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НЭГЭДЭХИ БУЛЭГ

1

Дугар бэеэ бухэжуулхэ зорилготойгоор удэр бухэндэ еэсэр- 
лигэй жэжэхэн элЬэ дэлгэжэрхиЬэн харгыгаар нилээн саг соо 
гуйхэЬео тээ наагуур ябалга хэнэ. Уушханиинь туруушээр шуб- 
гэдуулжэ байЬандал хадхадаг; амилха агаарынь дуталдаад, 
амндажа унахаа 11анадаг Ьэн. Тэрэ мунеешье госпиталиннгоо 
сэсзрлнг соохи эгээл холын буландахи элЬэн зургеер гуйн Ьа- 
гад уухнлан аахилан ябажа байба. Сээжэ уруунь убдэхеереп 
хадаа уушханиинь Ьайжаран, ушеел эдэгээгуй гээшэл ха. Хэдэн 
хоногой туршада бараг байЬан аад, мунее энэ убдэЬэниинь нэ
гэл тиимэшэг Магад дан хэтэруугээр еерыгее баалажа ябаЬан 
байба ха губ гэжэ Дугар асуун, нюдэдее анина. Юуб гэхэдэ, 
толгойнь эрьехэдэл болоно. Али ахалагша хирург Василиса Ма- 
каровнагаГ! хэлэдэгтэл, нээрээшье, улбэр ядуу хундэ тоологдожо, 
хунгон хоол барнха тухай зарлиг бии болохонь ха гу? Тэрэ «хун- 
гэн> хоол гээшэЬээнь орой тэнхээ та мир орохогуйдее магад.

Энэ Ьуулшын зуйлЬнн Дугар буришье муудана. Угы даа, 
улбэр ядуушуулай тоодо орожо, огто болохогуйл. Юрдее энэ 
гуша хуреедуй ябаЬан наЬандаа улбэр амитан гэжэ нэрлэгдэ- 
хонь юунЬээшье муу муухай шэнги узэгдэхэ юм. Улбэр мууб 
гээд, юушье хэхээ зурхэлэнгуй, еерыгее шагнашоод ябаха бо- 

лохош.
Василиса Макаровна уушханайнь хахадай угы тухай хэлэ- 

Ьэн ха юм Энэнь унэн ха гу? Хэрбээ унэн Ьаань, хахад уушха- 
тай хун энэ дэлхэй дээрэ ябажа, еерынгне гараар худэлмэрн 
ажал хээд, хоолойгоо тэжээжэ шадаха ха гу?

Цыб'нковой толгой соо юун ороногуй гэхэб даа: хахад ууш- 
хатай хун амиды мэндэ ябадаг юм гэжэ хэн нэгэнэй хэлээ юм 
Ьаань, еертэйгее иимэ ушарай тохёолдоогуй юм Ьаа, хэзээшье 
унэншэхэгуй гээшэ Ьэн ха. Дугарай мунее ябажа ябахадань, 
амилха агаарынь дууЬашахадал гээд, амидаЬан ушарынь хахад 
уушханайнь угые гэршэлнэ шуу.

Дугар иигэжэ е<->р тухайгаа шэбшэн, нилээн Ьууба. Пюдэ- 
ниинь харлахаа болнбошье, ушеел сээжэ уруунь хадхаЬан шэг- 
тээ, харшаганахадал гэнэ. Иигэжэ уушханайнгаа шууяхые 
еерынгве шэхээр дуулаЬан дээрэЬээ тобшолол хэясэ, тэрэмнн



Iiaiim набта буудуулшаЬан гээшэ, тиимэЬээ аргагуй хэсуу бай
далда opolion, этнгэл багатай амитанби гэжэ шиидхэнэ.

Хирургнууд отолхо гэзкэ олон удаа забдаЬан аад лэ, еерынь 
зубшеолее угеегуй дээрэЬээ тэрэ шиидхэбэреэ ееЬэдын дураар 
бэелуулхэЬээ арсаха баатай болоЬон байха. Магад зубшеехэ бай- 
гаад, дэмы арсаа ха гу? Уушхаа отолуулаа !1аань, Ьайнаар эдэ- 
гээд, хадхаха убдэхэгуй гээшэ Ьэн ха.

Дугар ЬандалнЬаа тулгалаад, Ьэмээхэн бодохо гэбэ- Теэд 
сээжэ уруунь шубгкпр хадхуул1тндал хадхажа, тэрэ мууран, 
гэдэргээ Ьууха баатай болоно. Нилээн худэлэнгуй liyyna. Сэсэр- 
лиг соо ушннл хунууд угы зандаа. Бодохо тухай ушее дохёо 
уггондуй. ТиимэЬээ эмнуулжэ байЬан шархатаЬан сэрэгшэд ун- 
тажа байна ёЬотой. вертэнь адли нойргуй болошоЬон хэн байха 
Ьэм!

Хул дээрээ тургэн гараха гэжэ дэмы оролдоно ха губ гэжэ 
Дугар ннрЬииц асуужа мэдэнэ. Уушханшшь еерынь талаЬаа 
ямаршье нулей гу, тулхнлгэгуйгеер эдэгэжэ, Ьайжаран тэнхэхэ 
ёЬотой ха гу? Эгээл тннгэхэ юм Ьаань, эмшэдЬээ шоужа, хунуу- 
дэй унтаанда бодоод, углее бури дэмы иигэжэ ябана алтай? 
Юунэй гэжэ хулЬэ уЬа хаятараа, амидажа унатараа еерыгее баа- 
лана, баадхана хаб? Энээгээрээ еерыгее сагЬаа туруун элуур энхэ 
болгохом гээшэнь дэмы хэбэртэйл. Иигэжэ байжа аашалаад, 
юунэйшье урда орохогуннь дамжаггуйл Эмшэдэй заабари дуур- 
гэхэгуГ! хадаа даншье журамгуй амитан болоно хаб гэжэ тэрэ 
ннртни бури дурагуйдэп, енрыгео шоройдо зоохоЬоо тээ наагуур 
нэрбэн, яашгуйгннр зэмэрхэхэ юм. Иигэжэ еорынхеэрээ болоо- 
шонь ямаршье аша урэгуй шэнги мунео узэгдэнэ.

Госпиталнннгоо корнусто хурэхэ Ьанаатай ябаха гээд, сээ
жэ уруунь хадхажа, аимшагтайгаар ярьяха яншахадань, Дугар 
эн.) ЬаналЬаан арсаад, Ьуужал байба.

Сэсэрлнгэй энэ эгээл холын булангай зургэхэнеер энэ хара 
угл-<->гуур хэншье ябанагуй. ТиимэЬээ бодолтогуйгеер будэрэн 
унаха болоо юм Ьаа, хэндэшье мэдэгдэнгуй хосорон Ьалажа, 
газар болошоходоо болохонь ха юм. Бии болоЬон энэ хашартай 
бодолЬоон уламжалан, улбэр улгэн болошоо хадаа хорбоо юртэм" 
сынгео оморюун дээрэ амиды мэндэ ябаха гээшэ ээлтэй хаш даа 
гэжэ шэбшээдхннэ. Ажалшье хэжэ шадахагуй, эдеэнэй дарамта 
боложо, хэзээл хоол асаран, амыемни таглахань ааб гэжэ су- 
хэртэрон хулеэхэ болохош. Турэл хунуудынь иигэжэ амидыгаар 
айбал болоЬон хунЬме хашаран, шоо узэжэ ороходоо болохо ха 
юм Хунуудтэ шоодбори болохоЬоо муу муухай ондоо юун бай- 
хаб? ТиимэЬээ оршолонто дэлхэйн нюруу дээрэЬээ угы болохо 
ямар а))га бэдэрэлтэй хаб гэЬэн Ьаналда абтаад, хайшан гээд угы 
бололтонб гэ:кэ енрЬеец асуухаараа болоно. Внрынгее гараар 
еврыгие хороохо гээшэ болошогуй зуйл шэнги толгой соонь зу-



ралзана. Али эндэЬээ бодхуултажа, фронт хуроод, фашис нохо- 
суудтай сохнлдожо оролтой гу? Дайсанай урдаЬаа сэхэ ошоо юм 
Ьаань, буудажа унагаангуй яахаб! Тинхэдэ одоошье зобохоо 
болин, Ьэрнхэгуй lioiipoop унтап, хэтэ мунхэдоо амархал.

Теэд фронт хурэхэ шадал чвртэнь олдохо гээшэ гу? Али 
харгыдаа амндан унаад, фронтшье хурэнгуй, хосорон Ьалахадаа 
магад хаш.

Али... Али .. Сэсэрлпгэй элЬэ дэлгэжэрхиЬэн энэ зургэхэнввр 
углии бури тургэн гэгшээр ябаха алхасаЬаан арсаха баатай 
болохонь. Ьуулшын хоёр углннгуур нэгэ модо бэшэ, хоёр модо 
тухай ябажархоо. Хэм гадуур шангалхагун аад лэ, дэмы онрыгмн 
баалажа, амндан унаха туйлдаа хурэбэ ха юм даа

Дугар шоураа барнсагааба: мяхалнг тарган хасарайнь
орондо эрмэгтэй хонхнгор яЬан ёрбойхо юм. Уушханайнгаа шар- 
хада 11 a :'i с а х а и ядалдажа, турахаараа болоод, мяха niyliaa хой- 
шогуй шууЬаннннь элил Хахад уушханайнгаа игу ha нужэден 
эдюулэн барагдатарынь тулаа хадаа ехэл зоболон дабажа гара
Ьан болокол. Теэд энээнэй Ьуулдэ алтан дэлхэйтэйгээ хахасаха 
тухайгаа бодолготоходоо, ннрын ухаагуй амитан б'олонол xaui. 
Тиигэжэ тугаарай бии болоод, зобоохын ехээр зобооЬон зуйл- 
нуудтээ Ьанаа сэдьхэлынь эсэргуусэжэ оробошьс, хахад уушха- 
тай хадаа хайшан гэбэл бусадтай адли ажал хэжэ, олондо бэ- 
шэшье Ь.аа, ннрыгон хангажа шадаха бэлэйб гэ!юн бодолдо 
абтабашье, энг/эндээ ямаршье харюу олоогуйднн голхорхоороо 
болоно.

Булэг сэрэгшэд сэсэрлпгэй элпэн зургенр дутэлжэ ерэбэд. 
Эдэ Ьаяшаг шалгалтада оронхой: барандаа элуур энхэ гэгдээд, 
Уфа шадар эмхндхэгдэжэ байЬан фронт эльгээгдэхэ дивизиин 
мэдэлдэ ошохо болонхой. Эндэ эмнуулжэ эдэгэЬэн Содномынь 
тэрэ дивизиин нолитотделой даргаар томилогдонхой. Мэнэ Ьая 
бэшэг соогоо бараг байЬан тухайгаа, орой сулвогуйгон дуулгаа 
юм. <')->pT3iuib адли уушхаараа шархатаЬан аад лэ, бараг Ьай- 
наар эдэгээ Тиигэхэлээрээ шулуун шэнги бухэ бэетэй хун гээ- 
шэл ха. Дугар нмрни Содномдоол элуур энхэ бэетэй liaa, энэ ууш
ханайнгаа шархаЬаа боложо, хэзээшье иигэжэ ядалдахагуй 
байгаа.

Эдэ элЬэн зу р го г .р  дутэлЬэн хубуудэй Василий гэжэ горхо- 
гор ундэр сэрэгшэнь ‘ бн убшэнби, саашадаа алба хэжэ шадаха- 
ryiio» гэжэ комнссаархннай урда хойно орохоороо болоо юм 
хаш. Энзэн тушаа госпиталь соо хэды хонрэлдэнэ хаб. Теэд ко- 

мисснин гэшууд Василине ушнч дахин Ьайсахан шалгажа уз'-»>д, 
«элуур» гэ'г.эн шиндхэбэреэ ондоо болгоогуй. Тнихэдэнь roiiiiorop 
ута Васнлинн хун харашагуй шарай узуулжэ, хэды x o h o it o  о р о й  
харагдахаа болипон аад лэ мунни харагдаба ха юм.



Дугар Василии» юундэ еерыгее улбэр улгэн болгохо гэЬэн 
шалтагашше ойлгожо ядана. Мунеешье шарайнь барагар, узуур- 
лэшэнхэй харагдана Комиссиин шиидхэбэриЬээ шалтагаантай 
муудаИан аад, тэрээнЬээ гаража, тэнхээдуй гээшэл ха. Юрдее 
энээхэн Василий убшэн улбэр болохо гэжэ оролдоходоо, дахин 
сэрэг суурта алба хэхэгуйе хусэжэ, дайн байлдаанда орохогуй 
арга бэдэрЬэн болоно. Тиигэжэ туулган аадар соо оронгуй, ами
ды мэндэ улэхые оролдоно гээшэ ха. Бусадай сохилдожо, ами 
наЬаа угэжэ б'айхада, амиды гараха тухайгаа бодоходоо, энэ 
Василий юун амитан болоноб? Магад дайнЬаа айна ха гу? 
Дайнай аюул тухай хэлэЬэнэй улуу юм ааб даа. Алхам бухэндео 
хосорон Ьалажа болохол. Дайсантай байлдаанай уедэ тон ту
руун сохилдожо эхилхэнь тон хэсуул: нюрга урууш хуйтэн 
хулЬэн урдаад, нээрээшье, фашис нохосууд аймшагтайгаар узэг- 
дэжэ, халдахын аргагуй байдаг шуу. Гэбэшье байлдаанда орожо, 
флшнстнуудтай сохилдожол эхилээ юм liaa, айха гайхахаяашье 
болнжо, «ер тухайгаа орой мартахаш.

Бухы хунуудэй Эхэ оронойнгоо ба арад зонойнгоо зол жар
галта ерээдуйн тулее дайсан харатанние Ьуноен Ьалгааха хэрэгтэ 
ами наЬаяа гамнангуй шолмосуудтай сохилдожо байхадань, 
энээхэн Василинн иимэ Ьаналтай байЬаниинь тон гайхамаар лэ 
Алн шудхэршнн ямар нэгэн этэгээд тула еерыгое гамнана гээшэ 
ха гу? Тиигэжэ арад зонойнгоо арюун нангин хэрэгэй тулее тэм
сэлдэ бодо1юн унэн сэхэ хунуудые узэн ядана гу? Али еерын 
нюургуй, ухаа дутуутай амитан байжа болоо ха гу? Хэрбээ энэ 
Ьуулшын хоер зуйлнуудэй зуб юм 11аань, энэ шудхэрые сахада 
^лгэжэ !тлгааха хэрэгтэй ха гэЬэн зуйл толгой соонь бии бо
лоод, Дугар энээнЬээн тогтууригуй байдалда ороходол гээд, энэ 
хашартай зуйлЬее 1тлаха 1тнаатай модонЬоо модондо дамжан 
ниндэЬэн амгалан тайбанине хусэдэг гулабхаа шубуунай оерын- 
гео хэлэн дээрэ гунгэнэхые Ьонирхон шагнажа орошобо. Амга
лан Ьайхан ажаЬуудалай дэлхэй дээрэ хэтэ мунхэдее мандахын 
тулее бухы сэдьхэлЬээ юрнел хусэхэдее болоо ха гу? Алн тургэн 

эдэгэжэ, дайсаниие сохнгшодой зэргэдэ бушуу -жагсыш гэжэ 
еертэнь хандана алтай? Юуб гэхэдэ, гунгэнэхэ бухэндяе еер 
тээшэнь харана бшуу. Хэрбээ элуур Ьаа мннутыншье тэдыдэ 
тылдэ байхагуй, харин шолмос фашистнуудые сохихоо шамдан 
ошоЬон байха Ьэн, Эсэгэ оронойнгоо эды хэсуу бэрхэшээлтэй 
байдалда байхадань, мунеешье фронт ябахаар бэлэн ха юм. Теэд 
эмшэд хэзээшье табнхагуйЬее гадна тиишэ ошохыень мунее 
дээрээ ямаршье ушарта зубшеехэгуйл.

Дугарай толгойгоо ургэн гэхэдэнь, Василиса Макаровна сэ- 
сэрлигэй элЬэн зургеер тургэ тургэн алхалЬаар дутэлжэ ябаба. 
Палатадань оро1юннинь Дугарай угы байхада, бэдэржэ энэ ерэбэ 
ха юм даа.



Дугар хайшан гэбэл Василиса Макаровнатай уулзангуй, 
тэрьедэхэ тухайгаа бодобошье, холо ошожо шадахагуйгве онл- 
гои, тэрэл ЬууЬан шэгтээ улэбэ Теэд эмшэнэй бури дутэлхэдэнь, 
тэрээниие амаршалхаа бодохо гэжэ ундэгэд гэхэдэнь, сээжэ 
уруунь аймшагтайгаар хадхаад, Дугар энэ ЬэдэлгэЬээ арсан, гэ
дэргээ Ьууха баатай болоо юм.

Василиса Макаровна юушье амалангуй, еерыень соо сумэ 
хараха гэЬэндэл гэтэн зогсоно. Ыюдэдынь узуурлэн ёлойлдоод 
Ьуревтэй гээшэнь.

Дугар зэмэтэй хун хадаа эмшэнэй шубгэдэЬэн xapacalma 
далднран уруугаа хараха юм.

— Нухэр Цыбиков, э.мшэдэй заабарннуУдые дуургэлтэ бол- 
гонгуй, 6alm эндэ Ьуунабты!— гээд, ахалагша хирург буришье 
сухалдаЬан шарай узуулэн ургэлжэлуулнэ.— Хаанашье ошохо- 
гуй тухай захиралта дуургэлтэ болгохоЬоо арсана ха гут?

Дугар ямар нэгэн угэ хэлэжэ, Василиса Маыаровнае сухал- 
дуулхаа залхуурна.

— Углве бури хэдэг ябалгатнай Танине Ьайн юумэндэ абаа- 
шахагуй. Уушханайтнай эдэгэнгуй байхада, хоро хургэхэЬев он
доо туЬа болохогуй Энэ ушарые ойлгоогуй юм Ьаа, хурьЬэтэ 
дэлхэйтэеэ хахасажа болохот...

— Василиса Макаровна, иигэжэ намайе айлгаха гэбэ гут?
— Айлгана бэшэ, унэн уруунь хэлэнэб.
— Хулисэгты, Василиса Макаровна.
— Дугар, «хулисэгты» гэжэ олон удаа хэлээт, теэд Ьуулдэнь 

вврынхеэрээ болонот.

— Сэбэр агаарта шадаал Ьаа ехээр ябаха тухай бусадые 
баадхахаЬаа тээ наагуур болодог аад, минии ябахые юундэ хо- 
рннобта? Бн юрдвв энэ ушарыетнай ойлгоногуйб. Бусадтай адли 
бэетэй /5эшо хун бэлэй губ?

Василиса Макаровна иишэ тнишээ нэгэ хэды алхалЬан аад, 
хажуудань ерэжэ зогсоНон бэеэрээ:

— Нухэр Цыбиков, шархатиай бусадай шархада орходоо 
тад ондоо Нэгэн угнмр liaa, Та внртнп хоро хургэИэн болонот. 
Юуб гэхэдэ, уушхаа отолуулаагуйт. Эгээл тэрэ шалтагаан дээрэ- 
!1ээ iuylia нужэдвн эдюулжэ эдеэртээд, хахад уушхантнай бараг- 
даа, — гэод, хулнуудээ Иольбосогоон гэшхэсэгээнэ.

— Василиса Макаровна, Tanaii хэлээшээр ямаршье этигэл- 
г\ ii хун гээшэб гэжэ ойлгохо, мэдэхэ болобоб. ТиимэЬээ...

— Тиимэ:1ээ .. ТиимэЬээ! Эндэ ямаршье тиимэЬээ байха 
ёЬогун. Уушханайтнай эдэгэтэр Танай ябалга хэхэ хорюултай. 
Ехээр Hoahaniiaa боложо, убшэниинь |]ужэрэн, уушхантнай там- 
дараад, хул дээрээ гараха сагтнай улам удаарха. Этнгэлгуй хун- 
би ГЭЖЭ нирыгвм хибэЬэнэй хэрэг угы. Тургэн эдэгэхын тула



бидэнэй заабариие дуургэлтэ болгохо шухала. Иимэл даа, нухэр 
Цыбиков.

Эмшэн зуб уруунь хэлэнэ ТиимэЬээ Цыбиковто арсаха шал
тагаан угы.

— Мэнэ гэЬээр хундэ байдалтай сэрэгшэдэй палатада оро
хо тухайтнай захиралта гаргахаб'ди. Тэндэ няиинуудай гарта 
орохот. Одоол хушуунайнгаа хазайЬан тээшэ ябуултажа, дураа- 
раа болохоо болихот. Танине хайшаа арилна ааб гэжэ бидэшье 
Ьанаагаа зобохоо болихобдн. Эмшэдэй заабари дуургэхэгуй гээшэ 
ямар харюутай байдаг бэ гэжэ ойлгохо болохот.

— Тиишэ бу оруулыт даа гэжэ гуйналби. Василиса Мака
ровна, бу оруулыт даа

— Харыт: хамарЬаань шуЬанай гоожохыс!..— Василиса 
Макаровна халаадайнгаа халааЬан сооЬоо маарли гаргаад, шу- 
Ьыень арщажа оробо.— Хунуудэй унтаанда иигэжэ газаашаа 
гаража ябуултаагуй юм Ьаатнай иимэ юумэн болохогу?! бэлэй. 
Мэнэ гэЬээр хундэ байдалтай сэрэгшэдэй палатада орохот.

Цыбиковой сээжэ уруу шамшаран, хэды уб'дэнэ хаб! Теэд 
энээнээ мэдуулхэгуй гэжэ:

— Василиса Макаровна, энэрхы сэдьхэлтэй бэлэйт. Хундэ 
сэрэгшэдэй палатада намайе бу оруулыт даа. Сэбэр агаарта сэн- 
1-эхэ аргаа хаЬагдаа юм Ьаа, одоол хосорЬон хун болохолби Ууш- 
хандамнн тсн муу нулоотэй байха. Гуйхаараа болонолби даа, 

Василиса Макаровна!
Ахамад хирургын гуйлтадань ямараар ханда!1ые тааха мэ

дэхын аргагуй байба. Юуб гэхэдэ, тэрэ юуншье гэжэ дуугарба
гуй. Ушнн зуЬэ шарайгаа хубилгахагуйЬее гадна шодэдвошье 
ондоо болгобогуй. Эсэстээ:

— Мэнэ гэЬээр ошожо, углоенэйнгвв хоол барнгты,— гээд, 
Василиса Макаровна Дугарые Ьугадаад, госпиталиннгоо корпус 
тээшэ аали намдуугаар алхалшоо Ьэн.

о

Дугар палата соогоо муураад, дахин бодожо шадаагуйгвв 
Ьайн Ьанана. ШуЬаннинь xaMapliaan хэм гадуур гааруугаар га- 
раад, тэрэ дороо мэдээ табижа унаа бэлэй Ондоо юушье мэдэнэ- 
гуй. Удаан хэбтэЬэн юм гу( алн угы гу? Солгойдонь энээн тушаа 
юуншье угы. Хэнэй энэ эмнэлгын таЬалга уруу асаржа оруул- 
|1ыешье ойлгоо мэдээгуй.

Мэдээ орон гэхэдээ, юунэй боложо байЬые, хаана хэбтэЬэнээ 
ойлгоо мэдээ юм ааб даа.

Хамар амаа маарляар боожорхпЬон гурбан эхэнэр верыень 
тойронхой, ЬудаЬа уруунь шуЬа хэжэ байбад.



Дугар мэдээ ороошье haa, нюдэдве харанагуй. Тингээшье 
Ьаа Ьэмээхэнээр нэгэ нюдэнэйнгео зубхиие онгойлгон, ямар 
охзнэрнуудэй байЬые хараха юм.

— lilylmn гуйсэд ороо,— гэжэ тэдээнэй нэгэн арай дуулда- 
хаар хглэнэ

— Тэнэг лэ амнтан хаш: еврея еерыгее Ьалгааха гэжэ орол- 
дохо. — гэжэ табхар б'удуун эхэнэрынь нарниханаар шашхаба.

Онэ нарихан дуунЬаа боложо, «хайшан"гээд верен еерыгее 
Ьалгааха гээ хун бэлэйб? >> гэжэ Дугар еертве асуудал табяад, 
энээндээ харюу бэдэрбэшье, удэр бурн хэдэг ябган ябадалЬаан 
ондоо улуу юумэ олобогуй.

