
АУ РА «Редакция газеты «Алтайдыҥ Чолмоны»

«ЈӰС ЈЫЛ СЛЕРЛЕ КОЖО»

Горно-Алтайск, 2022



ББК 76.024.711
J 847

Сборник статей издан к 100-летию образования республиканской газеты 
«Алтайдын Чолмоны» при финансовой поддержке Правительства  
Республики Алтай 
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Алтайск: АУ РА «Редакция газеты «Алтайдыҥ Чолмоны»

Тӧзӧлгӧнинеҥ ала бир чак ӧйгӧ «Алтайдыҥ Чолмоны» газет тергеебистиҥ  
эл-јоныныҥ кӱнӱҥги тӱӱкизин бойыныҥ бӱктеринде бичип, јаан јол ӧдӱп келген. 

Алтай тилле баштапкы газет «Кызыл Солын Табыш» деп адалып, 1922 јылдыҥ 
кӱчӱрген айыныҥ 15-чи кӱнинде чыккан. 1923 јылдаҥ ала ол «Ойроттыҥ јери», 
1925 јылдаҥ «Кызыл Ойрот» деп адалган. 1930-чы јылдарда газет латин алфавитле 
(јаҥалиф) кепке базылган. 1948 јылда областьтыҥ ады солынганыла газет 
«Алтайдыҥ Чолмоны» деп адалат.

Јуунтыга газеттиҥ корреспонденттериниҥ, јурткорлорыныҥ ла 
кычыраачыларыныҥ бичимелдери кирген. Тӧрӧл јеристиҥ тӱӱкизи, эл-јоныныҥ 
бӱдӱрген ижи, јеткен једимдери, санааркаткан сурактары ла амадулары бу 
бичимелдердеҥ кӧрӱнет.

Бичик Алтайыстыҥ тӱӱкизиле јилбиркеген кажы ла кижиге јилбилӱ болор деп 
сананадыс.

Јуунтыда бичимелдер газетте чыкканы ла аайынча јарлалат.

© АУ РА «Редакция газеты «Алтайдын Чолмоны», 2022



Јӱс јыл слерле кожо

«Алтайдыҥ Чолмоны» эл газеттиҥ 
100 јылдыгына учурлалат
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Алтай Республиканыҥ кӱндӱлӱ эл-јоны! 

«Алтайдыҥ Чолмоны» эл газеттиҥ тӧзӧлгӧнинеҥ ала бир чак толгонына 
учурлалып кепке базылган «100 јыл слерле кожо» деген бичикти слердиҥ ајаругарга 
чыгарадыс.

Газет ӧткӧн ӧйгӧ тӱӱкилик керектерле, ачылталарла, јилбилӱ улусла толгон 
узун ла тоомјылу јол ӧдӱп келген. 100 јылдык юбилейин темдектегениле, кычыраачы-
ларыла јаантайын тирӱ колбу тутканыла, эл-јон ортодо јаантайын тоомјыда 
болгоныла оморкоор текши јетирӱлер эткен мындый чыгармалар кӧп эмес.

«Алтайдыҥ Чолмоныла» тергеебистиҥ бир канча ӱйелериниҥ салымы колбулу, 
улустыҥ јоболтолорына ајарыҥкай болгоны, журналисттердиҥ узы, јарлалган 
јетирӱлери чындык ла јарт болгоны учун эл-јон бу газетти эмди де тооп ло 
баалап јат.

«100 јыл слерле кожо» деген бичикте Туулу Алтайдыҥ бир чак тӱӱкизи керегинде 
база кайда да јок јетирӱлер јуулган. Редакцияныҥ ӧмӧлиги 1922 јылдаҥ ала 
эмдиги ӧйгӧ јетире газетте јарлалган эҥ солун бичимелдерди талдап јууган. 
Јылдар бой-бойын солып ӧткӧн, ороондо политикалык айалга кубулып турган, 
је республикабыстыҥ тузазына иштеген ле кичӱ тӧрӧлистиҥ магын кӧдӱрген 
тегин улустыҥ ижи ле јӱрӱми керегинде бичимелдер газетте јаантайын јаркынду 
болуп артканча. Бичикте ӱредӱчилер, эмчилер, экономисттер, фермерлер, јол 
јазаачылар, спортчылар, артисттер керегинде куучындар бар.

Алтай тилди корыырына ла ӧскӱрерине, тергееде јаткан калыктардыҥ 
культуразына ла тӱӱкизине јуунтыда јаан ајару эдилген. Мында анайда ок Алтай 
Республикада болгон эҥ јаркынду керектер керегинде бичимелдер јарлалган.

