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Алампа
САХА НОРУОТУГАР

Үгүс үйэлэргэ үөскээбит 
Үтүргэннээх үөдэн олоҕу 
Үс дойду үлэһитэ 
Үөрдүһэн-үксээн сылдьаннар
Үлтүрүтэн бараннар, 
Үтүргэнэ суох үтүө олоҕу, 
Үөхсүү өһү өһүлэн, 
Үөрэ-көтө көссөн, 
Үөрдүһэн, ханыылаһан сылдьан, 
Үрүҥ күн курдук
Үтүө көҥүлү өйдөтөн, 
Үгүс саха өбүгэтин 
Үөскэтиэҕиҥ, үөлээннээхтэр!..

«Саха норуотугар»  автономияны
айхаллыыр хоһоон маҥнай "Манчаары" 

хаһыакка 1922 с. тохсунньу 20 к. илии
баттааһына суох бэчээттэммит.



Кыра дьон кыттыһан, 
Кыһыл былааҕынан кымньыыланан, 
Кыа хааннарын тохторон, 
Кыһалҕалаах олоҕу кыйдааннар, 
Кыраай кыһын сирдээх
Кыра саха дьонугар
Кырааскалаах олоҕу 
Кыайан-хотон биэрбиттэрин
Кыһалҕатын ейдөөн, 
Кыыһырбыты кыйдаан, 
Кыра саха олоҕор 
Кыттыһан сылдьаммыт
Кыһалҕаны кыччатан, 
Кыахпытын ылыаҕыҥ, 
Кыра ыччат доҕоттоор!..

"Манчаары" уопсастыба уонна
Россия коммунистическай партиятын
Губбюротун Саха сиринээҕи секцията
көҕүлээһиннэринэн 1921 с. ахсынньы
28 күнүгэр "Манчаары" диэн ааттаах

хаһыат маҥнайгы нүөмэрэ 500 
ахсаанынан тахсыбыт. 

Редакторынан А.И.Софронов ананан
1921—22 сс. үлэлээбит.



Сааһын-үйэтин тохору
Сандаҕаны көрбөккө, 
Саба баттанан сатыылаабыт, 
Саха урааҥхай саһыарбыт 
Саар булгунньах саҕа 
Салбаҥ санаата сайдара
Сааскы күн сайаҕас
Сандаҕатын курдук
Саха омук сиригэр
Салаллан кэлиитигэр
Сайыалаһар санааны сабан, 
Содуомнаһар суобаһы сууйан, 
Суон тиит курдук
Сомоҕолоһон сылдьаммыт
Сорукпутун ситиэҕиҥ, 
Соргубутун тутуоҕуҥ.

"Манчаары" хаһыат тахсыытыгар
бэлэмнэнии үлэни партия 

Губбюротун Саха сиринээҕи 
секциятын сэбиэдиссэйэ Исидор 

Никифорович Барахов, ити секция 
суруксута Емельяновтыын

тэрийбиттэр. 1922 с. кулун тутар 18 к. 
хаһыат партия күбүөрүнэтээҕи 

бюротун органа буолбут.



Аан дайды арабуочайа
Айхаллаах айылгытынан
Атаҕастабылтан арахсан, 
Алгыстаах олох атахтанан, 
Аан дойдубутугар
Ааппытын булан арахсар
Амныата суох айылгылаах
Аптаныамыйа арылларыгар, 
Аччыгый саха аймаҕа, 
Арыы тыа курдук
Арахсыспакка сылдьан, 
Айхалынан аргыстаһан, 
Ааппытын булуоҕуҥ, атастаар!.

Бу хаһыакка Советскай былаас бастакы
дьаһаллара, Саха Автономнай Советскай

Социалистическай Республиката
тэриллиитин туһунан Бүгүн Союзтааҕы 

Ситэриилээх комитет историческай уурааҕа, 
автономия тэриллибитинэн сибээстээн
губревком манифеһа бэчээттэммиттэрэ



Үөл талах курдук
Үөскээн, үүнэн иһэр 
Үөрэхгээх саха үөрдүстүн! 
Ыарҕа ойуур курдук
Ыччат-ыраас саха
Ылбаҕай санаата ыбыстын! 
Арыы чараҥ курдук
Аймах билэ саха
Аптаныамыйаны айхалынан арыйдын!..

