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«Уран Душэ» нэгэдэлэй эхин дээрэ байлсаЬан России 
Уран зохёолшодой холбооной х'эшуун, уран зурааша, 
Буряад Республикын соёлой габьяата худэлмэрилэгшэ 
Цыбикжаб Цыденович Найдановай эндэЬээ урагша 
хэблэгдэЬэн «НаЬанайм дууша хабар», «Бургалтай», 
«Уулын булаг», «Ажабайдалай аялганууд» гэйэн 
номуудынь шулэглэмэл зохёолнуудЬаа буридэйэн байгаа 
haa, энэ номынь прозоор бэшэгдээ. Тиибэшье уран угэтэй, 
ульгам хэлэтэй ирагуу найруулагшын энэ бутээл баЬал 
уран шулэгтэл нэгэ заляар уншагдана.

Энэ ном соох'оо уран зохёолшо 80 наЬанай ундэрЬее 
наЬанайнгаа ута орёо харгын туруушын хорин жэлэй эдир 
залуу эршэмтэй уеые харуулхадаа, хамтаралгын, 
тэмсэлгын, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай 
уенуудые уран гоёор зураглажа, удха тугэлдэреер 
хеерэнэ. Тиихэдээ элдэб зоной Ьанал бодолые уудалжа, 
Ьайн мууень илгажа, саашанхи харгынь ямараар, хаанхаа 
Ьунахаб гэЬэн гон зуб тобшололнуудые хэЬэниинь 
гайхалтай. Мун 6aha Цыбикжаб Цыденовичэй еорынгое 
бодолнуудые уран хурса оньЬон хошоо угэнуудээр тоб 
байтар баталжархидагыххь ехэл Ьайшаалтай.

Энэ номой хуудаБанууд дээрэ Захааминай олон хунууд, 
тэдэнэй ури ухибууд, аша зээнэр оейэдшье, танил 
талануудшье тухайгаа уншажа хужарлаха. НаЬажаал зохх 
уншахадаа, хуушанайхияа уудалха, урданайхияа Ьанаха, 
залуу уетэн унгэрйэн сагай унэрые абажа, турэл 
нютагайнгаа, арад зонойнгоо туухые ойлгохо, thhxi 
муноеххэйхитэй сасуулжа, шуумжэлжэ узэбэл бурил Байн 
гээшэ.

Хэмжээгээрээ багаханшье haa, удхаараа тугэлдэр баян 
энэ ххом уншагшадаймнай ухаан бодолдо ггух-гажа, олон 
шэнэ бодол, Ьанамжануудые туруулхэнь дамжаггуй.
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Хундэтэ уншагша, Цыбикжаб Найдановай эгээл 
дуратай:

«Унгын жэмэс суглуулжа, 
эм буйлуулдаг эмшэн

Упэртэй худэриин
хуйЬэ голодоггуй ЮМ.

Унэи сэхэ
ухаа гай эрдэмтэн

Ухибуунэйшье хэлэЬэн
угэ голодоггуй ЮМ», -

энэ арадай аман угвер энээхэн оршолоо тугэсхэжэ, 
«Гайхалтай ганса найан» номынь анхарая.

Сэнгэ Ринчинов.
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Юунээр сэнтэй накан гээшэб -  
Юкэн эрдэнеэр ялардаг,
Юунээр тэнтэй нухэд гээшэб —
Юрввл, дуугаар бадардаг?

Уншагшадаа хандалга
Хундэтэ минии уншагша! Та бидэ хоёр алтан Ьайхан 

дэлхэй дээрэ хун боложо туреебди. Аба эжын ашата 
Ьайхан буянгаар турэжэ, газар гэшхэжэ ябаЬан гайхалтай 
ганса наЬан соогоо долоо дахин доройтожо, найма дахин 
наратайаар найаяа эдлэжэ ябахадаа, харайан, узэЬэн олон 
зуйлнуудые хурга даран хеерэлдэхэ болоо Ьаамнай заха 
хизааргуй Ьонин Ьайханшье, Ьарюу гажуушье ябадалнууд 
олон байхал даа. Тиимын тулада, шамаяа йайнаар мэдэхэ, 
угышье байЬууб, яаха йэм, хамаагуй. Энээхэн дурсал- 
гымни гартаа абажа, анхаран уншахаа тухеэрйэндэшни 
баясаха баййымни тухайлЬандаш урмашаагуйдэм 
аргамгуй даа.

«Ьайн хундэ нухэр олон, кайн мориндо эзэн олон» иимэ 
сэсэн арадаймнай угэ алад ошонгуй, бидэ хоёрые дайража 
гарайан лэ байха. НаЬатай залуушье, нарихан будууншье, 
намтар ундэршье нухэдэй дунда ябахадаа, юу 
дуулаабибди, юу хараабибди даа -  тооложо барашагуй 
байха. Тэдэ нухэдэй дундайаа ямарыень шэлэжэ 
хоорэлдэхэ, сугтаа ажалда ябажа, хэрэгээ бутеохэ дуратай 
гээшэ б aha л илгаатай байдаг ааб даа. «haUnhaa калбар, 
муукаа шонхор» гэжэ яагаашье мэргэи хэлэгдэнэб даа. 
Юун уруугааб, юун еедееб гэжэ ойлгодог байЬамнай 
нюуса бэшэ. Пайн нухэр гээшэ хаанашье, хэзээдэшье зосоо 
Ьанагдажа ябахаЬаа гадна хододоо туЬалхые оролдожо, 
унэи, зуб Ьургаал заабаринь хэрэгтэй болоод лэ байдаг. 
Ямарханшье хэрэгтэй ажалда зубшеелее хэлэхэдэнь ехэл
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урагшатай байдаг ха юм. Пайн хун олон нухэдее ходо 
шэнжэлхые оролдожо ябадаг байха юм. Жэшээ болгон 
хэлэхэдэ, редактор -  минии Ьайн нухэр намаяа шэнжэлЬэн, 
миниингээ арга шадалые унидэ мэдэнхэй байЬандаа, хэжэ 
шадахагуй даабари намдаа даалгахагуйл даа. Мун баЬа 
ямаршье ажалда ябаад, ямаршье хэрэг бутээхэ гэбэл бэе 
бэеынгээ шадал мэдэхэ гээшэмнай энэл даа.

Удэр буриин хулгоон соогуур, убэл, зунай Ьэлгээн соо- 
гуур ябахадаа, хун турэлтэн алтан дэлхэйн арга шадалые 
абажа турэбэшье, аюулта уйлэ хэрэгтэ саг жэлнуудэй 
уигэрэн ошохо бури урагшатай гээшэ гу даа гэжэ Ьана- 
дагби. Теэд яахаб, «саг сагтаа, сахилза хухэдвв» -  гэдэг 
ха юм. Пайн нухэрое ходо ажаглажа, абари зангынь, 
ухаан бодолынь таахын тулада оролдохо ушартай 
байха юм:

Могойн эреэп газаагаа -
Морип дээрэЬээ элихэн даа.
Хунэй эреэп зосоогоо -
Хупжэл дорошье мэдэхэгуйш даа.
Эгээл Ьайн нухэр тухайгаа богонихоноор дурсаЬууб: 

гудамжада харгын захаар галгижа ябатарни, эгээл Ьайн 
нухэрни намаяа хусэжэ ерэбэ. Нэгэ айлай харшын газаа 
богонихон аад, будуухэн модон урдамнай хундэлэн 
хэбтэнэ. Тэрэ модондо духэжэ ябатарнай, залуухан эхэнэр 
мэндэшэлээд, урдуурнай хундэлэн гарашаба. Бинь тэрэ 
модон дээгуур ехэ нарилан яаруулгуй алхаад гарашабаб, 
зэргэлээд ябаЬан худэр шамбай нухэрни утахан алхам 
намЬаа хойнтошоод, тэрэ эхэнэрэй хойноЬоо ото хаража 
ябаЬандаа модонЬоо торожо унашоо. Одоол энэ уедэ Ьайн 
нухэрэйнгээ абари зангые таагаа Ьэм даа. «Ойн модод 
утатай богонитой, олон зон кайтай му у  тай» — гэжэ
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нээрэйшье даа, «зубыншье зубтэй, зургэнь муртэй» 
байхадаа гайхалтай.

Урдандаа залуу ябахадаа ноёрхуу ябаашад хэды ундэр 
наЬатай болобошье, хуушанайнгаа абари зангые табяагуй 
ябадаг байха юм. Оройдоо танил бэшэшье haa, эгээл 
туруушынхеэ уулзажа хеерэлдэхэдэ, байн байтараа 
элиршэдэг. Бидэ, буряадууд иимэ зантай губди гэжэ Банан 
гэхэдэ, буряад эрдэмтэднай угаашье юрын байхадаа б ah ал 
гайхалтай байдаг. Ямаршье бол, хун бухэмнай нухэр 
олонтой ябадаг. Нухэргуй хэншье алтан дэлхэй дээрэ угы 
ха юм. Пайн, муу гэжэ илгарбашье, доро дороо тааруу 
нухэдоо олоЬон, сугтаа нюуса-неосэгуй хеорэлдэжэ, 
жаргалтай ябахаЬаа ондоо юун байхаб даа.

Эдэ бугэдые хун бухэмнай Ьайиаар мэдэхэ байбашье, 
зоной дунда усоеншье бол ямар гайхалтай зэрлигууд бии 
гээшэб даа.

Буряад араднай ондоо яБатанБаа ехэ илгаатай, туухэ 
домогоор баян, уян нугархай угэ хэлэтэй, аман зохёолоор 
мэргэн байхаБаа гадна, ёБо заншалаар номгон даруу аад, 
холын харасатай байхадаа, ухаан бодолойнь оёорто 
хурлагдаБан барагдашагуй баян неосэтэй байхадаа, 
хэлэжэ, хеорэжэ дууБашагуй гээшэ.

«Эрэмдэгуудэй дунда сэсэн олон, элуурнуудэй дунда 
тэнэг олон» -  эдэ угэнуудые ой ухаандаа шэбшээд узэхэдэ, 
ямар гэгшын гайхалтай мэргэнээр тудхаанаб даа. Би 
наБан соогоо ажаглаЬаншье, тэдэ зониие жэшээлэйдшье 
узеоб. Минни Ьанаанда алхамшье хазагай угы. «Пайн 
мориндо эзэн олон» -  яаха аргагуй зуб даа. Теэд, Байн 
морин ута наБагуй юм даа. Тэдэ олон эзэд соо ямараар 
унажа, ажалаа хэдэг хунууд бииб даа. Намшуу хундэ 
хэлэхэ угэшье олдохонь бэрхэтэй юм. Жэшээ болгон 
хэлэбэл: би муноодэр Ьайн мориндо эзэн боложо, садхаажа,
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уЬалжа, гамнажа ажалаа хээд, удэшэлэн уртэм ногоондо 
табихалби. Теэд углеедэр ямар хуйхэр эзэн бол он унажа 
зобоохоб даа. Олои эзэтэй Ьайн морин хаанаЬаа наЬа 
абахаб даа. «Ахир камганай унеэн куб ай, архинша эрын 
морин турапхай» - гэхэдээ ехэл зуб юм даа. Зургаан зуйл 
хамаг амитад соо туруутан эгээл хорогуй, мяхашье 
эдидэггуй, ургаса ногоогоор лэ хоолложо ябахадаа, ехэ 
удхэлэй амитад юм. Тэдээн соо морин хулэг -  гоё 
Ьайханшье, сэсэншье бутуу туруутан. Манай буряад зон 
морин эрдэниин аша туЬаар амидаржа ябаЬан хадаа, эгээл 
Ьайн нухэрни гэжэ морёо хайрладаг, тарган тобироор 
унажа, ажалаа хэжэ, хоолойгоо тэжээдэг байгаа. Адуушан 
хун унажа ябадаг морёо туранхайгаар унадаг, айлай газаа 
xojohoop уяжархёод архидажа, ташуурай хороор губшэдэг 
байбал, адуун Ьурэгынь удэжэ олошордоггуй, унага 
даагадынь гарзалдаг. Тиихэдэ худеогэй хуйхэр шононууд 
гу! али ондоошье шалтагаануудай болохогуйн тулада обоо 
ууладаа «Хии мори» арамнайлжа ургэдэг, гоё Ьайхан 
мориной соло зохёожо, хууемэ ехэ найр нааданай уедэ 
шадалай хурэхэ шаига дуугаар солынь дуудажа, морёо 
баясуулдаг ха юм.

«Тарган моритой эрэ бардам, табагтаа эдеэтэй эхэнэр 
бардам» -  эдэ угэнуудэй удха шанарые ойлгодог хундэ 
ямаршье тайлбари хэрэггуй. Ажалша Ьайн хунууд тарган 
моритойшье, табагтаа эдеэтэйшье ажаЬуунгуй яаха Ьэм 
даа. Пайн нухэдтее урин налгайгаар хандажа, нюуса- 
неесэгуй Ьанал бодолоороо хубаалдажа ябаха гээшэ 
ямаршье гарзагуй байхаЬаа гадна, этигэл найдабаритай 
байдаг. Иигэжэ этигуулжэ ябадаг хун бухэн еерынгее 
наЬые утадхажа, ой ухаандаа олон нухэдтэй ябахые 
оролдодог. Нугеедэ хуйхэрнууд «эсэхэгуй аман, элэхэгуй 
хэлэн» байнал гэжэ элдэб асуудалаар хашараажа, сэдьхэл
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хаха зурама угэнуудые турьяжа, олон нухэдее гутаажа 
ябахадаа баясаЬан мэтэ боложо «Ьайн хэлэжэ абааб» -  
гэдэг юм. ОроЬон айлаашье, уулзаЬан нухэроешье урмынь 
хухалжа, еерынгеешье, нухэрэйнгоошье уе наЬанда хоро 
хургэнэб гэжэ хаанаЬаа мэдэхэ Ьэм даа. Ухаатай тэнэгшье, 
урихан хэрзэгышье, уунхай элууршье зоной дунда 
ажаглажа, хаража, наЬаяа эдлэхэ табилантай турэЬэн 
хадаа яахабши. Пайн нухэр гээшэ хаанашье ехэл шухала 
байдаг. Нюуса-ноосэгуй, унэн Ьайхан сэдьхэлЬээ 
хоерэлдэжэ тарахадаа, ямаршье эм домЬоо дутуугуй зосоо 
уударжа, хуйхэр зэрлигуудэй байамжые мартаЬан мэтэ 
боложо, намдуухан Ьэбгаээндэ эльбуулЬэн мэтэ байдаг.

«Хуушанай угэдэ худал у гы» -  гэхэЬээ уламжалан 
дурсаха болоо Ьаа, «сагай хубилхада садхалан нохой 
зуудаг, зоной хубилхада зольбо нохой зуудаг» -  гэлсэжэ 
нютагайнгаа убгэдэй Ьуудагые элихэн Ьанадагби. Тэрэ 
сагай хатуу уедэ зуб лэ хэлэдэг байгаа.

«Хусэжэ ядаад хусажа, хургэжэ ядаад залгахадань» 
Ьайн хун тэрэнэй зангилаада хэзээшье ородоггуй, «хоб 
хэлэхэдэ хоол болохогуй, хоро Нанахада нойр хурэхэгуй» 
-  гэжэ Ьайн мэдэнэ ха юм.

«Бишни шамдаа орходоо нухэд олонтой хум даа» -  
гэхые олон удаа дуулаЬан хум. Теэд, Ьуулдэ мэдэн 
гэхэдэш, тэдэнэйнь зариман тухирхадань угэ дууламгай 
хунууд байшадаг. ТуЬа хургэхын орондо тодхор боложо 
ябадаг. Унгэтэ юртэмсын тэнсууриие тааха гээшэ 
яагааш ье хушэр гээшэб даа. Хонгор урихан хорин 
наЬатанаар, душэ хурэжэ дунэн наЬаяа эдлэЬэн, жаратай 
аад, жаргал уйдхар хоёрые амталжа узэЬэн минии нухэд! 
Танилшье байе, угышье байе-илгаагуй, олон удаан 
жэлнуудэй туршада Ьанажа, бодожо ябаЬанаа уудалан 
Ьуужа, танайнгаа урда харуулжа, Ьанаагаа амарха 
байЬымни таана ёЬотойт!
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Нэрэ угэлгэ
Би эгээл адаг угытэй айлда турэЬэн хум. НамЬаа урид 

дурбэн ухибууд, хойноЬоонь баЬа дурбэн дуунэрые 
дахуулЬан байнаб. М унее хоёр ахайнарни, гурбан 
дуунэрни угы, аба эжынгээ хойноЬоо мордонхой. 1915-1939 
онуудай хоорондо ЬубарилдаЬаар турее Ьэмди.

Эгээл минии турэЬэн 1929 оной хабарЬаа эхилжэ, 
колхозуудые эмхидхэн байгуулжа эхилЬэн хатуухан саг. 
Шаргал шорой могой жэл байгаа. 1931 оной гарамсаар 
минии турэл нютаг Баруун Бургалтайн 14 айлнууд 
хамтаржа, «Большевик» колхоз байгуулагдаЬан туухэтэй 
юм. Эгээл тэрэ жэлдэ минии туруушын дуу хубуун 
Гармаж абай турэмсеер Н айдан-Н има таабаймни 
манайдаа ерэжэ, дуугэймни шэнжээ татажа узеед, нэрэ 
угэхэ уедее, намайе Данзан-Еши абгайдам дасанда угэжэ, 
ламын Ьургуулида hypraxa Ьаналаа аба эжыдэм 
дурадхаЬан байгаа. Турэлхидни ЬайшааЬан байгаа, гэртээ 
эзэн боложо ажалаа хэхэ Гармажаб хубуун турее ха юм. 
Гэртээ бусажа Ьайнаар шэнжээгым ехээр нарилан 
узэхэдэнь, тааруугуй байшоо ха. Дахин манайдаа эрьежэ 
ерээд: «Дасан, дугангууд ганзага дээрэ байна», -  гэжэ 
хэлээд хариЬан байгаа. Миниишье турэхэдэ намдаа Сэбэг 
гэжэ нэрэ угеед, гэртээ харижа ябатараа, эхир турэЬэн 
Сэбэг ухин Ьанаандань орожо, гэртээ оролтогуй гэдэргээ 
эрьежэ ерээд, Жаб гэжэ нэмэЬэн байгаа. Тиигэжэ ород 
маягаар -  Цыбикжаб болойон хум.

Яахадааб гэбэл: минии Найдан-Нима таабайтайм 
сугтаа турэЬэн эхирэй урееЬэн Сэбэг долоо наЬа хурэжэ 
ябатараа гээгдэшэЬэн байгаа. Ехэ заЬал айладхажа, Жаб 
нэмэЬэн юм байха. Гармаясабай удаа Ошор дуу ухин турее 
Ьэн. Намда нэрэ угэЬэнэй удаа (табатайхан боломсоорни) 
таабаймнай нирваан болошоо Ьэн даа.

10



байгаа. Эжы абадаа эрхэлжэ, толгойгоо эльбуулжэ 
ябадагаа Ьанадаггуйб. Харин эгэшэ аха хоёрни дураарни 
орхинхой, элдэб эсын дуршэлдэ hypraxahaa гадна, нэгэ 
угеер хэлэбэл, толгой дээрээ гаргажархёод, хорижо, 
зэмэлжэ байЬыень йанадаггуйб. Улаан буландашье 
ошоходоо, ёохор наадандашье хамаагуй дахуулжа ябадаг 
Ьэн. Бишье гэдэргээ харангуй, улэн хооЬоншье бол дахажа, 
олон соо ябалсаха ехэ дуратай байгааб.

Дуун -  ажабайдалай толи

Эгэшэ ахайгымни уетэн нухэдынь намда Ьайнаар 
хандажа, зоригтомни орхёод, зарим уедэ хоро бусалхаар 
энеэлдэжэ, уетэн нухэдее шогложо, хэндэшье хэрэггуй 
дуунуудые заажа сээжэлдуулээд, дуулажа дуургэмсээрни 
магтажа, дээрэ ургэжэ байжа хухеэдэг байЬан юм. 
Б1агдуров Даша-Цырен, Раднаев Содном, Мункуев 
Цыбикжап болон бусадые мартадаггуйб. Самбуев 
Дашажаб Мункуева Дэлгэр тухай дуу зохёогоод, тэрэнээ 
намда зааяса Ьайнаар Ьургаад, Дэлгэрэй ябахые 
харамсаараа, намайе тухиржа хухеэгээд: «Энэ дуугаа 
Дэлгэрэй хажуугаар дуулаЬаар гаралши!» -  гэбэ. Би 
заабаряарнь боложо, Дэлгэртэ яЬала «болёоб» гэтэрээ 
шэхэеэ элдуулЬэнээ мунеошье болотор Ьанажа ябадагби. 
Тэрэ уедэ ДэлгэрЬээ саахар абажа, амтархан эдеэ haa, 
мартаЬаншье байжа магадгуйб. Тэрэ гашуудалта дуугаа 
муное эндэ бэшэхээ муушаанаб даа. Чимитов Дашажап, 
Цыденов Хандажап, Ганжурова Бадма, Доржиева 
Дэмбэрэн болон бусад олоороо хамтаран одоол гоёор 
дуулалдадаг байгаа даа. Зургаан найатай намайе 
хоорондоо хутэлжэ ябахадаа:
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Талын ургэи таряаланда 
Таршаа, хорхой байхагуй,
Табаи жэлэй тусэб соо 
Тарган хулааг байхагуй.