Бӱгӱн биске республиканыҥ тӱӱкизине ле ӧзӱмине јаан јӧмӧлтӧзин јетирген 
јаркынду улус, тӱӱкибистиҥ кубулталу ла јаан учурлу керектери керегинде эземди 
корыыры јаан учурлу. Бу бичик Туулу Алтайдыҥ кӱнӱҥги тӱӱкизин бичиген кереес 
болзын.

Газеттиҥ 100 јылдык юбилейинде редакцияныҥ ӧмӧлигине, чыгарманыҥ 
бастыра ветерандарына бӱдӱрген ижигер, алтай тилди корыганыгар ла 
таркатканыгар учун быйанымды айдадым. «Алтайдыҥ Чолмонына» јаркынду 
бичимелдер ле чындык кычыраачылар, ӧмӧликке јаҥы јайаан ӱлекерлер ле једимдер, 
аргалу јадын-јӱрӱм ле ӧзӱм кӱӱнзейдим.

Олег Хорохордин,
Алтай Республиканыҥ Башчызы,

Алтай Республиканыҥ Башкарузыныҥ Председатели 



5Јӱс јыл слерле кожо

1922-1947 јј.
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9Јӱс јыл слерле кожо

«Кызыл Ойрот», 04.11.1925
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«Кызыл Ойрот», 02.12.1925
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«Кызыл Ойрот», 25.09.1926
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Кулбай

Кулбай деп уулчакты ада-энези јада каларда, таайы азырап алды. Таайы бала 
јок кижи болгон, эмеген-ӧбӧгӧн экӱ ле јуртап јаткан. Уулчакты алганча, јаткан 
јеринеҥ Учук деп јерге кӧчӱп ийдилер. Кулбай ол тушта кабайда болгон. Учукта 
јатканча, он эки јашка јетти. Ол чакта кыргыс келип, алтай улусты јуулап турган 
тужы болгон. 

Бир катап Кулбай уйуктайла туруп келзе, јаан улузы кайда да јок, одош јаткан 
айылдарга барза, бир де кижи јок; јееледе кулундар турганча, отто казандары 
база турганча, отторы ӧчӱп калган. Кулбай кайкап, сананып турза, кечеги кӱн jаан 
улус «кыргыс деп албаты jуулап клеет» деп айткан сӧс сагыжына кирди.

Кулбай туруп койып эрмектенди: «Јарт бу улус сагыш jок мени таштап качкан, 
анаҥ башка кыргыс ӧлтӱрзе, сӧӧги мында jатпай, олjологон болзо, малын, не ле 
jӧӧжӧзин тоноорын тоноп, айдаарын айдап албай. Јок, олор jарт ла Кадынныҥ 
шыҥына кайа-ташка jажынган» – деп айдала, jееледе турган кулундарды энезине 
агытты, бозуларды энезине божодып ийди. Бойы койынына эмеш азык салып 
алды, Кадынды јакалап ӧрӧ базып ийди.

Кулбай ол бойынча таайын бедиреп јети конокко базып, Кадын шыҥына јетти, 
капчал јер болды, ис кезип бедиреди, кӧрзӧ, малдыҥ изи бар болды. Ол исти истеп, 
сууды ӧрӧ кууп барды. Удура солун улус туштады, угуп турза, эрмектери чала эмеш 
башка аайлу. Кулбай јууктай базып келип, бир карган ӧбӧгӧннӧҥ сурады:

– Слер не улус, айлы-јеригер кайда?
Ӧбӧгӧн айтты:
– Бис кыргыс улус, айлыбыс Эрчиш сууныҥ јанында.
Ӧбӧгӧн меке табарга Кулбайдаҥ сурады:
– Сен не кижиниҥ балазы, айылыҥ кайда, јаандарыҥ кайда?
Кулбай сананып алала, кыргысты билип айтты:
– Мен ӧскӱс, ада-энемди билбезим, таайымда јӱрген болгом. Мени таштайла, 

кача бердилер, малын, јӧӧжӧзин алганча, мен олорды бедиреп јӱрӱм.
Кыргыс сурады :
– Айылыҥды табарыҥ ба? Бисти башта?
Кулбай айтты: 
– Мен айылымды ӱч конок бедирегем, таппагам, азыгым божой берерде, 

jийлек бедиреп jойу jӱргем, эмди jийлек те таап болбой jӱрӱм.
Кыргыс айтты:
– Мениле кожо бар, мениҥ уулым болорыҥ.
Кулбай айтты:
– Кожо барайын, таайымды бедире, оноҥ сура, божотсо, барарым.
Кыргыс мекелеп айтты:
– Таайыҥ меге наjы кижи болгон, байла, биске туштаар, мен сурап аларым!
Кыргыс анайып айдала, Кулбайга боорсок берди. Кулбай боорсогын jийгенче, 

кыргыска учкажып алып кожо jӱрӱп ийди.