Бу хаһыакка Алампа "Саха суруга, саха
үөрэҕэ", "Сахалыы ааҕар туһа", "Саха 

суругун туһа" диэн төрөөбүт тылы 
үөрэтиигэ, сайыннарыыга сыһыаннаах 
тыл көтөҕөр ыстатыйалары суруйбута.



Холобур, хаһыат 7 №-гэр тахсыбыт
ыстатыйатыгар Алампа маннык диэбит:
"...биһиги төһө даҕаны бэйэбитин
таптаабыппыт иһин, төһө даҕаны сахабыт
диэбиппит иһин, төһө даҕаны баспытын
билинэн олорбуппут иһин, атын омук, 
чугастааҕы нуучча да омук сырдык уөрэҕин 
төрөөбут тылбытынан ылан билэ, 
өйдуу иликпитинэ... биһигини хайа да омук
бэйэтигэр тэҥниирэ суох, аччатарын курдук
аччата, баһылыктыырын курдук
баһылыктыы туруо. Бэйэбит
буоллахпытына, сир-халлаан икки ардыгар
диэбиккэ дылы, нуучча да уөрэҕин бары 
билбэт, бэйэбит да олохпутун билбэт икки
саары икки ардынан омук буолуохпут".



«Манчаары» хаһыат 1922с. кулун
тутар 8 күнүнээҕи 4-с нүөмэригэр
Алампа Соппуруонап "Саҥа олох" 

(Алгыстардаах автономия) диэн өссө 
биир автономияны айхаллыыр ис

хоһоонноох оптимистическай
тосхоллоох хоһооно «А.С.» диэн

аатынан тахсыбыт

САҤА ОЛОХ
Үтүргэннээх үйэ
Үүрүллээхтээн хаалла, 
Өрөгөйдөөх олох
Үҥкүрүйэн кэллэ.

Баттабыллаах үйэ
Батыллаахтаан барда, 
Баһааҕырбат олох
Батыһаахтаан кэллэ. 

Күөмчүлэһэр үйэ
Көйгөлөнөн көттө,
Көмүскэстээх олох
Көстөөхөйдүү күөрэйдэ.

Халаһыылаах үйэ
Хампарыйан хаалла, 
Ханыылаһар олох
Халбарыйан кэллэ. 

Кыһалҕалаах үйэ
Кыйданаахтаан хаалла, 
Кыттыһыылаах олох
Кылбайаахтаан кэллэ. 

Самнарыылаах үйэ
Сабыллаахтаан хаалла, 
Сайаҕастай олох
Сандаараахтаан кэллэ. 

Атаҕастаһар үйэ
Аамайданан ааста. 
Алгыстардаах автономия
Арыллаахтаан таҕыста.



«Манчаары»  уопсайа 10 нүөмэрэ тахсар, ону таһынан бандьыыттааһыны, өрө 
турууну утарар ис хоһоонноох листовкалары, ыҥырыылары бэчээттээн тарҕатара. 
А.И. Софронов агитсекция чилиэнин быһыытынан, миитиннэргэ тыл этэрэ, секция 

аатыттан үрүҥнэргэ туһаайыы сурук суруйан ыытара. 



Ити хаһыакка үлэтин туһунан 
Анемподист Иванович маннык суруйар: 
"Приходилось почти все статьи 
самому писать, кроме Боярова, и 
то часто отсутствовавшего по 
командировке, никого не было. Все 
статьи переписывал, переправлял, 
корректировал я сам. Кроме того 
заменял обязанность разносчика 
по городу, потому что газета 
исключительно боролась против 
бандитизма. Вообще по газете 
очень много работал, но 
достигалась ли цель, не могу 
определить".



"Манчаары" хаһыат 1923 сыл
сэтинньи 15 күнүттэн аата

уларытыллан, "Кыым" буолбута.



Тааттатааҕы “Туллукчаан”
оҕо библиотеката
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