Ургэи пугын уртэмдэ 
Утэ, хорхой байхагуй,
Ундэйэн хуулиин йайханда 
Умсын ажалтан байхагуй.

Бодол, йаналайм оёорто 
Боохолдой, шудхэр байхагуй,
Большевик колхозой дэбисхэр дээрэ 
Бодхуул, бапдит байхагуй.
Бишыхан намда сээжэлдуулээд, еейэдынгео зохёойон 

энэ дууе дуулуулжа, тумэр халбага бэлэг угэйэн юм. Гэртээ 
тэрээние ход о эзэрхэдэг байгааб. Эдэ бугэдые мартаагуй 
ябайандаа, мунее йанахадамни гайхалтай байдаг.

Ушее нэгэ йонирхолтой ябадалаа дурсангуй унгэрхэ 
аргагуй шэнгеэр йанагдана. 1935 оной намар байгаа. Хори 
найаяа холо дабайан Шэмитов Дашажап Доржиева 
Дэмбэрэн тухай шог дуу еороо зохёогоод, намайе йайнаар 
йургайанай удаа, Дэмбэрэнэй ябажа ябахые холойоо харан 
сасуугаа, намайгаа шангаар, бухы шадалаараа дуулахые 
идхажа оробо даа. Дэлгэр Мункуева минии йанаанда 
орожо, тайа арсабаб.

-  Бишни хаража байхаб. Хэзээшье шамаяа муг- 
нуулхагуйб. Эрэ хунууд гээшэбди! -  гэжэ угэдее оруулжа 
шадаба даа.

Би зурхэлжэ ерээд лэ, Дэмбэрэнйээ тээ холохонуур 
ябажа, Дэмбэрэнэй намнаа болоболнь хусэгдэнгуй 
Дашажап тээшээ эрьежэ харайхаар зэйэжэ ерээд лэ:
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Доодо голой бургаайан 
Долондоо хатаба-яаиа гээшэб,
Доржын хуухэп Дэмбэрэи 
Домнигоо харюулиа-яаиа гээшэб.
Дмитрий гэхыи орондо «Домии» гэдэг байгаа. 

Дэмбэрэи Доржиева минии дуулахые йайнаар шагнажа 
ехээр хухибэ. Оло дахин намайе дуулуулжа магтаба.

-  Хэн иимэ йайхан дуу дууладаг бэ. Намдаа хэлэ даа, - 
гэжэ гуйба. Бишье ама алданагуйб. Гарайнгаа хурганйаа 
мунгэн бэйэлигээ абажа: « Энэниие аба даа, Цыпил 
эгэшэдээ угеорэй», -  гэбэ. Иимэ бэлэгтэ хуртэхэеэ ой 
ухаандамни ороогуй ябайан минии хорхойтойые, 
баярлайые сэгнэхэ хунууд ус-еон байжа магадгуй. Иигэжэ 
Дэмбэрэи бидэ хоёр тарабабди, намаяа тухирйан 
Д аш аж абаа олобогуйб. Паалишан ажалгай Цыпил 
эгэшэдээ бэйэлиг бэлэглэхээ тухаа мэдэн харайжа ошоод, 
бэлэгээ барюулхадамни, абаха зуураа яйала мушхэбэридэ 
оруулйыень мартаагуйб даа. Дэмбэрэндэ эгэшэмни мунгэн 
бэйэлигынь бусаабашье, энээхэн дуун нютагтамнай 
дэлгэрш оо бэлэй. Мунов Дэмбэрэнэй басаган Роза 
Намдакова, олон ухибуудэй эжы, Бургалтайнгаа дасанда 
олон жэлнуудэй туршада бухгалтераар ажаллайаар юм 
даа. Хэды олон жэлнуудэй унгэрэн ошобошье, бага ябайан 
найанайнгаа гайхамш агта уйлэ хэрэгуудые дурсан 
Ьанахадаа мэндэ ябаЬан хэндэшье гайхалтай домог болон 
улэдэг гээшэл даа.

1931 оной туруушын хахадта минии турэйэн Баруун- 
Бургалтайда «Большевик» колхозой тогтомсоор Хуртага- 
Бургалтайн сомон байгуулагдажа, тэрэнйээ хойшо турэйэн 
ухибуудтэ, он, hapa, удэр тэмдэглэйэн унэмшэлгэ угтэдэг 
болоо. Тэрэнйээ урда турэйэн хэндэшье турэйэн тухай 
гэршэлйэн унэмшэлгэ угы байгаа.
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-  Эгээл тэрэ уедэ хамтаралай гайхамшагта долгий хаа- 
хаанагуй эбхэрэн ерэжэ, Хуртага-Бургалтайн сомоной 
туруушын туруулэгшээр минии аба Гончиков Мунхэжап 
томилогдойон юм. Би Хуртагада 1936 ондо турэйэн хумби, 
-  гэжэ минии унаган нухэр, СССР-эй журналистануудай 
холбооной гэшуун Михаил Мункожапович Гончиков 
хеерэдэг Ьэн.

hypiyyjiiimi туухэЬээ
1927 ондо Хуртагада эхин Ьургуули нээгдээ. 1933 ондо 

колхозой байгуулагдайанай удаа, Санданай Жанчиб 
габжын байшан гэр дасанай горлом coohoo колхозой тубтэ 
сусажа табигдаад, Бургалтайда эхин Ьургуулиин хоёр 
класс нээгдэжэ, Петр Сергеевич Данилов багшалжа 
эхилЬэн байха юм. Ошоржап Цыденов, Даша Гомбоев, 
Ошор Цыбенов, Гунга Самбуева, Цыден-Еши Банзарак- 
цаев, Бадма-Ошор Батуев, Сэруунэй М ансарунова, 
Цысэрэн Цыреторова, Еши-Ханда Доржиева гэгшэд 
туруушын шабинар партада ЬууЬан туухэтэй юм.

1935 оной гарамсаар «Большевик» колхозой туруушын 
туруулэгшэ баййан Ж игжид Цыдыповые турмэдэ 
хаажархёо Ьэн. Цыбен Ульзетуев туруулэгшээр ерэжэ, 
жэлЬээ улуухэн саг соо ажаллахадаа, нютагаймнай табан 
хубараг хубуудые олон нухэдоернь тэрэ уедэ аймагай туб 
байЬан Сахирта абаашажа, комсомолой гэшууд болгожо 
асараад, ЛИКБЕЗ байгуулаа юм.

Банзаракцаев Дамба (хубараг нэрэнь Данзанжап) 
баруун дайнай тэмсэлэй дулэн соо баатарай габьяагаар 
унаа. Мария Дамбаевна басаганиинь-олон ухибуудэй эжы, 
найанайнгаа амаралтада гаранхай хунгэн сарюун 
ажайуудаг юм даа.
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Бизяев Дарма (Санжажаб) дайнай Ьуулдэ аймагайнгаа 
госстрахда амжалтатай ажаллажа ябатараа, дайнда 
абаЬан шархань Ьужэржэ, эртуур наЬа бараа (1908-1952). 
Бимба хубууниикь бухы наЬаараа трактор заЬабарилгада 
ажаллаад, хундэтэ амаралтадаа ажаЬууна.

Балданов Гармажап / Галсан-Доржо, 1909-75/ Захаа- 
минай МТС-эй туруушын тракторист, комсомолой дарга 
ню тагтаа байтараа коммунист боложо, дайнай уедэ 
Ленинград хотые хамгаалалсажа, Агуу илалта ойротуу- 
лалсаж а, дайнай эсэс болотор тэрэ хотын бухы 
гашуудалые дабажа нютагаа бусаЬанай удаа, бригадир, 
парторг, туруулэгшэ боложо, нютагаа ударидахаЬаа 
гадна, Ьуулшын жэлнуудтэ барилгашан байЬанаа хундэтэ 
ам аралтада гарабаш ье, малш анаар нилээн удаан 
ажаллаа. Борис хубууниинь, Ханда басаганиинь олон 
ухибуудэй аба эжы болонхой амгалан тайбан 
ажаЬуудагууд даа.

Намсараев Дамдин /Лубсан-Ширап, 1911-79/ турэл 
ню тагайнгаа хугжэлтын хэрэгтэ хубитаяа оруулжа, 
урагшатай нангин хэрэгтэ урдаа хараха хунуудэй нэгэн 
ябаа юм даа. Колхозой тогтохоЬоо абан счетоводоор 
ажаллаха уедее ехэ наЬатанда Улаан буланда ном заажа, 
олон хунуудые унн1алга, бэшэлгэдэ Ьургаа. Булгайр сабхи 
оёжо, залуу уетэниие тэрэ уедэ гоёодог Ьэн. Сулоо сагаа 
Ьамбаашалан, аса тармуурЬаа эхилээд гэрнуудые бариха 
хэрэгтэ тухаараа оролдоо юм. Дайнай тулэг уедэ Монгол 
орондо албаяа унгэргое. Луулшын жэлнуудтэ фермэ, 
отарануудта барилгын бригадир ябажа, арга шадалаа 
зорю улаа. Даниил хубууниинь ню тагтаа туруу 
механизатор байгаа. 2002 оной зун гэнтын аюул боложо, 
хайрата Даниилнай угы. Цырен-Ханда Дашиевна бэринь 
нютагайнгаа Ьургуулида бухы наЬаараа багшалЬаар.
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Якжама басаганиинь хатарай багша болонхой 
амжалтатай ажаллана. Дурбэн ухибуудынь хул дээрээ 
гаража байна.

Гомбоев Дэмбэрэн /Дабаа-Самбуу, 1914-77/ минии 
Цыренжап абгайн бригадада ажаллаха зуураа нюта- 
гайнгаа ехэ наЬатанда ном заажа, ЛИКБЕЗ ударидажа 
ябахадаа, Ьууринай захада онсогойхон Ьуудаг манайда 
духуу зониие суглуулжа, уншуулжа, бэшуулжэ йургадаг 
Ьэн. 1936 оной эхиндэ минии дуу Даша-Цырен турэйэн 
байжа, эжымни Улаан буланда ябажа ном заалгаха 
аргагуйдэйэн байгаа. Намтаршье бол, зосоогоо уужам 
убэлжеоидэмнай хунууд олоороо сугларжа, уншажа, 
бэшэжэ йурадаг байгаа.

Тэрэ уедэ бишье олоной дундуур хабшуулдайаар 
тубэггуй уншадаг, Ьарюу-мурюугаар бэшэдэг боложо, 
хуушанай латын узэгуудээр хэблэгдэйэн улаан хабта- 
Ьатай «Хурдан зам» узэглэлые дураараа «хуулиинь» хэдэг 
байгааб. Удааншье болонгуй Дэмбэрэн Гомбоев автома- 
шинын жолоошоной Ьургуулида hypaxaa ябашоо бэлэй. 
Дайнай уедэ Захааминайнгаа МТС-эй тракторна таряан 
ажалай бригадые ударидажа броньдо байгаа. Тэрэ уедэ 
ехэнхи механизаторнууд эхэнэрнууд байгаа. Гэбэшье, 
фронт, ара тала гэжэ илгаагуй бухы арга шадалаа 
илалтада зорюулаа юм даа. Хахад илалтын ара талын 
алдарта хэрэгуудйээ дулдыдайые минии уетэн ойлгодог, 
тэрэ шухала хэрэгэй гун соо ябажа гулмэрхэи найамнай 
унгэрее юм даа.

Найанайнгаа эсэс болотор жолоошоноор ажаллаа. 
Еши-Ханда теедэй табан ухибуудээ хул дээрэнь гаргажа 
табинхай, 82-той болобошье хунгэн сарюун ажайууна. 
Александр Дымбрылович хубууниинь мунее Бургалтай 
Ьууринайнгаа захиргааниие толгойлно.



Михей Ербановтай уулзалга
Нангии, гамнап сугларЬап 
НаЬан соогуур ходорио,
Ye сагай хурсалЬан 
Унгэ орожо тодорно.
Минин турэЬэн нютагта колхозой байгуулагдаЬанай 

yehee хойшо дайнай эхилтэр Найданов Цыренжап 
Бадмажапов Ринчин-Нима хоёр бригадирнуудаар 
ажаллаа Ьэн. Ц. Найданов минии турэЬэн абгаймни Ьэн 
(абын дуу). 1936 оной намар минии зарим уетэн Ьургуулида 
оробо. Цыренжап абгаймни намаяа Ьургуулида оруулха 
ехэ дуратай байЬан юм. Теэд эжы, абамни: «Ши мунее 
долоотой хусэд болоогуй, «Долоон толгой» ябанаш, юушье 
ойлгохогуйш!» -  гэжэ таЬа арсаа Ьэн. Бинь хэды 
Ьургуулида орохоо дурлабашье, турэлхидее яажашье 
дабажа шадаагуй Ьэм. Гэбэшье, сулее сагай олдоол Ьаа, 
Ьурагшад нухэдеерее наадаха Ьамбаандаа халтад гэбэл 
лэ, гэрэйгынь даабарида Ьуулсадаг, Ьургуулиин газаа 
ерэжэ, Ьурагшадаар наададаг байгааб. Тэрэ уедэ гурбан 
дуутэй болошоЬон, гэртээ яЬала туЬада орошоЬон байжа, 
сулее сагни ехэл шахардуу байЬан юм.

Тэрэ жэлэй хабар колхознай полуторка машина абажа, 
Сергей Далбинов жолоошонтой нютагаймнай ударидаг- 
шад аймагай туб, Улаан-Удэ ошоходоо хурдан «моритой» 
болохоЬоо гадна ашаа зеедэг болоо Ьэн. Бишье эгээл 
турууи машина хаража Ьонирхоо, шэхэнэг дээрэнь Ьуужа 
узее Ьэм. Дондок Бакшеев туруулэгшэ байЬан тула тэрэ 
машинын ёЬотой эзэн байЬан юм.. АдууЬа малнууд 
холоЬоо хаража, айЬандаа хашаа-хорёогоо эбдэдэг, ехээр 
жэрхэжэ, ара модон тээшэ харайжа тэрьедэдэг байгаа. 

Намарай намжаахан удэрнууд ерэжэ, убЬэ хуряалга
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тулэг дундаа байгаа. Таряа хуряалгашье эхилжэ, нютагай 
ажалшадай эгээл сулввгуй уе ороод байхада Хуурай Сахир 
шотагЬаа Гонгор Намдакович Лубсанов Шарлуу Базар 
хоёр дуунэртэеэ нютагтамнай багшаар ажаллахаа нуужэ 
срээ бэлэй. Залуухан комсомол хубуун нютагаймнай 
ажабайдалда хам оролсожо, зугаа наада эмхидхэхэ 
дуршэлтэй байЬандаа унишье болонгуй залуушуулай 
дунда хундэтэй болоо бэлэй. Базар Лубсанов маанадай 
дунда наадажа, барантай Ьайнаар танилсахаЬаа гадна 
нютагаймнай ноёд, ехэшуудээр тургэн танилнууд болошоо 
Ьэн. Нютагай ухибуудээр хамта манайда ерэжэ, хэлэндэ 
1тял орожо байЬан Ошор дуугымни зубоер хэлуулжэ 
Ьургадаг, - гуяр гэнгуй, гурил гыш!-гэжэ энеэдэгынь 
мартаагуй ябадагби. Лубсановтан мал баридаггуй 
байЬандаа манайхиЬаа сайлгасай Ьу абадаг боложо, 
упеэнэймнай Ьуе ехэ удхэн гэжэ магтадаг байгаа. Тэрэ 
усын багша хун нютаг бухэндэ ехэ хундэтэй, хэлэЬэн 
угэЬеонь хэншье гарадаггуй байхаЬаа гадна «багша» гэхэ 
хорюултаЙ боложо, Ьургагша гэдэг болошоо Ьэмди.

Тэрэл оной намар, ноябриин 7-ной найрай урдахана, 
макай нютагта М. Н. Ербанов айлшалаа Ьэн. Аймагай- 
мнай дарганууд Ёндон Будаев Георгий Данчинов хоёр 
ябалсаа Ьэн. Эдэ айлшадай хундэлэлдэ Гонгор Лубсановай 
хутэлбэри доро багахан концерт харуулагдаа бэлэй. Тэндэ 
тулэг уншаЬан намда Михей Ербанов Ленин багшын 
дурэтэй значок энгэртэмни зуулгээ Ьэн. Минин Цыгшл 
эгэшэмни сайлалгын тогоошон байЬан. Намарай ехэ 
Ьалхитай хуйтэн Ьуни эгэшэтэеэ гэртээ хариЬанаа 
муноешье Ьанадагби. Ухибуун наЬанай хонгорхон 
ухаанда хадуугдаЬан гайхамш агта сагые мартахын 
аргагуй байдаг даа.

Энэл уулзалгын Ьуулээр нютагаймнай туруу малшан
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Будаев Шагдар 1936 оной намар Москвада Худее ажахын 
выставка ошожо, «Ажапдаа шалгарЬанай тулее» 
медальтай бусажа ерээ Ьэн. Таряан ажалай туруу эхэнэр 
Цырен Раднаева БурЦИК-зй гэшуун боложо ЬунгагдаЬан 
байна. Нютагаймни эдэ хунуудэй ухибууд, ашанар, зээнэр 
мунее уедэ олоороо ажана амгалан ажаЬууна.

Гонгор Лубсанов багша Ьуралсалай нзгэ жэл 
нютагтамнай ажаллаад, аймагай туб Сахирта нуужэ 
ябашоо Ьэн. 1937 оной намар Александр Харитонович 
Хазагаев гэр булеерее нуужэ ерээд, багшалжа эхилээ 
бэлэй. Сентябрь Ьарын эхинЬээ 16 минии уетэн эгээл туруун 
багшатаяа танилсажа, партада Ьуугаа Ьэмди. Би тэрэ уедэ 
тубэггуй уншажа шадаха, Ьарюу-мурюугаар бэшэжэ 
ЬурашаЬан байжа, удангуй Хазагаев багшын дуратай 
шабиниинь боложо шадаа Ьэм. Найма наЬаяа хусэд 
хурэшэЬэн бидэнэртэ ном, Ьургаал заахада хямда 
байбашье, гурбан шабинарнай: Аюшеева Долгор, Дулмаев 
Эрдэни, Батуев Санжай 10 наЬатай байгаа Ьэн. Мункуев 
Володя, Дамдинов Доржо хоёрнай долоотой байгаа. 
Иимэл шабинар эхин Ьургуулиин богоЬые удэр бури 
алхажа ородог болоЬоноо Ьанажа ябадагби.

Бидэнэй эжы, абанар шэнэ Совет Ьургуулиин богоЬо 
наЬан соогоо алхажа узеегуй байЬан туладаа, маанадта 
оройдоошье Ьаналаа табидаггуй байгаа даа. Ном узэдэг 
юм гу, али угы гу тоохошьегуй, углеегуур гэрЬээ гаража 
ухибууд ошоо, наадажа эсээд бусаа юм гу, айлаар зайгаад 
ерээ юм гу, асуудагшьегуй байЬан юм. Турэлхидэй 
суглааншье болодоггуй Ьэн. Тэрэ уедэ сагай эрхэ ехэл 
хатуу байгаа. Умэдхэл хубсаЬанЬаа абан эдихэ хоолшье 
хомор Ьэн даа. Мунгэн олдохогуй, худалдаха, наймаалха 
юуншье угы, Колхозой ажалшад мунгэ абадаггуй, жэлэй 
барагдаха дээрэ ажалта удэрэй тоосоо хэдэг саг байгаа.
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Илангаяа манайхин мэтын улаан сурбануудтаа дараг- 
даЬан айлнуудта айхабтар хундэ байЬан. Умсэдее 
Ьаамхай ганса унеэн, гурбан хонинЬоо дээшэ тэжээхэ эрхэ 
угы байгдаа.

