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Киирии тыл 

Ханнык баҕарар омук бэйэтин төрүт культуратыгар тирэҕирэн омук 

быһыытынан сайдар. Биһиги - сахалар олус киэҥ историялаах, туспа 

итэҕэллээх, үгэстэрдээх, сиэрдээх-майгылаах муударай норуот буолабыт. Оҕо 

кыра эрдэҕиттэн төрөөбүт норуотун культуратын, үгэстэрин билэ 

улаатыахтаах. Кырачаан киhи төрөөбүт төрүт буоруттан силис тардан, 

норуотун тылын-өhүн барҕа баайын, өбүгэтин үтүө үгэhин этигэр-хааныгар 

иҥэринэн, амарах сүрэҕин, мындыр өйүн, уран тарбаҕын утумнаан, сахалыы 

куттаах-сүрдээх дьоhуннаах киhи буола улаатара иитиититтэн тутулуктаах. 

Киhи аймах, хамсыыр-харамай айылҕаны кытта быстыспат ситимнээх, ол 

иhин оҕо айылҕаны харыстыыбыт, таптыыбыт, киниэхэ сүгүрүйэбит диэн 

бигэтик өйдөөн улаатыахтаах. Өбүгэ үтүө үгэстэриттэн туораабакка чэгиэн-

чэбдик туруктаах, үтүө майгылаах, киэҥ холку санаалаах, сиэр-майгы, өй-

санаа өттүнэн киэҥ билиилээх-көрүүлээх үтүө киһи буола улаатарыгар үлэ 

барыахтаах. 

Өбүгэлэрбит үтүө үгэстэрин сөргүтэн, норуоттарын таптыыр, киэҥ туттар 

дьону иитэр сорук туруорунуохтаахпыт. Мин 2015-2016с улахан бөлөххө, 

онтон 2017-2019сс кыра бөлөххө, 2020-2022сс «Оҕону кыра сааhыттан төрүт 

үтүө үгэстэригэр олоҕуран иитии» диэн бырайыагынан  үлэлээбитим.  Бу 

бырайыагы сыллааҕы улэбитин кытта дьүөрэлээн ыыппытым. 

Балаҕан ыйыгар бастаан айылҕаны кытта билсэбит. Айылҕаҕа тахсан харыйа 

туораахтарын, хатыҥ уонна талах сэбирдэхтэрин хомуйабыт. Бу 

хомуйбуппутун араас оҥоhуктарга туттабыт. Айылҕаҕа сылдьан хас биирдии 

киhи айылҕаҕа харыстабыллаахтык сыhыаннаhыахтааҕын, киhи олоҕо-

дьаhаҕа Ийэ Айылҕа чөл уонна чэбдик буоларыттан быhаччы тутулуктааҕын 

туhунан кэпсэтэбит. Бу ыйга «Көмүс күhүн» аралдьыйыы ыытабыт, «Мин 

айылҕаҕа» диэн фотовыставка, «Күhүҥҥү киhи күлбүтүнэн» диэн оҕуруот 

астарыттан араас оригинальнай бүлүүдэлэри, оҥоhуктары төрөппүт оҕотунаан 

астаан аҕалан кэпсииллэр-көрдөрөллөр. 

Алтынньы ыйга Айыы киhитэ кыраны-кырдьаҕаhы атаҕастыа-баттыа 

суохтааҕын туhунан кэпсэтэбит. Аҕам саастаахтарга убаастабыллаах сыhыаны 

иҥэрэбит. Кырдьаҕас ветеран улэhиттэрбитигэр эҕэрдэ открыткалары 

оҥоробут.  

Сэтинньи ыйга Баай Байанай, булт-алт туhунан бэсиэдэлэр буолаллар. Булчут 

бултуу тахсарыгар сиэрин-туомун кэпсэтэбит. «Баай Байанай» диэн 



аралдьыйыы ыытабыт. Ону сэргэ патриотическай өйгө-санаа5а иитэн 

сомоҕолоhуу күнүн ыытабыт. «Россия – биhиги эн оҕолоробут» диэн 

аралдьыйыы ыытабыт.  