верыень мэдээгу й зандаа гзжэ тэдэ барандаа этигэнхэйнууд 
хаш. Туруун дуугараашань амалба:

— Энэш хахад уушхагуй хадаа удааи тэсэхэгуй. Сагынь 
дутэлшэЬэн лэ хун. Василиса Макаровна юунэй гэжэ энээниие 
хул дээрэнь табнхые оролдоо юм. Магад энэ хундэ дурлажа 
белое хаш..

— Василиса МакаротшаЬаа байтагай бишье энэ зуун зугэй 
хундэ дурланхайб,— гэжэ мунее хуртэр шнндшье гэжэ абяа га-

раагуй суршэгэр нариханнинь будуунээр паршагануулна.
Эдэ угэнуудЬээ боложо, Дугарай хухидэЬэниинь хуреед, 

нюдев онгойлгожо хараЬаниннь мунее нариханнинь сэбэрхэн 
шарайтай, нэгэл зеелэхэн харасатай шэнги байба.

— Ьамгатай эрэдэ Ьанаархажа байЬаар, энээнЬээ ухибуу- 
1  эн боло даа. Яахабши, Иншар?

— Дайн байлдаан хулиеэнэ бэзэ.
— Данн байлдаан хулиеэхэ гээд. хун бухэн хэм гадуур 

аашалха болоо юм Ьаа, яашьо болохогуй юумэн гээшэ.

— Энэ наЬандаа эрэ ху нтэй унтахагуй гээшэ яашьс тэсэхээр 
бэшэ. Аргын лэ олдоо haa, би хэнтэйшье гуйлдэхеер бэлэн бай- 
Ьан тухайгаа та хоёрто сэхэ мэдуулнэб 11игэжэ сэхэ уруунь хэ- 
лэ!1эндэм, ханинарнн, намайгаа хулисверэйт. Эрэ хунэй амта 
абангуй,эгээл сэнгэхэ хаЬадаа ябаЬан сагаа Ьалгааха дурамни 
угы.

Энэ Иншар гэжэ басаганай хэлээшэ тон зуб хэбэртэй: эди 
шэдндээ ябаЬан ямаршье дуухэйнэр мунев дайн байлдаанай 
хатуу шэруун аад, тон хэсу у байдалай хун зонипе зобоожо бай
гаашье Ьаань, эрэ хун тухай уйдан, тэрээнтэй нухэрлэхэ тухай 
шэбшэхэ ёЬоороо шэбшэЬэниннь дамжаггуй. Хэрбээ хун дээрээ 
бодоппо юм Ьаа, энэ Иншар гэжэ хуухэнтэй багаханшье хухасаа- 
гай туршада нухэрлэхэ тухайгаа бодожо узэхэ болоно. Мировшье 
эхэнэр хунэй хажууда байха дуратан болонхойгоо Дугар Ьайн 
мэдэрнэ. Тиигээд энээхэн внртэйнь сагаа унгэргэхэ тухайгаа 
нухэдтее нюун нвенгуй мэдуулжэ байЬан дуухэйе таалаха ху- 
сэлэйнг'-'в хэды гэЬэн ехэ байЬые oii.iroooiube, энэ талаар юушье



хэжэ шадахагуй байЬандаа, уйдхарта баригдан, нэгэл муу бо- 

лошохо юм.

Теэд эдээнэй хеерэлдеен дээрэ11ээ тобшолол хэхэдэ, дуурэн 
этигэлгуй хун болоо хаб гэЬэн тобшололдо ерэхээр шахуу байжа, 
Дугар энэ сэдьхэл зурхыень хибэЬэн бодолЬоо хахасахые орол- 
доно Зугеер энээнЬээн ямаршье туЬа гаранагуй. Нюдее нээхэ 
гэхэдээ, эдэ гурбанай ушее юун тухай хеерэлдэхыень шагнаха 
Ьанаатай харангуй хэбтэхэ юм. Теэд эдэнэр юундэшьеб дахяад 
юуншье тухай Ьаналаа андалдалсахаяа болижо, дуугаа хуряа- 
шанад. (')нртэйнь нухэрлэхые хусэжэ байЬан тухайгаа ханннар- 
таа мэдуулЬэн, эрэ хундэл будуунээр пашаганаса дуугарЬан, 
тамЬан шэнгн нарихан дуухэйнь ЬудаЬанайнь сохисые шалгажа 
ороно. Баруун гарайнь сарбууе хургадайнь узуурнуудэй халуу- 
гаар хайрахые хэлэхэ гут! ЭнээнЬээ боложо, Дугар мэнэ гэЬээр 
I уйжэ бодоод, басагые тэбэрнн таалаЬайб гэжэ хорхойтобошье, 
шадалгуй улбэр улгэное ойлгон муудана. Гэбэшье ухаа ороогуй- 
дэл хэбтээшэ болоошье liaa, шодэдее улэ мэдэг нээжэ, сарбууень 
барннхай басаганай хургадые обёоржо, тэдэнь пулхэгэр аад, мя- 
халиг будуун гэЬэн тобшолол хэнэ. Гар хургадайнгаа эды бада- 
люун байтарынь, бэень юунЬээ боложо нарнхан юм гэжэ асуу- 
башье, энээндээ харюу олохо гэжэ оролдоногуй. Хэды иимэ ма- 
ряагуйип.е liaa, убсуу сээжэнь обогор ундэр, тэнхээ шадал ехэтэй, 
шаб гэмэ дуухэй гэжэ элпрнэ Инаг нухэр угы хадаа эрэ хуниие 
ЬанашаЬан ха гу? Алн нухэрынь дайн байлдаанай га
зарта фашистнуудые Ьунвелсэжэ, инаг тухайгаа шэбшэхэ, 
Ьанаата болохо сулеегуй ябахадаа болоо. Магад дайсанай Ьомон- 
1юо баатарлигаар унаИаншье байжа магад. Дугар энэ Ьуулшын 
бодолЬоо баЬал Ианаагаа зобоодхнхо юм. Аргын лэ они юм агша 
liaa, иимэ дуухэйнэрэй инагууд барандаа энэ аюултай дайн 
байлдаанЬаа амиды мэндэ бусажа, дуухэйнэртээ зол жаргалта 
ажаЬуудал бухы наИ’ан соонь мандуулИай даа гэжэ тэрэ бухы 
сэдьхэлИээ хусэнэ. Энэ Ьанаашаарни бухы юумэн бутэгшэ liaa, 
Ьайн лэ бэлэй. Теэд бодото дээрээ ажаЬуудал орёо, юумэн 
бухэнэй хунэй Ьанаашаар болодоггуйнь халагламаар шуу.

Тиихэдэ Иншар хадам харнда гараадуй, эрэ хуниие хажуу- 
даа хургввгуй сулахан лэ басаган байжа магад Теэд мунее дээ- 
р.'э убгэтэй гу, али хэнииешье oiipoo халдаагаагуй дуухэй гу 
гэжэ мэдэхын аргагуйл Нюур шарайгаарнь тухайлхада, башкир 
уг гарбалай хэбэртэй. Алн ондоошье ундэЬэ яЬатанай байжа 
болохо. Зугвер энэнь Дугарта еертэнь хамаатай бэшэ ха юм даа. 
Нэрээрнь буряад басаган бэшэ гэжэ эли. Турэл нютагЬаань Ьаа 
Дугарай нэрэ обогоор буряад гэжэ мэдэЬээр, еертэйнь хеерэлдэхэ 
Ь.эн. Басагатай холбогоошолдохо шадалгуй хадйа энээн тушаа 
мунее дээрээ Ьанаата болоЬоной улуу гэЬэн тобшололдо тэрэ 
ерэнэ



Госпиталь соохи ажабайдал дулаарха тума бури хашартай 
боложо, Дугар тоонто Санага тухайгаа бодолготон зобохоороо 
болоно. Инаг Даримынь шарай Ьуниндее шахуу зуудэндэнь узэг- 
дохэ юм: удзрьтнь шабинартаа ном заагаад. хэшээлэйнгээ Ьуул- 
дэ тэдэзнээ дахуулжа, колхозойнгоо ажал хэлсэжэ байЬаар ха- 
рагдана. Иигэжэ зуудэлЬээр зобоЬоор байтарынь, удэр хоногууд 
Ьубарилдан ходоржол байба.

Дугарай досоо1юо шуЬан гаража, зобоохоо болёошье Ьаань, 
уушханЬаан боложо, сээжэ соонь бии болоЬон эдеэрынь хирэ 
болоод лэ Ьоруулжа зобооно. Олонхн ушарта энэ ажалые Иншар 
хэнэ. Юрднвл оыртэнь iuyha юулэЬэн тэрэ зоболонто удэрЬнн 
хошио энээхэн башкир басаган норынь хананхатайгаар харуу- 
Ьалдаг ба эмнэдэг болонхой. Дугарай удэр бури Ьайжаржа бай
Ьан ушарынь энэл ИншарЬаа удхатай гэ11эн тобшолол тэрэ хээ 
шахуу

Мункншье тэдэ хоёр эмнэлгын таЬалга соо. Иншар шпри- 
цээр сээжэ сооЬоон эдеэрынь Ьоруулна. Тиихэдээ зулгыханаар 
харахыень хэлэхэ гут! Энэ харасада эльбэдуулэн, ямаршье бииб 
гэЬэн хубуунэй погтохоор лэ.

— Убдэнэгуй гу, нухэр командир, — гэжэ басаган улэ 
дуулдахаар губэд гэнэ.

— Убдэнэ.
— Ехэл болгоомжотойгоор ажаллана бшууб. Хайшан гзхэ- 

дээ убдэнэб?
— Иншар, сээжымни убдэЬэнЬвн бу хэмшээрхэ. Шинии 

оролдолгоор удэр унгэрхэ тума 11айжаржа байЬамни мэдээжэ. 
Теэд юунзй т у л н н  намайе тургэн хул дээрэм табнхые оролдоноб- 
ши? Хэлэл даа, — гэжэ Дугар басаганда дурадхана.

— Юунэй т у л н н ? . .  Эдэ удэрнуудтэ хоёр удаа бидэ хулгай- 
гаар хамта унтаабди... ТиимэЬээ юунэй тулнн минии оролдоЬон 
эли юм аабза.

— Хэды шинии намайе тургэн бодхохые оролдоошье Ьааш, 
намтай сагаа унгэргнншье Ьааш, би !1амгатай хум. ТиимэЬээ ши 
хооЬоор улэхэ болохош. ЭнээнЬээ айнагуй гуш?

— Угы, айнагуйб. Дайн байлдаан баранииень хулисэхэгэжэ 
этигэнэб.

Дугар басаганай хэлээшын удхые шуужэ узэн, нилээн дуу
гай Ьууна. Тиихэдээ, нээрээшье, дайн байлдаан бухы юумые ху- 
лнсэхэ гээшэ гу гэжэ ннрЬнвц асуугаад, тэрээндээ харюу бэдэр
жэ зобохоороо болоно. Эсэстээ, басаганай урдаЬаа нилээд удаан 
шэртэжэ:

— Иншар, иигэжэ ойлго: дайн байлдаан юушье хулисэ- 
хэгуй,— гээд туруундээ тарган аад, атаряагуй мэлигэр байЬан 
шоурайнгаа тураЬанЬаа боложо, ганса хонхнгор яЬанЬаа эрмэг- 

тэшэ11эн ургнн барпсаагапд нэмэнэ.—Jlaiin ба11лдаан ажаЬууда- 
лай бишыханшье алдууе хулнсэхэгуй. Шинии хэлээшэ аманЬаа



гарахаар бэшэ алдуутай зуйл мун. Иншар, энээниие мэдэжэ, 
саашадаа Ьэргылжэ ябаха ёЬотойш...

Дугарай угэнууд Иншарай шэхэндэ нэгэл хонгёогоор дуул- 
дажа, хэн нэгэн дуулаад, коридор coohoo бул орожо ерэЬэй даа, 
энэ зуун зугэй командиртай унтаЬыем хэн нэгэн бул мэдэжэр- 
хнЬэй даа гэжэ басаган Ьанаата болоно. Хэрбээ госпиталиин 
захиргаанЬаа гу, угышье haa эмшэдЬээ хэн нэгэн мэдээ юм haa, 
еерыень hyHaaxaapaa болохо бшуу.

Хэды туража, яЬан болошоЬоншье haa, Дугарай хоолойн хон
гёогоор зэдэлЬэн ушар тэрээнэй Ьайжаран тэнхэжэ байЬые бата- 
лан хэлэжэ байхадал болоно. ЭнээнЬээ боложо, сэдьхэлынь баяр 
Саясхалангаар бадаран, Иншар дали жэгуур ургаад, ниидэшэхэ- 
Ьээ тээ наагуур хухинэ.

Иншар анхандаа Дугарай иимэ хонгёогоор дуугархые орой 
дуулаагуй шахуу. Мунее хон-хон хонхиноЬон хонгёо хоолойень 
таашаан, партизан командир Ьайжараа гэжэ тобшолно. Хэрбээ 
хэлээшыень еерынгее шэхээр дуулаагуй юм haa, ондоо хэн нэ
гэн дуугарна гэхэ байгаа. Тиигээд хонгёо аад, яб гэмэ хоолой- 
гоорнь тобшолол хэжэ, ехэл шиидэнги, юунЬээшь^ айхагуй хун 
хаш гэжэ бодон, дайсан шолмыеш сохиходоо, хамсыгаа шуужа 
орошодог байгаа ёЬотой гэжэ басаган шэбшэнэ. Энэ партизан 
командир таргалан маряажаа юм haa, ямар нэгэн баабгай барта- 
хидал еерыем тэбэрин таалаха Ьэн хаш даа, тэрэ ушарта ха- 
наха садаха гу, али жаргаха бэлэйб даа гэжэ Ьанабашье, беры- 
гее зэмэлэн, хамта унтаЬан хоёр Ьунииеэ толгойдоо оруулаад- 
хина; эрэ хунЬее абаха ёЬотой юумэеэ гуйсэд абажа, жаргаха 
нэнгэхээрээ б'олоо бэлэй даа.

Дугарай сээжэ соохи шуЬа нужые гуйсэд Ьоруулаад байха- 
даа, сухинжа сайшаЬан нюурыень адаглан, тэрээндэ юундэ ха- 
магЬаа улуугээр анхарал хандуулЬанаа еерЬеен асуубашье, 
харюу олонгуй, Иншар стол дээрэхи юу хээхэнээ суглуулжа 
ороно. Эсэстээ, хун боложо, хулее шоройдоЬоор, эрэ хуниие ха- 
жуудаа хургеегуй ymaphaa боложо, энэ зуун зугэй командирта 
хорхойтоо хун хаб даа гэЬэн шиидхэбэри басаган гаргаха юм.

Василиса Макаровнагай шэнгэхэн хоолой коридор сооЬоо 
дуулдажа, Иншар столойнгоо хажууда худэлхее болёод зогсо- 
шоно Тиихэдээ энэ Цыбиковтэй хеерэлдэЬыемни ахалагша хи
рург дуулаа, шагнажархео гу гэжэ тэбдээ бшуу.

Дугар ахалагша хирургда хэдэн удаа зэмэлуулЬэн тула тэ
рээнэй абяанЬаа ехэшье Ьанаата болонгуй, орожо ерэхыень туб- 
шэн даруугаар хулеэнэ. Зэмэгуй хадань угэлхэгуй ёЬотой. Юуб 
гэхэдэ, бухэли liapa шахуу эмшэдэй захяа заабаринуудые няг- 
таар сахижа, нэгэшье удаа хазагай гэшхээгуй. Али Иншартай 
сагаа унгэргэЬэниинь Василиса Макаровнада мэдэгдэЬэн байжа 
болоо гу? Теэд шархатаЬан сэрэгшэд эхэнэр хунтэй хеерэлдэхэ



гу, алн сагаа унгэргэхэ ёЬогуй юм гэжэ госпиталь соохи шарха- 
таЬан сэрэгшэдэй сахиха дурим соо хэлэгдээгуй юм. ТиимэЬээ 
мэдээшье Ьаань, аргынь хаража, Иишарые муу байдалда оруу- 
лангуй гарахые оролдохо.

Василиса Макаровна энэ эмнэлгын таЬалга УРУУ шагаан- 
шьегуй саашалхадаа болохо. Тэрэ ушарта буришье 1тйн. Теэд 
уудэн турд гээд, ахалагша хирург ороодхино. Тэрэ Иншарые 
шарайшалан зогсоно. Эдэ хоюулхандаа эндэ юун тухай хеерэл- 
дее хаб гэжэ тааха тухайлха Ьанаатай ха гу, алн эдээнэй ха- 
рилсаа холбоон хайшаа ааб гэжэ дуугай зогсоно ха гу?

Дугар аб-шэб Ьууна. Ахамад хирургын худэлсэ бухэниие 
ехэл 11эргэгээр адаглана. Тэрээнэй юун гэжэ дуугархые хулеэ- 
шэнхэй. 0ер тухайнь юун гэжэ ЬанаЬанаа мунее нюуртань сэхэ 
хэлэжэ болоходоо магад.

Василиса Макаровна нилээн дуугарангуй, эмнэлгын таМал- 
га соохиие шэнжэЬэнэйигээ удаа басаганЬаа асуугаадхина:

— Хэды шэнээн шуЬа нужэ гарааб?
— Бараг даа: хахад стакан.

— Хахад стакан... Тнимэшье бараг бэшэ хэбэртэй. Тиибэ
шье за ha ржа эхилээ. Энэнь тон Ьайн, — гээд, Василиса Мака
ровна овр дээрэнь харасаяа тогтоожо, илдамханаар харасагаа- 
гаад, амална.— Нухэр командир, досоо1юошни хэды гэЬэн ехэ 
нужэ гарганабибдн, тннгээшье |1аамнай тургэн лэ эдэгэжэ эхи
лээ хэбэртэйш. Буладтал хатуу бэетэйт. Эгээл тиимэЬээ та шар- 
хадаа динлдэнгуй, тэрээниие илажа гараат. МунеедэрЬее хахад 
саг тухай сэбэр агаарта гарахые зубшеенэб. Мунее эмнэлгээ 
дуургээ хадаа сэбэр агаарта гарахадатнай болохо. Иншар, али 
арай эртэ газаа гарахые нухэр командирта зубшеенэ ха губ? 

Ши юун гэжэ Ьананаш?..
Басаган ахамад хирургын энэ шэнгэхэн хоолой1юо liyxeep 

сохюулЬандал шад улаан болоно. Дугартай холбоотойем мэдээд, 
иигэжэ асууна гэжэ Ьанаа ха юм. Тэрэ юун гэхээ ойлгожо 
ядан, хулнуудээ 1юльбосогоон зогсоно.

— Юундэ дуугарнагуйбши, Иншар?— гэжэ Василиса Мака
ровна басаган тээшэ толгойгоо эрьюулнэ.

— Нухэр Цыбиковэй ЬудаЬанииншье Майн, мэдээгээ таби- 
хаа болиЬоор уни болонхой. Аюул унгэрее ха,— гэжэ басаганай 
будуун хоолой паршаганаха юм.

Василиса Макаровна Дугарай ЬудаЬанай сохисо шалгахаа 
баруун сарбууень долёобор эрхы хоёроороо думеед, зуун гартахи 
часыгаа харан, тоолоно. Дугар ахамад хирургын энээнЬээ ту- 
руундээ Ьуда!1ыень шалгаЬыснь узее хараагуй юм. Али мэдээгээ . 
табннхай, тон хундэ байдалда байхадань, шалгахадаашье болоо. 
Ахамад хирургын хургадайншье узуурэй халууниие хэлэхэ гут! 
Гал улаан элюурээр хайража байЬандал узэгдэнэ.



— ЬудаЬанайш сохисо Ьайн. Юундэшье диилдэхэгуй бэе- 
тэйт. Тиибэшье ушеел гамнагты. Сэбэр агаарта гарахадаа, бэеэ 
шангалжа, баалажа огто болохогуй. Эмнэлгэдэ байхадаа, усэд 
нэтэруу зан абаряа бидэндэ харуулха гэжэ оролдоИоной улуу. 
Ерээдуйнгее ажабайдалда ехэл болгоомжотойгоор бэлдэхэ бо- 
лонот. Хахад уушхатай хунби гэжэ бу марта. Шангалхадаш 
амилха агаарщни дуталдаха. Иимэл даа, нухэр Цыбиков,— гээд, 
у\ дэн тээшэ алхалхынгаа тэндэ Василиса Макаровна худэлэнгуй 
зогсоодхино.

— Хэлэжэ хайрлыт, Василиса Макаровна, фашистнуудые 
сохижо шадаха губ?

— Тээсгэнэй фронт ошожо, фашистнуудые сохихо тухайгаа 
хододоо алмайгаар дуугардаг байгааш. Эмшэдтэ иигэжэ зобоол- 
гожо б'айнхаар, фронт дээрэ фашистнуудай ИомонИоо унаа юм 
Ьаа дээрэ гэдэг бэлэйш,— гэжэ ахамад хирург шэнгэхэн хоолой- 
гоо будуун болгохые оролдон дуугарна.— Теэд эмшэд-мяхаша- 
даи оролдолгын ашаар хул дээрээ бодожо байнаб гэжэ хадуун 
аба. Хэрбээ Найнаар бэеэ абажа ябаа юм Иаа, эдлэхэ ёИотой на- 
Иаа гуйсэд эдлэхэш. Фронт ошохо, дайсаниие сохихо тухай тол- 
гой1юон гаргажа хаялши.

Цыбнковто ахамад хирургда эсэргуугээр арсажа дуугарха 
\гэ олдобогуй.

— Нухэр Цыбиков, инагтаа бусажа, тэнхээ тамир орон, 
хул дээрээ гараха гээшэ танай тон арюун уургэ болоно,— гээд, 
Василиса Макаровна эмнэлгын таНалгаИаа гараадхина.

— Иншар, дуулаба бэзэш? Инаг Даримадаа бусаха тухайм 
ахамад хирург захирба шахуу. Ши тиихэдэ намтай сагаа унгэр- 
гэхын тулее хэды оролдоноб'ши! Саашадаа энээн тухай толгой- 
Иоонь гаргаха уялгатайш.

Иншар харюудань Дугарые таалаНанайнгаа удаа шоб байса 
озоод, газаашаа шамдана.

Дугар ахалагша хирургын хэлэНэнНээ удхатай аяар хоёр 
жэлэй туршада инаг хайрата Даримаяа тэбэрии таалажа эрхэ- 
луулхэ аргагуйдэИэнее Нанаандаа оруулан голхорИоор, эмнэлгын 
таНалга11аа гарана.

Тиигэжэ Цыбиков нютагаа бусаха тухайгаа бодолготон, 
хулнуудээ газарта хургэхее болинхой хэдэн хоногой туршада 
Нэгшэхээрээ болоо юм. Гэбэшье хул дээрээ тургэн бодохо, тии
гээд дайсан харатанпие сохилсохо гэНэн-Наналайнгаа бэелуулэг- 
дэхээр бэшэ болошоод шахуу б'айхадань, буришье муудана. Энээ- 
иэй хажуугаар Нуулэн хэдэн хоногой туршада нойргуй болонхой, 
тэршэлхээрээ болоно.

Мунеешье та1тлга соохи сэрэгшэдэйнь амтан нойртоо нэгэ 
жэгдээр хурхпралдахыень хэлэхэ гут! Тиихэдэ еврее нойргуй 
бутуугээр зобоно. Юрдее эсэхын туйлда хурэнхэй хэбтэнэ, яажа



YYP сайлгаха тушаагаа Ьанаата болоно. Нюдэдынь орой аннл- 
данагуй. Юундэшьеб бухы бэень улаан элюурээр хайруулЬандал 
халуу бусалжа, унтарндаа тэршэлээд болнхо юм бэшэ.

Дайн байлдаанда баатарлнгаар унаЬан олон тоото нухэ- 
дэйнгво ба дайсанай ЬабарЬаа хосорон ЬалаЬан ород басаган 
Аленын тулее фашистнуудые ушеол сохилсохоб гэжэ Ьанада- 
гынь хин хооЬон бодол зандаа улэхэнь ха юм даа. Иигэжэ элдэб 
эреэн зуйлЬве зобон хэбтэ11ээр, Дугар уур сайха багта мэдээгуй 
шахуу унташана.

...Василиса Макаровнагай нютагаа б'усаха тухайнь Дугарта 
хэлэЬэнЬээ хойшо хэдэн хоног унгэрбэ. Тэрэ гэЬээр сээжэ соо- 
1юонь Иншар эдеэршье Ьоруулаагуй, убсуу уруунь хадхажа убдэ- 
хеешье болннхой. Эдээн дээрэЬээ тобшолол хэжэ, эмшэдэй орол- 
долгын аг«аар хул дээрээ гараа шахуу болооб гэжэ Дугар бо- 
дохо юм. Юрдонл Василиса Макаровнагай болон бусадай угэЬэн 
захяа заабарннуудые Ьуулшын liapa соо нэгэшье удаа хазагай- 
руулангуй бэелуулЬэн дээрэЬээ заЬаран 11айжар11аниинь лабтай.