Минин Ьургуулида ороЬон 1937 оной намар сагай эрхэ 
буришье хатууржа, аймшагтай уйлэ хэрэгууд эхилшоо 
бэлэй. Нэгэ жэл урдахана минии нютагта айлшаар бууЬан 
М. Н. Ербанов, Е. Будаев, Г. Данчинов гэгшэд сентябрь 
Ьарада хамалганда абташоо Ьэн. Баруун БургалтайЬаа 
Будын Жалсантан, Арсаланай Шагжатан, минии абга 
лама Данзан-Еши (абым дуу), Баиров Гомбо гэгшэдые 
хард;шганда абаашаа Ьэн. Баиров Еомбо (хубараг нэрэнь 
Лубсан) тухай хэдэн угэ дурсалтай байна. Баярай Лубсан 
минии турэлхидоер ехэл Ьайн нухэд байЬан юм. Айхабтар 
тартаа дуйтэй, арга шадалтай уран дархан хун Ьэн. Эрын 
гурбан нааданай туруу зэргэдэ ходо ябадаг, банза номо, 
Ьомо бутеодэг, минии Найдан-Нима таабайгымни баруун 
гарайнь хун байгаа. Би гэртэнь ошожо хутагаар уЬэеэ ходо 
абхуулдаг байгааб. Одоол гоёор хюЬадаг, Ьайнаар 
хуухымни уЬые норгожо дэбтэйгээд, мэдуулэнгуй 
хюЬажархидаг байЬан юм. Тэрэ намартаа модошо 
барилгашадай бригадир болонхой М ихайловкада 
урэЬэнэй таряа хадагалха амбаар барижа байгаа. 
бургалтайдаа ерэхыень мэдэйэн би ЬургуулиЬаа тараад, 
гэртэнь ерэжэ, уЬэеэ хюЬуулхаяа хулеэбэб. Лубсан абга 
гэртэ орон сасуугаа: «УЬэеэ абхуулхаа ерээ гуш? Бишни 
гайгаа уужархиЬууб. Юун байха Ьэм. Мэтэр мундэйлгоед 
орхихоб!» -  гээд, сайлажа Ьууха уедэнь, хоёр эрэ хунууд 
орожо ерээд, -  «мэнэ гэЬээр конторо ошоё!» -  гээд, абаад 
ибашаба. «Углеодэр энэ уедэ ерээрэй, уЬышни 
абуужабди!» -  гээд, ябашоо Ьэн. Абамни оройшог ажалЬаа 
срэхэдээ, Баярай Лубсаниие Сахир абаашаа гэжэ дуулгаа
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бэлэй. Тэрэ намар барюулЬан амбаарынь мунеошье 
болотор Михайловкада байЬаар. Минин абын сасуутан 
яагааш ье эбтэй гээшэ Ьэм, мунее гайхадагби. Эдэ 
сасуутанай 29-тэй наЬандаа ябахадань Октябриин 
хубисхал боложо, сагай хубилаашье haa, бурхан 
шажандаа ехэ Ьузэгтэйнууд байЬан. 43-най Hah.au дээрэ 
хамтаралай ехэ долгин эршэдэжэ, барандаа колхозой 
гэшууд боложо, хамтын ажалай гун соо хамсы шамажа 
оролсоо даа. Цыреторай Ханда, Хандажабай Дари, 
Галданай Мэжэд, Данзанай Ринчин, Балшанай Гарма, 
Раднын Доржо, Будын Балдан, Тудэнэй Мунхэ гэгшэд 
сасуутамди гэлдэжэ, набтар, хабтагай гэрэймнай 
доЬолтор элдэб-эсые хоерэлдэжэ Ьуудагынь Ьанажа 
ябадагби.

Убгэд хугшэдые шагнажа,
УдэЬэн балшар наЬамни,
Ьуугаад нойрсоо алдажа,
Ьургаал абаЬан хаЬамии.
Танил зандаа муиоошье 
Таабаритайхаи эиеэиэд,
Тархиим сантар пулоолжэ,
Танхым оёор шэлээиэд.
ТииЬээршье убэлэй ута амаралта боложо, убэлэй хуйтэн 

жабарЬаашье айлтагуй нэгэ удэр абаяа дахажа, 
М ихайловка Ьуурин ошохоо зорижо ябагаар гэрЬээ 
гарабабди. Абамни багахан тулам соо хоёр Ьуулга гурил 
ургэлэнхэй, хирэ болоод лэ баруун, зуун мурэнуудээ 
Ьэлгэжэ байжа гурилаа ургэлеед алхална. Бишье 
малгайнгаа хасабшаар нюураа жабарЬаа халхалан, 
нюЬаа Ьугшаран шогшохо тооной хойнтонгуй алхалнаб. 
Удабашьегуй аба эжымни хуушанай ехэ танил Анистепор 
Федорович Бессоновойдо ерэжэ, дулаахан байшан соо

22



самоварта шанаЬан сай уужа дулаасаад, Иван 
хубуунтэйнь газаагуурнь ябахадаа, айхабтар гоё Ьайхан 
эрэ тахяа хаража гайхахаЬаа гадна, гоёор дуулахыень 
ехэтэ Ьонирхоо бэлэйб. Анистепор Федорович Ирина 
Филипповна хоёр абатаймни уЬан буряадаар хеерэлдэжэ 
hyyxa муртее архи уунад. Абымни хубуутэеэ хоногты 
гэнэд. Энэниие дуулаЬан би бэеэ бариха аргаяа Ьалажа, 
ород пеэшэндэ барюулЬан хилээмэеэ абаашхаяа ерэхэдээ 
хоноорой гэжэ абаяа яаруулжа шадаа Ьэм. Иигэжэ эгээл 
хуруушынхиеэ тахяа хараЬандаа хухижэ, уетэн нухэдтоо 
Ьайрхажа зугаалха олзотой болоЬондоо баясажа ябаха 
муртое, бусаха замдаа эрэ тахяа оложо тэжээхэ тухай 
абаяа хашараагаа бэлэйб. Убэлэй богони удэр дууЬажа, 
харанхы болошоЬон хойно гэртээ орон сасуугаа тахяа 
хараЬанаа эжыдээ, дуунэртээ Ьайрхажа эхилээ бэлэйб. 
Эжымни, дуунэрни балайшье тообогуй. Харсиин дэнгээ 
носоожо, унгэтэ карандаш, хуудаЬа дэлгэжэ, эрэ тахяа 
хараЬанаа олзуурхан, дуулажа байЬаарнь зуражархёод, 
Эжыдээ харуулжа магтуулаа йэм. Тэрэ уеын эрэ тахяа ехэл 
Гоё байгаа Ьэн даа. Муневшье болотор тиимэ Ьайхан эрэ 
тахяа торготуулан, яларуулан ямаршье шэрээр зуража 
шадаагуй хум.

Тэрэ уе сагта Бургалтайдамнай тахяа баридаг нэгэшье 
айл байгаагуй. Убэлэй амаралтын унгэрэмсеор Ьургуулида 
ерэжэ, тахяа хараЬан тухайгаа нухэдтоо Ьайрхан гэЬэмни, 
Дулмаев Эрдэни Батуев Санжай хоёрни иамЬаа туруун 
хараЬан байжа намдаа бэлэйб. Ухибуун наЬанай ухаанда 
хадуугдаЬан зуйлнууд наЬан соо мартагдангуй ябахадаа, 
ус сагай хэды хубилаашье бол Ьонирхолтой байдаг. Муное 
сагай ухибуудтэ хэлэхэдэмни, зариманиинь гайхадаг, 
нугоодуулынь тооншье, шагнаншьегуй унгэрдэг.

Сагай эрхэшье, хунэй Ьанал бодолшье хубилхадаа ехэл
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тургэн даа. ТииЬээршье удангуй февраль hapa гаража, 
буряад арадай урдаа хараха заншалта найр -  Сагаалганай 
ойртошоЬон уедэ абамни Лопилой Лубсан ламбагайнда 
абаашхаяа морин шаргадаа хуурай тулеэ ашанхай, верее 
морёо хутэлеед, намаяа тулеэн дээрэ Ьуулганхай 
Бургалтайнгаа дасанда ошохоо зорижо гарабабди. 
ТэндэЬээ эрьехэдээ Данзан-Еши абга ламымни гэрээ 
орхёод турмэдэ ошоЬоор hapahaa улуу сагай унгэревшье 
бол, гэртэнь орожо узэхэ Ьанаатайбди. Заа-зуухан 
хэрэгтэй бурхан тахилайшье, унталга, аяга табагшье 
байбалынь абажа гэртээ асарха Ьанаатай байгаабди. 
Лубсан ламбагайнда тулеэгээ буулгажа, орожо сайлаад, 
Данзан-Ешынгээ гэртэ ерэжэ ороходомнай, бурханай 
номуудай жаншанууд баран абаатай, мунгэн сугсэнууд 
нэгэшье угы, шэрээ гунгарбаанууд тэрэл зандаа байбашье, 
алталмал сэргэ бурханууд баЬа угы, дэлгэдэг захатай 
бурханууд лэ байрадаа байба. Заахан гэр соонь оргой- 
ноохой болошоЬон байжа, унтадаг дэрынь, хэлэгуй гуулин 
хонхынь, улхан аягыш> абаа Ьэмди. Лубсан ламбагайЬаа 
асуухадамнай, мунгэн сугсэнуудые, сэргэ бурхадые 
Дамбын Доржо абаа гээ Ьэн.

Уданшьегуй Ьуулдэ дуулахадамнай Дамбын Доржо 
мунгэн трубка хуулээд тамхилдаг болоо, Гунжэд 
Ьамганиинь бугааг, бэЬэлиг зуунэ гэлсэдэг Ьэн. Лубсан 
Лопилой дасанЬаа болижо, Бургалтайнгаа айлнуудаар 
хонолго табижа ябадаг болоошье Ьаа, удангуй турмэдэ 
орошоо Ьэн. Хасууртай нютаг тоонтотой Лубсан-Цырен 
Ванданов турмэдэ оробошье, залуухан хубараг байЬандаа 
тэндэЬээ Эсэгын дайнда ябаа. Шархатажа, эмнуулЬэнэй 
удаа шотагаа бусажа ерээд, манайдаа 1944 оной январь 
Ьарада айлшалхадаа, Данзан-Ешымнай Эрхуудэ наЬа 
бараа Ьэн гэжэ дуулгаа Ьэн. Хасууртай нютагаа
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бусамсаарнь, минии абын хоолдо муудаЬые дууламсаараа 
ехэл тэбдэжэ абымни мэндэ байхада дуулгахаа Лубсан- 
Цырен яарайан байгаа.

1938 оной хабар 1-дэхи классай эрдэмтэй боложо, 
хуушанай латын уншалгада Ьайнаар Ьуранхай Ц. Доной 
«Убгэн Жэбжээнэй мэргэниие» сээжэлдэйэн шахуу хусэд 
номшье харалтагуй уншадаг болошоо йэм. Тэрз уедэ 
зумбараа, жэрхи агнадаг боложо, наймаашан Норбоев 
Дарижабта тушаадаг, хашарЬа мунгэтэй ябадаг боложо, 
дабйа абадаг байгааб. Зумбараагай apha -  60, жэрхиин- 
хиие 40 мунгоер магазинда тушааадаг Ьэм. ТииЬээршье 
эдэ ехэ ангуудни усеержэ, ойро тойрон хомордошоо бэлэй. 
Намйаа байтагай томошуул агнадаг байгаа юм. 
Колхознай ухэйэн малай мяхаар халтар хара унэгэдые 
тэжээдэг болойон. Бакшеев Лубсанай гэр булэ тэдэниие 
харууйалдаг байгаа. Бидэ, ухибууд, тэндэ ошожо, шулэ 
уудаг байгаабди. Дайнай эхилэмсээр тэдэ унэгэд угы 
хэгдэйэн юм. Тэрэл онйоо эхилжэ, колхознай огород ехээр 
тарижа эхилээ йэн. Банзаракцаев Шойдон бригадираар 
ажаллахадаа, турнебсэ, морхооб, хапууста, гурсы, мангир 
Ьайнаар ургуулдаг баййан. Залуу олон йамгад зундаа 
ахсаллажа, аймаг соогоо бага зэргэ наймаалбашье, 
ажалай удэртэ намартаа хубаадаг байгаа. Тэрэ намартаа, 
ноябриин 7-ой найрта Ханда Буянтуева Цыпил Ульзетуева 
хоёрой кашамир пулаад шагнал абайаниинь мунеешье 
болотор йанаандамни байдаг даа. Бидэ, Ьурагшад, 
огородой хуряалгада намартаа хабаадалсажа, морхооб, 
турнебсэ эдижэ налайдаг байгаабди. Ехэшуулнай хэм 
соохононь маанадта эдюулдэг баййан: «Ухэр шэнги 
гузээгее дуурэхэт, гахай мэтэ шэнгэлхэт!» -гэжэ дураарнай 
орхидоггуй Ьэн. Бури йуулдэ, хуряалгын унгэрЬэн хойно 
3-4 кг манадта хуртведэг байгаа.
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Зарим ухибууд сентябриин I-дэ Ьургуулидаа ерэхээ 
мэдэдэггуй байдаг Ьэн. Уетэнэйнгээ ЬургуулиЬаа тараад 
ябахые хараад гу, али багшын заабаряар хэн нэгэн гэртэнь 
ошожо, бидэ Ьуража эхилээбди гэжэ дуулгадаг байгаа.

Худее нютагуудай холын малшадай ухибууд 
турэлхидтее туЬалжа, эгээл энэ уедэ ехэ сулев1'уй болодог 
байЬандаа Ьургуулияа мартадаг саг байгаа. Тэрэ уедэ 
календарь, часы оройдоошье угы байЬан, эгээл туруун 
Золхонов Алексей пожарный гарта часы хаража 
гайхаЬанаа мартадаггуйб. Хоёрдохи классай хубуундэ 
хэлээ Ьаам, мунее унэншэхэгуй байжа магадгуй. ТуЬада 
ороЬон ухибуудые турэлхиднай зарахадаа шангал байЬан 
даа. Арбатай болоЬон хубууд мори хазаарлажа шадаагуй 
бол ехэ эшхэбтэр байгаа. 1938-39 онуудай Ьуралсалай 
уедэ Хуурайи-АдагЬаа клуб задалжа, Бургалтайда зеежэ 
табяад, нютагай залуушуул болон наЬатайшуул, тэрэ 
тоодо бидэ Ьурагшад тад ондоо болошоЬон шэнгеэр намда 
узэгдее бэлэй. Яахадааб гэхэдэ: удэшэ бури сулеетэй 
хунууд олоороо клубта сугларжа, Буряад-Монголой, 
Советскэ Союзай гимнануудые, Интернационал заалгажа, 
гуйсэдхэжэ hiypaxahaa гадна, дуугардаггуй кино харадаг 
болойоидоо ехэл хухюун болошоо Ьэн. Минин багша 
Александр Хазагаев ород хэлэгэй байЬандаа гол 
ударидагша болошоод, энэ дуугардаггуй «Волочаевские 
дни» киногой оло дахин харуулагдахада, маанадта 
буряадаар киногой удхые хододоо хеерэжэ Ьуудаг байЬан. 
А. С. Пушкиной зохёолнуудые оршуулан олоной урда ехэ 
Ьониноор хоорэдэг Ьэн. Гурэн турыншье удха шанартай 
хеерэлдее унгэргэжэ, нютагай зониие Ьонирхуулдаг 
байгаа. Тэрэ уедэ уншалгын буланда номууд, газетэнууд 
байдаг Ьэн. Хэншье ееЬэдтее газетэ захил хэдэггуй 
байгаал даа.
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Дасаниие хаалга

1938 оной зун Бургалтайн дасан хаагдажа, Долгоров 
Согтотон гэр булоерее дасанай харуулшан боложо, 
Нимьш Лубсан ламын гэртэ нуужэ ороо йэи. Тэрэ зундаа 
абатаяа Долгорой Согтындо айлшалхадамнай, дурбэн 
ташуур буутан орожо ерээд, абатаймни горлом coohoo 
Гарахымнай баадхаа йэн. Абымни Ьанаан дасангай 
хаагдаашье haa, зальбарха тусэбтэй ябайан байгаа. 
Горломой газаа табяад шахуу метр зайда оршодог 
субаргада мургэжэ, зурам уяад, бишыхан туйсэтэй сагаан 
Эдеэ субаргын табсан дээрэ табижархёод, ехэл нарилЬаар 
гэртээ бусаа йэмди.

Дасанай хаагдатар зургаан ламанар хурал, ЬахюуЬаяа 
хураЬан зандаа дасандаа байгаа. Балжарай Сумэрэб 
габжа, Дабаагай Ринчин, Дашын Шоймпол, Сэрэнэй 
Жабаа, Шултэмэй Содбо, Батын Лубсан-Доржо. Эдэ 
Эрдэмтэ ламанар аминдаа гэрнуудтэй байбашье, ямаршье 
зеери угы, эгээл нангин зеоринь бурхан тахилынь байгаа. 
Мургэлшэдэй гар сагаалЬан ургэлые баранай хэрэгтэ 
Дасандаа хандибладаг, еейэдтэнь аяга, шанага, тогоон, 
унталгаЬаа ондоо юушье угы байгаа. Намгашье абаагуй, 
Шарын шажанай унэн албатан байгаа. НКВД, ОГПУ г. м. 
алба хаагшад ойроншье хуреогуй орхиЬон байха юм.

Тэрэл арбан наЬа хуреегуй ябахадаа абатаяа Долгорой 
Соктындо ерэхэдээ, Шоймпол ламбагайн гэрые хараа Ьэм. 
Дасангай харуулшан байЬан Согтотон тулеэн болгожо 
задалЬан, хушамодоор баригдайан, муиоо багсаахадамни, 
ханынь модоной утань 4 метр шахуу Ьанагдадаг. Лопилой 
Лубсан габжа эдэ ламанараар дасандаа улэбэл нэгэл 
ушартай байгаа, дэмы худее гаража айлнуудаар хонолго 
табижа ябаа гэжэ абамни нэгэтэ дурсаа бэлэй.
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Бидэ, Ьурагшад, дасангай хонхонуудые наяргажа, 
хэшээлдээ ородог, гарадаг байгаабди. Майдари бурханай 
ногоон мориной тэргээр наадажа Ьандаагаа Ьэмди. Иимэл 
сагай ерэЬые бидэ ухибууд ойлгобошье, маанадта ямаршье 
хамаагуй боложо, хэды олон буряад Ьайхан шэрэтэй 
эмээлнуудые хадаЬаа Ьолжоржо Ьалгахадамнай хэншье 
хорёогуй юм.

Дасангай тушаа баруун тэбсэг доро убэлдее ургэн ехэ 
ондоли, тошон гаража, тэрээн дээгуур бурханай номуудай 
хуудаЬад h ал хин да хиидэжэ, зарим хуудаЬад мульЬэндэ 
хурэшэЬэн байдаг Ьэн даа. Тэдэ хуудаЬадые хулеорее 
гэшхэжэ болохогуй гэжэ аба, эжымни толгой тоншожо, 
намайе мульйэн дээрэ Ьолжорхые зубш еедэг Ьэн. 
Табатайдам турэЬэн Ошор дуу ухимни намдаа ехээр 
эрьешэЬэн байжа ЬургуулиЬаа ерэн сасуумни намаяа 
дураараа тамалдаг, муухан зангаа хаа-яахан узуулээд 
турш ахадам, эжыдэ хобложо зэмэтуулхэЬээ гадна, 
янгалшадаг, уйлабал болижо угэхэгуй, хоёрдохи класста 
Ьурадаг намда ехэл хундэ ашаан шэнгеэр Ьанагдадаг 
байгаа. 1939 оной хабар Бургалтайнгаа хоёр классай 
Ьургуулиие магтаалтай Ьайнаар дуургэжэ, абын эрхим 
туЬалагша боложо, Захааминай МТС-дэ арбан мянган 
хирпиисэ хэблэн сохижо туш ааха хэлсээ баталЬан 
колхозойнгоо даабаряар ажаллажа эхилээ Ьэмди. Тэрэ 
хабар хусэд арба хурэшэЬэн, ажаглаЬан хараЬанаа шада- 
яда хэндэшье хеерэж э, элдэб-эсые шашаха шадал 
орошоЬон ябахадаа эгээл туруушынхеэ трактор хараа Ьэм. 
Балданов Гармажап гэнжэтэ «Нати» трактор, Шултунов 
Лубсан мвертэ «УНИВЕРСАЛ» трактор Зэдын станциЬаа 
залууртань Ьуужа наяруулЬаар ерэЬыень мартадаггуйб. 
Иигэжэ трактор узе© Ьэмди.
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МТС (PTC)
1939 оной март Ьарада Б-МАССР-эй правительствын 

шиидхэбэреэр Бургалтайн дасанай байрада Захааминай 
МТС байгуулагдажа, шэнэ гурим тогтоо Ьэн. Машина 
тракторай дуун тайархаа болижо, зургаан колхозой 82 
Хунууд механизаторнууд болойон байгаа: Улэгшэнэй 
Калининай нэрэмжэтэ, «1-май» колхозууд, Михайловкын 
Сталинай нэрэмжэтэ, Бургалтайн «Большевик», Хуртагын 
Молотовой нэрэмжэтэ, Хамниин Калининай нэрэмжэтэ -  
эдэ зургаан колхозууд. Захааминай МТС-эй туруушын 
директор Цырен Парьянов, ахамад инженернууд Пурбэ 
Гомбоев, Валентин Петров, ахамад агроном Сороковиков, 
ахамад бухгалтер Стрелков (эдэнэй нэрэнууд Ьанагда- 
нагуй), политическа талаар орлогшо Прокопий Ангаров, 
Завхоз Цыбикжап Дыжитов, нефтебазые даагша Иван 
Перевозчиков, тэрэнэй НБ-зын харуулшан Сономто 
Чимитов, тумэршэ дархан Ошор Семенов гэгшэдэй 
Захааминай МТС-ые туруушын удэрЬее абан ударидажа 
ЭХИлЬые унгэрэн ошоЬон туухэ Ьануулдаг юм. Туруушын 
уедэ МТС-эй бухы зеери, хэрэгсэлнууд тулюурхан байЬан. 
Хаанашье, юушье анха эхилхэдэ хундэхэн байдагынь 
баранда мэдээжэ ааб даа. Ори гансахан полуторка 
машинатай, зургаан байрын гэртэй (ламанарай гэрнуудые 
худоо шотагуудаар зевжэрхиЬэн байгаа), табан тоннын 
гансахан цистернэ байгаа. Механизаторнуудай хамтын 
байра бии Ьэн. 1940 оной гаратар 34 элдэб тухэлэй 
тракториууд болон бусад хурьйэ элдуурилгын оньЬон 
техникэнууд олошоржол байгаа.
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1. Улэгшэнэй Калининай нэрэмжэтэ колхоздо 2 
«Нати», 2 «Универсал» тракторнууд, 2 сеялкэ, 1 
молотилко, 3 анзаЬан, 5 борной даалгагданхай байгаа.