Ахсынньы ыйга киhи киhиэхэ сыhыанын туhунан кэпсэтии ыытабыт. Олоҥхо 

истэбит, олоҥхо геройдарын быhыыларын-майгыларын ырытабыт. Сана 

дьылга бэлэмнэнэн остуоруйа туруорабыт, остуоруйа геройдарын 

быhыыларын-майгыларын ырытабыт. Группабытын оҕолор, төрөппүттэр 

уонна үлэhиттэр буолан араас оҥоhуктары оҥорон киэргэтэбит.  

Тохсунньу ыйга сирдээҕи иччилэртэн сахаларга олус ытыктанар Аал Уот 

иччитэ Аан Уххан Хатан Тэмиэрийэ туhунан кэпсиибит.  «Сахалыы остуол 

оонньуулара» диэн аралдьыйыылары ыытабыт. «Өбугэлэрбит иhиттэрэ-

хомуостара», «Өбугэлэрбит оонньуурдара» диэн выставкалары тэрийэбит. 

Олунньу ыйга сахалыы таҥас, оhуор –бичик туhунан кэпсиибит. «Ийэ тыл 

сурук-бичик күнэ» диэн аралдьыйыы ыытабыт, онно бары сахалыы таҥнан 

мустабыт, оhуохайдыыбыт.  Норуот эмчитэ Алиса Михайловна сылын аайы 

кэлэн Аал Уот иччитин аhатар, оҕолору арчылыыр, алгыс тыла этэр. 

Кулун тутарга сахалар былыр-былыргыттан ытыктыыр сүөhутун – сылгы 

киhиэхэ туhатын туhунан кэпсиибит. Сиэл оҥоhуктары көрүү-билсии буолар. 

Күрүө Дьөhөгөй Тойон сылгы сүөhүнү араҥаччылыыр, уолаттар таҥаралара 

диэн өйдөбүлү биэрэбит. 

Муус устарга эмтээх оттор тустарынан норуот эмчитэ Алиса Михайловна 

кэлэн кэпсээбитэ, билиhиннэрбитэ-көрдөрбүтэ. Мээнэ оту-маhы үргээhин, 

алдьатыы туhунан сэрэтии улэ ыытыллар. 

Ыам ыйыгар Ала Мылахсын Хотун туhунан билсиhиннэрии улэтэ барбыта. 

Ала Мылахсын Хотун ынах сүөhү  ууhуурун көрөр-истэр, орто дойдуга 

уйгуну-быйаҥы аҕалар, кыргыттар таҥаралара. Үрүн астар киhиэхэ туhаларын 

туhунан кэпсиибит. «Үрүн ас – чөл олох төрдө» диэн аралдьыйыы буолар. 

Бэс ыйыгар  салама диэн дьолу, уйгуну-быйаҥы тардар быа диэн өйдөбүлү 

биэрэбит.  

Бу сылы быhа буолар аралдьыйыыларга, выставкаларга төрөппүттэр 

көмөлөрө, кыттыылара элбэх. Ол курдук Ийэ тыл, сурук-бичик күнүгэр 

төрөппүттэр оҕолоругар сахалыы авангарднай таҥас тикпиттэрэ. Хас биирдии 

оҕо таҥаһа сахалыы ыйдар ааттарыгар сөп түбэһэр этэ. “Саха сирин 

үүнээйилэрэ”, “Саха сирин кыыллара”, “Сахалыы оһуордар”, “Сахалыы 

оонньуулар”, “Сахалыы таҥастар2 диэн лэпбуктары оҥорбуттара. Онон 

төрөппүттэрбитигэр махталбыт улахан. Төрөппүт иитээччини кытта ыкса, 

бииргэ үлэлээтэҕинэ оҕо сайдар, билиитэ кэҥиир, дьону кытта уопсай тылы 

түргэнник булар. 



 

 

 