Дугар мунее удын хоолой Ьуулдэ унтаридаа оронхой, дуур- 
дуур гэжэ хэбтэнэ. Палата соонь еерЬеень ондоо хэншье угы. 
Госпиталь соохи шархатаЬан сэрэгшэд удэр хоногой унгэрхэ ту
ма усеернэ. Хул дээрээ гараашадынь эндэЬээ табнгдана. Тиихэдэ 
фронт дээрэ шанга байлдаануудай болоогуй дээрэ11ээ шархатаЬан 
сэрэгшэдшье усеенеер асарагдана.

Тохоногыень тулхихэдэнь, Дугар залд гээд, нюдее нээнэ. 
Хажуудань Иншар зогсожо байба. Басаганай сээжэ соохи шуЬа 
нужыень ЬоруулЬанЬаа хойшо тэрээнэй Ьуниин халаанда ажал- 
лажа байхада нэгэл удаа амаралтынь таЬалга соо орожо, Ин- 
шартай унтажа гараЬан юм. Тэрэ гэЬэнЬээ хойшо тэрээниие ха- 
раагуй, хайшаашьеб ошо!юн байгаа гээшэ ха.

Иншар илдам зулгыханаар нюдэдеерев наадан, хэзээ хэзээ- 
нэйхнЬээ налархайгаар энеэнэ. Урданнинь заримдаа шэруун ха- 
расаар нюдэдынь ёло4чзожо байдаг 11эн. Тинхэдэнь тэрээндэ хал- 
дахын аргагуй бэлэй. Харин мунее басаганай шарайгаар тухайл- 
жа, ямаршьеб Ьайн юумэ дуулгахань гэжэ Дугар унтари дээрэ
Ьээ ундыжэ хулеэнэ.

— Нухэр командир, танай хабаадалгагуйгоор Курсю болон 
Белгород шадар манай сэрэгшэд добтолгодо ороод, дайсаниие 
намнажа баннал. Тэдээннне Берлиндэнь туласа мунее намнаха 
гу? Юун гэжэ 11ананат? Хэлыт, — гэжэ басаган хандана.

Цыбиков басаганай урдаЬаа гэтэн хаража, энэ асуудалайнь 
саана ушее юун далдалаатай байна ааб гэжэ таахые хусэн, 
абаЬаар харюусабагуй. Теэд ямар зорилготойгоор ороЬыень нюур 
шарангаарнь уншажа шадаагуйдев голхорбошье:

— Фашис нохосуудай уургай Берлиндэ туласа ошохобдн. 
Гансал мунео бэшэ,— гэбэ.



— Хэзээ?
— Yiuee олон тоото асари ехэ байлдаануудые унгэргэхэбди. 

Тиимэ байлдаануудые унгэргэхын тула олон удаа хусэ шадалаа 
зангидаха сЬотойбди. Энээндэ саг хэрэгтэй.

— Нухэр командир, Берлинэй тулее болохо тэрэ асари ехэ 
тулалдаанда хабаадахаб гэжэ Ьанана гут?

— Эмшэд минии Ьайнаар эдэгэхын тула тон ехэ оролдол
го гаргаа. Эгээл тэрээн дээрэЬээ тэрэ илалта асарха агууехэ 
тулалдаанда хабаадахашье золтой байхадаа болохоб.

— Ульгэр соохидол хэлэнэт.
— Ондоогоор аргамни угыл. Энээнине ойлгыш, Иншар. 

Хун турэлхитэнэй ажаЬуудал ёЬотойл ульгэрэй далай гэжэ 
ойлгыш. ТиимэЬээ минии хэлэЬэншье ульгэршуугаа байжа магад-

— Нухэр командир, танай нигэжэ'урдандаа хеерэхые орой- 
доо шагнаагуйлби.

— Берлинэй тулее асари ехэ тулалдаанай эхилхэдэ, намайе 
тэндэ хабаадажа, фашис нохосуудые Ьунеелсэнэ гэжэ мэдээрэй.

— Ойлгостой, нухэр командир, — гээд, Иншар Дугарые 
тэбэрин таалаадхина. — Танда ушее ехэ Ьонинние дуулга- 
хаа ерээб.

— Юун бэ?

— Танай гэртээ бусаха тухай комиссн шиидхэбэри гаргаа.
— Хэзээ?
— Мунеедэр.
— Ьайн мэдээ асаржа ерэЬэндэш баярые хургэнэб,— гээд, 

Дугар дуугаа хуряажа, Иншар минии нютагаа бусахые хусэнэ 
ха гу, алн угы ха гу гэжэ Ьанан, б'асагые шэртэнэ. Суршэгэр на- 
рнхан аад, обогор ундэр убс\у сээжэтэй башкчр басаганай энэ 
мэдээ дуулгажа байхадаа ямар байдалда ороод байЬаниинь мэ- 
дээжэ юм ааб даа. Юрдее еерыгее зорюулЬан хунэйнгее турэл 
тоонтодоо бусахаа байхадань, ушеел эндээ удаан байЬай даа, 
угышье liaa, нютагаа хэтэ мунхэдее бу бусаЬай даа, хажуудам 
ходо байЬай даа гэжэ ямаршье басаган бодохо ха юм.

— Нухэр командир, хэрбээ нугеедэр поезддо Ьуугаа юм 
haa, хэзээ нютагаа хурэхэбта?— гэжэ Иншар нюдэдтее yha гуйл- 
гэн асууна.

Ондоо юумэ Ьураха гэЬэн аад, иигэжэ асууба гэжэ ойл- 
гоод, Дугар хэлэжэ ороно:

— Намайе ябахань гэжэ бу Ьанаата боло. Бишни инаг 
Ьамгатай хум. Намайе энхэрэн урбэдэЬэнэйш тулее шамда Ьайн 
нухэртэн болохыеш, зол жаргалаа гуйсэд эдлэхыеш юреенэб'.

— Теэд тэрэ Ьайн нухэрнай ушей хаана юм? БаЬал уль- 
гэрэйхидэл юреннэт даа. Мордохынгоо урда тээ намтай ошолсо- 
жо, хоноод гараха гут?

— Намайе хонуулхаа ехэтэ хусэнэ гуш?



— ХусэЬэн лэ хадаа энээн тухай дурдаа хун аабзаб даа.
— Угы даа, хулисэ, Иншар. Энэ уулзалгамнай бидэ хоёрой 

хахасалгын уулзалга болог.
— Нухэр командир, танине иугаршагуй хатуу з.оригтой хун 

гэжэ мэдээл Ьэм. Теэд намайе багаханшье саг соо хайрлаха 
сздьхэлг\и гээшэ алтайт?!

— Иншар, анха туруун танилсахадаа, би инаг Ьамгатай 
хунби, гэжэ сэхэ хэлээ Ьэм. Тнихэдэмни намайе зэмЬэжэ, бухы 
наЬан соогоо хажуудаа байлгахые оролдоногуйб гээ бэлэйш. 
Эгээл тэрэ нгалтагаан дээрэЬээ намайе халсуудаа байлгахые бу 
оролдолшн.

— Би хажуудаа байлгахые оролдоногуйб, харин нэгэл хо
ноод гарахыетнай хусэнэб. Зубшезхэгуйтнай аал?

Дугарай юуншье гэхээ ойлгожо ядаад еонхын хажууда 
зогсонхой газаашаа хаража байхадань, палатын уудэн турд гээд, 
Василиса Макаровна ороно. Тэрэ Дугар Иншар хоёрые Ьэлгэсэ- 
гээн, ямаршьеб даа Ьэжэгтэй зуйл олоЬондол гэтэнэ.

— Иншар танда Ьониниие дуулгаа хэбэртэй. Нухэр коман
дир, уушхантнаи б'араг Ьайнаар эдэгэнхэй. Энэ Ьуулшыи Ьара- 
нуудта манай захяа заабаринуудые дуургэЬэндэл бэеэ гамнажа 
ябаа юм Ьаа, гуйсэд наЬаа эдлэхэт. Та ухаатай сэсэн эрэ гээ- 
шэт. ТиимэЬээ еертее муу юумэ хэхэгуй байЬандатнай этигэнаС, 
— гээд, ахамад хирург саарЬадые Ьарбайна.— Эндэ танда хэрэг- 
тпй бухы саарЬан бии: шархатаЬанииетнай гэршэлЬэн унэншэл- 
гэЬчв эхилээд, харгыдатнай хэрэгтэй болохо саарЬад хурэтэр.

— Ьайн лэ гээшэт, Василиса Макаровна. Танай оролдолгын 

ашаар хун болобо гээшэб.

— Минии оролдолгын бэшэ, харин манай госпиталнин бухы 
эмшэдэй болон ажалшадай оролдолгын ашаар Ьайжаран зала- 
рааб гэжэ ойлгожо, тэдээндэ Ьайниие хургэгты.

— Нютагаа бусаха тухай дуулаад, баяраа багтаажа ядана'). 
Гэбэшье дайн байлдаанда унаЬан олон тоото хубуудни Ьанаан- 
Ьаам гаранагуй. Тэдэ нухэдэйнгее тулее дайсаниие сохижо, уЬеч- 
гее абахал байгааб. Гарнуудни зохолоод Ьаланагуй,— гээд, Дугар 
нюдаргаа монсойлгон зангидана.

— Нухэр командир, ушее тээсгэн дайсаниие сохихо тухай 
Ьаналаа толгойЬоонь гаргаха тухайтнай, ушее тиигээд энээн ту
шаа мартахыетнай гуйгаа Ьэм. Мунеошье энээн тухайгаа хэлэхэ 
болоноб.

— Василиса Макаровна, уушханаймнн Ьайнаар эдэгэЬэн ба 
эдлэхэ ёЬотой наЬаа гуйсэд эдлэхэ тухайм та мунеехэнэ дуул- 
гана Ьэн бэшэ гут?! Али худалаар онлгоЬон байба гээшэлтэйб? 
Энээн тушаа тайлбарн угэхые гуйналби.

— Дугар Гармаевич, та дайсаниие сохилсохоороо болоот. 
Энэтнай танда хуреед улее. Иимэл даа.



— Василиса Макаровна, минии асуудалда сэхэ харюусахаа 
зурхэлнэгуй хат. Юрдеел танай Ьаналые таажа, сэхэ уруунь 
хэлэЬэндэм хулисеерэйт.

— Нухэр Цыбикюв, бу тэнэглэгты... Дайн байлдаанай уедэ 
хэн танда дулаан гэр бэлдэхэб, хэн танине найжалан харууЬал- 
хаб. Хододоо хуйтэ нойтон соогуур байлдажа, хулдэжэ хурэхэ 
болохот. ТиимэЬээ хахад уушхантнай хуйтэ нойтые тэсэнгуй хо
сорон Ьалаха. ЭнээнЬээ удхатай харууЬалганда орожо, дайса
ниие сохихо ёЬотой сэрэгшэдтэ Ьаад тодхор ушаруулха тухайт- 
най хододоо танда Ьануулна бшууб.

— Гэбэшье...
— Эндэ ямаршье гэбэшье байха ёЬогуй. Угэ дуугуйгеер ма

най заабари бэелуулхэЬээ ондоо юуншье танда угы. Иимэл даа, 
нухэр командир.

— Дайн байлдаанай газар хадаал дайн байлдаанай газар 
ха юм. Командир хэсуу шанга сагта зуб шиидхэбэри абажа, 
дайшалхы ябуулгануудайнгаа бурнн тугэс илалтатайгаар дуурэ- 
хын тулее оролдодог. Мунее фронт дээрэ бэшэ, холын тылдэ 
бшуубди. Василиса Макаровна, энээниие Ьайн мэдэнэт.

— Нухэр командир, хурее. Тантай арсалдаха саг намда 
угы. Нютагаа мордохоо тухеэрэгты.

— Василиса Макаровна, манай углеедэрэй зол жаргалта 
ажаЬуудалай тулее ами наЬаяа угэЬэн баатар сэрэгшэдэйнгээ 
тулее дайсан харатаниие сохихо арга намда олгохогуй гээ ха 
юмта даа.

— Нютагаа бусахаЬаа ондоо юуншье танда мунее дээрээ 
угы. Иимэл даа.

Ахамад хирургтэй хутагын эрэ дээрэ хахасаЬанай улуу гээд, 
Дугар мунее дуугарбагуй.

3

Дугар хэдэн хоногои туршада колхозойнгоо убЬэ хуряалга 
дээрэ худэлнэ. Тэжээл бэлдэлгын эгээл халуун хаЬада тэрэ эль- 
гээ тэбэреэд, мнин Ьуужа шадаагуй. Юуб гэхэдэ, ЬамгадЬаа гад
на, ухнбуудэй Ьууха байха сулеегуй худэлхыень харахадаа гу, 
алн нннтынгээ малда хусэд хурэхэ тэжээл бэлдэхын тулее хун 
бухэнэй оролдожо байхада, гар хооЬон Ьуухань тон эшэгууритэй- 
Ь.ээ гадна хашартай боложо, убЬэ хуряалга дээрэ худэлхэ ту
хайгаа мэдуулжэ, колхозой туруулэгшэ Доной убгэнтэй хеерэл- 
дэЬэниинь тэрэ мяхалиг тухэреэн аад, доошоо ЬанжашаЬан ха- 
сораа нилээн удаан барисагаан, ямар нэгэн узуулбэри анха 
туруушынхеэ хаража байЬандал еерыень шэртэн:

— Хахад уушхатай хун шууш,— гэжэрхихэдээ яахабши.



— Бу Ьанаагаа зобыт: тэрэ тойб болохогуй,— гээд, Дугар 
еерынгее ээлжээндэ убгэжеелэй халхагарЬаа халхагар аад, доо- 
шоо ЬанжашаЬан гузээе Ьонирхон хараха юм. Юуб гэхэдэ тэрэнь 
тэрлигтэйшье Ьаань*, элитээр мэдэгдэжэ байгаа бэлэй.

Убгэжеел хуЬанай ундэЬвер найжалан уралЬан аад, мунгэ- 
лэгдэЬэн гааЬаяа Ьоросогоон, орой угэ хуургуй бодолготон зог
соно. Нилээн ЬороЬон хойноо гааЬанайнгаа унтарша11ые ойл- 
гожо, убэр сооЬоонь хэтэ гаргаад, сахюур дээрээ хатаажа ун- 
гэжэрхиЬэн уула убЬэ табиЬан бэеэрээ сохиЬониинь, ошон яла- 
гас гэжэ дээрэнь унаад, нэгэл жэгтэйгээр утаан бадхаадхина. Тэрэ 
уула убЬэеэ тамхин дээрээ табижа, убгэжеел Ьорожо ороно. 
Хухэльбии утаан б'ни болоод, огторгой еедэ дэгдэн тарана. До
ной убгэн тамхннайнгаа утаагаар Ьоннрхон, тэрээнээ улеэсэгээн, 
нэгэ хэдыдэ наадахадал гээд:

— Хахад уушхатай аад, юу блрахабши,— гэжэрхнхэ юм.
Дугар убгэжеелэй энэ хэлээшэЬээ Ьухеер сохюулЬандал

боложо, гомдолдо баригдаадхина. Юуб гэхэдэ энэ убгэжеелшье 
хуртэр хахад уушхагуй гэжэ еерыень бурин бутэн хундэ тоо- 
лоногуй ха юм даа.

— Тойб болохогуй гэжэ хэлээ хамнайб,— гэжэ Дугар тугаар 
хэлээшэеэ дабтана.

— Хахад уушхатай хундэ юушье хуулхэгуй гэЬэн аймагай 
намын хорооной нэгэдэхи даргын захиралтые дуургэнгуй байха 
аргамни угы. Иимэл даа, Дугар.

— Бусажа ерэхэдээ, шархатаЬан тухай унэншэлгее харуул- 
Ьан хунби. Тэрэмни намда тойб болобо, — гээд, Дугар Ьанаа 
алдаЬанаа мунее Ьайн Ьанана.

— Тэндэш хоёр жэлэй туршада хундэ юуш хэхэгуй тухай 
бэшээтэй. Ши тиихэдэ убЬэ хуряалга дээрэ худэлхэм гэжэ байхаш.

— Би бэеэ ямар бэ гэжэ Ьайн мэдэнэ бшууб.
— Ьайм гэжэ Ьананаш. Хэдыхэн минутын туршадашье 

худэлжэ урьдингуй, уушханшни тамдаржа, хунэй гарта орохол- 
ши. Дугар, еерыгее гамнахаараа боло. Элуур энхэ ябаа хадаш, 
ажал шамЬаа холо ошохогуй. Минии хэлээшые дуулалши, — 
гээд, убгэжеел баЬал гааЬаяа Ьоросогоожо ороно.

Доной убгэжеелэй худэлхыень зубшеехее юундэ арса!1ыень 
Дугар ойлгоно. Юуб гэхэдэ партиин журамые эбдэжэ, аймагай 
намын хорооной нэгэдэхи даргын захиралтые дуургээгуй юм 
Ьаам, малгайм тархитаяа 11алаха гэжэ мэдэнэ ха юм. ТиимэЬээ 
энэ талаар хэзээшье зубшеехэгуйнь ойлгостой.

Доной убгэндэ иигэжэ убЬэ хуряалга дээрэ худэлхэ тушаа
гаа зубшнел гуйжа хандаЬанаа Дугар буруушаажа ороно. Ха- 
жуур, тармуур гу, угышье Ьаа, аса баряад ямар нэгэн звено 
дээрэ ошоод худэлжэ ороо юм Ьаа, дуурээд улее губ даа. Бу 
худэлэ гэхэ хэншье байхагуй, харин баран баяр баясхалантай- 
гаар угтаха. Энээн тушаа ямаршье ажаг Ьэжэг байхагуйл.



Тиигээд аймагай намын хорооной нэгэдэхи даргада шарха
таЬан тухай унэншэлгев харуулЬан ушараа шуумжэлжэ, оЬол 
алхаса хээш гэжэ еерыгее зэмэлжэ мэдэнэ. Хэрбээ тэрээндэ 
харуулаагуй юм Ьаань, энэ захиралта хэзээшье бии болохогуй 
байгаа. Ажал хэхэдээ, хэнЬээшье зубшеел гуйжа, урда хойнонь 
орохогуй б'элэйл.

Дугар убгэжеелэй хойноЬоо хаража зогсоно. Гай тодхор 
хоёрЬоо холо байЬамни дээрэ гэЬэншуугаа колхозой туруулэгшэ 
нюргаа ургэлэнхэй саашаа Ьалиржа ябаа Ьэн.

Тиигээд тэрэ удэртее Дугар Болхойн убЬэ хуряалгын зве- 
нодо туЬалхаа ошоо юм.

— Худэлхее ерэЬэн хундэ арсаха ямаршье эрхэ бидэндэ 
угы ааб даа,— гэжэ Долгор, еерынь наЬанай эхэнэр, ехэл ху- 
хюутэйгээр yiraa.

Тэрээнэй звенодо барандаа Ьамгад болон ухибууд. Ушее 
дала гараЬан Аргай баабай убЬэ асална. Инаг хайрата Дари- 
мань асалжа, ундэр наЬатада туЬална.

Дугар мэндэеэ Аргай бааб'айтай мэдэлсээд, асыень абажа, 
Ьури дээрэ убЬэ хаяжа ороно. Туруушээр болгоомжотойгоор ху
дэлхэ юм. Байн байтараа улбэр уушхан тушаагаа хойшогуй 
мартажа, нара оротор Ьуун байнгуй худэлхеерее болоо.

Отогтоо амархаа ошожо ябахадаа;
— Ьайн гуш?— гэжэ Дарима асууна.

Дугар юун тухай асууЬыень ойлгонгуй, гэдэргэнь Ьурана:
— Ьайн гуш?
— Инагни, юун гэнэш?
— Ьайн ааб даа.
— Дугар, шиниингээ бусаЬанда тон баяртай ябахаЬаа гад

на айдаЬамни хурэнэ.
— ЮунЬээ айнаш?
— УбЬэ хуряалга дээрэ худэлжэ байЬан Ьамгад' болон бэ- 

реэд басагад шамЬаам нюдэдее холодуулнагуй. Тиигээд лэ айда
Ьамни хурэнэ.

— Теэд минии амиды мэндэ бусаа хада намаар Ьонирхо- 
Ьониинь ойлгостой юм бэшэ гу!

— Тиимэ бэшэ. Шамдам аЬалдана ха гу гэжэ айнаб.
Дугар харюудань эльгэ хатажа орошоно.
— Юундэ энеэбэш, инагни?
— Энеэгээгуйдэ арга байна аал? Эх, Дарима! Дарима! 

ЮунЬээ иигэжэ айна гээшэбши? Ьамгадай болон бэреэдуудэй 
намЬаа нюдэдее холодуулаагуйдэнь айха ямар шалтагаан байха 
юм. Дарима, энээн тушаа шэбшэжэ, толгойгоо б \  зобоо. Эхэ- 
нэрнууд тиимэ будуулиг аашада арай зурхэлхэгуй зон бэзэ. 
Али ямар юм бэ? Шил энээн тухай Ьайн мэдэхэлши даа.

т— Эрэшуулые хэдэн жэлээрээ хажуудаа хургэнгуй ганда-



шаЬан эхэнэрнууд ямаршье юумэндэ зурхэлжэ болохо. Бидэ 
хоёрой нюуса байг: эди шэдидээ ябаЬан эмэгтэйшуул юундэшье 
гараа ургэхэдее убайлхагуй. ТиимэЬээ Ьэргылжэ яба, инагни!

— Ойлгостой, Дарима. Эмэгтэйшуул арайшье тиигэтэрээ 
нэтэршэхэгуй юм бэзэ. Басагад, бэреэдууд тухайгаа дорой муу- 
гаар шэбшэхээ болинш, инагни!

— Угы даа. Унтаан дундаш убэр урууш хэн нэгэн шурга- 
ж а болохо ха гэжэ айнаб. Дугар, Ьунишье Ьаань, хэды эсээшье 
liaa, гэртээ ошожо унтаад, углвегуур эртуур ерэжэ байха болое,
— гэжэ дурадхаад, Дарима инагаа тэбэрин таалажа орошоно.

— Намайе хэн нэгэ эхэнэрэй хоол хунэЬэн болошоно гу гэ
жэ аиЬанай хэрэггуйл.

— Угы, тиимэ бэшэ, инагни!
— Эрэгтэйшуулэй туруулээгуйдэ буЬэгуйшуул хэзээшье 

туруулхэгуй гэжэ гуйсэд этигэнэб.

— Тиигэжэ этигээ хадаа Ьайн. Теэд хэдэн жэлээрээ орэ ху
нэй унэр абаагуй залуу эхэнэрнууд юунЬээшье хэмшээрхэхэгуй. 
Энээниие ойлгожо яба, Дугар.

— Инагни, сэхэ уруунь хэлэл даа: еорин тиимэ юумэндэ 
зурхэлхэ ха гуш?

— Инагни, мэдэхын аргагуй. Шинии дайн байлдаанай га
зарта дайлалдаЬан энэ хухасаа соо тиимэ ушар тохёолдоогуй. 
БусаЬаншни болоол гээшэ. Тэрэгуй Ьаа тэсэхэгуй байгаа хаб даа.

— АжаЬуудалай эрилтэ ехэ юм ааб даа. Теэд ямаршье 
ушарта хусэлво дабажа байхын тула ухаан бии юм.

— Эхэнэрнууд ямаршье эрын дайралдаа юм Ьаа, тэрээнтэй 
унтаад абахаар бэлэн байна гэжэ Ьанагшаб Сэхэ уруунь хэлэ
Ьэндэм хулисэ.

— Хун бухэнине «нртэйгве адлидхахаа болилши.
Инагынь харюусахаа болнжо, дуугаа хуряаиа.
Дугаршье дуугарбагуй. Инаг Даримынгаа угэнуудые шуужэ

узэхэднн, Уфа городой сэрэгэй госпитальдо худэлжэ байЬан Ин
шар гэжэ башкир ундэЬэ яЬатанай басагые Ьанаандаа оруу- 
лаадхнна. Тэрэл дуухэн нчрыень тэрээнтэй унтахыень баадхаа 
Ьэн ха юм. ТиимэЬээ инагынь сэхэ уруунь табина хаш.

Убгэ Ьамган хоёрой отогтоо хурэжэ ерэхэдэнь, бэшэниинь 
унидэ ерэнхэй, Аргай баабайн бусалга11ан долоон тамгыи тогоо- 
той аарсаЬаа у ужа Ьуубад.