2. «1-ое Мая» колхоздо 3 «Т2Г» газогенераторнууд 
(тулеэгеер ябадаг тракторнууд) 1 «У2-универсал», 1 
комбайн, 2 сеялкэ, 4 анзаЬан, 4 борной далгагдаа. 1 «МК- 
1100» тухэлэй молотилка байгаа.

3. Михайловкын Сталин ай нэрэмжэтэ колхоздо 8 
«Т2Г», 2 У2 тракторнууд, 2 комбайн, 8 анзаЬан, 2 сеялкэ, 
1 культиватор, 1 лучильник, 1 молотилко даалгаатай 
байгаа.

4. Бургалтайн «Большевик» колхоздо 1 «Нати», 3 
«Т2Г», 1 «У2» тракторнууд, 1 комбайн, 2 сеялкэ, 5 анзаЬан, 
5 борной, 1 молотилхса байгаа.

5. Хуртагын Молотовой нэрэмжэтэ колхоздо 2 «Нати», 
1 «Т2Г», 1 «У2» тракторнууд, 2 сеялкэ, 4 анзаЬан, 1 
молотилка ашаглагдадаг байгаал даа.

6. Хамниин Калининай нэрэмжэтэ колхоздо 4 «Т2Г», 2 
«У2» тракторнууд, 1 комбайн, 6 анзаЬан, 4 сеялкэ, 1 
молотилка байЬан.

Иигэжэ тэрэ уедэ анха туруун Захааминай машина- 
тракторна станциин байгуулагдахада, эгээл туруушын 
завхозоор ажаллаЬан Цыбикжап Банзаракцаевич 
Дыжитовай данса со о харуулагдаЬан байдаг юм.

Бишье тэрэ уедэ хоёрдохи классай эрдэмтэй абын 
туЬалагша -  баруун гар болошоод хирпиисэнуудые 
тооложо, Захааминай МТС-эй завхоз даргада тушаадаг 
тусгаар дансатай байгаа Ьэм.

ТииЬээршье сентябриин нэгэн дутэлжэ, Ьуралсалай шэнэ 
жэл эхилжэ, Хуртагын эхин Ьургуулиин гурбадахи класста 
Ьурадаг боложо, наЬанаймни гайхалтай уе эхилээ Ьэн даа.
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Хуртагын Ьургуули

Арба накатай болошокон намда Хуртагын Ьургуули 
ехэл конирхолтой байкам юм. Яахадааб гэбэл: тусгаар 
баригдакан кургуулиин байшан, хоёр халаанда Ьурадаг 
дурбэн класс, дурбэн багша, уе накаараа уулзаа, 
танилсаагуй Хуртагын, Хуурайн-Адагай ухибууд канал 
бодолоороо тад ондоонууд байхаЬаа гадна, олиг 
мундуунууд шэнгеэр намда узэгдее Ьэн даа. Оройдоол 
гансахан багшада куража, хоёрдохиие дуургэЬэн ухибуун 
накандамни багшанаршье ондоонууд кэн даа. Владимир 
Будаев Хуртагын эхин кургуулиин директор байхынгаа 
хажуугаар 2-дохи класста заадаг байгаа. Нэгэдэхи 
классай багша Цырен-Дулма Дылгырова, гурбадахи 
классай, маанадай багша Антонида Тимофеевна Бажеева 
айхабтар урин налгай, хатарха дуулахадаа уран 
шадабаритай, мун хугжэмдэ ехэ дуратай багшаяа 
туруушын удэркоо мэдэкэн бидэ Ьурагшад, удабашьегуй 
багшадаа дуратай, угеернь болошоо Ьэмди. Илангаяа 
Ьургуулиингаа дэргэдэ хамтын байрада байдаг бидэ 
Бургалтайн курагшадай турэкэн эгэшэмнай болошоЬон 
Мэтээр намда канагдадаг байгаа. Дурбэдэхи классай 
багша Ульяна Алексеевна Ухантулова бидэндэ айхабтар 
дутын болошоо кэн.

Тэрэ жэлдэ Бургалтайкаа юЬэн ухибууд: 5 хубуун, 4 ухид 
гурбадахи класста куража эхилээ Ьэмди. Нугеедэ 
дурбэмнай хоёрдохи класстаа дахин Ьурахаа Бургалтай- 
даа улэшео кэн. Урда жэлдэ Хуртагада гурбадахи класс 
дуургэЬэн арбан нэгэн ухибууд дурбэдэхи класста Ьурадаг 
байгаа. Иигэжэ Бургалтайкаа хамтын байрада байжа, 
хамта дээрээ хорин ухибууд 1939-40 онуудай куралсалай 
жэлнуудтэ сугтаа ябаа бэлэйбди. Гурбадахи класста
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Ьуража эхилЬэн сасуугаа унишье болонгуй Хуртагын 
сомондо орожо, эгээл туруун телефон хараЬанаа мунеешье 
болотор Ьанажа ябахадамни гайхалтай байдаг юм даа.

Хойто жэлынь, 1940 оной намар Ьуралсалай жэлэй 
эхилхэдэ Хуртагынгаа эхин Ьургуулиин дурбэдэхи класста 
hypaxaa ошоходоо ехэ баяртай байгаа Ьэм. Бухэли зундаа 
Хуртагын уетэнеор уулзаагуй, хамта Ьураха нухэдни 
барандаа танилнууд, эхин Ьургуулиин эрдэмтэй боложо 
гараха эрмэлзэлтэй, ехэ хухюун Ульяна Алексеевна 
Ухантулова багшада заалгаха байЬанаа унидэ мэдэнхэй, 
хуушанай танил болоЬон партадаа hyyraa Ьэм. 
Пуралсалай эхилэмсээр 29 Ьурагшад барандаа 
пионернууд болонхой улаан галстугуудые зуудэг боложо, 
Ьуралсалай журам буришье Ьонирхолтой болоо Ьэн. 
Залуухан Ульзетуев Дутар Жибенович Ьургуулиин 
директор болонхой, нугеодэ багшанарнай хуушанай 
ёЬоороо, гурэн доторой, республикын Ьонинуудые, мун 
унгэрЬэн туухэ шудалалга шангарЬан шэнгеэр намда 
узэгдоо Ьэн.

Гайхалтай гэхэдэ, 1925-30 онуудта туроешэд дурбэдэхи 
класста сугтаа Ьурадаг байгаабди. Санжиева Долсон 
Цыренова Хандажап хоёрнай 1925 ондо, Ш ойдопов 
Санжа, Дамдинов Доржо, Цыреторов Дэмбэрэн 
гэгшэднай 30 ондо турэЬэнууд байЬан юм.

Тэрэ уедэ хусэд 12 наЬаяа хусэжэ, Ьайн мууе Ьайнаар 
илгаруулжа шадаха боложо, гулмэрхэн наЬанаймни ухаан 
бодол улам хугжэжэ эхилЬэн уе сагни байгаа . Элдэб эсын 
хэрэгтэ, хэрэггуй хурилсалай мананда Ьанаа сэдьхэлни 
теерижэ эхилээгуй, юумые Ьонирхохо, хадууха эгээл 
эрхим, ямаршье тоорог, тойбо халдаагуй арюун сэбэр 
ябаалби даа. Тэрэ уе сагаа мунеешье Ьанан дурсахадаа, 
хойнонь гарашагуй заха хизааргуй шэнгеэр Ьанаандамни
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эрьежэ ерэдэг байха юм. Эдирхэн наЬандаа дуургэжэ 
гараЬан намда Хуртагын эхин Ьургуули ёЬотойл минии 
арадай университет болоЬон байна.

Пылжитов Даша магазинда наймаашанаар ажаллажа 
байхадаа, углеегуур нээжэ, наймаа хэЬэнэй удаа 
магазинаа суургадангуй Ьула орхёод, морёо тэргэдэ 
хуллеед, ойдо хуурай тулеэндэ ябашадаг байгаа. Бидэ, 
Бургалтайн Ьурагшад, тетрадь, карандаш магазинЬаа 
абахаа ошоод, наймаашан Даша ахайе хулеэжэ ядаад, тар 
хооЬон бусадаг 1хэмди. Хойто углеогуур ошоходомнай, 
битнай усэгэлдэр тулеэ асарааб, таанар удаан намайгаа 
хулеэгээ ха юмта гэжэ энеэдэг Ьэн.

Тэрэ уедэ Бургалтайн, Хуртагын айлнууд гэрээ 
суургалдаггуй байгаа. Палхинда нээгдэхэгуйн тула 
уудэнэйнгээ суйдэ хурганай зэргэ модо Ьуулгаад, хаа- 
яанашье ошодог байЬан юм. Уудэнэйнь Ьалхинда 
нээгдэшее haa, зайдаг нохойнууд орожо, модон Ьуулгатай 
хурэнгэ, тарагынь долёохоЬоо гадна, адхажархёод байдаг 
ушарнууд болодог байгаа. Бидэ гэртэнь орожо, хурэнгэ, 
тараг уудаг байгаабди.

Хуртагын клубта Бургалтайн Ьурагшад ходо ошожо, 
Хуртагынгаа нухэдеер багахан концерт наада табижа, 
олониие Ьонирхуулдаг Ьэмди. Клубта олоороо ошожо 
ябахадамнай, ехэшуул бага зэргэ архи уунхай ябаа бол, 
бидэнэрЬээ нюугдажа, хоргодожо, унгэржэ гаратарнай 
хулеэдэг байЬан юм.

Хуртагын эхин Ьургуулида хоёр жэлэй хугасаа соо 
Ьуража гарахадаа, Буряад оронойнгоо табан басагадай 
санаар 96 хоногой турша соо ябажа Москва хурэЬэн тухай, 
В.Чкаловай Хойто мульЬэн далай дээгуур буултагуй 
ниидэжэ, Хойто Америка самолёдоор хурэЬэн, гурбан 
эхэнэрнууд Осипенко, Раскова, Гризодубова гэгшэдэй
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«Родина» самолёдоор буултагуй Алас Дурна хизаар 
хурэтэр ииидэЬэн тухай, Папанин, Кренкель, Чиршов, 
Федоров гэгшэдэй ударидайан булэг хунууд Хойто 
полюста убэлжэЬэнЬое абан Челюскинцууд, Потемкин- 
цууд болон Бакинска коммисарнууд тухай хэшээлнуудтээ 
шудалдаг Ьэмди.

Блюхер Егоров хоёрой троцкист болоЬои, С.Лазогой 
паровозой гал соо амидыгаар хаягдаЬаниие багшанарнай 
Ьанаа алдан маанадтаа хеерэдэг байгаа. Бурядд ороной 
туруушын дайша герой Гармажап Аюрович Гармаевай 
намтарые шудалхаЬаа гадна, латын узэгуудЬээ гаража, 
ород (кириллица) узэгуудээр уншадаг, бэшэдэг болоо 
Ьэмди.

Хуртагын Молотовой нэрэмжэтэ колхозой туруулэг- 
шээр Дмитриев (нэрэнь Ьанагданагуй) худэлдэг, нэгэдэхи 
бригадираар Шойжолжап Норбоев, хоёрдохи бригадираар 
Ошор Цыденов гэгшэд ажалладаг байЬан юм. Туруулэгшэ 
Дмитриев суглаан, митинг дээрэ угэ хэлэхэдээ, саг 
ургэлжэ «НаншагэЬаа» иимэ угэ хэлэжэ, бидэ Ьурагшадые 
Ьонирхуулдаг байгаа. Бидэ наадаха уедее энэ 
«нашлагэЬаа»-е хэрэглэжэ туршахадаа юуншье болгожо 
шададаггуй байгаабди.

Буряад оронойнгоо хуушанай Х.Намсараев, Ц. Гал- 
санов, Ц. Номтоев, Б. Абидуев, Ц. Дондубоной болон бусад 
уран зохёолшодой номуудаар ехэ Ьонирхожо, сулое саг 
оложо уншадаг, шулэгуудые сээжэлдэдэг Ьэмди. Намар, 
хабартаа колхозой сабшалан сэбэрлэжэ ябалсадаг, 
хурэнгэ, тараг уухаяа ехэ яаража сабшалан дээрэ ошодог 
байгаабди. Колхозой бригадирнууд бидэниие дахуулжа. 
ябахадаа, Ьайнаар абажа ябахаЬаа гадна магтажа, 
хухеэжэ, шулуу богоо сэбэрлуулдэг, заримандамнай 
дуушье дуулуулдаг байгаа. Хэшээлдэмнай ерэжэ,
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багщадамнай Ьайшаалаа мэдуулдэг Ьэн. Жара гаран 
жэлэй унгэрбэтье, эдэ бугэдые Ьанахада гайхалтай Ьонин 
байдагыиь хэнЬээшье шоудаггуйб.

1941 оной май Ьарын 20-до бага классай Ьурагшад 
Таража, эхин Ьургуули дуургэхэ 27 Ьурагшад шалгалта 
барихаа улоо Ьэмди.

Бидэнтэй сугтаа 4-дэхи класста Ьуража байЬан 
Цыденжап, Дэмбэрэн-Доржо Цыреторовууд хойго жэлдэ 
дахин тэрэл класстаа hypaxaap хоёрдохи жэлдээ 
улээгдэжэ, май Ьарын хориной удэр ЬургуулиЬаа табигдаа 
бэлэй. Бидэ хорин долоон Ьурагшад шалгалтаяа Ьайнаар 
Тушаажа, ерэхэ жэл Улэгшэнэй ШКМ-дэ табадахи класста 
hypaxa зорилго урдаа табинхайнууд, июнь Ьарын дурбэнэй 
УДЭр хухюун, баяртайнууд эхин Ьургуулиин эрдэм 
ШудалЬан тараа бэлэйбди. Бургалтай нютагай арбан 
ухибууд нютагЬаа мори тэргэ хулеэжэ наадаЬаар, 
шууяЬаар хоноо Ьэмди. Унталгануудаа, аяга, миисхэ 
Эдюурпуудээ мории тэргэдэ аятайханаар ашажа байха 
уедэмпай багшанарнай барандаа ерээ.

-  Зай иигээд лэ хуугэднай баяртай даа, -  гэжэ удэшэхэ 
Ьамбаандаа Ульяна Алексеевна Ухантулова багшамни 
МИНИН толгойе зеелэн зохидхоноор эльбэхэ зуураа, эжы 
абадамни дулаахан мэндые дамжуулха муртео, намайе 
ТЭбэрижэ эрхэлуулээд мордуулЬан юм даа.

Минин абгай Цыренжап Найданов бидэниие асархаа 
Мори тэргээр ерэЬэн юм. Колхозой бригадираар 
ажалладаг байЬандань багшанарнай барандаа Ьайнаар 
МЭДЭХЭ байЬан. Жэл буридэ Ьургуулида, багшанарта болон 
ХаМтын байрада Бургалтайн ажалшад тулеэ бэлэдхэдэг, 
аарса мяха угэдэг байгаа. Тэрэ хабартаа Баруун 
Бургалтайн «Большевик» колхоз Майн 1-дэ хабарайнгаа 
Тарилгые дуургэнхэй, ехэл хухюун омогтойгоор найрлаЬан 
байгаа.
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Дайн
Тэрэл хабар минии гэртэхин Михайловкада баригдажа 

баййан шэнэ йургуулида 40 мянган хирлиисэ сохижо 
тушааха уялгатай, сулее забгуй ажаллажа эхилйэн 
байгаа. Битье арбан хоёр найатай болошойон, эгээл тулэг 
шадал орожо ябайан хайадаа гэртэхинэйнгээ урдаа хараха 
туйалагша боложо, тоо дансада хэндэшье мэхэлуулхээ 
болийон даа, хирлиисэ хэблэлгэдэ хам оролсоо бэлэйб. 
Удэрэй тусэб хараалаад, шабар худхадаг байгаабди. Энэ 
худхайан, элдэйэн шабарйаа углеедэр хэды хирлиисэ 
гарахаб гэжэ абайаа дутуугуй багсаадаг йэм.

Тэрэ зунай июниин табанай удэр Хуртагын эхин 
йургуулиие дуургэжэ гарайаарнай хахад йарын 
унгэрэмсеер, аймшагтай ехэ хохидол ул1аруулйан дайнай 
эхилхээ баййые бидэ хаанайаа мэдэхэ байгаа бибди даа. 
Эгээл тэрэ хухюун, баяртай сагымнай унтараажа, Агуу 
Эсэгэ орондомнай дайсадай добтолйон тухай июниин 27- 
до дуулаа йэмди. Yraeeryyp ажалдаа йаяхан гаранхай, 
зуугаад лэ хирлиисэ гаргаад байтарнай колхозой 
бригадир Риншэн-Нима Бадмажапов айхабтар хулэршэйэн 
борогнгоноороо ерэжэ: «Дайн болошоо, Уйатын урдадобо 
дээрэ ошогты! Тэндэ митинг болохо, тургэлэгты!» -  гээд, 
саашаа яарайаниинь мунеешье болотор шодэндэмни 
харагдайан зандаа улэшее. Ажалаа орхижо, тэрэ дободо 
онюходомнай, хунууд сугларжа эхилэнхэй, тад ондоонууд 
бололюйон шэнгеэр намда харагдаа йэн. Эгээл тэрэ 
июниин 22-ой удэр нютагаймнай Шагдуров Дашажап 
аймагай туб Сахирйаа автомашинын кабина соо 
жолоошонтой йуужа нютагаа бусахадаа дайнай эхилйэн 
тухай, жолоошоной хэлэйээр, Балданов Цыренжап 
убгэндэ дурсайан байгаа. Теэд Цыренжап таабай
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унэншеегуй байхаЬаа гадна, Дашажабые raha хорёо: «Ши 
юу мэдэЬэидээ шашанабши, ондоо хундэ худалаар хэлээд, 
гомодуулаа haa, гэртээ хононгуй турмэдэ орохош!» -  гэжэ 
амыень гол raha таглаЬан байгаа. Колхозой ноёд барандаа 
шахуу Сахирта ошоЬон байжа, тэндэЬээ бусамсаараа, 27- 
ной утлеегуур митинг эхилээ. Тэрэ уедэ манай Бургалтайда 
радио, телефон байгаагуй. Колхозой бухгалтер Жамса 
Гомбоевич Мункуев митинг дээрэ угэ хэлэжэ:

-  Дайсадые уни удаан манай гурэн гоёолтогуй дараха 
байха, ажалаа Ьуладхангуй, ушое эршэдуулэе! -  гэжэ 
уряалаад, -  би нугоедэр сэрэгтэ мордохомни, -  гээд, угэеэ 
дуургээ Ьэн. Муноо багсаахадам хахад час тухай элидхээ 
Ьэн.

Иигэжэ хун зоной Ьанаа зоборитой саг боложо, 
ИЛангаяа наЬатай, холые харадаг, олые бододог убгэд 
хугшэдэй унгэ шарай гэнтэ хубилжа ондоо болошоЬые 
ажаглаа Ьэм. Иигэжэ «ГАЙ БОЛОХОДОО ГАЗ АР 
ДЭЭРЭ, ЗУД БОЛОХОДОО ЗОН ДЭЭРЭ» -  гэдэгэй 
ehoop, «дайн» гэЬэн жэгшууритэ зэрлиг зугаа таража, 
зал у у худэр ажалша хубууд юушье тоохоёо болижо, 
барижа ябадаг багажа зэмсэгуудээ ябаЬан лэ газартаа 
Хаяжархидаг болошоо Ьэн. Будаев Лубсан-Еши морёор 
газар хахалжа ябахадаа сэрэгтэ мордохо дуудалга caapha 
абамсаараа, анзаЬаяа моринЬоо мулталжа орхёод, 
Моридоо Ьула табижархёод, сэрэгтэ мордошоо бэлэй. Тэрэ 
Жэлэй гарамсаар энээхэн хахад жэлэй туршада хойто 
ЗугЬоо зургаа дахин тэнгэри улайжа гайхуулаа Ьэн. Энэнэй 
ТОО Ьайн мэдэдэг хум. Яахадааб гэбэл: Ьуралсалай 
хабарай ута амаралта тугэсэжэ, БургалтайЬаа Хуртага 
Хурэхое ябагаар гараЬан Цырен-Доржо Жамсаранов, 
Доржо Дамдинов, Сандаг Буянов бидэ дурбэн долоон 
Хоногой хунэЬэ ургэлэнхэй яаруулгуй галгиЬаар ябатарнай
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орой боложо, бурышэхын уедэ айхабтараар тэнгэри 
улайшоо Ьэн. Убэлэй амаралтаЬаа эхилээд гурбадахияа 
тэнгэри улайба гэлсэжэ гайхалдажа ябаа. бэлэйбди. Цыгшл 
эгэшэмни тэрэ уедэ Ьаалшнанаар ажалладаг байЬаи юм. 
Мунеешье мэндэ ажаЬуудаг. Би ходо эгэшэдээ охподог, 
сагаан эдеэнэй дээжэдэ садатараа хуртэдэг байгааб. Эгээл 
тэрэ уедэ колхозой хоёр фермын буханууд хоорондоо ехээр 
эбгуй боложо, халтад гэбэл мургэлдэжэ тэмсэдэг болошоо 
Ьэн. Минин эгэшын худэлдэг фермын томо улаан бухые 
мургэлдеенэй уедэ сугтаа байдаг бухань шоро эбэрээ ургэн 
доогуурнь шаажа алаа Ьэн.

