мин армия а сылдьан биллим сахалыы тыл күндүтүн, ҕ ҕ

кэрэтин, кини сүрэ и нүөлүтэр минньигэһин... Мин сылайдахпына, мөлтөөтөхпүнэ ҕ

– ханнык эмэ санаа көтө үүлээх хоһоону сахалыы ботугурааммын, күүс-сэниэ ҕ

эбинэбин ээ... Көр эрэ, мин кыргыһыыга киирэрбэр оло хо бухатыырын ырыатын ҥ

испэр ыллыа ым...ҕ

Поезд свисток биэрдэ.

Киһим илиибин харбаан ылла:

- Билэ ин дуо, мин туох иһин сэриилэһэ баран иһэрим буолуой?ҕ

Кини миигиттэн хоруй эрэйэн, одуулаһан турда.

Поезд буолла ына кылгастык кыланан кэбистэ, түлүр гына дьүккүйдэ да, ҕ

хо нубутунан барда...ҥ

- Сахалыы са арар иһин!.. Өйдөөтү  дуо? Сахалыы са арар иһин! – диэт, ҥ ҥ ҥ

киһим илиитин эһэ охсон ылан, тэбинэн тиийэн, богуон кирилиэһигэр өрө 

хатаастан та ыста уонна эргиллэ түһэн, пилоткатынан далбаатыы-далбаатыы, ҕ

хаһыытаата:

- Эрэн, до оччуок, эрэн, сахалыы са арарбытын фашистар кыайан ҕ ҥ

сабыахтара суо а!ҕ

Мин тугу да үгүһү хоруй булан эппэккэ: - «Быраһаай, көрсүөххэ диэри!» - диэн 

хаһыытыы-хаһыытыы, били маа ын ас ылыах буолбут солуурчахпынан ҕ

далбаатыы хааллым.

Сахалыы са арар туһугар фашистары утары кыргыһарга санаммыт, мин өй булан ҥ

аатын ыйыппакка хаалбыт до орбун уонна кини эр бэрдэ аргыстарын олордубут ҕ

поезд ар аа диэки субулла турда...ҕ