Ушнн шуганха coohoo эдеэнэй хоншуухан хангал хамар 
уруунь хаха сорьёно. Дугар ямар эдеэн иигэжэ хангалтана хаб 
гэжэ ойлгожо ядана.

Теэд Аргай баабайн хун бухэнэй аяга соо хошоод халбага 
тэрэзнЬээнь удхажа хэхэдэнь, тибЬээр шанаЬан амтан хоол 

эдижэ Дугар ханана. Ьуулдэнь:



— ХаанаЬаа тибЬэ олообта, Аргай баабай? — гэжэ тэрэ 
асууна.

— Олдохо арга байгаа губээ.
— Нюуса бэшэ Ьаань хэлыт.
— Юун нюуса байха Ьэм даа. Хэлэхэдэшье болохол губээ. 

Багашуулнай энээхэн зуун хушуунЬаа малтажа суглуулаа.
— Амтатай гээшэнь аргагуй, — гэжэ Дугар магтана.
— Эдеэ хоолой хоморто болоод улее губээ. Таряа талха та- 

ридаггуй хадамнай хйлээмэншье олдоногуй губээ. ТиимэЬээ арга 
хург'аа иигэжэ бэдэрхэ ушартай болонол даа.

Амиды ябаа хадаа ямар нэгэн аргаар арга хургаа бэдэрдэг 
гэжэ убЬэшэдэй энэ хоол дээрэЬээ элитээр харагдана гэжэ Дугар 
бодолготоно. Санагада opoolio таряанай ургадаггуй ушарЬаа, 
.ушее таряа талханай мунее олдодоггуй дээрэЬээ колхознигуудай 
хэды ядаржа, хэды £эрхэшээлдэ орожо байЬаннинь эли ааб даа. 
Дугар нютагаа бусаЬаар гансал аарсаар хооллоно шахуу. Хи- 
лээмэнэй зуйлтэй орой ушараагуй. Хаа ганса мяха амсана. Ушее 
загаЬа хахуулидажа, гэр булынгее хоолдо нэмэри болгохоЬоо 
гадна хуршэнэртее хубаалдаха юм. Юрдеел айл бухэндэ оро- 
ходонь, хоол хунэЬэнэй хомор байЬаниинь тобойсо харагдаха- 
дал гэнэ.

Аргай баабай аяга шанагаа хуряажа, тогоогоо байрадань 
табяад:

— Наранай удэрэй олоншье Ьаа, углеедэр эртэлжэ ажал- 
даа гарахаа унтажа амарха болонолдяа,— гэжэ еертеешье, бу- 
садташье. хандаЬаниинь ойлгогдохогуйгеер дуугараад, унтари 
тээшэ ганса нэгээр хулеэ татан галгиба.

— Юуншье яар^лаар бэшэ, ябадалаар юм гэжд ходо хэлэ- 
дэг бошэ гут! Тиимэ11ээ углеедэр наранай бултайса унтаха зон 
бэзэбди даа,— гэжэ бэшэнэйнгээ арада ЬууЬан эхэнэрнуудэй нэ
гэн абяа угэбэ.

Аргай баабай юун гэжэ харюусахань ааб гэжэ тэрээнэй 
мэхэтэйгээр энеэбхилхые галай гэрэлдэ обёорон, Дугар хулеэнэ. 
Теэд тэрэ балгаанайнгаа баруун ханын хажууда дэлгээтэй ун
тари дээрээ забилан ЬууЬан хойноо дуугарЬан эхэнэрэй зуг уруу 
нэгэ хэды хаража Ьуугаад:

— Хуухэмни, садатараа унтаад ошоно аабзаш даа. Бидэ 
сабшажа байгуужамдй,—гэЬээр, унтахаар хэбтэшэнэ. Тиигээд 
уданшьегуй хурхирхань дуулдажа эхилнэ.

Дугар Долгор гэжэ залуудаа нухэрлэжэ ябаЬан эхэнэрээ 
харанхыЬаа Ьоннрхон харана. Тэрэ галай гэрэлдэ дутэ Ьуу
Ьан тула маншыжа улайшанхай нюурынь шуЬа дуЬахаа байЬан
дал гэлигэнэнэ. Аргай баабайн арЬан хэтэбшэ сооЬоонь гаргажа 
угэЬэн унгэгдэшэЬэн гадартай дэбтэр дээрэ мунеедэр юу хэЬэ- 
нээ тэмдэглэнэ хаш.



Даримань Долгорой худэлсэ бухэниие адаглан Иууна хэбэр
тэй. Тэрэ еерынь Долгортой нухэрлэжэ байЬые Ьайн мэдэдэг. 
Теэд Долгор еерынь Дээдэ-Удэдэ гурбан Ьарын Ьуралсалда бай- 
хадань, аймагай тулеелэгшэ Галзутоваар Ьонирхожо эхилЬэн 
бэлэй. Тиигээд лэ Дугар багшанарай Ьургуулиин оюутан, нюта- 
гайнгаа басаган Дариматай угэеэ ойлголсожо, гэр булэ болоЬон 
туухэтэй. Тиихэдэ Долгоршье Галзутовые голоо юм Ьэн гу, он
доо хадамтай болошоо Ьэн.

Дарима Дугарай шэхэ уруу шэбэнэхэ юм:
— Долгор залуугайхидаал сула зандаа харагдана.
— Зуб даа, залуугайхиЬаань орой ондоо болоогуйл. Тобир 

лэ хаш.
Дарима харюудань юушье дуугарангуй, Долгор тухай бо- 

долготоно: хэрбээ еерынь эндэ худэлеегуй юм Ьаа, Долгор 
урдынхяараа Дугарынь зэмЬэн, тэбэрин таалажа ороходоо ми- 
рэдшье гэхэгуй хаш. Нухэрынь мунее уедэ фронт дээрэ. Гэбэшье 
бэшэг унинэй ерэнэгуй. Энэнь тон халагламаар. Юрдее Долгорой 
инаг нухэр еер тухайгаа мэдуулхэ ёЬотой гэжэ Дарима этигэнэ. 
Юуб гэхэдэ, ДугарЬаань жэлЬээ улуу абяа шэмэЭгуй байЬан 
аад лэ, бэшэг хурэжэ ерээ бэлэйл. ТиимэЬээ Долгорой нухэрэй 
еер тухайгаа мэдээ угэхэ байЬандань ямаршье ажаг Ьэжэг бай- 
хагуйл.

Дугар Дариматаяа хутэрэлдэнхэй, харанхы уруу саашалжа 
ябахадаа асууна:

— Дарима, сэхэ уруунь хэлэл даа, ДолгорЬоо айна гуш?
Дарима харюусахын орондо юугээ амалжа, хайратынгаа

Ьанаа сэдьхэлые зобоонобиб гэжэ еерыгее шоо узэн, бури шан- 
гаар инагаа 11угадана.

Дугар сабхяа хулЬеен Ьугалан, хул нюсэгеер шуудэртэжэ 
бай1тн сабшагдаЬан ногооиой узуур дээгуур гэшхэн алхална. 
Тэрэнь хулнуудэйнь улые гэжэгээндэжэ, юрэ бусын байдалда 
ороод, ухибуун наЬанайнь жэлнууд тобойсо бии болоходол гэнэ. 
Углее бури эжыгээ дахажа, баян эзэнэйнгээ унеэдые Ьаалсахань 
тон хэсуу бэлэйл. Нюсэгэн хулнуудынь хуйтэн шуудэрЬээ бээ- 
рэжэ, одоол тэдээнээ хэхэ газараа оложо ядан, хэбтэЬэн мал- 
нуудые намнажа бодхоод, булеэхэн хэбтэри дээрэнь гэшхэжэ зог- 
сохош. ТиигэЬээр байтарынь:

— Дуга-а-р! Яашабаш? Шамдыш!— гэжэ эжынь хашхарха. 
БаЬал хуйтэн шуудэрээ ойможо, суглуулЬан малнуудаа намна
жа ошохош.

Даримань бодолыень таЬалдуулжа дуугарна:
— Инагни, хулисэ, шамайе зэмЬэхэнь гэжэ Ьанаад, нухэд 

тухайгаа аман дээрэ ерэЬэн алдуутай зуйлнуудые дуугарааб. Ту- 
гаарай хэлээшыем унэн сэдьхэлЬээ бии болоЬон угэнууд гэжэ бу 
Ьанаарай. Ушее энэ хеерэлдеен бидэнэй хоорондо оройдоо байгаа- 
гуй гэжэ мэдэ. Энэ мунеедэр хэлээшыем сэдьхэлдээ дутэ хд-



дуунгуй ябаа юм Ьаа, ехэл Ьайн болэйш даа. Инагни, нюур 
шарай дээрэЬээш тобшолол хэхэдэ, минии хэлээшэЬээ б'оложо, 
намайе шоо узэжэ ябаЬыеш Ьайн мэдэнэб- Ш оо узэхэЬее байтагай 
шсрын узууртэ уягэхэдеепх эрхэтэйш. Улуу Ьэжэгуушэ байЬан- 
даа зэмэтэйб. Инагни, намайгаа хулисыш даа.

— Дарима, миниингээ жутаерхуу бэшэ зантайе Ьайн мэдэ- 
нош. ТиимэЬээ Ьанаа .унеен болохогуйеш гуйнаб,— гээд, Дугар 
инагаа тпбэрнн таалаЬананнгаа удаа шоб йайса озожорхино. 
Хэн нэгэн ойро тойрон байгаагуй гу гэЬэндэл харанхы уруу ха- 
расагаагаад абана. Теэд зунай Ьуниин эрхэ мэдэлдээ гуйсэд 
ороод байЬан шалтагаан дээрэЬээ юуншье харагданагуй. Ьуул- 
дэнь, уйгэ Ьамган хоёрой юугээшье хэжэ байхада бусадта ямар 
хамааб гээд, баЬал инагаа таалажа мэдэнэ.

Дарима гг/нтэ зог гэжэ Ьанаа унеендэ ороогуй юумэ асууба:
— Дугар, сэхэ уруунь хэлэл даа: 1941 'оной зун нютаг- 

Ьаань гараЬаар, ямар нэгэн эхэнэрэй хажууда ошоо гуш?
Дугарай толгой соо инагни жутеврхэнэ гээшэ гу гэЬэн бо- 

дол Сит1 болоно. Тэрэгуй Ьаа ондоо эхэнэртэй холб'оотой боло- 
шоо гу гэЬэндэл юундэ Ьанаа унеен болохЬб?

Дугарай Даримынгаа нюур хараха гэЬэниинь харанхы, 
юушье нлгаруулхаар бэшэ байба. Тиигээд лэ асууха юм:

— Тиимэ у шар тохёолдоо юм гээ Ьаам, гашуудал гомдолдо 
Саригдажа, уур хнлэнсэгтэ нэрбуулшэхэгуй гуш?

— Инагни, ямар эрхэ байдалда тиимэ ушар тохёолдоЬон 
хаб?— гэжэ Дарима гэдэргэнь асууна.

—  Тэрэзнэй усэд нэторуугээр бэедээ хургуулхэ гэжэ орол- 
доходонь хайрлаад, бишье верыгнв барижа шадаагуй Ьэм. Бэеэ 
Ьула таС'нЬап hyp лэ гээшэ губ даа.

Дарнмань угяв хуряанги. ворынь ушое юу хэлэхые шагнаха 
гэЬэишуугаа дуугай.

— Инагни, сэхэ уруунь хэлээб. Би гуйсэд шинии мэдэлдэб, 
намайе хайшаншье гэхэдээ эрхэтэйш,— гэжэ инагаа тэгшэ бэшэ 
СайдалЬаань Дугар гаргаха оролдолго хэбэ.

Дарнмань дуб дуугай гэшхэлЬэн хэбээрээ. Магад эрэ ну- 
мг)рэ!1нг1 '0  талаЬаа иимэ мэдэрэлгэ хулеэгээгуй ябаЬан тула Ьу- 
х'Н'.р сохюулЬандал болоод, сэдьхэлээ доро оруулан, тубшэн да- 
руу боложо ядан. юушье хэхээ ойлгохоо болишоод, угэ дуугуй- 
гввр урагшаа жудхэнэ ха гу гэ!1эн зуйл Дугарай толгой соогуур 
зуралзана.

Тугаар толгопл!юн Ьуриннгев хажууда ерээд, Дарима зог- 
сожо асууба:

— Знэшни хэзээ тохёолдоЬон хаб?
— Дарима, хэзээ болоЬон сагынь мунее хамаатай бэшэ 

ха юм.
— Тэрэ дуухэйш буряад уг гарбалтай гу, али ондоо ундэЬэ 

яЬатанай гу?—гэжэ инагынь хам тэбэрин нэнгэиэ.



Нэгэ хэды соо тэдэ хамагаа мартан' бэе бэеэ эрхэлуулнэ. 
Хэды иигэжэ аляархалдаашье haa, Дарима еерынгее асуудалда 
харюу хулеэЬэн зандаа: инагни юун гэгшэ ааб гэжэ анхаралтай- 
гаар шагнаархаха юм. Теэд харюусахагуйнь ха гээд:

—  Дугар, юундэ харюу угэнэгуйбши?— гэжэ асууна.— Али 
харюу угэхэнь хэсуу гу? Магад тэрэ басаганайнгаа ойро дутэ 
байЬандань, тэрээндэ аЬалдуужан гэжэ намЬаа айна аалши?

Дугар харюудань эрхэлуулжэ орохо юм. Тиигээд:
— Намайе ямар нэгэн эхэнэрэй Ьабарта оруулжархина губ 

гэжэ тон ехээр айЬанай хэрэггуй. Юуб гэхэдэ, гэр булэ болохо- 
доо, шамдаа угэЬэн шахаа угэЬеен хэзээшье хадуурхагуйб.

— Дугар, хэзээ тиимэ ушарай тохёолдоЬые, мун баЬа тэрэ 
хунэйнгее ямар ундэЬэ яЬатанай байЬые намда дуулгаха дурагуй 
ха юмши даа. Теэд тэрэ басаганайнгаа хаанахинай байЬые нам
да дуулгаагуй Ьааш нээрээл унтаха нойргуй зоболондо бариг- 
даха болохоб. Бу нюугыш даа, инагни! Гуйналби.

— Башкир басаган, Уфа хотын госпитальда сестрагаар 
ажалладаг юм.

— Ушее нэгэ иимэ асуудалда харюуса: ямар нэгэн уялга 
абалсаагуй Ьэн гут?

— Тиимэ юумэн огто байгаагуй. Тэрэл уулзалгаараа унгэ- 
рее Ьэмди,— гээд, Дугар инагайнгаа ушее юун гэжэ асуухые ху- 
леэн шагнаархана.

Теэд Даримань нэнгэн эрхэлхэЬээ ондоо дуугарнагуй.
Дугаршье инагайнгаа халуун энхэрэлгэдэ улгыдуулэн, озо- 

хоороо болоно. Эсэстээ, толгойгоо ургэн:
— Дарима, отогтоо ошохомнай гу?— гэжэ Ьурана.
— Отогтоо?.. Угы даа, энэ Ьуриингее хажууда унтая. Зуб- 

шеехэ гуш?

— Зубшеехэ ааб даа.
— Бишье тиигэхэ гэжэ мэдээд лэ байгаа Ьэм.

Аалн номгон гээшэнь аргагуй. Хамаг амитад унтаал хаш. 
Ядахын сагта ямар нэгэн шубуухайшье пишаганан, Ьуниин 

номгон байдалые эбдэнэгуй.

Гэнтэ тон дутэхэнэ буха зохорно Нугеедэнь тэрээндэ Доодо 
БолхойИоо харюусана.

Ондоо юуншье дуулданагуй. Ядахадаа нохойшье хусанагуй. 
Гэбэшье Ьубарганай Хутэл багаар шонын улиха соностоходол 
гэнэ. Зуб даа, бухы дурбэн хултын дайсад— шононуудай олон 
болоЬон тухай хун бухэнэй аман дээрэ. Аргашьегуй юм бэзэ 
даа: энэ Ьуулшын хоёр жэлэй туршада ургеелгэ хэжэ, тэдээниие 
хюдажа, угы хэЬэн ушар нэгэшье удаа байгаагуй ха юм. Тии
мэЬээ тэдэ арьяатанай зуншье Ьаань улилдаЬаниинь ямаршье 
Ьэжэг туруулнэгуй. Эрэгтэншуул дайн байлдаанда барандаа



мордоогуй юм haa, тэдээнтэй хэдэн удаа тэмсэжэ, олыень лэ 
ЬалгааЬан байха Ьэн.

ХатаЬан ногооной хангалаар сорьёЬон хубхэндэл зеелэхэн 
убЬэн дээрэ хэбтэжэ, Долоон Убгэдые гоёшоон:

— Дарима, сэхэ уруунь хэлэл даа, минии мордоЬоной 
удаа ямар нэгэн эрэ хунтэй унтаа гуш?— гэжэ Дугар асууна.

— Тиимэ эрэ хумнай хаана байгаа юм?— гэжэ гэдэргэ асуу- 
гаад, еерыень озожо ороно.— Далан мянган Ьамгадые Ьамаа- 
руулмаар нэгэшье эрэ хун эндэмнай угы байгаа бшуу.

Тиигээд Дарима аляархан, инагтаа нэнгэнэ. Дугаршье ба
Ьал тиигэжэ харюусана.

4

Хонхигор я11адтаа мяха ургаи маряажажа эхилЬэн нюураа 
эльбэсэгзэн, Дугар Даримынгаа гэр соохи юу хээхэнээ эбтэнь 
ехэл .-юхидхоноор оруулхые !юнирхоно. Ямаршьеб даа хугжэмэй 
крагуу аялга доро худэлЬэндэл инагынь ябасагаана. Нэгэл дура 
зориг буляамаар шэнгил. Хэн нэгэн хэрбээ инагтайнь. уулзаа 
юм haa, абаЬаар лэ дурлашаха ха гэЬэн бодол толгой соонь 
бии болоод, Дугар энээнЬээн залд гэшэнэ.

Дайн байлдаанай хэсуу шэруун уеын байЬан дээрэЬээ Да- 
римаиь ухибуудые хумуужуулэн ЬургахаЬаа гадна колхозойн- 
гоо ажалда удэр бури худэлэлсэнэ, тиигээшье Ьаа сэбэрхэн ша- 
райгаа алдаагуй, хубхэгэр зеелэхэн бэень орой хубнлаагуй тэрэл 
хэбээрээ шэнгил. ХубплЬаниинь гэхэдэ басаган ябахынхидаа 
орходоо яашгуйгенр маряажа!]аниинь эли ааб даа. Ажал дээ^э 
амархыс мэдэигуй худэлЬэн хэншье элуур бэетэй Ьаа, ямаршье 
ушарта Ьайжаран залардагынь мэдээжэ. Тэрэл шалтагаан дээ
рэЬээ инаг Дариманшье маряажан, хэнэйшье дурламаар бо- 
лонхойл.

Осэстээ, Даримань газетээр хушажархиЬан столдоо Ьуужа, 
Ьурагшадайнгаа бэшэЬые харад гэнэ. СаарЬанай угы дээрэЬээ 
Ьурагшадтаа номуудайнь хуудаЬадай захаар бэшуулээ. Ондоо
гоор бэшэлгын дадалда Ьургаха аргагуй байгаа. Номуудыень 
муудуулхагуй гэжэ ухибуудтээ будаггуй жинрэй харандаашаар 
тон наринаар бэшуулхые оролдо1юн хэбэртэй.

Дарима тэдээнээ хаража дуургэЬээр, Ьургуулидаа абажа 
ciuoxq юу хээхэнээ суглуулаад, газетээр орёожо бэлдээдхинэ. 
Тиигээд хуушаржа хубирша1тн хабар намарайнгаа боролгы 
пальто умдеед:

— Зай, би Ьургуулидаа ошоЬуу, ши мунеедэр бэеэ гамна- 
жа, хаанашье бу ошоорой,— гэнэ.



— Ажал хэхыем аймагай намын хороон хоринхой. ЗагаЬа 
хахуулидахаа ошохо губ даа.

— ЗагаЬанда ошоходоо, бэеэ гамнажа ябаарай. Инагни, 
ойлгоо гуш? Аймагай намын хороон коммунистынгаа хахад 
уушхагуйе мэдэЬэн хадаа Ьанаата боложо, тиимэ захиралта 
угэхэ байЬаниинь дамжаггуй.

— Тиимэньшье тиимэ юм ааб даа. Теэд хэды хорёошье 
Ьаань, убЬэ хуряалга дээрэ хоёр Ьара шахуу худэлеед, бараг га
раа бшууб. Ядарха haa, тэжээл бэлдэлгын халуун хаЬа соогуур 
будэрэн унаха Ьэм. Мунее яахаяашье болёо хаб. ТиимэЬээ...

— ТиимэЬээ еерыгее гамнахал болонош. Худэлхэшни хаа- 
нашье ошохогуйл.

— Убгэд хугшэдэй болон худэлмэриин хаЬа абахагуй ба- 
гашуулай худэлжэ байхые хараад, юушье хэнгуй ябаха бэлйгтэ 
буруул. Энээниие ойлгыш, инагни.

— Ши мунее зун даншье унгэруугээр худэлвеш. ©ерыгее 
гамнахадаш дэмы талаар болохогуй.

— Дарима, хожомдожо байнаш. Ошолши. ЬургуулиЬаа 
бусахадаа, ухибуудээрээ ерээрэй.

— Юундэ?
— Доодо Болхойн малай байра дулаалхаа ошохобди.
— Ухибуудээ абаад, би ошуужаб. Шинии ошоЬоной хэрэг

гуй. Мунеедэр далыень убЬеер хушажа дулаалха зомди. Минии 
зургаадахи классайхид бухэли ажалшад болонхойл. ТиимэЬээ 
шамгуйгеер хушэ хурэхэбди, инагни— гээд, Дарима газаашаа 
шамдашана.

Дугар дулааханаар найжалан хубсалаад, газаашаа гаража, 
хахуулияа баряад,-гол дээрэ ошобо.

Бороогой эдэ удэрнуудтэ ороЬонЬоо удхатай голой уЬан 
хведхэлэн байжа, уржадэрэйхидэ орходоо загаЬад хахуулидань 
тон усеенеер торолдоно. Тиигээшье Ьаань тэрэ усэд нэтэруугээр. 
голые уруудаха юм. Ьажалжа яба ябаЬаар, Доодо Болхойн хар- 
гын баруун трэхи шугыда хурэшэнэ. ЗагаЬан эндэ ЬанаЬанЬаа 
дээрээр хахуулидань аЬалдана. Тиигэжэ нилээн олые баринхай. 
Тэдээнээ эблуулжэ, арЬан хэтэбшэдээ хээд, хахуулидаа улаан 
хорхой углажа байхадань, арадань бии болоЬон хун хоёр гараа- 
раа нюдэдынь таглаад, табижа угэбэгуй. Хэн иигэжэ аашалха 
юм гээд, гэдэргээ эрьехэ гэхэдээ, Дугар шандааЬархуу гарыень 
диилэбэгуй. Зуун гартахи бэЬэлигыень дайража, ямаршьеб эхэнэр 
нляархана гэжэ ойлгоодхино.

Теэд хэн иимэ эрэлхэгээр аашалжа байха юм гэжэ шэбшэ- 
хынь тэндэ нугеедэнь табижа, эльгэ хатан:

— Намайе хулеэгээгуй гуш?— гэхэдээ, залуу наЬанайнь 
танил, Доодо Болхойн гууртын малшан Долгор болошоно,



Даримань ДолгорЬоо, нээрээшье, зуйтэй айЬан байгаа бшуу 
гэжэ толгой соонь хулгэнэ.

Дугар илдам зулгыгаар нюдэдеерее наадажа, ямаршьеб 
суранзан мэтээр харагдаЬан Долгорые шарайшалан, яашье тэ- 
гангуй тэрээниие тэбэришэнэ губ гэжэ еертее этигэл ядан зог- 
ооно. Залуудаа иигэжэ нюдэдеерее эльбэдэн, еерыень тогтуури- 
ryii байдалда оруулаад, хододоо еерынгей Ьанаашаар болгодог 
юм Ьэн. Мунеешье баЬал тэрэ уеынхидоел аашалжа, илдам 
зулгыгаа жолоо болгон, еерыень тогтууригуй болгоод, еерынгее 
пша туЬада хэрэглэхэ зорилготой ерэЬэниинь лабтай.

Эхэнэр хун гээшэ гандашоод яба11ан сагтаа ямаршье Ьанаа 
унеендэ орохоор бэшэ алхасада зурхэлхэ гэжэ инаг Даримань 
зуб лэ Ьанаагаа зобоЬон бэлэйл. Долгор энээниие бодото дээрэнь 
горшэлнэ ха юм.