Бидэ, ухибууд ходо сэрэглэжэ, можо болоод наададаг 
боложо, муу ёротонгууд гэжэ наЬажаал зондо 
зэмэлуулдэг, зарим уедэ альган тарагта хуртэбэшье, мэтэр 
мартажа, хэмЬээ хэтэржэ ерэхэдээ, нюдаргын шалаа 
гаргаха ушарнууд олошороо Ьэн даа.

Дамба Банзарахсцаев фермые даагш аар ажаллажа 
ябатараа сэрэгтэ мордохо боложо, Ьаалиш адаараа 
хурэнгын архи яЬала нэруулЬэн байжа, олон нютагаар- 
хидаа хэлэжэ найр хээд, мордоо Ьэн. Дудаари хани 
нухэрынь (ёЬоороо Марина) Ьаалинтанаараа , Мунхэ Турэ 
хоёр ухибуудээрээ улэжэ, дайнда Дамбаяа удэхлее Ьэн даа. 
Дамба эрьежэ шотагаа бусаха золгуй байжа, Ьураггуй угы 
юм даа.

ТииЬээршье Цыпил эгэшэмни Сээжын Харуулда 
Жунды Очирович Ганжуровта хадамда гаража, багахан 
сайлалга хэжэ мордуулаа Ьэмди. 1940 оной барагдаха 
дээрэ жэлэй тоосооной болоходо, манайхин 56 пууд таряа 
ажалта удэрэй тулбэридэ абаа Ьэмди (тэрэ уедэ пуудээр 
хэмжэдэг байгаа). Тэрэ жэлдэ таряан Ьайн гаража, унаса 
Ьайтай байЬаи байгаа. Эгэшымни хадамда гарахада 
манайхин балайшье ядамаггуй сайлалга хэЬэн байнабди.
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Г Ф'мпй удаа нэгэ жэл унгэреед байхада Жунды 
курлйхамни албанда мордожо, зургаан жэлэй туршада 
Комсомольск-на-Амуре хотодо стальстройдо ажаллаад 
llloiaraa бусаа Ьэн.

1>ухы дэлхэйн гай тодхорто ороод байхада, тэрэниие 
lull наир ойлгодог байЬанай ашаар хамтынгаа ажалые 
Ьунлдхангуй, бухы арга шадалаа хамталжа эхилЬэн сагые 
Муиоошье болотор ухаандаа абажа ябахадам намда 
ГиПхадтайглье, нугее талаЬаа харахадамни -  хушэршье 
Гыйхадаа ой ухаанда багтахагуй шэнгеэр Ьанагдадаг 
Пайна.

Tipo сагай гулмэрхэн бодолтой бидэ, ухибууд, убгэд 
хуитдой, залуу шиираг эхэнэрнуудэй угэ, заабариЬаа 
Шраигуй хуйтэ нойтоор, хулдэжэ дааража ябаашье бол, 
хухюуа сэнгэлиг ябахые оролдожо, «тураЬаниие 
хайрмаха, тулиЬаниие дэмжэхэ» урин сэдьхэлээр хуреэлжэ 
шлдлха гээшэ хун бухэиэй уялга болошоЬон саг байгаал 
Л а п .

Хани иухэдоо дайнда мордуулЬан залуухан бэреэдууд 
уд »р, Ьуииие илгангуй ара талын алдарта ажалай гун соо 
к »х >, зобохые хусэдоер узэжэ ябахадаашье урмаа 
хухараигуй:

Хлдмн caauahaa наран гаража,
Хабтагай шотагым гэрэлтуулнэ.
ХаннлЬаи гапсайаам бэшэг ерэжэ,
Халуун зурхьмни баясуулна.
Yгышье haa, ондоо дуунуудые гоёор еойэдее 

Чпхйогоод, нютагайнгаа уужам дайдаар, уларил сагай 
Xу II пи, дулааниие илгангуй:

Ьургалтай хундэлэн гарахадаа
Нуурал мориндоо пайданаб даа.
1>узархан дайсанаа даражархёод,
Ьусажа срэхыеш хулеэнэб даа.
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Эдэ дуунуудай нэжээд бадагуудые эндэ дурсахынгаа 
хажуугаар, бидэ, гулмэрхэн ухибууд найаяа хусэйэн эгэшэ 
нухэдйее дутахагуйе оролдожо ябадагнай ЬанаанЬаам 
гарадаггуй.

Жороогоор табилуулжа шадабалшни,
Жолоогойш нарихан хамаагуйл даа.
Зоригтой ябажа шадабалшни,
Зоной хэлэхэ хамаагуйл даа.
Дайнай уеын нютагайнгаа зоной оеЬэдоо зохёогоод 

дуулалдажа ябайан олон дуунуудые мунее болотор 
мартаагуйб.

Нютагаймнай морид барандаа эзэтэй байхаЬаа гадна 
Шойдон боро, Дашын улаан, Тарын хэер, Намсарайн 
шаргал г. м. тусгаар нэрэтэйнууд байгаа. Дайнай уедэ нэгэ 
жэлдэ Намсарайн шаргалые эзэрхэжэ унадаг, ажалда 
ябалсадаг байгааб. Хабарай тарилгын дуурэмсээр, 
удэшэлэн ш аргал морёо зайдаар унанхай Молон 
абгайндаа ошохоо ябатараа Самбуева Гунгагай эшхэбтэр 
байдалда ороЬые харайанаа уетэн нухэдтее амаа барингуй 
шашаЬан байгааб. Тэрээниие дуулайан Гунга эгэшэтэй 
уулзахадаа шангаар мэндэшэлхэдэм, мэндын харюу 
хэлэхээ болишоо йэн. Тэрэ хабар Гунга эгэшэмнай 
Захааминай МТС-эй механизаторнуудта тогоошон 
боложо тарилга дуургэлсэйэн юм.

Минин шаргал морин 
МТС хурэхое болибо,
Мэнгээ голлоо юм гу даа- 
Мэндэеэ хэлэхээ болибо.
Иимэ шог дуу зохёойоной «гонорарые» намйаа юйэ 

эгэшэ Гунгайаа «альган тарагта» хурто© бэлэйб. Энэнйээ 
уламжалан шог дуунууд улам эршэ орожо, колхозой хоёр 
бригадын залуушуулай хоорондо дэлгэршэйые тэрэ уедэ
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эалуухаи ябаЬан хунууд мунеешье мартаагуй ябадаг. 
Тэдэнээр уулзахадаа, эхи татажа хоорэлдэхэдз Ьонин 
байдаг. Тсэд тэдэ зомнай усооржэ байхадаа харамтай даа.

Гунга Самбуевагай Радна Ханда хоёр ухибуудынь 
оеЬэдо© аба эжы болонхойнууд муноо маанадай дунда 
ажаЬуудаг.

Дайнай эхилэн сасуу Бургалтаймнай магазинай 
наймаашан байЬан Норбоев Дарижаб албанда мордожо, 
Сэсэрэн Цыреторова наймаашан боложо, хаа-яахан зондо 
эгээл хэрэггэй зуйлнуудые: дабЬа, зуруул, мылэ г. м. 
Хэрэгсэлнуудые М ихайловкаЬаа, болон Сахирай 
сельпоЬоо мори тэргээр асаржа, нютагайнгаа зондо 
худалдадаг болоо Ьэн. ДабЬан муноо малда угэдэгтэл 
шэруун зандаа мэшээг соо асарагдадаг болошоо бэлэй. 
Зуруул мун лэ мэшээг соо задагайгаар ерэдэг байгаа. 
«Чиркалка» гэжэ шударжа носоодог, Ьурагшадай шугам 
шэнги хабгагайхан модон задагай зуруулнуудай дунда 
ерэлсэдэг Ьэн. СолидолЬоо балайшье удхэн бэшэ хаб хара 
дабирхай мэтэ мылэ байдаг бэлэй. Тэрэниие будэй нимгэн 
оедэЬэн соо бумбэгэ шэнги мондогойлжо шангаар уяад, 
Эалуу эхэнэрнууд самсануудаа угаадаг байЬан. Шаажан, 
шэл стаканууд магазинда ерэхээ болижо, нимгэн сад 
тумэроер хэгдэЬэн кружкэнууд ерэдэг байгаа. Тумэр 
боошхо соо керосинай ерэхэдэнь, худалдажа абаха 
шадалтай айлнууд хомордошоо бэлэй. Манайхин убэлэй 
сагта магазинЬаа юушье абадаггуй байгаабди. Дулаанай 
сагта зумбараагай нэгэ арЬан нэгэ литр керосин диилэдэг 
байЬан юм. Тэрэ уедэ манайхин улхан аягатайнууд, 
гансахэн шэрэм тогоотой, хоёр шугуунха, нэгэ танхатай 
Ьэмди. Опдоо эдеэлгэнэймнай хэрэгсэлнууд шанагаЬаа 
абан модоор хэгдэЬэн байгаа. Сай, сагаанай эдюурнууд 
ехэнхидээ туйсэнууд байгаа. Эдэ бугэдые Ьанан дурсан

41



мунов зугаалхадамни залуу уетэн унэншэдэггуй, 
худалшада тооложо, шогложо энеэлдэхээ забдахадань 
гайхадагби. ЮЬэн наИатай болошоод ябахадаа эгээл 
туруун толи зээрхэлдэ нюураа хаража узэЬэноо 
хэлэхэдэмни, худалшанда тоолонгуй байха аргагуй 
шэнгеэр оортэмни Ианагдадаг. Машина, техникын 
элбэгжэИэн мунов уеын залуушуул нюдверео хараагуй 
хадаа, иимэшье байнгуй аргагуй гээшэл юм бэд даа.

Минин бага ябахадаа Ьонирходог байЬантай жэшэхэ 
болоо haa, яйала ондоонууд болошоЬыень Ьайнаар 
ажаглахада ехэл Ионии даа.

1941 ондо дайнай эхилэмсээр, сагай эрхэ гэнтэ хубилжа, 
нютагай зоной байдал муудажа, манайхин 40 мянган 
хирпиисэ сохижо тушааха тусэбее дуургээгуй Ьэмди. Тэрэл 
намартаа Михайловкын дунда Иургуулиин табадахи 
класста БургалтайИаа ябагаар ябажа эхилбэшье, хоёр 
Иарын туршада ябажа байтараа орхихо баатай болоо Иэм.

Гарма Банзаракцаева, Дансаран Мункуев, Содном Дамбаев 
гэгшэдни ФЗУ-дэ мордожо, бинь Тудэнэй Мунхэ, Балшанай 
Гарма эдэ тумэршэ дархашуулай хооргэшэн боложо, таха, 
ИухэЬео эхилээд, бригадын анзаЬа, борной, косилка, жатка 
заИабарилжа, ехэл сулоогуй шангахан ажалтай болоо Ьэм. Тэрэ 
уедэ хахархай дэгэлтэй, туранхай шарайтай гулмэрхэн намда 
айхабтар хундэ ажал байгаа Иэн даа.

Дархан убгэдни намайгаа ёЬотойгоор лэ зарадаг 
байЬаидаа Ьайнаар сайлуулдаг, тамхилуулдаг байИан. 
Ух'ынь дуулангуй буршабал, эжы абын зэмэ тодоод байха 
байгаа. Найатай убгэдоор ажаллаха болоИондомни 
турэлхидни баярлаа бэлэй. Тэрэ убэлдо© абамни 
ню тагайнгаа убгэд хугшэдтэ морёор тулеэ шэрэдэг 
боложо, удэр бури ойЬоо хуурай сагдуул арбаад гаран 
айлнуудта буулгадаг байгаа. Эжымнай колхоздоо дагадха

42



элдэжэ, дуунэрни талхи хэдэргын, мушхуур эрьюулгын 
амтые бага балшар наЬандаа яЬала мэдэхэ болоЬон юм.

Колхозой ударидагшад барандаа сэрэгэй албанда 
мордожо, Сагаан-НугаЬаа Дамбаев Бадма туруулэгшээр 
худэлжэ эхилээ Ьэн. Мун тэрэл нютаг тоонтотой Доржо 
Цыбиков нягталан бодогшын уургые даажа ажаллаа. Гэр 
булеерее эдэ айлнууд нуужэ ерэЬэн байжа, Дамбаев 
Бадмын Андрей Гомбо хоёр маанадые тургэн танижа 
эжэлшээ Ьэн. Дархан Мунхымнай гурбан хубууд албанда 
байжа, урдаа хараха Дэлгэр басаганиинь тэрэ уеын хундэ 
ажалые дабалсажа гараа Ьэн.

Дэлгэрэй Буда басаган Ьаалишанаар ажаллажа 
наЬанайнгаа амаралтада гаранхай, элуур мэндэ мунее 
ажаЬуудаг.

Цыретор Даша хоёр аханарни баЬал албанда 
мордонхой, удэр бури бэшэг хулеэдэг болошоо Ьэмди. 
Бурханай харалтаар 1946 ондо мэндэ бусажа ерээд Ьэн. 
Муное олон ухибуудынь таабай, тоедэйнууд болонхой, 
ажаЬуудаг.

1942 оной гарамсаар 4 анзаЬан (плуг), 4 морин косилка, 
4 жатка колхоздомнай байгаа. Эдэниие заЬабарилхынгаа 
хажуугаар, унидэ хаягдаЬан хуушанай модон анзаЬа- 
нуудые шэнээр дархалжа эхилээ Ьэмди. Тэрэ хабартаа 
табан убгэднай модон анзаЬатай газар хахалалгадаа гараа 
бэлэй. Нэрлэхэдэ: Найданов Молон, Баиров Даша, Бодеев 
Лубсан, Бата ба Г'арма Раднаевууд эдэл Ьэн даа. Тумэр 
плугта хоёр моридые хуллэдэг байхада, модон анзаЬаар 
ганса морёор хахалдаг Ьэн. Би хэды гулмэршье бол 
Ьонирхожо, модон анзаЬаар газар хахалжа туршаЬан хум 
даа. Бидэнэр нэгэшье удэр амаралтагуй тумэр, модошье 
дархалхаЬаа гадна тарилга, хуряалгын уедэ убЬэ, 
таряанай хуряалгада шадалаараа ябалсадаг байгаабди.
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Ламагуй хурал, лагбангуй бэхэ...
Тэрэ зундаа Балшанай Гарма таабайн ударидалга доро 

арбаад эдиршуул Баруун Бургалтайпгаа ТаБархайн 
сабшаланда убБэ хуряалганда ябажа гараа Бэмди . Гарма 
ахаймнай тэрэ уедэ 54-тэй болошоЬоншье Ьаа, 13-15- тай 
бидэнээр адли болошонхой, маанадаар хухилдэжэ, хамга 
ябахада ехэл hoi-шрхолтой убгэн Бэн. Хубуудээр 
барилдахадаа зорюута оороо унашоод, шамбай боложо 
ябаЬымнай худалаар магтажа хухеэдэг, бороогой орожо 
ажалымнай Ьаатуулха уедэ Бонин хоороо дэлгэжэ, хэн 
Бонирхоноб, хэн тооногуйб гэжэ илгаруулхадаа ехэ 
шадабаритай:

-  Наашаа Ьуугты! Битнай тандаа айхабтар Ьониниие 
хоорэжэ эхилхэм, -  гээд, хулеэхэдэмиай урагшаа 
болохогуй, удаан нобшорхо даа. Яаруулгуй тамхилжа, 
бидэниие тамалдаг байгаа. Иигэжэ бидэниие Ьайнаар 
шэгшэдэг зантай байгаа. Эжы, абын аша туБа тухай, 
багшын Ьургаалай гайхамшагта заабариие Байнаар 
анхаржа, хадуужа абаха гухай сэсэнээр хоорэдэг байгаа.

-  Битнай ухэЬэн хойноо ерэжэ, тандаа угэшьехэлэхэгуй 
байна бшууб, намайе Байнаар шагнажа абаа бол, 
хойшодоо Баиажа ябахадатнай Бонирхолтойшье байжа 
магадгуй, -- гэжэ ямаршье шоусагуй хэлэдэг Бэи.

Нютагайнгаа ТаЬархайн 48 га сабглалангые шада-яда 
гар хажуураар сабшажа, тармажа, бухалнуудые табижа 
дуургэЬэнэймнай удаа колхозой залуу Бамгад, бэреэдууд 
олон моритойнууд ерэжэ, хоёр удэрэй туршада баранииень 
соможорхёо Ьэмди. Найман томо сомоонуудые дуургээд, 
Эрдэни Будаевые агнуурида табижа, нэгэ гурооБэ олзотой 
ерэхэдэнь, бидэ эдиршуул баясаа бэлэйбди. Нэгэтэ удэр 
удын хоол барижа Буухадаа Гарма таабаймнай маанадые
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Эорюута охээр магтажа, яаха аргагуйгвер баранине 
Тамхилуулба. Табан хубууд худэЬэн алшуурынь дундартар 
набшан тамхииень гамгуйгеор томо саарЬанда орёожо 
абаад, гал айаажа, хухэжэл мэдэбэбди. Долоон ухид 
Coohoo хоёрыиь нариханаар орёожо абаашье haa, хоёр- 
Гурба хухоод лэ хаяжархиба.

Би томоор орёобошье, тархиингаа эрьехэ уедэ тамхяа 
унтера а га ад, самсынгаа хармаанда хэжэрхёо Ьэм. Даша- 
Нима Жундуев Буда Доржиев хоёрнай тэрэ удэроо 
баратараа схээр ядаржа, отогЬоо гараагуй Ьэн. Эдэ хоёр 
нухэднай тэрэ гэйээр бухы наЬан соогоо тамхи амандаа 
хээгуй юм. Баиров Цыденжап, Доржиев Сандаг бидэ 
Гурбан пэгэдэхи соортын тамхиншад юмди. Нэгэтэ, 
убЬэнэй ажалые дуургэжэ байхадаа иигэжэ маанадтаа 
ХЭЛЭБыень гайхажа барадаггуйб.

Зай хуугэдни! Мэндэ ябаа сагтаа бу мартаарайт. 
«Лама угы хуралда ябаха болохот, лагбан yaw бэхээр 
бэшэхэт». Тэрэ уедэ бидэнэр хэмиэйшье унэншоегуй, энэ 
ТЗабаймнай зунтэглэжэ байна гу даа гэжэшье ЬанаЬан 
байгаабди. Эжы, абанартаашье дуулгаа Ьэмди. Гармые 
ХЭншье тооигуй, дэмы шашаЬанда тоолоод лэ, орхигдоо 
Ьэн даа. Минин абын сасуутан ябаЬан юм.

Тумэршэ дархашуул
Нютагайнгаа дархан убгэдтэй хамта жэл хахадай 

туршэ соо хамта ажаллаха уедее айхабтар олон юумэндэ 
hypaxahaa гадна, элдэб-эсын шог нааданда, уран угэ, 
юревлнуудтэ hypahanaa муноошье болотор мартангуй 
Ианажа ябахадаа, гулмэрхэн эдир наЬанаймни ухаан бодол 
Ямар гэгшын сэлмэг, арюухан байгааб даа гэжэ гайхажа 
Ьанадагби. Тэргэ шаргашье, таха Ьухэшье дархалхадаа
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тэдэ бутовжэ байЬан ажалнуудтаа тааруулжа, хулнуудээ 
алсагануулжа, бохигоножо, собхорон Ьагад алха, 
балтаараа халуун тумэр дабтахадаа: «Тумбиин Ойдоб 
тпуруулээд, Тужэгэр Жалсан жорволоо, Хурдан Дамбии 
хожомдоод, хоёр гусхы шиидамдаа». «Шобхв Домии, 
Шобооп бухэ, Шубгэ Жууиай, Шулкэтэ Гарма!» -  иигэжэ 
байжа тумэрое дабтадагынь муноешье болотор шодэндэм 
харагдайан зандаа.

Дулзунов Цыденжап, Гомбоев Ешэ, Очиров Цыдэн, 
Аюшеев Чимэд, Раднаев Бата, Дондоков Цыбиг гэгшэд- 
най нютагаймнай урдаа хараха уран гартай дархашуул 
байЬан юм. Тэдэ дархан убгэдэймнай удэртов ерэжэ 
байдаг тубынь манай кузница байгаа. Уран гартай, ухааи 
бодолоор сэсэн хуиууд Ьэн. Тэрэгуй haa, алишье талаар 
гартаа дуйтэй дархашуул байхагуй байгаа. Батуев Цыдэм- 
пил, Очиров Хандажап, Шагдуров Дашажап, Намсараев 
Дамдин -  эдэ залуу уран дархашуулнай Улаан сэрэгэй 
албанда мордоихой баййан. Тэргэ шаргайаа абан мориной 
тоног зэбсэг хурэтэр, хайша, хабшаг, хутага щубгэйео 
эхилээд, бухы багажа зэбсэгуудые нютагай урашуул хэдэг 
байгаа. Нютагаймнай у hair тээрмэ горхоной гэдэмсээр 
эхилээд, намартаа мульйэи болоторынь худэлжэ байдаг 
Ьэи. Тэрэниие уран дархашуул зайажа, модой, тумэр 
хэрэгсэлнуудыень ходо Ьэлгэжэ, шэнэлжэ байдаг байгаа.

Эдэ дархашуулай тарилга, хуряалгада хабаадалсаагуй 
саг байгаагуй. Тиимэ сагуудай уедэ сабшалан дээрэ гу, 
али таряалан дээрэшье косилка, жаадхын эбдэрээ бол, 
тзндэ ошоисо заЬабарилха сагууд хододоо боложол байдаг 
Ьэн. Бишье дархашуулай зарасаар. ябалсадаг байгааб. 
Тэдэ иайатайшуулаар ажалда ябаа боложо, тэдэнэй угэ 
зугаануудые шагнажа, жаргалаа олойоншуу ябалсаха ехэ 
дуратай боложо дадашаЬан байгааб. Теэдшье, гэрэ хатуу
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сагай уедэ тэдэнэй угоор, шадаха болоЬон зуйлнуудые 
еерееш ье ормоглоходом, xapaahaa алдангуй Ьургаал 
заабаряа элдэб-эсээр шогложо байжа, иигэ -  тиигэ 
1̂ лдэжэ, Ьургаал заабаринуудаа угэдэг Ьэн.

Шоно гу, али нохой гу?
1942 оной хабар Санжай-Ханда Доржисп хуряахаймни 

албанда мордожо, Дари нагадцымнай Зэдэ мурэнэй урда 
бэсдэ оршодог хонидой отарада ажалда орожо, л уу хубуун 
Гармажабымни абаашаа Ьэн.

Нагадцытаяа удэрэй бэлшээридэ хонидоо адуулхадань 
Гырылов Будажаб убгэн дробовик буугай тайрадаЬа 
Ьомолоод угэдэг байгаа. Тэрэ усдэ шононууд олошорЬон, 
малнуудые барихань айхабтар шангарЬан, удэр Ьуниис 
илгадаггуй, халта орхибол гэнэдхэйдэг саг байгаа. Март 
Ьарын нэгэ удэр Дари нагадцымнай Гармажабыс 
дахуулаад, тайрадаЬан буугаа абажа Милагар гэжэ 
жалгада хонидоо адуулхаа гарахадаа, Гармажабтаа 
6yyi*aa угэжэрхёод, морсороо Зэдын хойто бэсдэ Михай- 
ловкынгаа магазинда дабЬа, зуруулЬаа эхклээд юу хээхэн 
абахаа ойро зуурын саг Ьамбаашалан ошоЬон байгаа.

Эгээл энэ Ьамбаанда ой coohoo шонын нэгэ хониной 
амиинь гаЬалаад, тулэг эдижэ байхадань, Гармажаб 
хажуудань нэгэ алха тухай ошоод буудажа алаад, хонин 
шоно хосроо модопой мушэреер даража нюугаа. Тсэд 
Гырылов Аютатанай нохойс хороогооб гэжэ Ьанаад, 
хэнд ниьс хэлэпгуЙ амаа бариЬан байгаа. Удэшэ хонидоо 
хорсодоо оруулжа, хурьгадыс хухуулхэ усдэнь, нэгэ 
хурьган эхэеэ олобогуй. Нэгэ эхэ хонисо олонгуй хонобод. 
Гармажабай углвогуур эртэлэн газаа гарахадань, Аюшын 
нохой уягдаагуй газаа17ур ябажа харагдаба.
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-  Усэгэлдэр буудажа алаад, М илагарга нюуЬан 
нохоймни газаамнай ябана! -  гэжэ гэртээ орои сасуугаа 
Гармажаб нагадцыдаа хэлэбэ. Нагадцымнай Будажаб 
убгэндэ мэтэр ошожо, гэртээ асараад, буугаа шалгажа, 
Гармажабта унэн сэхыень хэлуулЬэн байгаа. Иигэжэ 11- 
тзй хубуундэ буу угеед хэншье хони адуулганда табихагуй 
аад лэ, сагайнгаа эрхээр болоЬон уйлэ хэрэгые Ьанахада 
нюргаарни хуйтэ даадаг.

Эжын туЬалагша
Уни холын ye carhaa абан Улэгшэн, Бургалтай 

нютагаархин хоорондоо хоёр можо боложо, зунайнгаа 
найр дээрэ hyp харбалга, бухэ барилдаа, мориной урилдаа 
эмхидхэжэ, гурбан хоногой туршада эрын гурбан наадые 
жэл бури эмхидхэдэг байЬан. УнгэрЬэн дайнай хатуу уе 
сагта хуушанайнгаа Ьайхан заншалые орхингуй унгэргэдэг 
Ьзн. Минин аба Улэгшэнэйнгээ унаган нухэр Уюев 
Данзанжабтаяа долоодохи жэлээ зунай найрта Ьуулшынхеэ 
хабаадалсаа Ьэн. Хоолдо муудажа эхилЬэн байбашье, 
хэндэшье дуулгангуй ябаЬан байгаа.

Тэрэ найрЬаа бусамсаараа хилээмэнЬээ гаража, 
аюулта убшэндэ нэрбэгдэжэ, 1944 оной апрель Ьарын 
12-то нугшоо Ьэн даа. Мунее багсаахадамни, углевнэй 
10 сагта Ьэн.

Абынгаа уухилхаа болин сасуу, Молон абгындаа 
хараййаар ошоходом, морин анзаЬаар газар хахалхаа 
ябашаЬан байгаа Ьэн. Поли дээрэнь ошоходомни, табан 
убгэд газар хахалжа эхилшэнхэй, гараар яарса тарааг- 
данхай байгаа бэлэй. Энэниие зарим хунуудтэ дурсаха- 
дамни уиэншэдэггуй, угышье бол, газар хахалхашье гэжэ 
даа, миин лэ зураа боложо байгаа ааб даа гэдэг юм. Харин
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мунео уедэ зуруулхаЬаа байтагай, апрелями 12-то тумэр 
хурзоер зурахаар бэшэл даа. Май Ьарын 9-hee хойшо 
урэЬэ тараадаг болоо ха юм. Тэрэ гэЬээр байгаалиин 
хубилЬые гайхажа ябадаг хум. Тиихэдэ хоср аханарни 
албанЬаа бусажа срээгуй, дурбэн дуунэрни баганууд, арай- 
шамай арбан табатай боложо ябаЬан нам да, эжыдэмни 
хзлы схэ гашуудал, улэн хооЬон сагай хундые дабаха, 
шадал бага’гай айлда дайнай acaphaii ядаралыс apha яЬан 
дээрээ узэхэ гээшэ хундэл Ьэн даа. Ямаршьс haa, абып 
амиды ябаа бол бага зэргэ хунгэн байжа магадгуй бэлэй. 
Тэрэ увдэ нютагайнгаа айлнуудЬаа эреэгуй зуйлнууд угы. 
Гурбаишьс мондогор хартаабха олзотой гэртээ бусахадаа, 
баяртай харайдаг байгааб. ХалааЬа, ЬабагшаЬаа эхилээд 
айлнуудаар бэдэржэ эжьшгээ заабаряар харайдаг Ьэм.

Ядахын сагта шононууд олошорЬон байжа, гэрЬэймнай 
зуугаад метр духуу ала!' гунжымнай шононууд зооглоо 
бэлэй. Хоиид тухай дурсаадшье яалай даа. Тэрэнэй 
хажуугаар жэл бури 60 кг мяха, 4 кг тоЬо, ухэрэй apha, 60 
ундэгэ, худое ажахым, гулеэнэй, облигадын, гэрлэйгуйн 
тулбэринуудые алба гурэпдэ оруулдаг байгаа.

Колхозой иоёдой хатуу заитайе нюухын аргагуй. 
Хамаагуй гашуурдаха эрхэтэй байгаа даа. Гурэнэй тусэб 
заашьс ЬаатуулЬан ноёд халтад гэбэл турмэдэ орохо. 
Худое нютагай зон ехээр айдаг байгаа. Тэрэ уеын 
залуушуул сагдаа носдто харагдахагуйе оролдодог  
байгаабди. Оргуулнууд тухай зугаанууд доохонуур  
тараЬан лэ байха. Ябууд узэлшэд, мэргэшуул ябаИап лэ 
дуулдаха. Нэгэ узэлшэндэ эжымни мэргэлуулээд, «Эхын 
А;1дар» орденоо у^жэрхсо Ьэн. Ондоо угэхэ юушьс угы 
байгаа. Бурханай абаралаар хоёр ахаймиай бурин бутэн 
бусаа Ьэн даа.
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Ил алтын удэрыс ойртуулхын тулада, идхамжын а жал 
клубта, улаан буланда ходол боложо байдаг Ьэн. ОшоогуЙ 
улэЬэн хунэй гурбан ажалта удэрыс хаЬажархидаг байгаа. 
Тиигуулхэгуйн тулада ажалдаа хэды эсээшье бол, клубта 
ошожо шагнаха баагай болодог бэлэйбди.

Захааминай МТС-эй трактористнууд барандаа шахуу 
эхэнэрнууд Ьэн. Мун баЬа наЬаяа гуйсоогуй эдирхэн хубууд 
ажалладаг байгаа даа.

Минни абын наЬа бараЬан 1944 оной хабар нютагай- 
мнай 5 хубууд эгээл тулэг а ж ал ай амта танижа, ухндэй 
уоэрто хоножо эхилбэшье, Улаан сэрэгэй албанда мордоо 
бэлэй. Санжай Багусв, Бадмажаб Намдаков хоср 
албанЬаа бусаагуй Ьэн. Дэлгэр Очиров, Даша-Нима 
Жундусп, Цырсн-Доржо Норбоевгэпиэднайдурбэн жэлэй 
туршада албанда ябаад бусаа. Цырсн-ДоржоЬоо бэшэнь 
нирпаан болошонхой даа.

Тэрэ 1944 оной июль Ьарада колхозой туруулэгшэ 
Аюша Садасвай захиралтаар, уран дархан убгэдЬее хэды 
Ьалаха дурагуйшьс Ьаа, Ради а Баировтай Захааминай 
МТС-эй таряа сох идо г «МК-200» тухэлэй молотил к о 
заЬабарилжа эхилээ Ьэм. Эгээл эпдэ дархан убгэдэймни 
дуршэл эаабари айхабтар хэрэгтэй болоо Ьэн. Модой 
ханатай, тумэр гуулхэнуудтэй трактораар эрьюулдэг 
гайггайхан молотилка байгаа даа. Намдаа орходоо Радна 
ахаймни 18 ахашьс бол уншажа, бэшэжэ Ьураагуй, 
наЬаараа морсор ажаплажа ябаЬан хадаа, ехэл туйган 
Ьанагдаа Ьэн. Шэхэ хатуу байЬан туладаа албанай 
дансаЬаа гаргагдаЬаншьс бол, колхозой бухы ажалда 
ябахадаа машина техника оройдоошье тоодоггуй байгаа. 
Тсэд юушьс хэхэдээ халдажа ороол Ьаа, удэр , Ьуниие 
нлгаруулангуй шарм айн орошодог заитай байЬан юм.

Иигэжэ бух эли Ьарын туршада молотилка заЬабарил-
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гада удэр бури ажаллабашьс, таряапай боолтонуудыс 
асаар гурбан метр ундэртэ хаяжа, Ьолоомон уялаагыиь 
хадуураар 1айража, молотилкын барабан руу гараараа 
тулхнжэ хэдэг бай hail хабтагай модон талмайс хэхэмнай 
улоод байхада, августы и 22-то колхозом туруулэгшэ 
Садасв Люша ерэжэ, молотилкоёо обин дээрэ абаашаха 
баатай болоо Ьэмди. Яахадааб гэбэл: август ha рада 20 
томно таряа гурэцдэ тушааха тусэбтэЙ байгаабдн. Арбам 
юйэтэй за л у уха н басагам Цыренова Хандажап гракто- 
рист, 33-тай Баиров Радна, 15-тай би, Намсараев Дамднн 
бригадирнай, иигэжэ хорёод хунууд сугларжа, гуруушым 
таряапай боолтонуудыс молотилкоор сохижо эх и лаз 
Ьэмди. Тусэбыс дуургэн сасуугаа, молотилкын ха 6 г а га и 
модон талмайханиис олоороо эблэжэ дархалаабди.

Тэрэ намартаа таряапай унаса ha ни байжа, ехэл баяр- 
тайнууд ажалладаг байгаабдн. Октябринн хубисхалай 
найр ноибриин долоон бологор бухы гаряагаа хуряажа, 
сохижо дуургэхэ уялгатай байгаабди.

Урда жэлнуудтэ молотилкын машннистаар худэлЬэн 
Дондок Гомбоевой молотилкын шэиэ байхада хусэд 
Ьайнаар хандаагуй, наринаар абажа ябаагуй дээрэЬээ, 
халтад гэбэл Ьандарха, эбдэрхэ ус сагууд бидэниие ехээр 
зобоодог байгаа. Ханша хэрэг хандажа ябаЬан Гомбосв 
дайнда мордошойон байгаа (1945 оной гарамсаар Дондок 
Гомбосв тархяа шархатанхан дайнЬаа бусаа Ьэн).

Бургалтайнгаа обин дээрэ нолнЬоо зоогдэЬэн гаряа 
сохижо дуургээд, Зэдын урда бэсдэ сомо1лоЬон таряа 
сохижо, удэр, Ьуниие илгангуй ажаллабашьс, ноябриин 
7-ой найр бологор дуургэйгуй Ьэмди.

Шалтагаан гэхэдэ: трактор-мол отн л ком на й эбдэржэ, 
оло дахин ЬаатаЬанаа мартадаггуйб. МТС-эй механик 
Бадма Дугаров схо гуЬалжа, ноябриин 19-дэ таряа
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сохиш оо дуургэжэ, молотилхобо сэбэрлзэд, МТС-тэ 
тушаагаа бзлэйбди.

Эндз зусгаар урагшаа алхям хзж э, тракторист 
машинист хосроо дурсаха Ьанаатайб. Минин Дашажаб 
аха (1921-60) 1946 оной намар албанЬаа бусамсаараа, 
Цырснона Хандажаб трактористтай айл боложо тубхиноо 
h)H. Дари, Гунгажаб хоёр баса гады нг> мупоо уедэ олон 
ухибуудэй лжын ф  наЬаиаЙнгаа амаралчада гаранхайнууд 
ажаЬуудаг.

Э т и  тэрз усдз haMi anhaa ЬалаЬан, 33-тай болошоод 
ябаЬан Баиров Радна (1911-89) минии ахын Ьуулдэ 
машинисг боложо, минии у з ы  Цырснова Ханда жаб гай айл 
боложо, Иван Цыбнкжап хоёр хубуудтэй болоЬон юм. 
Минин мы (1925-2002) угы даа. Эдэ^хтн угэнуудыс алад 
гаража шадяха1уй байЬамни зли ааб даа.

Тэрэл памиртаа газарай хурэжз эхилзмсээр дархан 
убгодии памайгаа туЬаляпнаяр ибажа, m o ia iайигаа 
ажалша моридыс гнКалжа, морим таргануудыс дархалжа 
лхил гз Ьэмди. 1945 оцой i арамсаар бригадын моришоиоор 
Радиа Банровтай ажаллажа эхилээб. Тэрэл онойнгоо тун, 
июнь ha рада бзсз даанхай машинистаар зууршалагдажа, 
молотилкосо Дамдин Намсарасвтай заЬабарилжа, Цырсн- 
Доржо Шул гунов туЬалаппатай таряа сохижо, амжал- 
татай Ьайнаар ажаллаЬанай гулоо 15 пууд Иайхан 
игзннсэтр шатагда.а Ьэм. 1944 onhoo 1948 он болочор 
намартаа чаряа мологилкоор сохидог, ондоо сагуудта 
бригадын моришоиоор ажалладаг байгааб. 1946 оной 
февральЬаа июлиин,хлхадлатар колхоэой амбааршанаар 
(завхоз) ажлллаа ЬЬм. Лубсано» Цыдспжап колхоэой 
бригадираар томилогдожо, 17-ой боложо ябаЬан на майе 
ондоо хуюй олдотор габяа юм. Июль Ьарын гарамсаар 
МТС-лй директор Антон Маракгасвич Семеновой
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колхозой носдые тусгаар дуулажа хоорэлдэЬзюйнь удаа, 
молотилко заИабарилхаа удэр бури МТС-дэ харгылдак 
болоо 1г»м.

Абынгаа иаЪа бараЬаиай удаа эжын урдаа хараха 
туЬалагша болоЬои намда хундэш м байЬые бодомжо- 
тойхон хун бухэиэй Ьайнаар ойлгодог байЬанда этигэжэ 
ябахадамни ha нал бодолни сэлмэжэ эхиядэг байгаа.

Хатуу сагай дайнай дуурэбэшьс, мэтэр дарыдаа саг 
Найжараагуй. Минин турэйэн Баруун Бургалтай нютагай 
127 урхэтэ айлнуудЬаа 113 урдаа хараха эрэшуул дайнай 
усдэ албанда мордоЬон юм. Тэдэиэй дупдаЬаа 38-иипь 
нютагаа бусаха золгуй байгаа.

Галдан Будасвай, Ломбо Цыреновэй, Ханда Буянгуе- 
вагай ори галса хубууд дайнЬаа бусаагуй Ьэи. Мунхэ 
Гудуновай, Ешз Гомбоевай гурбаад хубууд дайнай усдэ 
албанда байгаа. Гарма Порбосн хоср хубуудээрээ дурбэн 
жэлэй туршада албаяа дуургэзд, мзндэ бусаад Ьэи. Раднасв 
Гармажан, Бодеев Лубсан, Раднасв Доржо, Самсусв 
Ошор. Хандуси Эрдэни, Найдаиов Молон, Самбилов 
Аюша, Самбусв Жамсаран, Ьанзаракцасн Шойдон ЭДЭ 
айлнуудЬаа хэншьс албанда мордоогуй, мордохо хубууд 
байгаш уй, байбашье баганууд Ьзн. Эдэ айлнуудай 
басагад. мун евЬэдеегаьс Илалтын удэрыс ойртуулхьтн 
тудада удэр, Ьунинуудыс илгангуй морин эрлэниии 
июрганЬаа буултагуй колхозой ажалда ябажа, уйдхар, 
гашуудалта дайнай жэлнуудыс дабажа гараа. 1945 оной 
майи 15-да нютаггамнай Илалтын митинг боложо, баруун 
дайнай гал дулэн соогуур гурбан жэлэй туршада 
танкистаар ябажа тэмсэЬэн, Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
нэгэдэхи шатмн ордснто Куда Цыбсиович Цырсижапов 
Илалтын элидхэя хэжэ, гайхалтай сагай эрьебэшьс, зарям 
айлнууднай хубуудэз хулсэЬэн зандаа улоо Ьэн.
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1946 оной июль Ьарын 4-дэ аймагай сэрэгэй эмхийээ 
тусгаар даабаритай Ш агдар Гонгорович Шагдуров 
нютагтамнай ерэжэ, 84 хунуудтэ «Эсэгэ ороноо 
хамтаалгын уедэ, 1941-1945 онуудта, шэн габьяага ажалай 
тулее» гэйэн медальнуудые баярай оршондо барюулаа 
Ьэн. Мунее уедэ оройдоол найман хунууд улэнхэй мэндэ 
ажайуунал даа. «Дайн гээшын далай шэнги, дабхар хусэтэ 
долгин мэтэ» газар дэлхэйдэ гай, тодхор асардагые минии 
уетэи бага балшар найандаа бэе дээрээ узэжэ, ядаруу 
тулюурые хоёр нюдеорее хараЬан байнабди.