Дугар юу хэхэ, яахаяа ойлгохоо болинхой зогсоЬон дээрээ 
зогсожо, нэгэ Долгор тээшэ июдэдее шэглуулнэ, нэгэ шолшого- 
иосо урдаЬан голой уЬа харана. УЬанай шааяан харгыЬаа га- 
дуур гэшхэр юм Ьааш, энээнииеш инаг Даримадаш гэршэлэн 
угэхэбди гэЬэндэл болоно. Ушее шугын шэнэ!1э, хасууринууд 
бпдэшье уЬаптай Ьаналаа нэгэдэн, энээн тушааш инагташ мэ- 
дуулхэбди гэЬэндэл вор тээшэнь оройнуудаа тонгойн надхаЬан- 
шуугаа харагдана.

Долгорой нюур шарай наадаЬан шэгтзэл. Шугы соо еерыень 
бариЬандаа баяраар бадаран, залуудаа хамта унгэргэЬэн сагаа 
Ьэргээн шэнэлхэ удэрнай тулажа ерээ гэЬэндэл, хухюун.

Дугарай толгой соо анха туруун Долгортой ямар эрхэ бай
далда таннлсаЬаниинь тобойно. Нухэр басаганайнь хурнмай 
наадан дээрэ Долгорые барнЬанаа ушее мартаагуй. Тэрэ мултар- 
ха Ьанаатай бага сага усэрхэбэшье, удангуй номгорон, асуудал- 
нуудтань дурагайгаар харюусан ябаа бэлэйл. Эгээл тиихэдэ 
хоюуландаа хододоо нухэрлэхэ тухайгаа угэеэ оилголсоо Ьэн 
губ даа. ТэрээнЬээ хойшо удэшэ бухэндэ уулзадаг, жаргалдаа 
дашуураад шахуу байхадань, енрыень гурбан Ьарын 1тургуулида 
эльгээЬыень Дугар мунее Ьайн !1анана. Иигэжэ еерынь Ьургуу- 
лида байхада, Долгор аймагай тулеелэгшэ Булхуу Галзутовтай 
холбоотой болоо юм- Тэрээниие Галзутовай Ьамганшшь болоо 
шахуу гэЬэн шууяанай таранхай, энээн тухайнь хун бухэнэй ехэ 
багагуй хеерэлдэжэ байхадань, Долгорой нютагайнгаа нэгэл 
аали номгон хубуун хадамтай болошоЬониинь тэрэ губ даа. Энэ 
ушар еорынь ЬуралсалНаа 6ycaxaliaa туруун тохёолдоЬон бэлэй. 
Дугаршье Долгорой нухэртэй болоЬые мэдэн сасуу багшанарай 
Ьургуулиин оюутан, нютагайнгаа басаган Дариматай бэе бэеэ 
ололсожо, гэр булэ боложо урьдее юм. Тэрэ гэ!1ээр Долгортой 
нэгэшье угэ андалдаагуй Ьэн гэхэдэ алдуутай юуншье угыл.

— Дугар, шамайе отожо ерэЬэндэм хулисэ. УбЬэ хуряалгын



уедэ угэ андалдахашье, хажуудашни дутэ ошохошье арга олдоо- 
гуй. Даримашни даншье 11эргэгээр шамайгаа харууЬалдаг бэлэйл.

— Долгор, амалигы болоо хэбэртэйш. Малдаа ошолши, 
ойложо болохо.

— Дугар, хин xoolioop шам11аа холодохо аргамни угы. Ми
нин хусэлые бэелуулхэ ёЬотойш. Ондоогоор холодохогуйб, —
— гээд, Долгор Дугарые озожо ороно.

БуЬэгуй хунэй иигэжэ аляархажа байхада, Дугар эгээл ту
руун дураяа зорюулЬан эхэнэртээ:

— Долгор, орой эшэхэ гайхахаа болишоо гуш даа? — гэжэ 
дайрана.

...Дугар тиигээд лэ наранай баруун ундэрнуудэй саагуур 
хоргодохоо байхада, эсэжэ зобошонхой тула ганса нэгэ алхал- 
liaap, гэртээ хурэжэ ерээ юм.

Дарнманшье угы байба. Тэрэ еврынь хулеэншьегуйгевр 
Доодо Болхойн нинтын малай дал дулаалхаа Ьурагшадаараа 
ошоЬониинь дамжаггуй.

Стол дээрэ opxnlioH caaplia уншаЬаннинь эртэ ерэб’эл хойно- 
Ьоомнай бу ошоорой гэжэ Даримань захнЬан байба.

Дугар уруу дуруу, толгойгоошье ургэхэ дураниинь угы. Му- 
нвидэр тохсолдоЬон ушарЬаа шалгагаантай газарай габа уруу 
орожо хоргодоо юм Ьаа холо дээрэ ха гэхэ юм.

Даримынь «шинии бусаагуй юм Ьаа, эрэ хунтэй ушараа 
Ьаа, ммрыгвн барижа шадахагуй байгааб»,— гэИэниинь Дугарта 
Ьанагдашана. Тиихэдэ мунвндэр абаха ё1ютой юумэеэ гуйсэд 
абаад, Долгор мориндоо мордомсоороо: «Дугар, хулисэ, ондоо
гоор аргагуй байгааб. Хулисэ!»— гээд, хээрээ ташуурдажа, ехэл 
баяртай саашалаа ха юм.

Дугар олые шэбшэн, оорынгвн мунввдэрэй алдууда сэгнэлтэ 
угэн, вврыгвв хайра гамгуйгввр химэлэн хэЬээгээд, энэ дороо 
дэлхэйгээ орхижо мордо1юмни дээрэ гээшэ ха гэжэ бодоЬон хой
ноо гэдэргээ Ьуушана. Ган гасуурта орошоЬон Долгорые хухеэ- 
хэдээ, зуйтэй алхаса хэЬэн байгааш гэЬэншуугаа хэшпьеб шэхэ 
уруунь шэбэнэхэдэл болоно. 'i гы даа, алдууем дэмыдэ бу зуб- 
туулэ, тиигээ Ьаа энэ талаар муу УУДЭ нээхэш. Тиимэ уудэ 
vpyyui орожо, ушпол аюултай ябадалда гараа ургэхэ бологдохо. 
Нухэр, иигэжэ бу шэбэнэлши! Энэ шамда таатай байжа болоо, 
харин намда таагуй харшал.

Даримань хойноЬоомнай бу ошоорой гэхэдээ, ажал хэжэ, 
улбэр муу уушхаяа бури муу байдалда бул оруулЬай даа гэжэ 
оролдоо хаш. Шинии тулвв инагайнгаа хэды Ьанаата боложо 
банЬые ой ухаандаа нэгэ заашье оруулха байгааш. Тиигэхэдээ 
ши юу хээбшн? Энэмни ямаршье сараагуй унгэрхэ гэжэ Ьанаа 
алтайш?!

Ьанаагпа зобоЬонЬоонь болоо гу, нюур уруунь халуу бу-



сална. Инагайнгаа урдаЬаа яажа хараха бэлэйб гэжэ Ьанаата 
болохо тумань улам гааруугаар нюурынь дурэжэ байЬандал 
боложо, Дугар гэр соогуураа яб'уултан, орохо газараа оложо 
ядана. Юрдее Дариматаяа гэр булэ болоЬон carhaa хойшо 
хоёр удаа харгыЬаа хажуу тээ гэшхэжэ, бухы наЬан соогоо 
бэе бэедзэ унэн байхабдп гэЬэн шахаа угынгее удхьге хазагай- 
руулаа бшуу. Энэнь аймшагтайл. Дугар яалтай хаб гэжэ ни
лээн шодно анижа зогсоно. Теэд толгойдонь муртэй юуншье 
ороногун.

.> Сээннгэй уудэн турд гэжэ зохороод, Дугарай толгой соохи 
зуйлнууд тарашахадал гэнэ. Гэбэшье тэрэ ямаршье шалтагаангуй 
сонходо сшоно. Тзндээ байнгуй, уудэндэ дутэлеед, хэн ороно 
ааб гэжэ хулеэнэ.

Инаг Даримань энеэб'хилЬээр орожо:
— Далай хушалта дээрэ ожорЬорхуу убЬэ гаргаад, тэрээ- 

ноэ тараагаабди. Дал убэлдее малай байхаар бугшэм дулаан 
болоо ааб даа. Дугар, ошоогуйшни болоо даа. Шинии хэхэ 
юуншье угы байгаа, — гээд, таЬалга уруугаа орошоно: хубсаЬаа 
Ьэлгэхэнь хаш.

Дугар юунэйшье болоогуйдэл еерыгее харуулха гэжэ орол- 
дохо юм. Теэд туЬа болоогуй гээшэл ха. Инагынь еерынь харан 
гэхэдээ. гайхалда баригдан шарайшалаад:

—• Дугар, у бдев алтайш? Нюур шарайш халуурЬанай шэн- 
жэтэй болонхой. Сээжэ урууш хадхана аал? Больницада ошожо, 
Серафим Федоровнчые дуудахам ха,— гэнэ.

Дугар инагайнгаа хэлээшэ!1ээ ухаа алдаадхина. Юуб гэхэдэ 
госпитальдо эмшэдтэ дайлуулЬанаа Ьанаадхихадань, толгойнь 
уЬэд бодошоходол гэбэ. Санагада арбаад жэлэй туршада худэл- 
Ьэн наЬажаал эмшэн Серафим Федорович Мартихаевые убшэн 
гэжэ Ьэжэглээ юм Ьаа, Ьалаха хуурахагуй юм гэлсэдэгые ДУУ- 
лаЬан байха.

— Дарима, бу Ьанаата боло. НаЬажаал эмшэниие ажалЬаань 
ЬаатуулЬанай улуу, — гэжэ Дугар тубшэн даруугаар хэлэхые
оролдсно.

— Халууранхаиш. Нюур шарай улайжа, халуур11ан тухайш 
гэршэлнэ. Намайе мэхэлхэгуйш. Би мэнэ эмшэниие уряад ерэ11уу.

— Дарима, орхн. Амалхыншье аргагуй аюултай алдуу хээб.
— Юун болооб?
— Шпниил айдаг аюул тохёолдоо.
— Ти';мэ ямар аюул хаб?
— Намда хэн нэгэн аЬалдана ха гу гэжэ Ьанаа унеен боло- 

дог бэлэйш. Тэрэл болоо.
— Долгорто баригдаа алтайш?
— Тиигээ.

Инагынь тэнгэрпин залинда хайруулЬандал хашхархын 
тэндэ бэеэ барижа:



— Дахяад иимэ юумэн тохёолдохо гу?— гээдхинэ.
— Тохёолдохогуй гэжэ Ьананаб. Инагни, этигэ.
Харин Даримань харюудань юунэйшье болоогуйдэл аляар- 

хажа ороно.

5

Ядахын сагта хоёр жэлэй туршада бэеэ гамнажа, нарин 
нягтаар ябаха гэ!1эн унэншэлгэтэй, хоердохи шатын инвалид 
гэгдэжэ нютагаа бусаЬан хуниие гэб гэнтэ юундэ комнссида 
дуудаба хаб гэ!1эн асуудал Дугарай толгой соогуур гуйн, тэрээ- 
ниие тогтууригуй болгоно. Энэ асуудалдаа харюу оложо ядан, 
сонхын хажуудахи орон дээрэхи унтари дээрээ 11уужа, газаа- 
шаа харана.

Сонхын саана саЬан бадхан, тэрээниие урхируулэн, шуурган 
хурылна. Иигэжэ нэгэ мянга юЬэн зуун душэн дурбэдэхи оной 
январь Ьара гараба ха юм даа. ТиимэЬээ Ьалхи шуурганай 
аашалЬан ушар тнимэшье гайхалтай бэшэ юм бэзэ. Гэбэшье 
Санага нютагта убэлдео хододоо Ьалхигуй аали номгон байдаг 
аад, шуургалЬаннинь Ьанааень зобооно. Муунь гэхэдэ, саЬан 
хагда хушахань. Мунее убЬэ тэжээл бага. Колхозой туруулэгшэ 
Доной убгэн томо малдаа убЬэ эдюулхэ тухай захиралта гар- 
гаадуй. СаЬанай бага дээрэЬээ бэлшээрн Ьайнаар эмхидхэжэ, 
тэжээлээ арьбалха тухай заабарн гарганхай, энээнииень мал- 
шадан хэр дуургэлтэ болгожо байЬыень шалгажа, Доной убгэн 
хододоо гууртэнууд дээгуур ябажа, бухы сагаа барана.

МунеедэрЬев эхилжэ, малда убЬэ угэхэ болохонь. Тэжээлынь 
удэр бури багадан, ногооной бултайса хурэнгуй байжа магад. 
ТиимэЬээ саЬан багаар лэ ороЬой даа гэжэ Дугар сэдьхэнэ. Энэ 
ушарта мунее жэл ниитын мал гээлтэ хоролтогуй ондо орожо 
болохо. Теэд энэ Ьаналтаннь эсэргуусэЬэн юм шэнги caliaH улам 
малгайлан, улам удхэржэ, газарай нюрууе бури зузаанаар ху- 
шана. Аргатай liaa саЬанай орохые хорижорхихо бэлэйб гэжэ 
Дугар шэбшэхэ юм. Теэд огторгойн захнргаан ямаршье эрхэ 
байдалда хунэй Ьанаашаар болодоггуйл. ТиимэЬээ энэ талаар 
юушье хэжэ шадахагуй байЬандаа голхорон, саЬан бушуул болн- 
Ьой даа гэжэ хусэхэЬпо ондоо юумэн тэрээндэ улэнэгуй. Харюу
дань саЬа шуурган улам гааруугаар бордо!юлон, оршон той- 
рон юуншье харагдахаа болишоно.

ТнигэЬэзр баЬал хахад уушхагун хуниие комнссида юундэ 
дуудаа юм гэЬэн асуудал Дугарай толгой соо дахин бии болоно. 
Алн элуур энхыень шалгаад, ямар нэгэн ажалда худэлхыень ду- 
радхаха гэЬэн байжа болоо ха гу? Онэнь, хай, лабтай ха гээд, 
сэдьхэлдэнь наран гарашахадал узэгдеод, гэр соогуураа дэбхэр-



хэ гуйхэ гу, угышье liaa ямар нэгэн согтой хухюун дуу дуулаха 
дураниинь хурэнэ. Ажал хэхэ гэжэ комиссиин дурадхаа юм 
Ьаань, аймагай намын хороон худэлхыень огтолон хориЬон 
даабари колхозом туруулэгшэ Доной убгэндэ угэхее болихо. 
Ямаршье ажал дээрэ айн эшэнгуй худэлжэ, олоной жасада бага- 
ханшье Ьаань нэмэри оруулалсаха болохо. Эрэ хун хадаа малай 
байрануудыс заЬажа, модо дархалха.

Хахад удэрЬнн саЬан тогтожо, Дугар саЬанай хэр ороЬые 
шалганшаа Дээдэ Болхой хуртэр ошохо гэжэ шиидээ. Тэрээнэй 
зулгэ талаар ябахадань, хул доронь ямаршье абяан угы. Тиихэ- 
лэсрэо саЬан ушмн хуреедуй.

Хуурай хагдапай саЬанда гуйсэд хушагдаагуйнь болоо даа 
гэжэ Дугар баярлахаараа болоно: малнууд хагданда бэлшэхэ 
аргатай байхань.

Дугар яба ябаЬаар. онреешье ойлгонгуй, Ьурэг малнуудай 
эдеэлсэдэ хурэшнн. Колхозой унеэд хагда зулгаан бэлшэнэд. 
Энэл хэрэгтэй. Нинтын малда гэжэ бэлдэгдэ11эн тэжээл нилээн 
алмагдахань. Энэ юун11ээшье улуул.

— Мэндэ! — гэжэ арадань соностоод, Дугарай бодолые та- 
Ьалдуулса. Дуугаарнь Долгор гэжэ танибашье, орой юушье 
дуулаагуйдэл унеэдэй эдеэлхые Ьонирхон xapalian шэгтээ зогсоно.

Малшан эхэнэр нюур таладань гараад:
— Дугар, юу хэжэ ябанаш?— гэжэ асууна.

— Малнуудай эдеэлхые харанаб.

— Ташше энэ ушар юундэ Ьонирхуулааб?
Дслгорой юундэ иимэ асуудалтайгаар хандаЬыень тааха 

гэжэ Дугар тэрээниие шарайшална. Тиигээд малшан эхэнэрэй 
залуудаа тон уснвн угэтэй, томоотой басаган бай11ыень Ьанана. 
Долгортой бэе бэе!1ээ Ьалахаа болитороо аляархалдаЬаниинь му- 
ннншье толгойЬоон гарадаггуй. Малшан эхэнэр мунее убэлэи 
тулэг дундаа ябад гэжэ байхада, намарайхндаал аашалхаа 
ерэбэ гээшэ гу гэЬэн асуудал Дугарые зобоожо ороно. Тиигээд 
ямаршье ушарта Долгорые нвртве дутэлуулхэгуйб гэЬэн тобшо
лол хзэд, убэлэй ойе 1юнирхон харана. ХуЬа, шэнэЬэд саЬан 
малгайгаа умдэнхэй, жабхалан Ьуртэйгеер туглылдэхэ юм. Тэдэ 
ямаршьеб даа ульгэрэй баатарнууд шэнги ехэл будуурхуу хэбэр 
узуулэн, бидэ хэдэн хоногоороо ороЬон саЬанЬаа айнагуйбди
I э'пэншуугаа узэгдэхэдэл гэнэ.

Дулаан гээшэнь аргагуй. Шалтагааниинь муноедэр оро1юн 
caiiaH хаш. Углнн углонгуур болоходо, Сарьдагай бухы хуйтэн 
сугларшаЬандал уурал манан уухилан, газаа гарахын аргагуй 
хуйтзршннд байхал. Иимэл хонхиномо хуйтэндэ фашис нохо- 
сууудые Ьунннн сохиходо, таатай зохид агша бэлэй гэжэ фронт 
дээрэ дайлалдаЬаниинь тобойсо харагдахадал гэнэ. Хэсуушье, 
хатуушье гзэшэнь аргагуй уе саг бэлэй даа. Нютагайнгаа убгэд



хугшэдэй, Ьамгадай болон багашуулай ажалые фронт дээрэхи- 
Ьээ хушэр хундэ гэЬэн тобшолол Дугар унидэ хэнхэй.

Партизан- отрядаа толгойлон, Ьуниндее |1эргэг наринаар 
ябажа, дайшалхы позици эзэлээд, уур хираанаар эгээл шуурган 
мэтээр дайсанай гарнизонуудта олон удаа сохилто хэЬэниинь 
Ьанагдана. Тэдээнэйнь хэды бэхижуулэгдэЬэншье Ьаань, шудее 
зуужа, шунан орошоЬон партизан сэрэгшэд ямаршье хаалта 
боолтые хамха сохин, дайшалхы зорилгоёо хододоо шахуу 
урагшатайгаар дуургэдэг бэлэй даа. Эдэ тулалдаанууд соогуур 
тоогуй олон баатар хубуудээ алдадагаа Ьанахадань, сэдьхэлынь 
буришье хундеер хулгэжэ, Дугар еерыгее хэхэ газараа олохоо 
болишоходол гэнэ.

Эхэ оронойнгоо, арад зонойнгоо зол жаргалта ажаЬуудалай 
тулее ами наЬаяа ёЬотойл баатарнууд мэтээр угэЬэн командир
нууд болон сэрэгшэд тушаагаа бухы совет хунууд хэтэ мунхыи 
дурасхаал болгон урэ хуугэдтээ, ашанартаа домоглон байхань 
дамжаггуй.

ТингэЬээр госпитальдо эмнуулЬэн удэрнуудынь толгойдонь 
ороно. Хабартаа госпиталиин хорёо соохн сэсэрлиг нэгэл жэгтэй 
Ьэн. Набша ногоогой хангал хамар урууш хаха сорьёхо, тиигэ
жэ сэдьхэлынь б'аяраар бусалан, хамагаа мартан, сэбэр агаарта 
ябажал мэдэхэш. Шоргоолжон мэтэ олон шархатаашад эгээл 
еертэнь адли сэсэрлигэй элЬэ дэлгэжэрхиЬэн зургэхэнеер хойшо 
урагшаа гу, сааша наашаа зай забЬаргуй алхалалдаха.

Дугар хододоо шархатаЬан сэрэгшэдэй унтаанда газаашаа 
гарадаг Ьэн. Агаарай тунгалаг арюуханиинь аргагуй бэлэй: ха- 
наха садахые орой мэдэхэгуйш. Тиигэжэ нилээн удаан соо сэн- 
гээд, углеенэй хоол барихаа ородог Ьэн. ГэдэЬэ гузээниинь ул- 
дэЬэн тула ханхалзажа, нюргандаа няалдаша11андал узэгдэхэ. 
 ̂глеенэйнь хоол унтарйинь хажуудахн тумбочка дээрэ табяатай 

байха. Тэрээнэйнгээ хойшогуй хурэшэ!1эншье 1тань, ехэл амтар- 
хан эдеэлхэш. Ш ара будаагаар шанаЬан кашын амтатай гээ- 
шэнь аргагуй бэлэй.

...Хаана ябаЬанаа ойлгон гэхэдэнь, Долгор урдань зогсоЬон 
шэгтээ байба. Дугарта дуугарха дураниинь огто угы. ТиимэЬээ 
гэр тээшэ гэшхэлхэ гэЬэн аад, еерын мэдэлгуй юундэшьеб ху- 
дэлэнгуй зогсожо, малшадай гэрнууд11ээ утаанай бадхахые гоё- 
шоон шэртэнэ. Пеэшэнуудэйнь хоолойгоор гараЬан шэнгэн ху- 
хэльбии уни агаарта нилээн дээрэ гаратараа харагдана. Тиигээд 
|1убарганай урда хажууда худэлхее болин тогтожо, ой модые 
онсо илгаран хушана.

•Малшадайшье газаагуураа ажалаа хэжэ ябахань июдэдтэнь 
торолдохо юм. Теэд Долгорой хамта худэлдэг нухэдЬвень эшэн- 
1 \й. эрые Ьахишоод байхань буришье жэрхэмшэгтэй. Эхэнэр- 
нуудЬээшье бушье гайхаг гэел даа. Аргай баабай!1аа ядахын 
сагта далтирха бэлэйл.



ТиигэЬээр Долгор тухай мартан, дайсанай нэгэ харуул абяа 
аннргуйгеер усадхаЬаниинь 11анагдашана. Фашис гарнизоной 
баирлаЬан Ьургуулида отрядайнь нэгэ рото тон болгоомжотой- 
гоор дутэлэн ошоо юм. Тэрээниие Ьуниндее дурбэн фашист ха- 
рууЬалдаг бэлэй. Тэрэ харуулыень абяагуйгеер усадхаха гээшэ 
шухала байгаа. Туд б'айшангай тэг дундахн гэшхуурЬээ хоёр 
фашистын хоёр тээшээ Ьалажа ошоходонь, нугее хоёрынь хоёр 
хажуугайнь булангуудЬаа урдаЬаань ерэдэг. Хоёр булангууд 
тээшээ ошоошодынь Ьалгаахада, нугеодуулынь мэдээд, шууяа 
татаха. ТиимэЬээ хоёр тзэшээ ошоЬон нохосуудыень усадхаад, 
тэдээнэпнь орондо фашис хубсаЬатай манай хоёр сэрэгшэд Ьэл- 
гэхэ Ьэн. Дугар булангайхинень усадхалсаад, нугеедынь урда- 
liaa енрее ошоо бэлэй. Фашистын хажуугаар гарахынгаа тэндэ 
толгой уруунь автомадайнгаа сэмгээр буулгаа. Тэрэнь орой абяа- 
гуйгимр тэрэ дороо алдалан унаа юм. Ковалев нугеедыень ба
Ьал шууяа татангуй Ьалгаагаа Ьэн ааб даа.

Тиигээд партизан сэрэгшэдэй б'айра уруунь шамдан opoho- 
шпшь шолмосууд барандаа унтажа хэбтээд 11эн. . Нэн туруун 
пирамндадахи буу зэбсэгыень хуряан абаад, фашист нохосуудые 
газаа намнан гаргажа, манай коммунистнууд болон эдэбхитэдые 
юундэ нухэ уруу зоохо гэЬыень мушхеед, тэдээниие буудаха 
гэЬэн шиидхэбэри партизанууд нэгэн дуугаар абаа юм. Энэнь 
тон хэрзогы шиидхэбэри Ьэн ааб даа. Теэд партизануудта он
доогоор аргагуй байгаа. Юуб гэхэдэ, тэдэ шолмосууд ямаршье 
пэмэгуй олон тоото совет хунуудые амидыгаар зоогоо юм гэжэ 
нютаг зон гэршэлээ. ТиимэЬээ тэдээниие буудан Ьалгааха гэЬэн 

шиидхэбэри зуб Ьэн.
...Долгор еертэнь бури дутэлеед:
— Дугар, намда бишыхашье анхарал хандуулха дурагуй 

гуш?—гэжэ асууха юм.
— Намайе комнссида дуудаа. Сэрэгтэ мордожо болохоб. 

Нэгэн угеер юм Ьаа. шамда анхаралаа хандуулха сулеегуйб.

Энэониие ойлго, Долгор.
— Тэрэнынье тэрэ ааб даа. Дугар, энэрхы сэдьхэлтэй бо

ложо, Тантай хаа ганса уулзажа байхыемнн зубшеегыш.

— Долгор, ухаатай сэсэн эхэнэр гээшэш: бутэхэгуй зуйлдэ 
гараа ургэ гэжэ намайе баадхахаа боли. ШамЬаа боложо, на- 
мартаа хэЬэн алдуугаа мунее еертее хулисэдэггуйб.

— Дугар, тиихэдэ нэгэ удэр намтай аляархалдаЬан дээрэ
Ьээ муу муухай болошоогуй, тэрэл зандаа ябанат. Хиирэхээр 
шахуу болошоод ябаЬан намайе хаа ганса хухеэхэдээ муудаха- 
гуйт. Гуйнаб, Дугар!

Дугар энеэжэ ороно. Даншьс найдангяар малшан эхэнэрэй 
еертэнь хандаЬан ушарЬаа шалтагаантай энеэгээ ха юм.

— Дугар, инаг Дарнматнай минии тантай гуйЬые мэдээ-



шье Ьаа, намайе ямаршье ушарта нэгэ удаа хулисэхэ ёЬотой. 
Залуу эхэнэр ха юм. Танай ерээдуй байхада, минии тухай хэ
суу байдалда ороЬон байха. ТиимэЬээ минии энээндэ гараа 
ургэЬые ойлгохо.

Долгор иимэ бэлэхэнээр еерыень мэдэлдээ абахаа оролдохо 
юм гэжэ Дугар орой ухаан'даа оруулаагуй. Эерынь иимэ дурад- 
халтайгаар хандаа Ьаа, ондоо байгаа. Мунее Дугар бэшэ, харин 
Долгор иимэ юумэ дурадхана ха юм. Хэрбээ унжэгэн зеелэхэн 
дуухэй Ьаань?.. Ах, иимэ юумэндэ зурхэлхее 1тнахадаа тэнэг 
амитан гээшэш гэжэ Дугар еертее зэмэрхэжэ орошоно. Бухы 
наЬан соогоо бэе бэедээ унэншэ ябахаар инаг Дариматаяа Дугар 
шахаа угэнуудээ абалсаЬан байха. ТиимэЬээ бэеэ шангаар ба
рижа, энэ аюултай алхамЬаа холо байжа узыш гэжэ тэрэ 
еертее хандана. Теэд Долгор еерыншни туруушын дуран Гэбэ
шье шахаа угэеэ абалсаЬан инагынь бэшэ. Дугар хэдэн алхам 
гэдэргээ болоЬон хойноо зогсоодхино.

Дугарай толгой соо юунэй боложо байЬые ойлгоЬон Долгор:
— Дугар, наран Ьуухаа байна. Манайда орожо, амараад 

ош о,— гэжэ нахам орожо дурадхана.
— Долгор, эшэхэ нюургуй болошоо хэбэртэйш. Яашье ееры- 

ген барижа шадахаа болишоо гээшэ алтайш?— гэжй сухалаа 
хурэшэЬэн Дугар бури шарайгаа барылган, хэнэйшье халда- 
хаар бэшэ болошоно.

— Дугар, юундэ иигэжэ хунэй харашагуй болошобот? Муу 
юушье хэлээгуй бшууб. Ямар нэгэн таагуй юумэ хэлэжэ Ьанаа 
сэдьхэлыетнай зобоогоо Ьаам, хулисэхыетнай гуинаб.

— Долгор, намайе гомдоохо гэжэ оролдоно хэбэртэйш. 
Шамда ороо Ьаам, малшад юун гэхэб? Али намайе тэнэЬэн 
хундэ тоолоно алтайш? Би мунее дээрээ еерын толгойтой яба- 
паб. Хулисэ. Ондоогоор аргамни угы,— гэжэ хэлээд, Дугар Са- 
нага тосхон opolion харгы уруу орожо, гэр тээшээ гэшхэлшэбэ.

Дугарай хорёодоо дутэлжэ ябахада, халтар моритой колхо- 
оой туруулэгшэ Доной убгэн амадан:

— Дугар, манайда райвоенком ерэнхэй. Шамайе 11уулгажа 
абаашаха тухай хеерэлдее Ьэм. Муиеедее бусаха. Хулеэгээд бай,
— гээд, конторо тээшээ халтарайнгаа шогшоогоор ябашана.

Доной убгэн уржадэрЬее нааша райвоенкомадта ошохо ту
хайнь гурбадахияа хэлэбэ. Убгэжеелэй юундэ иигэжэ еерынь 
тиишэ ошохын тулее оролдожо байЬые Дугар ойлгожо ядана. 
Али «врынь аймаг эльгээхэ тухай убгэжеелые уялгалЬан бай
гаа ха гу?

Дугарай гэртээ ороходо, Даримань угтажа:
— Доной убгэжеел баЬал военкомадта ошохо тухайш Ьа- 

нуулаа гу?— гэжэ асууба.
— Военкомой машинада Ьуулсаад ошохо тухай дуулгаа.



Дарима энээнииень дууламсаараа, худэлхво болин зог-
COIUOHO.

— Инагни, Ьанаагаа бу зобо. Хуу Ьайн унгэрхэ.
— Ьанаамни зобоно. Шамайем сэрэгтэ татахань хаш. Юуб 

гэхэдэ, гэртээ бусаЬан энэ зургаан Ьарынгаа туршада минии 
угэ дуулангуй, эгээл элуур знхэ хундэл ниитын ажалда тэгшэ 
худэлнеш. Бэеэ гамна, бу худэлэ гэжэ хэды хэлээ бэлэйб,— гэжэ 
Дарима уйлагнахаараа болоно.

— Дарима, бу орнло. Убгэд хугшэдэй унасараа худэлжэ 
байхадань, тэдээниие хаража байгаад, яажа худэлэнгуй ябаха 
бэлэйб? Тиигээд худэлЬэнЬее боложо муудаагуй бшууб. Улам 
элуур энхэ тээшээ заЬараа бэшэ аалби! Нэгэшье удаа убдееб 
гэжэ хзбтээ Ьэн губ? Тиимэ ушар Ьанана гуш, инагни?

— Угыиьшьс угыл даа. Тиибэшье хамаг ажалда оролсохо- 
гуй байгааш.

— Инагни, юундэ еерыгее убшэн болгохые оролдохо бай
гаа бэлэйб?

— Доной убгэн шинии оролдолгые нугее тээшэнь ойлгоо 
гэжэ Ьанаиаб.

— Нугее тээшэнь ойлгоо гээшэшни хайшаа юм?
— Шамайе колхозойнгоо туруулэгшын тушаалда Ьуужа, 

вврыем шэрээЬээм халяана ха гу гээд, шинии дахин сэрэгтэ та- 
тагдахын тулвв бухы шадалаараа оролдоо ха.

— Инагни, хайшан гээд, иимэ муухай юумэн толгойдош 
(фобо хаб? Бусад тухай бу мууса Ьанажа ябыш.

— Дугар. минии хэлээшээр лэ байха бэлэйш.
— Дарима, энэ хэсуу сагта евЬэдынгве хубиин хэрэг тухай 

гу, ондоогоор хэлэхэдэ гансал еоЬэд тухайгаа бодохо ямаршье 
эрхэгуйб'ди. Нэн туруун олоной тулвв оролдолго гаргаха гээшэ 
бидэ хоёрой нэнгин уялга байха ёЬотой. Энээниие бу мартая, 
инагни,— гээд, Дугар Даримаяа тэбэрин, матарЬан елэн хара гэ- 
:;;)гыень альган дээрээ табижа Ьонирхожо орошоно.

— Шинии эдэ угэнууд зуб лэ юм ааб даа. Теэд мунее дээ
рээ энээниие ойлгохо ямаршье шадал намда угы гэжэ мэдыш.

Инагайнгаа хэлэЬэнЬээ шалтагаалан, Дугарай аймаг ошохо 
хусэлынь дэгдэи Ьалашана. Даримань сэрэгтэ дахин аб'тахань 
гэжэ мер тухайнь дэмы Ьанаата болоно ха юм. Комиссаархин 
уушхыень шагнажа узэЬэн бэеэрээ гэртээ арила гэжэ зангажар- 
хнха бшуу. Ллп Дугарай еерыгее элуур энхэб гэжэ тооложо 
ябахада, комиссаархиншье тиимэ шиидхэбэри гаргажа болохо 
гу? Тиимэ шиидхэбэриин гаргагдаашье Ьаань, Дугар гомдон 
голхорхогуй. Гансал Даримаяа орхижо ошохо гээшэ тон хэсуу 
байха гэжэ эли. Энэ зургаан пара соо Дугар инагтаа бури дутэ 
болоо. Мунее хахасаха болоо юм Ьаа, тэсэнгуй орилхо хаб даа 
гэжэ тэрэ Ьанаата болоно. Даримань илалтын найрые ойртуул-



хын тула хэхэ ёЬотой юумэеэ хуу хээш, ушее шамЬаа юун хэ- 
рэгтэйб гэжэ еерыень холодуулха дурагуй. Энэнь зубшье юм 
ааб даа.

Теэд дайсан шолмосуудай Эхэ оронойш газар уЬые дэбЬэжэ, 
хун зониие зобоон аашалжа байгаа сагта улбэр ядууб гээд, 
эльгээ тэбэреэд liyyxa гээшэ тон муухай ябадал болохо. Тиимэ
Ьээ улбэр улгэншье Ьаа, гартаа буу барижа шадаха юм Ьаа, 
дайсаниие сохихо хэрэгтэ ямаршье хун еерыгее гуйсэд зорюулха 
гээшэ. Тэрэл шалтагаанЬаа Эхэ ороноо хамгаалагшадай зэргэдэ 
жагсаха гээшэ еерынь эрмэлзэл хусэл мун. Мулхижэшье ябаа 
хадаа олоной хэрэгтэ еерыгее зорюулха гэЬэн патрнотическа 
алхам хун бухэн хэхэ уялгатай. Дугаршье энэ талаар арюун 
уургэеэ дуургэхэ гэнэ. Теэд Даримань энэ эрмэлзэлыень дорой 
мууда тоолон, еерыень еерынь ухаагуй хиирэЬэн амитан шахуу 
б'олгоно. ТиимэЬээ инагтаа Дугар ямар нэгэн гэмтэн мэтэ ха- 
рагда!1аниинь тон эли. Ямаршье гэм зэмэгуй аад, иигэжэ узэг- 
дэхэнь нэгэл аягуй юм ааб даа. Теэд яахабши!

ЮунЬээ болоо юм, госпитальдо комиссида ороЬониинь Ду
гарай толгойдо ороодхино Комиссиин гэшуудэй ЬууЬан таЬалгын 
уудэн дэлигдзэд, сестрануудай нэгэн:

— Нухэр Цыбиков, танине шмисси урина,— гэжэ дуулгаа
Ьэн.

Тэрэ уедэ комиссида ороЬон сэрэгшэ тэрэ та11алга сооЬоо 

гаража ерээд:
— Элуур энхэш гээ. Юуш мэдэхэгуй шудхэрнууд Ьууна 

хаш. Али мэдээшье Ьаа, зорюута еерыень элуур энхэ болгоо 
юм гу? Баруун хулэйм ула бута буудуулЬан тула аргагуйгеер 
убдэдэг. Теэд энээнниемшье тэдээнэй хэнииньшьс хараадаа абаа- 
гуйл. Нютагаа бусахам гэжэ ЬанаЬамнн тад Ьеергэ юумэ бо

лоо,— гэЬээр, нюдэдтее ylia гуйлгэнэ.
— Би фронт мордожо, дайсаниие сохихо хусэлэнтэйб. Теэд 

карточка дээрэм улбэр тулюур гэжэ унидэ бэшэгдэнхэй. Тиимэ
Ьээ комиссида ороЬоной хэрэгшье угы гээшэ гэжэ Ьанагдана. 
Ядуу амитан гэЬэн шиидхэбэри гаргахаараа гаргаха ха юм,— 
Дугар энэ таЬалга уруу оролтой гу, угы гу гэжэ зогсожо байгаа 
бэлэй.

Эгээл энэ уедэ уудэн дэлигдээд, тугаарайхи сестра:
— Танай тургэн орохые комисси урина, нухэр Цыбиков,—

гэбэ.

Дугарай ороходо, ута столой саана арбаад сэрэгэй хубсаЬа- 
тай хунууд Ьуугаа Ьэн.

Танихашуулынь гэхэдэ, госпиталиин начальник, ахамад 
хирург Василиса Макаровна болон ушее хоёр эхэнэр эмшэд.

Дугар Василиса Макаровнагай сэрэгэй хубсаЬатай ябахые 
эндэ анха туруун хараа юм. Яб гэмэ шандагар сула бэетэй, обо-



гор ундэр убсуу сээжэтэй эхэнэр гэЬэн шиидхэбэридэ ерэЬэнээ 

Ьайн Ьанана.

Суршэгэр нарихан бэетэй аад, бууралтажа ябаЬан халзан 

толгойтой, нюдэндев шэлтэй хун хоёр тээнь ЬууЬан госпиталиин 
начальник ахамад хирург хоёрЬоо юушьеб Ьуража, харюунуу- 

дыень шэхээ заласагаан шагнаха юм.
Тэрэ суршэгэр хунэй бариЬан карточкаар тухайлжа, еер 

тухайнь хеерэлдеен болоногуй гэжэ Дугар ойлгоо бэлэй. Гэбэ- 
шье тэрэл суршэгэр эрэ комиссиие толгойлно гэжэ эли. Эсэстээ, 
тэрэ халзан толгойтой хун еерыень худэлсэгуй шэл нюдеер 
шэртэшоо Ьэн. Зэрлиг зэбуун харасатайнь аймшагтай. 0ерынь 
айлган Ьурдеехэ гэЬэн зорилготой гээшэ гу гэжэ Ьанагдахаар 
бэлэй. Олон сэрэгшэдые шалгажа, тэдээнЬээ элдэб эреэн хараал- 
нуудые эсэтзрээ шагнаЬан тула баЬал энэ урдахи амитамни 
юун лэ гэжэ хашхархань ааб гэжэ тон туруун Ьурыень дараха 
гэЬзншуугаа узэгдэхэ юм. Ондоо иигэжэ еертэнь сухалаа зуу- 
хэйлхэ ямаршье шалтагаан угы. Тиигээд лэ тэрэ урагшаа улын 
Ьагад асуугаа Ьэн:

— Нухэр сэрэгшэ, дайсаниие сохихоор бэлэн гут?
— Нухэр полковник, бидэнэй урда командир зогсоно,—  

гэжэ Василиса Макаровна заЬаадхёо юм.
— Командир?..— гэжэ этигэжэ ядаЬандал дуугараад, пол

ковник еерынь карточные ирасагаан ш агааха юм. Эсэстээ, хэн- 
дэшье хандангуй шахуу амалаа бэлэй. — Партизан отрядай 
командир!,

Тэрэ Ьуулдэнь еерЬеень партизан командирай ямар нэгэн 
тэмдэг олохо гэЬэндэл сухалтай нюдэдеерее шэртэхэ гээшэнь 

аргагуй Ьэн.

Василиса Макаровна тэрээндэ юушьеб хэлэхэ юм. Ахамад 
хирургын хэлээшые орой дуулаагуйдэл, тэрээндэ харюусангуй, 
тэрэ полковник еертэнь тугаарайхи асуудалаа дабтаа Ьэн:

— Нухэр командир, дайсаниие сохихоор бэлэн гут?
— Бэлэн!

— Тиигээ Ьаа эндэ юун угэ байхаб! Танайхяар лэ болог.

— Нухэр полковник, командир Цыбиков хахад уушхагуй 
хун лэ,— гээд, Василиса Макаровна карточка дээрэнь зааж а

харуулха юм.

Полковник баЬа карточкыень ш агаажа ороо Ьэн. ЭхинЬээнь 
абаад адагтань хуртэр нэгэшье угэ алгасангуй уншана хэбэртэй. 

Тиигээд:

— Нухэр Цыбиков! ^Комиссиин гэшуудые туршажа, «Дай
саниие сохихоор бэлэнби!» гээ гут?— гэжэ нюдэдее худэлсэгуй 
болгоп шсруунээр харуулаа юм.— Али, нээрээшье, элуур энхэ юм 

гут?



— Ш алгажа узэхэ хэрэгтэй,— гэжэ комиссиин гэшуудэй 
нэгэн дуугараадхёо бэлэй.

Полковник тэрээнэй Ьурые дараха гэЬэншуугаа сухалтай- 
гаар шагааЬанайнгаа удаа цомиссиингаа бэшэ гэшууд дээрэ 
харасаяа тогтоохо юм.

Теэд тэдэнь барандаа шахуу ■ толгойнуудаа гунхуулан, 
уруугаа харахадал болоод, дуугай Ьуубад.

Полковник! мунее Цыбиковэй бэеые шалгажа узэхэ тухай 
амалЬан хун тээшэ хараж а:

— Нухэр Цыбиковые фронт эльгээхэЬээ байтагай ушее нэгэ 
жэлэй туршада уушханай талаар тусхай клиникэдэ эмнэхэ шу
хала, — гээд, удаань ахалагша хирург тээшэ хараж а асуугаа 
Ьэн.— Тиимэ арга олдохо гу?

—  Олдохо ааб даа.
— Тиигээ haa нухэр Цыбиковые тусхай клиникэдэ эльгээхэ 

гэЬэн дурадхалые зуб дээрэ тоолоЬон хунууд гараа ургэжэ ба- 
талаябди,— гээд, полковнигой гараа ургэхэдэ, тэрээнэй хойноЬоо 
комиссиин бэшэ гэшууд ургее бэлэй.

— Намайе фронт эльгээгыт гэжэ гуйналби!— гэжэ Дугар 
нюдэдтее yha гуйлгэИэнее мунее Ьанана-

— Нухэр Цыбиков, Танай тушаа тиимэ шиидхэбэри абаа 
Ьаамнай, бидэниие баранииемнай трибуналда угэхэ хэрэгтэй,— 
гэжэ Василиса Макаровна буришье хатуурхаа бэлэй.

Дугар тэрээнЬээ хойшо hapa шахуу хэзээл тэрэ тусхай 
уушханай клиникэ гээшэдээ эльгээхэ юм ааб даа гэжэ хулеэгээ. 
Харин тэрээнэй орондо еерыень гэртэнь ябуулаа юм.

Дугар иигэжэ унгэрЬэн уе саг тухайгаа бодолготон, урдаа 
зогсожо байЬан Даримаяа мартаЬанаа ойлгон гэхэдээ ЬэриЬэн- 
шуугаа боложо, инагаа шуурэн, вальс хатаржа орошоно.



ХОЁРД ОХИ  БУЛЭГ

1

Алена 1943 оной эхеэр еерыень тушаахаа гарыень арадань 
уяха г е ж э  байЬан фашистые толгойгоороо ургэ УРУУНЬ сохижо 
унагааЬаар, пистоледынь саб шуурэн абажа, юугээшье ойлгохоо 
болин тээлмэрдэшоод шахуу байЬан обер-лейтенат Ганс Цвейгые 
буудажа урьдее юм- Нарихан аад, Ьургаагтал суршэгэр ундэр 
тэрэ шудхэр матаралдан орёолдоЬоор мухаришоо бэлэйл.

КабинедЬээ гуйжэ гараЬан тарган шалхагар полковник Эрих 
Шварц еерыень буудажа унагаагаа Ьэн.

ЭдээнЬээ ондоо юушье Алена Ьанадаггуй.
Мэдээ орон гэхэдээ, нэгэл газар гэр соо ундэр наЬатай тее- 

бии таабай хоёройдо хэбтээ ха юм. Нюдее харан  гэхэдэнь, ундэр 
наЬатай хугшеедэй толгойень эльбэсэгээн:

— Бу ай. Бидэ ееЬэдын зомди. Белоруссуудбди,— гэжэ шэ- 

бэнэбэ
Басаган дуугарха гээд нэгэшье угэ амалжа шадаигуй, мэ- 

дээгээ табижа, ондоо юушье дахяад дуулаагуй. Али тэрэ хуг
шеедэй дахяад юушье дуугараагуй Ьэн гу, тиигээд юунэй боло- 
Ьон тухай Ьанаха мэдэхэ юумэниинь угы.

верынь мэдээ орож о, алмайрхаа болижо, бараг болоходонь, 
ундэр наЬатай убгэжеел еертэйнь юунэй болоЬон тухай, хайшан 
гээд гэртээ асарЬанаа хуу хеерее юм: алуулЬан хунуудые зоо- 
дог нухэ уруу еерыень фашистнууд хаяжархиЬан байгаа.

Амигуй хосорон Ьалаа гэжэ Ьанаад, алуулЬан манай пат- 
риодуудтай хамта еерыень нухэ уруу шэдэлсэЬэн байгаа хаш. 
Нэгэн угеер Ьаа амитай амигуй хоёрыень__шалгажа узеегуй бай
ж а болоо. Угышье Ьаа партизан тагнуулшан гээд амидыгаар 
зссхо гэжэ Эрих Ш варц шиидхэхэдээ болоо. Унэн дээрээ юунэй 
болоЬые элируулхэ, мэдэхзнь хэсуу юм ааб даа.

Ерофей убгэжеел ой соогуур мушэр суглуулжа ябаЬаар, 
алуулЬан хунуудтэй нухэнтэй ушарЬан байгаа. Тэрээнээ шорой- 
гоор хушангуй орхиЬон юм. Ушеел алаЬан зобооЬон хунуудээрээ 
тзрээниие дуургэхэ зорилготой байЬаниинь мэдээжэ.

Убгэжеелэй эрмэг дээрэнь нилээн зогсожо, нюдэдтее yha 
гуйлгэн орлин, фашистнуудые еерынгее мэдэдэг хараалай Ьуул-



шын угэнуудээр х арааж а  байтарынь тэдэ зоогдоошодой дундаЬаа 
гэншэн ёолохо дуулдаа ха юм.

Тиихэдэнь Ерофей убгэжеел сошон айЬандаа, гэдэргээ 
унашан алдабашье, энэ дайнай уеын харата жэлнууд соогуур 
ухэл гээшые харахараа  болоЬон хадаа бэеэ шангаар барижа 
манай ороной коммунистнууд болон эдэбхитэдые .фашистнууд 
алан хюдадаг гэжэ толгойдоо оруулан сасуу ямар нэгэн пат- 
риодые амидыгаар зоогоо ёЬотой гээд, алиниинь ёолоно хаб гэжэ 
анхаралаа хандуулан байтарынь шаралгы уЬэтэй эхэнэр худэл- 
хэдэл болоо Ьэн. Тэрэ эхэнэр метр ш ахуу гунзэгы доро хэбтээ. 
Убгэжеел нухэ уруу бэлэхэнээр оробошье, ухэЬэн хунуудые 
харахадаа, хэдэн удаа буглэрэн алдажа байгаад, зоогдоЬон ху- 
нуудэй дундаЬаа мунеехи эхэнэрээ арай шамай сулэелжэ шадаа- 
Тиихэдээ фашистнууд бул хурэжэ ерэЬэй даа гэжэ наманшалха 
мургэхеерее болоЬыень хэлэхэ гут!

Нухэ уруу ороходонь бэлэн байбашье, нухэнЬее гараха 
гээшэ гу, тэндэЬээ ухэЬэн амиды хоёрой хОорондо хэбтэЬэн ху- 
ниие гаргаха гээшэ тон хэсуул зуйл байба. Убгэжеел арай ш а
май даажа, мунеехи эхэнэрээ нухэнэй амЬар дээрэ гаргаа.