Соёл, Сурхарбаан
Совет арадай дайсаниие даран сасуу, дуугардаг кино 

гарадаг боложо, аймагаймнай соёлой эмхиин зугйее 
Максим Яковлев худее нютагуудые дамжажа, мори 
тэргэдэ «движок» ашанхай ябажа кино харуулдаг байгаа, 
нэгэтэ бишье мори тэргээр Хуртага хургэЬэиое Ьанадагби. 
Максимай аха Родион Николаевич Яковлев аймагтамнай 
нэгэдэхи даргаар ажаллахаа ерэЬэн байгаа. Тэрэнэй удаа 
Доодо Бургалтайн «Мир» колхозые олои жэлдэ ударидаа 
Иэн. Харин Максим олон жэлэй туршада Буряадайнгаа 
радиодо сур б ал жал агш аар ажаллаа Ьэн. Буряадай театрай 
артистнууд худее шотагуудаар ябажа, дуу хатараа, 
зужэгуудээ харуулдаг болоо бэлэй. Тэрэ уедэ бага ехэ 
илгаагуй зужэгуудые, дуу хатарнуудые ехээр Ьонирходо1 
байгаабди. Бидэ, иютагай залуухан хубууд Николай Таров, 
Шойжин-Нима Генинов, Цырен Шагжин болон бусад 
дуушадые йажаалдан дуулахые оролдогшо Ьэмди. Цырен- 
Доржо Жамсаранов, Цырен-Доржо Шултунов, Цыденжап 
Цыреторов гэгшэд удэшэлэн айлшан дуушадые 
шагнаЬанай удаа гэртээ харихадаашье, углеегуур ажал-
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даашьс ошоходоо, тэрэл шагнаЬан дуугаа дууряажа тон 
адлиханаар аялгатуулхые схэл ороддопно байгаабди.

\ 1югайгаймнай басагадшьс хэнЬээ дутахаб даа, гайхам- 
шагта дуушад ябаЬан Мария Балсасва, Софья Д  угарова, 
Надежда Петрова гэгшэдые Ьажаалдажа, тон адлиханаар 
аялгатуулан ябахаЬаа гадка, Цырсн Хоборков, Бадма 
Балдаков гэгшэдые ехэл адлиханаар хоолой мэдуулэн 
дууряадаг Ьэн. Цыбжэд Лубсанова, Цыбихжан Цырето- 
рова, Дарижаб Аюшссва, Гунсэн Рннчинооа, минии дуу 
Ошор болон бусад олон басагадиай гос Ьайхан дуу 
хугжэм, хатарнуудта ехэ дуратай, Ьурахые оролдохо 
шуналтай ябадаг байгаа. Муноонэйхидэ адли зайн гал, 
теле-радио дамжуулгаЬаа байта гай часы, календарь, 
шэлтэй дзшньс хомор hail. Иимэ байдалыс Ьайнаар 
ойлгодог колхозой носд зеатр, кинодо ямаршьс шухала 
ажалаа орхижо, хэниисшьс клубта ошохыс дурадхадаг 
байгаа.

1946 оной намар, гаряа хуряалгын тулэг халуун ха ha да 
Буряадаймиай суута артистнууд ерэжэ, «Большевик» 
колхозой бухы ажллшадые суглуулжа, гос Ьайхан хатар 
наадаяа мааиадта харуулаа Ьэн. Тэдэнэй дунда дайнЬаа 
Ьаяхан бусажа ерэЬгж залуухан ха гарта артист Цыдсн- 
Еши Бадмаев ябалсаа Ьэн. Намайс дахууижа ябаЬан, 
сугтаа дарханай ажалда, олон ой дунда намаяа магтажа 
зурхымни хооргэдэг Балшанай Гарма таабай Цыдсн 
Бадмаев гай хоорэлдэжэ байтараа, намЬаа 4 эгэшэ Бодесва 
Сэбэгыс дуудажа асараад: «Энэ Бадмаев артистда 
хадамда гараха байгааш даа. Ьидэ, бургалтнйгаархии, 
аргист хурьгэнтэй болохо байгаабди», гэжэ шогложо 
хэлэхэдэнь, Сэбэгнай энеэбхилэи татаад, баясаЬан 
янзатай: «Ши, Гарма, иаЬаараа Ьамга абаагуй аад, 
хойиюгуй зунтэглэшее гуш даа», гээд лэ саашалаа Ьэн. 
Хажуудамнай байЬан Цыдсн-Нши Бадма синай айхабтар
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хухюун шарай харуулжа, Балшанай Гарма таабайн 
баруун гарые шангаар бариха зуураа: «Нютагайтнай 
залуухан басаган танине зунтэглее гэжэ дэмы дуугарбал 
даа, ууртайгаар ургажа ябаа юм байна даа», -  гээ Ьэн.

Удабашьегуй концерт наадан эхилжэ, Бадмаев 
хатаршан олон янзын хатарнуудые гуйсэдхэжэ, нютагай 
зониие баясуулхаЬаа гадна, буряад арадай олон дуунуудые 
гуйсэдхее бэлэй. Нэгэ шог дуун соогоо иимэ бадаг 
наяруулжа, нютагаархидые баясуулаа Ьэн:

Баруун Бургалтай оромсоорни,
Басагадай нэгэн угтажа байгаа.
Балшанайнь Гарматай уулзамсаарни,
Баабайдаа хэлэхээ харишоол даа.
Концерт нааданЬаа гараад, гэртээ харижа ябахадаа: 

-  Энэ Цыден-Еши айхабтар бэрхэ хубуун байна. Ойро 
зуурахан хверэлдеешье Ьаа, Ьайнаар ажаглааб, -  гээ Ьэн. 
Гарма минии абатай сасуутаи байЬан юм. Абынгаа наЬа 
бараЬанай удаа бишье ехээр хундэлдэг, хэлэЬэн угэЬоень 
гарадаггуй, хододоо дахажа ябаха дурамни хурэдэг 
болошоо Ьэн. Элдэб эсын шогтой хухюун зугаа дэлгэхэ 
ехэ дуратай байЬандань буришье дутэлшое Ьэмби. «Табан 
эмын табхай, табхайн узууртэ шабхай» иимэ таабарииень 
хэншье таадаггуй.

Минии ухибуун байхаЬаамни абан манайда суглардаг 
нютагай убгэд хугшэдэй дунда Балшанай Гарма ахайн 
байгаа haa, зугаа бухэн буришье Ьонирхолтой болодог 
байгаа. Ундэр наЬатайшуулай хаа-яахан зэмэлхэдэ 
оройдоошье тоодоггуй байгаа.

-  Зэмэдэ ороогуй хэншье ябадаггуй юм. Таанадни 
«самсатайхан» болошоогуй аад, сэсэрхэжэ эхилхэдээ яана 
гээшэбта? Минии Ьуулдэ гурба дахин сомсойно бэзэт! -  
гэжэ урдаа табидаггуй Ьэн.
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Ваярхадаг, Олрдамладлг нюгагайнгаа парим поноор 
ходи тэм одн банИан, тздзндч шоодбори боложо ибадаг 
Хайдабан Ринчин тухай хоорэлдэхыс окон удаа шагнажа, 
гайхалтай мэтээр lioiitipxolioii хум. Тэрээн г ухай 
богопихоноор дурсахампи. 1942 оной зун Хайдабан 
Ринчин Iлабан 83-тайдаа бурхаидаи мордоо h'jn. Гаксаараа 
байдаг гаабайн хулдзршоод байхада эж м ж зэ шанаИаи 
халуухаи сай туйсэдэ юулэжэ Иугабшалаад лэ, 
хурэп1эхэ1нн>|н» урид абаашахаа iyxaa модэн харайдагаа 
муноошьс злихон Ианадагби. Тэрз усын саган хатуус 
наЬажаал хупууд яажа марзахаб даа. Ринчин гаабайн 
урсахан байтам  гэрынь муноошьс Михайлонкада 
сусагданхай байдаг юм.

Хайдабан Ринчин нтшахан узэлшз лама байгаа. 1926 
ондо Бургашайшаа дасаиЬаа болижо, бага зэргэ агиуури 
х’)д:л болойоп I зд:л\ Турэ хурнмда ябалсаха схг> шушипай, 
айхабгар суута юроолшзи, уран гартай м олото длрхаи 
байхаЬаа гадпа, гос Ьайханиис схээр хундзлдэг зураатап 
байгаа. Энзлшис мэдзЬзн хилыи харуулшадай схэ дарга 
носи 1905 оной зун Xapcaaliau срэжз, Ринчиндэ хашабаа 
шарга дархалжа угэхые захнИан байгаа. Торг) л намаргаа 
гос Иайхан хашабаа шаргаа мориидоо хуллчжэ, намаран 
игжэхэн саЬан дзэгуур шаргын мур гаргажа, Харсаа 
хурзж ), атаман носитой сай уухаЬаа гадпа, хундэ ашаанай 
боропнои морян бэлогтй шогагаа бусаИан байгаа.

Таанартаа хздэхз сх:> Ионии гой б, битпай эгзэл гурууп 
шаазан аягаар сай уугааб, гзжз бая рта Й бусаЬан годзг. 
П хф зш и.е даа, тэрз усдэ макай Кургалганда шаазан 
аягаИаа байтагай улхан аяганууд хомор байгааи даа.

Минин аба Харсаа борогшоннис барижа, нзгэ убэл 
дасанда тулсэ 1шрз1|знээ иигзжз хоорэдэг Iran:

Харсаа борогшондо буду у н шарга, бухэтзргэхэрэггэй
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Ьэн даа. 1916 ондо эгээл туруун базаар Ьухэтэй болоо Ьэм. 
Галда Будаев Хяагта ошоходоо, 14 мунгэнэй амирхаан 
Ьухэ бэлэглэЬэн юм. Тэрэ уеын зон холын аянЬаа 
бусахадаа, уетэн сасуутандаа гу, али тэдэнэйнгээ 
ухибуудтэ, Ьамгадта ямаршье Ьаань, гарай бэлэгтэй 
бусадаг байгаа. Ямаршье Ьаань, бэлэгые шамарлаха гээшэ 
ехэ нугэлдэ тоотой байгаа. (Мунее сагай зарим узэлшэдтэл 
адли хандаЬан хундэ тогтомол сэн дурадхадаггуй, ехэл 
буруушаадаг байгаа).

ТииЬээршье 1948 оной гарахада, колхозой моришон 
Жэмбэ Шагдуровтай Шэнэ жэлые угтаа Ьэмди. Энэ уедэ 
эгээл туруушынхиеэ шотагай Ьургуулида Шэнэ жэлэй 
угталга Александр Харитонович Хазагаев багшын эдэбхи 
уусхэлээр ёлко эмхидхэгдэжэ, ехэ бага илгаагуй Шэнэ 
жэлые баярай оршондо унгэргое Ьэмди. Ринчин-Доржо 
одхон дуумни 4-дэхи класста Ьурадаг. Татьяна Данилова, 
Ханда Аюрзанаева багшанар ухибуудые Ьургадаг байЬан.

Урда жэлэй зун сабшалангай ургаса болон таряалан 
ехээр гандажа, биратай ургаса хуряагдаагуй байЬанЬаа 
боложо, мориднай ехэнхидээ хагданда ябадаг байЬандаа 
туранхайнууд байгаа. Хабарай тарилгын уедэ морид- 
томнай гэжэ ноесэлэгдэЬэн убЬэн наринаар харууЬалаг- 
дажа байдаг байгаа. Хабарай тарилга унгэргэхэ хэрэгтэ 
ехэ найдабари нютагай механизаторнуудта Ьэн. Дайнай 
уедэ трактор жолоододог эхэнэрнууд хадамтай боложо, 
ухибуудтэйшье болоошод бии Ьэн. Тэдэнэй дундаЬаа мунее 
уедэ Дудари Далаева, Дари Балданова, Гарма Самбилова 
гэгшэд элуур мэндэ олон ухибуудые хул дээрэнь гарганхай 
ажаЬуудаг юм. Олон механизаторнууднай тэмсэлэй 
газарта алдалан унаЬан байжа, шэнэ залуухан, минии 
уетэн тракторнуудта Ьуугаа бэлэй. Мун хуушанай хубууд 
усееншье бол тарилгадаа гаража, гэнжэтэ тракторнууд
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удэр Ьуииис илгангуй хоср халаанда тарилгын усдэ 
ажалладаг байгаа. Колхозон морим анзаЬашад (40 хуи) 
газар хахалалгада гараа Ьэн. Гурбан моридые оруулЬан 
морим сеялкээр Дамбым Дугар Баярай Даша хоср 
таряамай урэЬэ тараадаг Ьэн даа. Жэмбэ Шагдуров бидэ 
хоср дээрэ нэмэжэ Радма Баировыс моришоноор уюо Ьэн. 
Удэшэ, углеегуур ноосэлЬэн убЬэ моридто угеед лэ, Ьумимм 
адуулгада моридоо манадаг байгаабди. Таряагаа тарижа 
дуургэЬэнэй удаа, Раднасв Доржо убгэнтэй бригады mi аа 
моридые Бургалтайнгаа Эхинэй хубшэдэ гаргажа 
налайгаа Ьэмди. Хубшым могоом хусэд Ьаймаар ургажа, 
моридиай садхалам боложо, холтоЬоор тухсэрЬэм отог 
соогоо хэдышьс умтаа Ьаа, дураараа болошоо Ьэмди. 
Муумь юуб гэхэдэ: эдихэ хилээмэн хомор. Дробовик 
буутай байЬам туладаа, шубуу гу, али шандагашье 
торгоодог байгаабди, юрэи мяхаар дутадаггуй Ьэмди. 
Гсэд, хилээмэ талхагуйгоор тэсэшэгуйл Ьэн даа.

Зуиай найр Сурхарбаан боложо, Улэпнэм нютагайлгаа 
хуушанай мухэдео урижа, гурбан удэрэй турша;(а Ьаймаар 
мамрлаа бэлэйбди. Жэл бури ммним аба гай можо боложо 
hyp харбадаг Уюсв Дам>аижантам Жамсаранок Будажам 
(хубараг мэрэмь Шираб-Жалсан) харбадаг болоЬон юм. 
Би ееры нгео уетэн Уюсв Жалсарайтай баЬал можо 
боложо харбадаг, иигэжэ гурбан удэрэй туршада 
Бургалтайдаа иайрлаа Ьэмди. Бинь хоёр hyp оможо 
оорынгее хубитые тудаа Ьэм. Жалсарай дурбыс оможо, 
хоср хубитайгаар намаяа булиЬан юм.

Буряад арадайнгаа затналга Ьайхан эрым гурбан 
нааданай гос Ьайхамаар умгэрэмсеер, Доржо Раднасв 
убгэнтэсэ хубшэдэ бэлшэжэ ябаЬам моридоо хамталжа 
суглуулаад, умишьс болонгуй убЬэ хуряалгада гараа 
Ьэмди. Би моридоо Ьумимдоо мамада! боложо, Доржо
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нухэрни сабшалгада, тармалгын уедэ сомоо толгойлдог 
ехэ шухала. мэргэжэлтэн боложо, убЬэшэдэй дунда хундэтэ 
ажалаа эхилээ Ьэн.

УбЬэ хуряалгьш ус Ьайхан -  
¥улэтээд, манатаад Ьаалта байта.
¥елЬэ.н гапсымни угэ Ьайхан -  
Учётчик шангараад Ьаалта байма.
Большевик хуряалгьш уе Ьайхаи -  
Бороожоод, манатаад Ьаалта байта.
Болзорто нухзрэйм угэ Ьайхан -  
Бригадир шангараад Ьаалта байта.
Энэ дуугаа уетэн нухэдоерое тулэг аялгалжа, моришон 

ябатарни август Ьара гаража, унеохи Ьурагта молотилкоёо 
заЬабарилхаяа Захааминайнгаа МТС-дэ харгылдаг болоо 
Ьэм. Улэгшэн шотагай харбааша нухэр Уюев Жалсарай- 
мни Туртуев Дашатай хамта баЬал молотилке заЬаба- 
рилхаа ерэжэ, хамтын байрада байдаг болоЬон юм. Минин 
туЬалагшаар Жигжид Цыреновые директорэй захирал- 
таар ябуулдаг болоЬон байгаа. Тэрэ уедэ БургалтайЬаа 
Мункуева Цыпил Улэгшэндэ Туртуев Дашада хадамда 
гарабашье, ДашаЬаа Ьалаад, нютагаа бусажа ерэЬэн 
байгаа. Би эгээл залуухан ураг боложо Цыпилыс 
Улэгшэндэ хургэлеэжэ ошоЬон байгааб. Эгээл энэ 
заЬабарилгада ябажа байха уедое Даша ахаймнай 
БургалтайЬаа Сэбэг Буяноватай танилсаад, айл болоо Ьэн. 
Тэрэнэй удаа Захааминайнгаа МТС-дэ модошо дарха- 
наар ажалладаг болоо бэлэй. Шэнэ гэр еортее барижа 
ороод, наЬаиайнгаа эсэс болотор эндээ Ьуурижаа Ьэн. 
Уюев Жалсарай хойто жэлынь БургалтайЬаа Бадмажап 
Шагдуроватай айл болобошье, удангуй Ьалашоо бэлэй.

Удаан нобшоролтогуй Ьайнаар молотилкоо заЬаба- 
рилжа, таряа сохилгодоо Жигжэд бидэ хоср обин дээрэ
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гаража, тэрэ намартаа ехэл урагшатай байгаа Ьэмди. 
Антон Марактаевич Семёнов МТС-эй директор, 
Гармажаи Балданов колхозой туруулэгшэ -  эдэ хоёр 
хоорондоо эбгэй Ьайнаар ажалаа ябуулдаг байЬан юм. 
Тара намартаа таряанай ургаса Ьайн байжа, обил дчэрээ 
тогоошонтой боложо, колхознай бэлзн бариЬаи хилээмээр 
хакгажа, хартаабхашьс шанадаг байгаа. Г эра жэл 
колхознай 14 га хартаабха тариЬан юм. Гариашад, 
малшадтаа хартаабха, таряа бага зэргэчр хубаагаа Ьэн. 
Жигжэд бидэ хоёр хошоод центнер хартаабха, юЬоод нууд 
гаряанай хубида хургое Ьэмди.

Ноябрь Ьарын хорёодоор таряа сохилгоо луургэжэ, 
бригадымгаа мор и in он болоо Ьэм. Моришон болон 
сасуугаа иютагайшаа клуб га ходо ябада! боложо, Жамса 
Тумуновай «Сэсэгма» зужэгые Ьайнаар бэлдэжэ, 
иютагаархиндаа харуулаа Ьэмди. ТэрээнЬээ гадуур 
аймаггамнай уран Ьайханай мурысеен соносхогдоЬон 
байжа, соёлой таЬагаархин хирэ болоод ло худое 
нютагуудаар ябажа, хатар дуунай наадаиуудыс 
эмхидхэдэг байгаа. Тэрэ уедч соёлой Ta lm i ыс даагшаар 
Хуртага нютагай хурьгэн Дамднн Аюрович Цибиков 
ажалладаг байЬан юм. Тэрэнэй даабаряар макай 
Пургалтайда Гарма Данзанов ходо ерэжэ, хугшэи залууе 
илгангуй арадай дуунуудыс гуйсэдхуулдэг Ьэн. Би дуу ухин 
Ошортосо я бал сада г Ьэм. 1949 оной гарахада Шэнэ жэлэй 
пай рта шотагаархин кпубтээ олоороо сугларжа, бухы 
шадалаараа концерт наада табижа, нютагай нгаа зонние 
баясуулаа Ьэмди. Гарма Данзанов талаан бэлиггэй хул 
байжа, колхозой ноёдоор эбээ оложо, залуушуулые 
эмхидхэжз ш ад а да г байгаа. Дайнай дуурэЬзэр эгээл 
туруушынхиеэ Шэнэ жэлыс иимэ хухюун наада та и га ар 
унгэргэЬэн байгаабди.

61



Январь Ьарын тэнгээр аймагай мурысеендэ хабаа- 
дахаар дурбэн хунууд шэлэгдэйэн байбашье, минии дуу 
Ошор Г унсэн Ринчинова хоёрые нютагай партийна эмхиин 
дарга Буда Цыренжапов хорёо бэлэй. Би Цыреторова 
Цыбэгжабтай аймагай конкурсда хабаадалсаа йэм. 
Аймагай туб Сахирай клубта олоороо сугларжа, хун 
бухэмнай жээрэб абахадаа, намда «Эхын юреел» «Эрбэд 
Соохор» эдэ хоёр дуунууд тудаа. Цыреторова нухэрни 
«Буряадай гигант», «Эльхэ нуур» дуунуудые гуйсэдхэйэн 
юм. Улаан-Удэ хотойоо суута дуушад Мария Балсаева 
Софья Дугарова хоёр шалгалтын жюрида Ьуулсажа, 
йанаа зуудэндэмни ороогуй баййан намда туруу йуури 
соносхожо, гайхалтай йонин ушар болоо йэн. Бургэ 
нютагай Данзан-Нима Цыбиков Бадма-Цырен Цынгеев 
хоёр удаадахи йууринуудые эзэлжэ, гурбуулан хундэлэлэй 
тэмдэг болон мунгэн шанда хуртее йэмди. Цыбэгжаб 
Цыреторовамни хундэлэлэй грамота абаа Ьэн.

Солбон залуу
Согтой золтой найандаа,
Урихан даруу 
Уран дууша хаЬандаа 
Сагай хупдые 
Сасуу уехэн дабаабди,
Сахюур хэтыо 
Cacaphan ошон ябаабди.
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Гэр барижа, гуламтаяа бадарааха

Тэрэл жэлэй хабар туруушымни ухин Цьщен-Ешимнай 
турэжэ, Ханда Арсаланова бидэ хоёрто буришье сулеегуй 
сагнай эхилжэ, шэнээр урсахан гэр бариха тухай зуудэлжэ 
хонодог болоо йэм.