Тиигээд лэ басагые яаж а гэртээ хургэлхэйо гэЬэн асуудал 
убгэжеелые зобоожо ороо. Нилэпн бодолготоЬокойнгоо удаа ар- 
багар шэлбууЬ.этэй хуЬанай мушэрнуудые суглуулжа, хуурай 
мушэр уяха гэжэ абаад ябаЬан oohopoopoo кзхэдхэжэ боогоод, 
дээрэнь еерыень хэбтуулээд, замдаа олон удаа амарЬаар, бухэли 
удэрее дуурэн шэрэжэ, ойн дундахи энэ газар гэртээ арай ш а
май амитайгаар асарпан туухэтэй. Убгэжеелэйдэ уни удаан соо, 
ондоогоор хэлэхэдэ хул дээрээ гаратараа аяар  хахад жэлэй 
туршада ухэЬэн амиды хоёрой хоорондо ©ерын мэдээгуй шахуу 
зобохоороо болоо. Хэды тиимэ хэсуу байдалда байгаашье Ьаа,' 
энэ хоёр Ьайн Ьайхан сэдьхэлтой ундэр наЬатай хугшэдэй удэр 
Нунигуй анхарал оролдолго гаргаЬанайнь аш аар хул дээрээ 
гараа бшуу. Эдэ хугшэдЬее гадна еорыекь аргалха, эмнэхэ хэ
рэгтэ арбаад газар гэрнуудЬээ буридэЬэн Ьууринай зон: убгэд

хугшэд болон ухибууд— барандаа хабаадаа гэхэдэ алдуу болохо- 
гуйл. Заримшуулынь нэгэ халбага гу, угышье Ьаа, нэгэ аяга жэ- 
мзс гу, ушее opooho а са р х а ; нугеедуулынь нэгэ хоёр Ьархяагтай 
орож о ерэхэ. Басаган удэр хоногуудай унгэрхэ бури улэ мэдэгдэ- 
хээр тэнхэжэ эхилбэшье, еерыень ухэлЬее абарЬан убгэн хугшэн 
хоёртошье, ушее газар гэрнуудтэй ойн дундахи Ьууринай хун 
зондошье еерее хэн байЬан тухайгаа хэлэхзэ залхуураа. Хэрбээ 
фашис захиргаанда худэлЬэн тухайгаа хэлэз юм haa, энэ Ьуури
най зон еерыем Ьалгаажархиха юм гу гэжэ айгаа. Иимэ аюул- 
дашье оронгуй, амиды улэг гэе даа... Газар гэрнуудтэй Ьууринай 
хэн нэгэн фашистнуудай Ьабарта орош оо юм Ьаа, доромжололго 
хашалтануудыень тэсэнгуй, еереешье ойлгонгуй, еер тухайнь



ама алдажа болохо ха юм Тиигээд лэ басаган еерынгее хэн 
байЬан тухай хэлэхээ зурхэлдэггуй.

Гэбэшье мэдээгуй хэбтэЬэн уе соогоо алмайгаар ама алдаИан 
байгаа ха губ гэжэ Ианаата болодог. Теэд Ьэмээхэнээр хэн юун: 
гзнэ ааб гэжз шагнаархахадань, газар гэрнуудтэй Иууринай 
хун зон еерынь туруундээ юу хэжэ ябаЬан тушаа нэгэшье удаа 
амалдаггуй. Мэдээгуй хэбтэхэ уедее алмайржа, вер тухайгаа 
улуу булуу юумэ дуугаржа, еерыгее элируулжэрхёогуй юм haa, 
Ьайн байгаа-даа гэжэ бУтуудээ шэбшэдэг.

Басаган Ьайжарха буреэ партизануудта ош охо тухайгаа 
бододог болобо.

Тон туруун хаана хэбтэЬэнээ хоёр хугшэдЬее Ьуража мэ- 
дэжэ абаа: Витебск хотоЬоо баруун хойшоо хорёод модо тухай- 
да ойн дундахи газар гэрнуудтэй Ьууринда хэбтэнэ. Партиза
нуудта ошохо болоо юм haa хайшаа ош охо бэлэйб гэжэ басаган 
удэр Ьунинуудзэ ото бодолготодог болоо. Эсэстээ, еерынгее мэ- 
дэхэ партизан отрядай гол h y y p n H  болохо Толмачево тосхон 
Витебск хотоЬоо баруун хойшоо нилээн холо ойн тэгэн дунда 
оршодог гэжэ урдынгаа мэдэсыэ толгойдоо тобойлгожо шадаа 
юм. Гэбэшье тэрэ отрядынь тэндэ байрлана ха гу гэЬэн асуудал 
басагые зобоодог. Аюулда орож о ухэЬэн тооной аад, аяар хахад 
жзлэй туршада аргалуулжа амидыран, хул дээрээ гараа бшуу- 
Энэ хахад жэлэй туршада ямаршье хубилалта боложо болохо. 
Толмачево тосхоной дэргэдзхи партизан отряд байраяа урлин 
Ьэлгэжз, ондоо тээшээ ябашаЬан байхадаа магад.

Ушее тэрээнЬээ гадна еерыень таниха хунууд тэрэ отрядай 
буридэлдэ улеэ ха гу? Туд отрядай командир Дугар Цыбиков 
тэндээ командир зандаа гээшэ ха гу, али дайн байлдаан соогуур 
баатарай ухэлеер унажа, хада гэртээ орожо, бухэ нойроор ун- 
танхай ха гу? Ушее ш архатажа болохо.

Хэрбээ партизануудта хурэжэ шадаа юм Ьаань, еерыень 
таниха, ушее партизан командир Цыбиковэй даабаряар фашис 
захиргаанда орож о худэлЬыень баталан гэршэлжэ угэхэ хунууд 
тзндэ олдохо ха гу гээд басаган Ьанаата болоно.

Унэн дээрээ энээнииень мэдэхэ хунуудэй угы байгаа Ьаань, 
Эхэ орондо урбажа, фашистнуудта еерыпее худалдаЬан этэгээд 
гээд, сахада улгэжэ Ьалгааха тухай шиидхэбэри партизанууд 
гаргажархиг даа?.- Иигэжэ Ьанан гэхэдээ, тэрээнэй толгойн уЬэн 
арбайн бодошоходол гэбэ. ©еЬэдынгее хунуудэй raphaa иигэжэ 
хосорон Ьалаха гээшэ хэды муухайб даа. Иигэжэ басаган парти- 
зануудай энээн тушаань шиидхэбэри гаргажархёод байЬандал 
голхорно. Унзн дээрээ тиимэ шиидхэбэри бии болошог даа?! 
Тэрэ ушарта юун болохоб? Басаган еерее хосорон Ьалаха, тии
гэжэ газарай нюруу дээрэЬээ усадхагдаха. Нарата дэлхэй дээрэ 
еер тухайнь тиигэжэ ямаршье дурасхаал улэхэгуйл-



Партизан отрядта таниха хунуудэй угы байгаа юм Ьаань, 
еерыень хэншье аршалха хамгаалхагуйл. Фаш ис захиргаанда 
партизан командованиин даабаряар худэлжэ, ееЬэдынхидтее энэ 
тэрэ мэдээнуудые эльгээжэ туЬалЬыень хэншье гэршэлэн, еерыеш 
абарха аршалхагуй. Басаган энэ ЬаналЬаан хэды зобобошье, 
партизануудые бэдэрхэ, тэдээнэй буридэл соо ябажа, фашис но- 
хосуудые сохилсохо гэЬэн шиидхэбэриЬээн арсаха шадалгуй бай
ба. Теэд эязэнзэ бодото дээрээ я аж а бэелуулхэб? Тон хэсуу зуйл 
болоно. Партизанууд тушаа хэдэн удаа дурдахадань, убгэн 
хугшеедэй хоёрой алинииньшье эгээл yha балгаЬандал хододоо 
дуугай байжа унгэргэдэг. Партизанууд тухай дурдахадань, ду- 
лии балайнууд болошоно гу гэхээр агша- Магад тэдэ ойн эзэдэй 
байра мэдэдэггуй дээрэЬээ гу, угышье Ьаа тэдээнтэй ямаршье 
холбоо барисаагун дээрэЬээ дуугай байхадаа болоо. Ушее еертэнь 
этигэл ядаЬан дээрэЬээ мэдэдэгшье Ьаа, хэлэхэгуйдее магад.

Юрдее энээниие басаган шиидхэжэ ядахадаа, еерее парти- 
зануудые бэдэрясэ ошоо Ьаа гэжэ Ьанадаг. Гэбэшье Ьуулэй Ьуул
дэ энэ ЬаналЬаан арсаха баатай болоо. Юуб гэхэдэ, бэень ушее 
Ьула, тиимэЬээ партизануудта хурэхэЬее туруун хосорон Ьалахаб 
гэжэ айдаг. Зугеер партизануудта ошохо гэЬэн Ьаналынь удэр 
хоногуудай ошохо тума улам гааража, Ьууха байха газараа 

олохоо болишоо шахуу-
Иигэжэ бодолготожо Ьуухадань, Ерофей убгэжеел шарай- 

шалжа, нилээн еерыень хараад Ьураба:
— Анфиса, шамайе юун зобоонооб? Нюур шарайЬааш энээн 

тушаа уншахаар байгдана.
Анфиса харюудань убгэжеелые нилээн шарайшалжа, дуу

гай Ьууд гээд асууба:

—  Партизануудтай ямар аргаар ниилэжэ болохоб?
Энэ хэлээшыень шагнаЬанайнгаа удаа Ерофей убгэжеел 

дуугай Ьуужа бодолготоод, юуншье гэнгуй саашалшаба.

©ерынь партизанууд тухай асуужа эхилхэдэнь, хододоо 
ш ахуу иигэжэ харюусангуй унгэргэдэг зантай юм. Ямар шалта
гаан дээрэЬээ харюуЬаа хулжадагыень тайлбарилан элируулхэ 
шадал басаганда угыл. Магад ЬууринЬаамнай гаража ошохонь 
гэжэ дурагуйдэдэг ха гу гэжэ басаган заримдаа еерЬеен асуу- 
гаадшье узэдэг. Теэд энэнь ямаршье харюугуй улэшэдэг ха юм- 
Угышье Ьаа убгэжеел энэ ухин партизануудта юугээ хэхээ ошохо 
гээ юм гэжэ дураа гутадаг дээрэЬээ харюуЬаа зайсахые оролдо
дог байжа болоо.

Магад еерынь фашис захиргаанда партизан командованиин 

даабаряар худэлЬэн тухайгаа убгэжеелдэ хэлээ юм Ьаань, асуу- 
далдань убгэжеел тад ондоогоор хандажа болохо Ьэн гу гэжэ 
басаган еерЬеен асууха юм. Эгээл энэ шалтагаан дээрэЬээ Еро
фей убгэжеел еерынь табиЬан асуудалда харюусадаггуй гээшэ



гу? Али мунее тэрээндэ юу хэжэ ябаНан тухайгаа хуу бага- 
нииень хеерэжэ угэлтэй гу? Тиигэн сасуунь партизан отрядуудай 
хэн нзгэнтэй гу, тэдээнэй ямар нэгэн тулеелэгшэнэртэй уулзуул- 
ха гээшэ гу?

Басаган мунеедэр энээн тушаагаа убгэжеелдэ хэлэхэ гэжэ 
аман дээрээ асарНан хойноо бэеэ бариба. Дайсанай талада орожо, 
Эхэ ороноо худалдаЬан ухин аад, еерыгее сагааруулха гэжэ пар
тизан командирай даабаряар фашис захиргаанда худэлееб гэбэш 
гэИэн тобшолол хэжэ болохо гэжэ айгаа бшуу. Энээнииень гэр- 
шэлэн угэхэ хэншье эндэ олдохогуй губ даа- Тиигээд энэ Нанал- 
Иаан арсаха баатай болоо. ©ерынь еерыгее хэхэ газараа олохоо 
болижо, тэршэлжэ байИыень энэ газар гэрнуудтэй ойн дундахи 
Иууринай хун бухэн Ьайн мэдэнэ. Гэбэшье энээнииень бултанИаа 
улуу ехээр мэдэдэг саб сагаан толгойтой, нюурыень гуйсэд ш а
хуу хушажархиИан хужэ сагаан Иахалтай Ерофей убгэжеел эдэ 
бугэдыень ойлгоо хараагуйдэл еерыгее харуулна гу гэжэ Нана- 
хаар лэ.

Убгэжеел Нэб-Нэб гэшхэлНээр, хажуудань ерэжэ hyyhaap:
— Хуухэмни, юуншье тухай бу Ианаата бололши. Ушее 

бэеш Пула. Гартаа буу барижа, дайсаниие сохихо тухай Ианаата 
болоИоной улуу. Нэн туруун хайшан гэбэл хул дээрээ гараха 

тухайгаа бодохо ёИотойш,— гэбэ.
— Хул дээрээ гараа шахуулби.

— Зуб даа, хул дээрээ гараа шахууш. Теэд тэнхээ орохош- 

ни ушее уды, саг хэрэгтэй,— гэжэ убгэжеел Ианаа алдаба.
Басаган бэеынгээ Пула байИые хэды мэдэжэ байбашье, дай

саниие гартаа буу барижа сохихо гэИэн ИаналИаан арсаха ша-

далгуй байИан тула:
— Гартаа буу барижа, дайсаниие сохёогуйдее Ианаамни

хэзээшье амархагуйл, —  гэбэ.
Убгэжеел энэ удаа баНал дуугай Иуужа унгэргэбэ: юун

шье тухайб даа бодолготоИон хэбэртэй.
— Намайе партизануудтай уулзуулыт .даа. Угышье Наа, 

Иууринайтнай хун зонИоо партизан отряд эмхидхээд, фашист
нуудые сохиел. Та энээн тушаа юун гэхэбта?— гэжэ Анфиса 
убгэжеелИее Иураба.

Ерофей убгэжеел сагаан толгойнгоо абар табар уИые эльбэ- 

сзгээгээд дуугарба:

— Партизан отряд байгуулха!.. ХаанаИаа тиимэ юумэн 
толгойдош оробоб?.. Нэгэшье эрэ хун эндэмнай угы губээ-

Убгэжеелэй хэлээшэдэ арсахын аргагуй. Унэн дээрээ эрэ- 
шуулгуйгеер элдэб эрезн зэбсэгуудтэй дайсаниие хайшан гээд 

сохихо тушаагаа басаган еерее бодожо узеегуй ха юм.

— Ьууринайтнай эрэшуул хуу партизан отряд байгуулаад, 
дайсадые сохино ёИотой. Эгээл тэрэ шалтагаан дээрэИээ та пар-



тизануудай байрые мэдэнэт. Намайе тэндэ хургэхыетнай гуй

наб,— гэбэ басаган.
Убгэжеел харюудань юушье дуугарангуй, ИууриЬаа бодожо, 

Ьанаа алдаад, нэгэ хэды соо дуугай зогсобо.
Анфиса убгэжеелэй Ианаа сэдьхэл соо ямаршьеб тэмсэл 

боложо байна гэжэ ойлгоод, дахяад дуугаржа, тэрээниие хаша- 
раахаяа зурхэлбэгуй.

Басаган тиигээд тэрээниие угэ дуугуйгеер удаан хараж а  

зогсобо.
Убгэжеел ганса нэгэн ногоо таЬалжа, тэдээнээ амандаа хэ

жэ, муйтыжэ мохошоЬон шудеерее жажалха юм. Сааш аа нэгэ 
хэды алхам ошоЬон хойноо гэдэргээ эрьежэ, еерыень удаан ха- 

раЬанайнгаа Ьуулдэ:
—  Шиниихеэр болог даа. Таатай зохид саг дайралдуулжа, 

партизануудые бэдэржэ ошохобди,— гэбэ.
—  Ьайн даа!— гэхэдээ, басаган Ьанаа сэдьхэлэйнгээ бая- 

раар бусалжа байЬые ойлгобо.
—  БаярлаЬанай улуу. Ушее партизануудые олоогуй 

бшуубди.
— Та*ай партизануудые бэдэржэ ошохо тухай зубшеелее 

угэЬэндэ баярлангуй байхын арга бии аал!
— Анфиса, энээн тушаа хэншье мэдэхэ ёЬогуй.
— Ойлгостой!

2

Ерофей убгэжеел харгышантай аяар арбан табан хоногые 
ото шэгэдхэ бутуу ой соогуур ябажа, элдэб жэмэс болон ямаршь
еб ногооной ундэЬеер ул хоол залгаЬаар, газар гэрнуудтэй ойн 
дундуурхи Ьуурин соогуур хоноЬоор, нэгэл сйн дундахи тал- 
майн захада хурэжэ ерэбэд. А яар  хахад Ьара эсэжэ элэтэрээ 
ябаа бшуу.

Анфисын тухайлхада, Витебск хотоЬоо баруулжаа нилээн 
холо ябаЬан хэбэртэй- Юундэ баруулжаа ябакабди гэжэ басаган 
Ьанагша Ьэм гэхэдэ, углее бури каранай гарол ундэр нарЬадай 
хоорондуур зуун тээЬээ сумэрэн ородог Ьэн. Тиихэдэ «нилээн 
холо» гээшэнь хэды шэнээн зай байгаа юм басаган еорее хэлэжэ 
шадахагуй. Хэрбээ удэр бури адагынь арг'ан модо ябаа юм 
Ьаань, тэдэ зуун табин модо зай гаталЬан белено. Иишэ тиишээ 
нугаржа хотиржо байжа ябаЬан хадаа эгсэ г-агынь хэлэхэ болоо  
Ьаа арбан модо лабтай ябапак байха. Маг-ад арбак модонЬоо 
нэгэ бага улуушье ябаЬан байхадаа болохо.

Басаган хоёр жэлэй саада тээ намартаа гурбан хоногЬоо 
улуу бэшэ ябажа, Витебскдэ хурэЬэнее Ьайн ланана-



Тиихэдэ тэнхээ тамир Ьайнтай байЬанаа хараадаа абаашье 
Ьаань, энэ арбан табан хонсгой туршада тиихынхидээ орходоо 
яашгуй холо ябаЬан шэнгеэр узэгдэхэ юм.

Магад убгэжеел еерыень ямаршье аюулда оруулхагуй гэжэ 
нэгэ газартаа зрьелдэЬэн дээрэЬээ замдаа оло хоноЬон байбад гу?

Мунеехи ойн дундахи багашаг соорхойн урда талада Ьуужа, 
нилээн оршон тойронхиие шэнжэлЬэнэйнгээ удаа убгэжеел 
ама лба:

— Зуб ерээ хабди.

Убгэжеелэй юун тухай иигэжэ дуугарЬыень басаган ойл- 
гсбогуй. Ушее тэрсэнзй. юу хэлэхые дуулахаа Анфиса нилээн 
дуугай зогсоод, оидоо юумэ хэлэхэ дурагуй байЬыень ойлгом- 

соороо:
— Ду~э гу?— гэжэ асууба.
Убгэжеел харюусахын орондо еэр тээшзнь хёлойжо хараад :
— Ю ун?— гэжэ шаршаганаба.

хуураа ха io:v:. Ундэр наЬатап харгышантай ябаа хадаа тэрээ- 

гуй- Улуутэ амалжа, ундэр наЬатай хуниис сухалдуулхаЬаа зал- 
хуураа ха юм. Ундэр наЬатан харгышантай ябаа хадаа, тзрэз- 
нэй аяые хараж а яб'ахын орондо олон табые асуужа, уур хи- 
лг'нсэгыень худэлгэжэ. хэзээшье болохогуйл. Тэрэшьегуй юун 
тухай асууЬыень Ьайн ойлгожо. байгаашье Ьаа, знээндэнь дура- 
гуйдзжэ, «Ю ун?»— гэжэ гэдэргэнь асуугаа бшуу.

Нэгэ хэды ябаЬан хойноо Ерофей убгэжеел гэдэргээ эрьен- 

п:ээ толгойгоо ундылгэн:
—  Дутэлее ёЬотойбди,— гэбэ.
Гэбэшье Анфиса угэ дуугуйгеер ябажа, убгэжеелэй «Дутэ

лее ёЬотойбди!»— гэЬэн угэнуудтэ анхаралаа хандуулха юм: 
энэ хэлээшэнь icy тэмдзглздзг том бэ? ЭндэЬээ зуун метр холо 
гу?.. Магад модо тухай ябагдаха ха гу?-. Али таба зургаан мо- 

доной тухай зай гаталхань улее алтай?
Анфиса энэ асуудалнуудтаа юуншье гээд харю усажа шадаха- 

гуй байЬандаа голхорно.
Убгзжеел ябууд дундаа эрьежэ:

— Ьанаа зобохоор бэшэ улее!— гээд, ябасаа ургэлжэлуулбэ.
— Модо тухай болохо гу?— гэжэ Анфиса харюудань асуу- 

хя юм,

— Модо тухай!.. Модо тухай!..— гэжэ. убгэжеел дурагуйдэбэ.
Ундзр наЬатын энэ хэлээшзЬаэ тобшолол хэжэ, ушее холо 

ябагдаха гэжэ ойлгон, ондоо асуудалтайгаар хандахаяа зур- 
хэлбэгуй. Нилэзн яб'аад байхадань:

— Зогсогты! Бу худэлэгты!— гэЬэн захиралта эгээл газар 
дороЬоо гу гэхзэр дуулдаад, хэншье харагдабагуй.

Ерофей убгэжеелэй зогсон сасуу Анфиса тэрээнэй хойно 
нюргандань халхалагдан худэлхее болишобо.



—  Буутай haa хаягты!— гэжэ 6aha захирба.

—  Бидэндэ юуншье угы!
Унуули нуулын саанаЬаа улабар бутуу Ьахалтай хун, ф а

шис солдадуудай абаад ябадагтал автомат зуунхэй гараж а ерээд:
— ХаанаЬаа ябаЬан зомта? —  гэжэ асууба.
— Ойн дундахи газар гэрнуудтэй Ьууринай зомди!— гэжэ 

убгэжеел паршаганаба-
— Хайшаа ош ожо ябанаб'та?
— Партизануудтай уулзахаа ябанабди. Та хэн гээшэбта?— 

гэжэ убгэжеел асууба.
— Минии хэн байЬаар яаха гээбта?— гэжэ бутуу Ьахалта

шангарба. ’--i-i
— Партизан гуш, али бэшэ гуш?— гэжэ Ерофей убгэжеел 

добтолхо юм.
— Бутуу Ьахалта убгэжеелэй эдэ угэнуудЬээ тээлмэрдэн, 

абаЬаар хэлэхэ угэеэ олобогуй.

Эгээл энэ уедэ нуулын саанаЬаа баЬал автомадтай хун гара
ж а ерэмсээрээ:

— Мэндэ сайн, Ерофей таабай!— гэжэ амаршалба

— Мэндэ, хубуумни!.. Хэн гээшэбши?— гэжэ убгэжеел гэ- 

дэргэнь асууба.
— Таняад яахатнайб даа— гэжэ тэрэ дуугараад, бутуу Ьа

халта тээшээ хараж а нэмэбэ.— Ерофей таабайе зобоогоод яахаш- 
ниб даа.

— Партизануудтай уулзахаа ябанабди гэнэ ха юм.
— Ерофей таабай, ямар хэрэгээр партизануудтай уулзаха 

гээбта?— гэжэ мунее Ьуулдэ ерээшэнь асууба.
— Фашистнуудые гартаа буу барижа сохихоо партизанууд 

болохо гэнэбди,— гэжэ убгэжеелэй орондо басаган харюусаба.
— Анфиса зуб хэлэнэ.
— Анфиса басагантнай гу?— гэжэ бутуу Ьахалта аЬалдаба.
— Басагамни.
— Эндэ партизанууд угы. Хэрэггуй зон энээгуур ябадаггуй 

юм. Гэдэргээ бусахаДаа болохот.
— Партизануудай буридэлдэ орожо, дайсаниие сохихомнай 

гэжэ хэлээ бшуубди. Тиихэдэ хэрэггуй зон гэхэт,— гэжэ Анфиса 
хеереендэ оролссобо.

Бутуу Ьахалтын дуугаржа урьдингуй байхадань:
— Хэд юуд хадаа гэдэргээ бусахыемнай захирбат?.. Али 

энэ ургэн ехэ ойн эзэн болохо гээ гут?— гэжэ убгэжеел шангарба.
— Ойн эзэдЬээ ушее улуубди.
— Ойн эзэдЬээ улуу тиимэ ямар зон бии болоо юм?! — 

гэжэ убгэжеел асууба.
— Тиимэ зон партизанууд гээшэ!— гэжэ Ерофей убгэжее- 

лые таниха хуниинь дуугарба.