Бригадынгаа моридые ажаллахынгаа хажуугаар сулее 
йамбаа оложо, Хара-Шулуутын арада гэрэй модо шэлэжэ 
отолхо ажалтай боложо, мори шаргаар голлуулжа шэрэхэ, 
тэндэнь hyxeep ташажа, мэтэр доронь йуури табижа, тэрэ 
жалгынгаа гол дунда (худеедэнь) гэрэйнгэз торхые 
обоолжо эхилээ йэм. Эгээл тэндэ хоёр газарта хубаажа 
барийан гэрээ шотагайнгаа тубтэ байал мори тэргээр 
зеежэ, хубхэлжэ, ханынь бодхожо дуургэн сасуугаа, 
хушалтынь тёосоор бутуулжэ абаал haa, сонхо, уудэн, 
пеэшэи еерымни гансааран зублэхэ ажал болохо гэжэ 
айхабтар ехэ тусэб хараалйан байгааб. Эдэ бугэдэ 
йанамжаяа нютагайнгаа уран дархан Цыден Очировто 
хэлэхэдэмни:

-  Ши, Цыбикжаб, «горхо узвэгуй  аад, гуталаа бу 
тайла». Мунее сагта шэнэ гэр барижа, утаанай унэр 
гаргаха гээшэ тиимэ амар бэшэ. Ойлгоно гуш? Хэр yrhaa 
нааша ямаршье хундэ ехэ тусэб гээшэ муу байдаг юм. 
«Залуу хун эдирхуу, гулгэн нохой шудэрхуу» -  гээшые 
упинэй ойлгодог болойон байхалби даа, -  гэхэдэнь гайхаа 
Ьэм. Гэрэйнгээ торхые тэрэ доронь, худеедэнь обоолжо 
дуургээд байха уедэмни зунай йур харбаанай хуушанай 
ехэ наадан Улэгшэндэ боложо, Уюев Жалсарай нухэртэеэ 
мурысэжэ, хоюулан гансаханшье йур оноогуй йзмди. 
Жалсарайн абатай йур харбажа мурысэйэн Бургалтайн 
Будажап Улэгшэнэй Данзанжап хоёр тэнсэшэйэн, 
гурбаадые тудайандаа Жалсарай бидэ хоёрые наадалан
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энеэлдэжэ, Ьуужа найрлаа Ьэмди. Энэмнай эгээл Ьуулшын 
найр байЬан. Бургалтайн «Большевик» колхоз 
Михайловкын Сталинай нэрэмжэтэ колхозтой 1951 оной 
хабар ниилэжэ, Ленинэй нэрэмжэтэ болоо Ьэн. Аймагай 
соёлой тайатые даажа байЬан Дамдин Аюрович Цыбиков 
туруулэгшээр ерээ Ьэн.

Тэрэ гэЬээр Улэгшэн, Бургалтайн зунай hyp харбалгын 
найр орхигдожо, Бургалтайн зоной хуушанайнь буряад 
хубсаЬа, банза номонууд хаягдажа, мунеешье болотор 
дурсагдахаа болишоЬониинь харамтай юм. Цыден 
Табхаевич Очиров таабайн хэлэЬээр, оортее гэр 
барилгымни тусэб гэнтэ хойшолуулагдашоо Ьэн. Тэрэ 
намартаа хул муудаха табисуурни дайража, найман Ьарын 
туршада газар гэшхэхэ аргагуй боложо, эжы, эжэл 
нухэрее, аха дуунэрээ зобоожо, мун оероошье саашаа, 
наашаа хараха хуби заяагаа хулеэжэ хэбтэриин болошоод 
байхада айхабтар хундэ байЬые хэншье ойлгохол даа. 
Иигэжэ зоболон эдлэжэ, тулиЬанЬаа шалтагаалжа, 
худеедэ бариЬан гэрэймни торхо гурбан жэл тэидээ ЬууЬан 
юм. Зон нухэдэй, аха дуунэрэй ашаар 1953 ондо 
нютагайнгаа тубтэ зоожэ, утаа гараха урсахан гэртэй 
болоо Ьэмди. Михайловка Ьууринда 1959 ондо урсахан 
энэ гэрээ сусажа табяад, мунеешье болотор утаанай унэр 
гаргаЬаар ажаЬуунабди. Урихан даруу айлшадаа угтажа, 
ульгам жороо хэлэеэ уурхай соонь тэршэлуулжэ, уйтан 
хоёр нюдэеэ баясуулдаг зандаабди. 1950-яад оноор 
намшуу хунэй айл боложо амарха, гэр барижа тубхинэхэ 
гээшэ, мунеенэйхи шэнги бэшэ байЬан юм даа.

Машина, трактор байхагуй, байгаашье бол Захааминай 
маш ина-тракторай станциин директорэй мэдэлдэ 
байбашье, модо зеежэ ябаха техника харагдадаггуй 
байЬан юм. Убэлдее заЬабарида, дулааржа эхилэмсээр
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газараа элдуурилхээр хэрэглэгдэхэ. Худее нютагай 
ажалшад мориной аша туЬаар лэ ажалаа хэдэг, барилгын 
модо шэрэдэг, убЬэ тулеэн, бэшэшье зеебэри мориной 
хусеер шэрэгдэдэг баййан. Тэрэ уедэ хун бухэн, 
айлнуудшье Ьайхан Ьанаатай бэе бэедээ арга шадалаараа 
ехэл туЬатай байЬан хом. Пургаал заабаряа нюудаггуй 
найажаал хунууд залуу уетэниие дуй дуршэлдее Ьургадаг 
байгаа. Бишье ееры нгее уетэн сасуутанаар ажалда 
ябахадаа, убгэд хугшэдэй угеер байхые оролдожо ябадаг 
йэм. Арбан юЬэтэй найандаа урсахан гэрээ барихадамни, 
нютагаймни ундэр найатан хододоо хажуудамни ерэжэ, 
Ьургаал заабаряар дутаагаагуй. Паяхан айл боложо, абын 
нэрэдэ хуртэЬзн намайе умеерхэ хунууд олдоод лэ байдаг 
1гэн. Тэрэнэй хажуугаар усееншье haa, зэмэлхэшье, 
хурисахашье балмадууд байЬан ааб даа.

Ьалан задагайшье хундэ 
Ьамган хэрэгтэй болодог, 
h  ал гай гаршьс зуундэ 
Ьабагша йубыпь олодог.
Гэгээн сэсэн омогтон 
Нэрлэхэ болзороо мэдэдэг,
Гасалан, жаргалаа домоглон 
Ганса найаяа эдлэдэг.

*  *  *

Баруун-Бургалтай нютагаймни «Большевик» колхоз 
20-бод жэлэй туршада оршон байха уедее, эгээл Ьайнаар 
хугжэлтын замда гаража эхилЬэи байгаа. Эдэ жэлнуудэй 
туршада гурэн соо болоЬон уйлэ хэрэгуудэй хажуугаар 
гараагуй, эгээл гун соогуур дабалсаа. Ангиин дайсад 
боложо, зэмэгуйшье бол хардуулаашад сулэгдэжэ,
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олоороо зобоо, Эсэгын дайнда олон эрэшуулээ алдаа. Иимэ 
хушэр хундые дабажа гарабаш ье, элдэб-эсын 
хубилалтанууд мунеешье болотор замханагуй.

Хоёр гууртэ Ьаалиин, Ьубай малнуудай баЬал хоёр 
гууртэ эбэртэ бодо малнуудтай, хоёр отара эхэ хонидтой, 
нэгэ Ьурэг ямаадтай, нэгэ Ьурэг адуутай, хоёр бригадын 
уналгын моридтой байгаабди. Нэгэдэхи бригадир Дондог 
Гомбоев, хоёрдохи бригадираар Цыдеижап Лубсанов 
худэлдэг байЬан юм. 450 га сабш алантай, 900 га 
таряалантай баян ургаса хуряадаг боложо байтарнай, 
колхозуудые томодхолгын долгиндо нэшуулээ.

Модоной ундэЬэн газар доогуур, 
хунэй ундэЬэн газар дээгуур

Жигжид Цыдыпов, Цыбен Ульзетуен, Дондок Бакшеев, 
Бадма Дамбаев(Сагаан Нугын), Л ю та Садаев (Хурта- 
гын), Гармажап Балданов, Содаом Мункуев гэгшэд 
«Большевик» колхозой туруулэгшэнуудээр худэлее. Бишье 
арбаад гаран наЬанЬаа абан нютагайнгаа колхозой байха 
уедэ моришон, машинист, завхоз, учётчик, прицепщик, 
дархан, барилгашан, амбаарай, таряалангай харуулшан 
боложо ажалда ябалсааб. Ушое нэгэ гайхалтай зуйл алад 
гаража болохогуй шэнгеэр Ьанагдана. 1948 оной хабар 
моришон байБанаа прицепщик болооб. 11 хоноод, шэнэ 
Ьургуулиин барилгада ябажа эхилээ Ьэм. Санданай 
Жаннин габжын хуур дээрэ yprahan хасуури мугше ургажа 
Ьуудаг. 1916 ондо naha барахадань, бухы нютагай зон 
худое табиЬан байгаа. Гайхалтай ехэ таримша лама 
байБандань хун бухэн шутэдэг, унэншэдэг байЬан гэлсэдэг 
бэлэй. ТариЬан таряанда таршаа хорхойн олошорходо,
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Ж аичип габжада элйэ таримдуулаад, таряаландаа 
сасажархихадань, таряанай дайсан хорхой таршаанууд 
угы болошодог баййан юм гэлсэхыень найатай зониие олон 
удаа шагнайаиби.

Найдан-Нима таабайнгаа 1910 оной хабар тарийан 
шэнэйэ, xyha, хасуури, моййые мунеешье хаража ябахадаа 
баясадаг баййымни нухэдни унинэй мэдэдэг юм. Минин 
бага ябахада 4 хуша модон ургажа йуудаг баййан аад, 
хэпшьсб даа хашаагыиь задалжа тулеэн болгоо. Тиин 
хушанууд хаташоо юм. Найдан-Нима таабаймни банза 
номо хэдэг, бурханай дурсэнуудые бутеедэг, зэд, гуули, 
тумэр, сагааи мунгэ, алта, шулуу, сэсэгэй дэльбэнуудые- 
эдз бугэдыс шэлэжэ холёод, бурханай номуудые бэшэдэг, 
барладаг байгаа юм.

Баярай Лубсан, Банзарагшын Мансаран, Дамдинай 
Эмэгэн гэгшэд болон бусад ехэ нарин урашуул нюта- 
гайнгаа урдаа хараха хунууд байгаа юм даа.

1. Минин аба 1888 ондо гуреод, 1944 ондо найа бараа 
йэи. 2. Таабаймни 1853 ондо туроед, 1934 ондо найа 
бараа. 3. Гэлэг элинсэг таабаймни 1825 ондо туроед, 58- 
тай ябахадаа найа бараа. Тиихэдээ 1883 ондо найа барайан 
болоно. 4. Малма хулинсаг таабаймни Гэлэг таабайн 28- 
гайда 61-тэй ябахадаа найа бараа. Энээниие гэдэргэнь 
тооолоод узэхэдэмни 1789 ондо турэйэн болодог юм. 
Иигэжэ нютагайнгаа хуушанай дансануудые мэдэхэ 
убгэд хеерэдэг байгаа. Тэрэ дансын ёйоор би 15-дахи уеын 
хун болодогби. Урданай угай бэшэгууд соо ямаршье он 
бэшэгдээгуй байдаг юм. Энээхэн минии найан соо 
оорынгео нюдеер харайан таабаййаа абан 6-дахи уе 
туроед, мунео уедэ нарайхан, улаан сурбаяа дабажа 
байнал даа. «Хупэй ундэИэн газар дээгуур» -  гэдэг сэсэн 
угын заабари йубарижа баййаар.
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Жэжэхэн шубууд агаарта 
Жэргэхэ гэжэ дэгдэдэг.
Заахай нарай дэлхэйдэ 
Жаргаха гэжэ турэдэг.
Хун бухэн залуу ябахадаа ойлгожо, ухаандаа б ухе ер 

хадуужа абаЬанаа бухы наЬан соогоо мартангуй 
хадагалжа ябахадаа, унгэрэн ошоЬон туухэ, домогоор ехэ 
баян байдагые мэдэдэг гээшэбди. Залуудаа нютагайнгаа 
ундэр наЬатадаар хамта ажалда ябажа ЬураЬан, 
тэдэнэйнгээ зугаануудые Ьанирхон шагнаха дуратай, 
Ьонюуша байха гээшэ гунзэгы удхатай ха юм. Энэ удхые 
Ьайнаар сэгнэхэ гээшэ ехэ тэсэбэри хэрэгтэй юм. Зурхэ 
алдажа залхуурдаг, хэрэггуй юумэ энэмнай шашажа 
сагаа барана гэдэгшье нухэдни байЬан юм. Тэдэ нухэдни 
Ьуулдэ гэмшэдэг...

Дуургэлтэ

«Бахын канаан далайда, бандиин канаан хуреэдэ» -
гэдэгэй ёЬоор бодомжолоод абажа уншаа Ьаатнай, 
айбалхайгаа тэЬэ баясаха байЬымпи мэдэиэ бэзэт даа! 
«Буруу г ай бэлшээрикээ гараагуй, бугып годе узввгуй» — 
байбашье, хорёодхон наЬанайнгаа ходорон ошоЬон сагууд 
тухай тобшохоноор даа, дурсажа, зон нухэдеерее Ьанал 
бодолоороо хубаалдаха Ьанаатай, мэндэ ябаЬан сагтаа 
танадайнгаа узэмжэдэ дурадхаха бодол турее юм. Таанад, 
уншагшадай хэн нэгэн унэн Ьайхан сэдьхэлэй угэ, зугаа 
шэхэндэмни дуулгажашье магад лэ даа. «Ойн модод 
утатай богонитой, олон зон кайтай муутай» -  гэжэ 
хэлсэдэгые мэдэхэ байхабди. «Хун бухэн адли бэшэ, хулэг 
болгон жороо бэшэ» -  гэдэгые еерее би унинэй ойлгоЬон 
бэзэб даа.
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Тэрэиэй хажуугаар хэблэлдэ угтэмсевр шэнжэхэ, 
сэгиэхэ редактор байха ха юм. Пайнаар, удха тугэлдэреер 
бэшэгдэйэн ямаршье дурсалга редакторай йанаанда 
тааража, авторай йанал, бодолтой мэтэр хамтаршадаг, 
бахархан йонирходог ушарые унинэй мэдэхэ болойондоо 
баясадагби. «Мэдэжэ абаха/ша улуу эрдэм у гы> мэпдэ 
ябахакаа улуу жаргал угы» -  гэйэн мэргэн угэнуудые 
буруушааха хэнииешье олохогуй байхабди. Нугшэйэн 
хунэй ерэжэ, тэндэ йайн байнаб гэхые хэншье дуулаагуйл 
даа. Теэд, редактор автор хоёрой таараа бол, тэдэнйээ улуу 
буянтай хэд байхаб даа. Яахадааб гэхэдэ: энэ бишыхан 
дурсалга ормогложо, Ьанаан соогоо nahaapaa хурлажа 
ябаЬаиаа иаашань х'аргажа, таанадайнгаа йонорто 
дурадхаха дурампи унинэй хурое юм. Гайхалтай ганса 
наКаиайш аа туруушын хорёодхон жэлые дурсан hyyxa 
зуураа, йапааидамни хэды олон зуйлнууд ороноб даа. 
Тэдэнэйнгээ нэгые хэлэхэдэ иимэ байна.

Манай турэл гаралнууд соо, аймаг доторнай хэды олон 
баян намгартай хунууд ажайуунаб, Ьарьдагай оройгоор 
ниидэйэн, далайн оёороор тамарйан зонууд ажайуудаг, 
ажаллайаар ябанаб даа. Тэдэ хунуудэй харайан, узэйэнев 
домоглон хеорое Ьааиь, хойнонь гарашагуй гайхалтай 
байхапь дамжаггуй. Жэшээ болгон хэлэхэдэ, гансахан 
удэ^хэй зугаа саарйан дээрэ буулгажа бэшээ бол, хэды 
зэргын зузаан ном болохоор бэ? Бишье еерее углеегуур 
хара нюдве хахаламсаараа удэшэ дахин нойртоо 
абтатараа хэлэ, амаяа хэдышье худхайанаа оройдоошье 
мэдэдэггуйб.

Муноодэр манайда гурбан айлшад йубарилдан орожо 
гараа. Нэгэ нэгээрээ оройон хадань тэдэнтэеэ адли 
боложо, гурба дахин хубилааб. Тэдэ гурбан айлшадни тад 
ондоонууд, туруушын Дамдин эжы абаяа хворэбэ,

69



хоёрдохи Цыденжап Ьамга абажа айл болоЬоноо хеерэбэ, 
гурбадахи Доржо убйэ тулеэ, ухэр малнуудаа хеерэбэ, 
иигэжэ камаяа гурба дахин хубилгаад мордоо. Гурбуулан 
сугтаа орожо ерээ бол, ямаршье зугаамнай хэндэшье 
хуртэсэгуй хоойон шашалдаад, удэрее бараад тараха 
байЬамнай хэндэшье ойлгосотой даа.

Эдэ гурбан айлшадни уудымни нээхэ, хаахадаа 
ондоонууд байнал даа. Айл бухэнэй гэрэй уудэнууд 
барандаа адлинууд байдаггуй гээшэ. Хуушанай сэсэн 
хунууд уудэнйээ эхилжэ шэнжэдэг. Ухаатай хун opohon 
айлаа хундэлжэ, уудынь ямараар татаж а ороо Ьэм, 
тиимээр хаажа мордохо ёЬотой. Ороходоо аятайханаар 
уудынь татажа ороод, хэрэг бутэхэ аргагуйдэбэл, уудынь 
шангаар хаяжархёод мордоо haa, ееры нгее зангые 
мэдуулхэйээ гадна, дахин шухала схэ хэрэгтэй тэрэл 
айлайнгаа уудые татажа орохо хэрэг гаража магадгуй 
бшуу. «Уудэ гаргаагуй гэр у  гы, унэкз суглаагуй гуламта 
угы» -  иимэ угэ мартаашад олон болонхой. Мунеенэй 
сагта ехэ бага илгаагуй тоохоёо болихоЬоо гадна, ороЬон 
айлаа хундэлжэ аятайханаар хандагшад усеержэ байхадаа 
харамтай.

Ушее нэгэ гайхалтай зуйл дурсаагуйдэ аргагуй. Зарим 
айлшанай морилходо сай аягалхадамни, нэгэл аяга 
уугаад, садааб гэдэг аад, архи аягалхадамни нэгэ аяга 
уугаад, садааб гэдэггуй ямар сагта ажаЬууЬанаа мэтэр 
ойлгодогби.

Эдэ бугэдэдэ залуу уетэниие hypraxa гээшэ тон хундэ 
болохойоо гадна, ямаршье алта мунгеер, эд зеереэр 
жэшэжэ сэгнэшэгуй, айхабтар нангин байЬан турэл хэлэеэ 
тоохоёо болёод, зарим залуу уетэнэй ород хараалай 
шабхаруугаар турьяжа ябахадань шагнахада ехэл аягуй 
байдаг. Зарим найатайшье хунуудэй архи уужа

70



алмайршоод, бэдин шэбшэгые «Дружба» хюреешуу 
нарьюулхадань шэх.ээ таглам аар байдаг. Минин 
ажаглаЬаар болоо haa, хун зоноймнай абари зан, мун 
байгаалимнайшье яЬала ондоо боложо хубилаал даа. 1941 
оной хабар наймаашан Даша Пылжитов шэнгеэр 
магазинаа суургадангуй орхёод, морёор тулеэндэ ойдо 
гараа бол мунее уедэ хэлэлтэшье юун байхаб даа. 
«БардалЛаа ехэ тэнэг угы, балмадкаа ехэ мундуу угы» -  
гэдэгые дурсахада баранда ойлгосотойл.

«Олон угэ хэлэжэ сэсэн болохогуй, олбо жэрхи агнажа 
баян болохогуй» -  гэдэгэй ёЬоор энээхэн дурсалгаяа 
тугэсэхэ сагайнгаа дуурэхэ тээшээ дутэлхэдэ, хундэтэ 
мипии уншагша нухэдни, Танадайнгаа урда Ьанаан соогоо 
доро дохин:

ЭЬэгуй сэнхир огторгой мэтэ ундэр 
Эрхим ажалайтнай шэпэ амжалтыи епдэрйээ 
Элыз халуун зурхэпэй 
Энжэ мэндые айладхаад,
УЬаи дээрэ урмэ гоггоожо,
СаЬан дээрэ сэсэг ургуулжа,
ШулууиЬаа тоЬо унагаажа,
ШубуунЬаа liy дуйаажа ябахатнай болтогой! 

х'эжэ юроеноб.
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