Энээниие дуулан гэхэдээ, басаганай Ьанаа сэдьхэл баяраар 
бусалхадал гээд, баярлаЬан хирээ бархнрба гэЬэндэл партиза
нууд байЬан тухайгаа мэдуулЬэн хуниие гуйжэ ошоод, тэбэрин 
таалажархихынгаа тэндэ бэеэ бариба. Дайсад байгаад, партиза- 
нуудбди гэжэ худалаар хэлэн мэхэлбэ ха гу гзЬзн Ьэжэг турэбэ. 
Иигэжэ еерЬеен асуун, харюу оложо ядахадаа,'буутай хунуудэй 
Ьахалые нилзэн шэнжэн хараж а, партизанууд лэ иимэ Ьахал 
„Ьамбайдаа дарагдашаЬан ябажа болохо гэЬэн тобшололдо ерэнл. 
Анфиса хэды нэгэ асуудалтайгаар тэдээндэ хандаха гэбэшье 
тэдээнэй хэн нэгэнэй дуугархые хулеэхэ гэжэ шиидэбэ.

— Юундэ зогсобот? Гэдэргээ бусагты гээ хамнайб!— гэжэ 
мунеехи бутуу Ьахалтань амалба.

— Бидэ «таабайтай» уулзаагуйдее бусахагуйбди, — гэжэ 
убгэжеел харюусаба.

— Таабайтай?!— гээд, бутуу Ьахалта гайхан тагнаЬандал 
дуугархаяа б'олишобо.

— Тиимэ.

— Сережа, таабайтай уулзахабди гэнэ шинии танил Ерофей 
убгэжеел,— гэжэ бутуу Ьахалта мунеехи унуули нуулэдээ хурэ
жэ ябаЬан нухэртее хашхарба.

— Таабай байгаа еЬотой. Ерофей убгэн басаган хоер тан- 

тай уулзаха гэжэ дуулгахыень нугее постдоо ош ожо дуулгаад 
ерэхэмни гу?— гэжэ Сережа хандаха юм.

— Тургэлеерэй!— гэжэ бутуу Ьахалта хашхарба.
— Мэнэ гэЬээр!— гээд, мунеехи сэрэгшэ сааш аа гуйжэ, 

уданшьегуй губээ уруу орожо, харагдахаа болишобо.
Нилээн болоЬон хойно мунеехи Сережа гэдэргээ бусажа 

ерээд, бутуу Ьахалтадаа дуулгаба:
— Нугее постын сэрэгшэдЬээ штабта дуулгахаа ошонхой.
Бутуу Ьахалта убгэжеел басаган хоёрые шэртэжэ:
— Юун гэхыень хулеэхэ болонолта даа,— гэбэ.
— Хулеэхэбдеэ! Хулеэнгуй яаха бибди!— гэжз убгэжеел 

дуугарба.

— Мунее бидэнэй нууга соо орогты. Эндэ аюултай!— гэжэ 

Ьахалта тэдээниие уриба.
Нуулын саана хорёод метр шахуу ута, ургэниинь метр ту

хай, гунзэгынь хунэй зогсоод байхаар нууга. Энээн соохи парти
зан сэрэгшэдыо хажуудань бала ерээгуйдее дайсан ямаршье 

ушарта обёорхогуй. Ушее урдахи хойнохиЬоон гадна зуун, ба
руун тзэЬээнь бии болоЬон дайсадые угтахын тула нуугынгаа 
хоёр узуурЬээ гздэргэнь малтаЬан тэрэ тухай нууганууд. Х аж уу 
дань туласа орож о ерээгуй дайсадые тиимэ бэлэхэнээр халдаа- 

хаар бэшэ.
Иимэрхуу дайшалхы постнууд хаа хаанагуй энэ хужэ ой 

соогуур дуурэн ёЬотой. Теэд хоорондоо хэды шэнээн зайтай хаб? .



Хоёр зуун метр гу, «ли табан зуун метр гу? Иигэжэ басаган 
еерЬеен асуубашье, харю у бэдэрхые оролдобогуй. Арадань ушее 
нэгэ булэг пост бии гэжэ тэрэ Сережын угэЬее эли болоно

Басаганай иигэжэ бодолготон Иуухадань, шаралгы Ьахал- 

тай, автомадтай хун хурэжэ ерээд:
—  Мэндэ сайн!— гэжэ дохибо.

— Мэндэ сайн!— гэжэ убгэжеел басаган хоер нэгэн доро 

харюусаба.
— Таанар таабайтай уулзаха гэЬэн зон гут?— гэжэ тэрэ 

ерээшэ хун хоюуландань хандаба.
— Тиимэ.
Мунеехи хун:
— Ерофей таабай, яагаа утэлее хабта?— гэжэ асуугаад, 

хажуудань ерэжэ, гарыень адхаба.
— Шимни хэн хабши?— гэжэ убгэжеел гэдэргэнь асууба-
— Васькиин Пашкалби даа!
— Паш ка гуш?!

—  Тиимэ!

— Угаал танил хоолой байгаа юм. Абашни хаанаб?

— Шархатанхай Ехэ Газар уруу самолёдоор абаашанхай. 
Минии хойноЬоо ябагты,— гээд, мунеехи партизан ябаадхиба.

Тиигэжэ тэрэ Пашка убгэжеел басаган хоёрые хэдэн пост 
дээгуур алад гаргажа, тоогуй олон газар гэрнуудэй хажууда 
асарба Тэдээниие шаралгы Ьахалтай хун угтаба. Тэрэ зуун гараа 
хантаранхай.

— Залуу нухэр, бидэ таабайда хэрэгтэйбди, — гэжэ уб'гэ- 
жеел хэрэгээ дуулгаба-

— Таабай бэшэ отрядуудаараа ябажа ерэхээ ошонхой. 
Хэрэгээ намда хэлэхэдэтнай болохо. Бусахадань би дамжуу- 
луужаб.

— Залуу нухэр, тиигэжэ яаж а болохо юм. Яаралгуйбди. 
Бусахыень хулеэхэбди.

— Дураа мэдыт даа.

Хаанашьеб иигэжэ дуугарха хуниие ДуулаЬандал басаганда 
узэгдэбэ. Тиигээд хаана энэ хунтэй уулзаЬанаа гу, угышье haa 
хеерэлдэИэнее тэрэ haHaxa юм бзшэ. Яахадаалье энэ хунэй дуу- 
гархые дуулаЬан шэнгил.

Магад фашис захиргаанда худэлхэ уод^-э энэ хунтэй уул- 
sahaH гу, ушее ондоо хаана энэ 1:ахалтай залуу хунтэй ушарЬан 

хаб? Магад фашис захиргаанда худэлЬ.гя байжа болоо ха гу? 
Эхэ орондоо урбаЬан аад, парткзануудта курган  орожо, арга 
мэхын хусеер этигэлдэнь ороод, ямар нэгстт командирай тушаал 
эзэлжэ шадаЬан хун ха гу гэЬэн асуудал басагые зобосно. Гэоэ- 
шье партизануудай дунда тиимэшуулэй шурган орохо ямаршье



арга олдохогуй гэжэ Ьанамсаараа, энэ Ьахалтай залуу хун ту
хай му уса бодоЬондоо басаган вертев дурагуйдэнэ.

Зугвер хаана, хэзээ, ямар эрхэ байдалда энэ хунтэй уулза- 
Ьан ба хверзлдэЬэн бэлэйб гэжэ дахин вертев хандажа, энээндээ 
харюу бэдэрэн толгойгоо ш аахаараа болоно. Теэд тархидань 
орой юуншье орохо юм бэшэ.

Хэрбээ Ьахалаа хюЬаа Ьаань таниха губ гээд басаган 
еерЬвен Ьураха юм. уззЬэн хараЬан танил шарай байжа болохо.

— Магад та энэ асуудалые шиидхзхэ гут?— гэжэ убгэжеел 
тэрзэндэ хандаба.

— Ямар асуудал бэ?
— Баеагамни партизан отрядта ниилэжэ, фашистнуудые 

сохихом гэнэ.
— Ерофзй таабай, танайда басаган угы айна бэлэй. Х а а 

наЬаа гзб гэнтэ иимэ томо басагатай болошобот?
Ерофей убгэжеел харюусахын орондо нюдэдев бэлтысэ ха

ран, нугеедэеэ нилээд шэртээд, толгойгоо Ьэжэсэгээн асууба:

— ХаанаЬаа намайе таниха хумши?

— Та минии абын Ьайн танилынь байхат. Витебскын дэл- 
гуур дээрэ эдеэ хоолой зуйл худалдахаа ерэхэдээ манайхяар 
ородог Ьэнта. Абатайм удаан хверэлдэдэг бэлэйт...

— Шимни хэнэй хуб'уун бэлэйш?
— Логиновой.
— Алин Логиновой?
— Пафнутий Осиповичын.
— Пафнутий Осиповичын Вася ха юмши. Ьахалаа табиха- 

даа, орой танигдахаар бэшэ болошоолши!
Анфиса одоо хаана уулзаЬанаа Ьанаандаа оруулаадхиба: 

Пафнутий Осиповичында энэ Васитай хеврэлдве хамнай. Тэрэ 
душэн нэгэдэхи ондо партизан тагнуулшан ябаа. Мунее ямар 
тушаалтай хаб? Хажуудань сэхэ ошоод, тиихэдэ тэдээнэйдэ уул- 
запан тушаагаа хэлэжэрхилтэй гу? Тиигээ Ьаамни юун болохо 
ааб гэ/кз басаган верЬовн асууж а оробо. Эсэстээ, яашье вер ту
хайгаа хэлзжэ болохогуй гэЬэн шиидхэбэридэ ерэбэ. ©врыень та
няагуй юм Ьаа гу, хэлзэшэдэнь унзншввгуй юм Ьаа, фашис за
хиргаанда худэлЬэнво хэлээ юм Ьаань, дайсанай тагнуулшан 
гээд Ьалгааха захиралта угэжзрхихэдвв болохол.

— Ерофей таабай, гэб гэнтэ иимэ томо басагатай болошо- 
Ьыетнай гайханаб!— гэжэ Василй тугаар хэлээшэеэ дабтаба.

— Вася, иимэ хзсуу аад, хатуу сагта манайда бэеэ гуйсэд 
хусэЬзн басаганай турэЬые бу гайхыш даа,— гэжэ убгэжеел пар- 
шагаиабе,—-©эр тухайгаа хзлээгуй юм Ьааш, Пафнутиин хубуун 
гззкэ орой танкхагуйЬев гадна энээ тушаа толгойдоош оруулха- 

гуй баЛгааб.
— Окдоо болсшоо губ?



— Ондоо. Тон ондоо болошоош!
— Убгэрее губ?
— Ьахалаа табиха даа, наЬатай хунэй шэнжэтэй болоош. 

Абашни фашис захиргаанай эдеэ хоол бэлдэхэ талаар бурин 
эрхэтэ тулвелэгшеер худэлнэб гээ хамнай. Мунее хаа" 

наб?— гэжэ убгэжеел Ьонирхобо.
— Партизан бригадын штабай дэргэдэ ажаллана.

Пафнутий Осиповичын эндэ худэлдэг тухай дуулахадаа, 
басаганай досоо наран гарашахадал болобо. Хайшан гээд тэ
рээнтэй уулзаха тухайгаа бодолготоходоо, убгэжеел еерыемни 
таниха гээшэ гу гэжэ Ьанаата болошобо. Таняагу^й юм Ьаань 
унэнш&хэ гээшэ ха гу? Теэд энээндээ харюу оложо шадабагуй.

ТиигэЬээр басаганай Ьанаа сэдьхэл баЬал Василий дээрэ 
тогтошобо: партизан тагнуулшан ябаад, тусхай даабаритайгаар 
эсэгындээ ерэхэдэнь, эхэ эсэгэЬээн гээгдэЬэн басаган болоод, 
тиихэдэ Ьахалгуй мурэ мунсэгэрхэн залуу хубуунтэй танилсаа 
бэлэйл. Ехэл Ьубэлгэн аад, болгоомжотойгоор дуугарха хубуун 
Ьэн. Харин мунее Ьахалаа табижархихадаа, дунда наЬанай эрэ- 
дэл нэгэл томоотойгоор харагдана. Тиихэдэ ушее хоёрдохиёо энэ 
Васитай Пафнутий Осиповичында уулзаа гээшэ Ьэн ха. Туруу- 
шынь уулзалга душэн нэгэдэхи оной убэл тохёолдоо Ьэн, нугее 
уулзалгань душэн хоердохи оной зун болоо бэлэй. Харин мунее 
душэн гурбадахи оной зун ха юм. Хэрбээ Василиие мунее ха- 
раагуй юм Ьаа, хэн нэгэнэй энээн тушаа хэлээ Ьаань, энээхэн 
хухасаа соо тад ондоо болотороо хубилшаха юм гэжэ ой ухаан- 
даашье оруулхагуй байгаа хаб гэжэ басаган Ьанана. Гэбэшье 
дайн байлдаан соогуур хоер жэлЬээ улуу саг соо секундаЬаа се
кунда баатарай ухэлеер унахаЬаа тээ наагуур ябажа, фашист

нуудые сохёо хадаа яашгуй олон аюулнуудые бэеэрээ узэЬэн, 
тэдээниие дабажа гараЬан хадаа наЬажаал хун шэнги болотороо 
хубилшаЬаниинь тиимэшье ехэ гайхал бэшэ аабза гэжэ тэрэ,. 
эсэстээ, тобшолол хэбэ. Хэды тиимэ тобшолол хээшье Ьаа, тэ
рээниие еерынгёе тад ондоо болошоЬон шахуу ушартай сасуу- 
лаад, Василиин ондоо болошоЬые болохо ёЬотой юумэн болоо 

гэжэ шэбшэнэ.
Мунее Василий Логинов еерыень ямаршье ушарта таниха- 

гуй гэжэ Анфиса Ьайн мэдэнэ. ТиимэЬээ тэрээнэй нюур уруу 
сэхэ хаража, еерыгее Ьайса харуулхые оролдоно. Теэд Василий 
ямаршье анхарал еертэнь хандуулнагуй. Э гээл  энээн дээрэЬээ 

тухайлхада, басаган еврее анха туруун Василида харагдажа 

байЬан хундэл узэгдэнэ хаш.
— Зай, Вася, иигээд бидэ эндээ зогсожо байха болоно губ- 

ди?— гэжэ убгэжеел хандаба.
— Ерофей таабай, таанартай яалтайб, юу хэлтэйб гэжэ 

ойлгожо ядажа байнаб!



— Вася, бидэнЬээ айЬанай улуу: дайсанай табималнууд 

бэшэбди,— гэжэ ееЬэд тухайнь хубуун Ьэжэг турэнэ хаш  гэЬзн- 
дэл убгэжеел хандаба.

— Юун Ьэжэг турэхэ Ьэн бэлэйбдеэ!— гээд, Василий Логи

нов тэрээнэй хажууда бии болоЬон эрэдэ ямаршьеб захиралта- 

нуудые угэнэ.
Тэрэиь Василиин гахиралтые саашань дамжуулна. Тиигээд 

лз тоогуй олон газар гэрнууд coohoo too байгуй буутай хунууд 
гуйлдэжэ гараад, булэг булэгеерее таража, элдэб янзын hy- 
ралсал унгэргзжэ оробод: заримшуулынь урагша хойшоо мул- 

хихэ дадал хэнэд, нугеедуулынь Ьурэлдэжэ бодохо Ьамб’аандаа 
Ьуралсалай гранатануудые шэдэсэгээлдээд, урагшаа шуумайн 

гуйлдэнэд. Нугее заримашуулынь буу жадаар бэеэ хамгаалха 
гу, угышье Ьаа, дайсаниие сохихо элдэб онол аргануудта hypa- 
на хэбэртэй. Нэгэн угеер Ьаа, туд отрядайхид ямаршьеб дай
шалхы ябуулгада бэлдэнэ гэжэ Анфиса вертев тобшолбл хэбэ.

Убгэжеел басаган хоертой байхын тула газар гэрнуудэйн- 
гээ дундчшагуурхи газар гэр Василий Логинов зааж а угеед:

— Ерофей таабай, ондоо тээшээ хайшаашье ябаха еЬогуйт! 
— гэжэ рахиба.

— Газаа гараха гээ haa яаха болонобибди?— гэжэ уб- 
гзжеел асууба.

— Тээ тэрэ «гэртэ» ош охот!— гэжэ Василий душеед тухай 

алхам газарта баглагар бутуу нарЬанай доро тухеэрэгдэЬэн са- 

райдал адлирхуу барилгые зааба.

Басаган газар гэрэйнгээ газаахи тугсэг Ьандали дээрэ Ьуу- 
гаад, таниха хумни бии гээшэ гу гэжэ харааш алжа оробо. Ни
лээн удаан тиигэжэ хунуудые адаглаашье haa, нэгэшье танил 

нюур обеорбогуй. ЭнээнНээ уламжалан хунуудые тон багаар 
мэдэдэг хунби гэжэ еер тухайгаа Ьаиаадхибашье, танил хунэй 

угы байНанда баярлана. Юуб гэхэдэ еереернь хэншье Ьонирхо- 
хогуй ха юм.

ХаанаЬаашьеб даа булэг буутай хунууд бии болобо. Тэдээ
нэй нэгэн еб-еб гэшхэлЬээр ерэжэ, Василий Логиновой урда 
сэрэгэйхеэр е'полон зогсоод элидхэбэ:

— Нухэр отрядай командир, дайшалхы даабарияа манай 
булэг гуйсэд дуургээ. Дайсанай буу зэбсэгтэй эшелон хумэрюу- 
лэгдээ.

— Бэохэт, хубууд! Отрядай захиргаанай умэнэЬев баран- 
датнай Ьяйниие хургэнэб.

— Совет Эхэ орондоо алба хэхээр хэзээдээшье бэлэмди!
— Мунее хсоллоод, сэрэгшэдтнай амараг. Та ееЬэдее дай- 

шглхы даабари дуургэЬэн тухайгаа дэлгэрэнгыгээп элидхэхээ 

отрядай рахтгргаанда ерэхэт!— гэжэ Василий захирба.

— Дуургэлтэ болгохыем зубшвегыт, нухэр командир!



—  Дуургэгты!

Тэрэ дайшалхы даабариЬаа бусаЬан командирай дуугар- 
хань басаганда танил шэнгеэр узэгдэбэ. Теэд хэн бэлэй гэжэ 
Ьанажа ядаба. Юуб гэхэдэ нюурынь харалгы Ьахалаар гуйсэд 

ш ахуу хушаатай тула танигдабагуй.
Василий Логиновой хажуугаарнь гарахадань, басаган тэ- 

рээндэ хандаба:
— Нухэр командир, асууж а болохо гу?

—  Асуугты!
— Мунеехи дайшалхы даабари дуургээд бусаЬан сэрэгшэ

дэй командир хэн бэ?
—  Анфиса, бу Ьанаата боло: Ьамгатай, ушее гурбан ухи- 

буутэй хун,— гэжэ Логинов аляархаба.

— Танил хун шэнги байхадань Ьонирхооб даа.

— Тиигээ haa хулисэ, Анфиса! Командир Андрейко гээ
ш э!— гээд, Василий олон газар гэрнуудэй эгээл дундахиданъ 
ош ож о орошобо.

Андрейко! Андрейко! Толмачево тосхоной эзэн. Ондоогоор 
хэлэхэдэ тэндэхи сельсоведэй туруулэгшэ. Тэндэхиин Ьургуу- 
лида худэлхэдее тэрээнэй угэ хэлэхые олон удаа шагнаЬан 
байха. Тиигээд лэ дуугархань танил шэнги узэгдее юм. Хэр
бээ Ьахалаа гуйсэд хюЬажархео юм Ьаань, xapahaap тэрээниие 
танихал. Мунее Андрейко бамбагар Ьахалтай хадаа тад он

доогоор харагдаа бшуу.
Басаганда Андрейкотой уулзаха хеерэлдэхэ дураниинь 

хурэшэбэ. Тиигээд уулзахаар бодохынгоо тэндэ бэеэ барижа, 
гэдэргээ Ьууха баатай болобо. ©ерынь Толмачево тосхоной ста- 
ростын хажууда оршуулагшаар худэлЬыень Ьайнаар мэдэхэЬээ 
ондоо хаалтада ЬууЬан эдэбхитэд ба коммунистнуудые еерынь 
сэхэ хабаадалгатайгаар партизануудай сулеелЬые, ушее парти- 
зануудай даабаряар фашис захиргаанда худэлЬыень тэрэ мэдэ- 

хэгуй бшуу’.
Эгээл тэрэ ушарЬаа дайсанда бэеэ худалдаЬан, Эхэ орон

доо урбаЬан хухэ улэгшэн гэжэ партизануудай дунда еер 
тухайнь зар тунхаг тараажа болохол. ЭнээнЬээ удхатай ееры
ень хиналтада абажа болохо. Угы даа, мунее дээрээ Андрей- 

кые таняаша болохонь арай эртэ.

Басаган иимэ шиидхэбэридэ ерэмсээрээ, еерыемни хэн нэ
гэн бу танижархиЬай даа гэжэ уЬэеэ доошонь Ьамнан, нюураа 
гуйсэд халхалаад шахуу Ьууна. Нюур шарайгайнь хэды хуби- 

лаашье haa, таниха хунууд олдожо болохол.

Басаган тиигэжэ хунуудые хараж а, нилээн удаан Ьууба. 
Нэгэ харан гэхэдэнь, Толмачево тосхоной Ьургуулида еертэнь 
ЬураЬан Клава гэжэ басаган автомат зуунхэй Логиновой оро-



Ион газар гэрЬээ нааш аа гурбадахи газар гэрэй дэргэдэ зогсо- 
ж о байба. Тэрэ бэеэрээ орой худэлэнгуй, толгойгоо иишэ тии- 

шэнь эрьюулэн оршон тойрбнхиие хараашална хэбэртэй.

Харуулда гараа гээшэ гу? Анфиса теэд тугаарай харуул
да хэн нэгэнэй гогсожо байхые орой хараагуй ха юм. Али!.. 

0еЬэдынь иишэ тиишээ ябашахагуйн гу, али зайгуулта- 
хагуйн тула хараж а байхыень Василий Логинов харуул табиба 

гу?.. Ерофей убгэжеелдэ этигэнэ еЬотой, тиихэдэ еертэнь эти- 
гэл ядана хаш. Эгээл тэрэ ушарЬаа энэ Клава басагые харуул

да табиба хаш.

Клага Ьуралсалпйн.аа жэлнуудтэ суршэгэр нарихан аад, ундэр 

басаган байЬан юм. Мунее м аряажан ЬайжарЬыень хэлэхэ гут! 
Сээжэнь гимнастертсынгоо саанаЬаа яаха аргагуй ундэреер то- 
бсйно. Бухы тухэлеерее Клава олохон лэ сэрэгшэ хубуудэй хор- 

хойе худэлгэнэ гээшэ ха гэжэ Анфиса бодолготоно. Ямаршье 
хубуун энэ залуухан басаганда туруушын харасаЬаа дурлаша- 
ха хаш . Юрдее КлаЕатай нухэрлэхэ дуратай сэрэгшэд энэ от- 

рядта олон байжа болоо. Гэбэшье басаганай унэн зурхэнЬее 
дурлажа, хамагЬаа улуу Ьайханаар сэдьхэл зурхэндее хадагал- 
ж а ябадаг кнаг хубууннинь эдэ сэрэгшэдэй алиниинь хаб гэ

жэ Анфиса асууха юм. Али, магад, залуушуулые бухы тээЬээнь 
адаглан шэнжэлжэ, зан абарииень Ьайса мэдэхэ гэжэ ушее 

инаг гансаяа Клава Ьунгажа олоогуй ха гу?
.Анфиса Клавада анхаралаа хандуулхаяа болижо, Ьэмээхэ- 

нээр хэндэшье мэдэгдэхэгуйгеер еерэеэ адаглажа оробо. Бэень 
нэгэл Ьульпагар, м аряа мяхаа бараЬан тула шубуунай удэн- 
дэл угэгдэнэ. Гансал яЬаниинь ербойлдоно. Хэрбээ арЬыень 
хуу татажа хаяж архео юм Ьаань, яЬадыншье бэе бэеЬээнь ha- 
лажа, иишэ ткищээ унашаха шэнгеэр узэгдэнэ. Юрдеел тура- 

хаараа болоол гээшэ. «Аленоб»— гэжэ танил талануудтаа гу, 
угышье Ьаа Ьурагитадтаа хэлээ Ьаань, хэнииньшье энээндэнь 

хэзээшье этигэхэгуйл. Басаган энэ Ьаналдаа бата этигэнэ.

Партизан сэрэгшэдэй хамтынгаа тогоонЬоо котелогуудтаа 
шулэ хуулжэ эдеэлхыень хараж а, басаган ехэтэ Ьонирхоно. Шу- 

лэниинь ямаршьеб даа крупатай, ушее халбагадахадань хар- 
таабха харагдана.

Сайбар уЬэтэй басаган котелок соо бааяЬаар шулэ асарж а, 
Ерофей таабай Анфиса хоерой хоорондо миисхэ ба хоёр халба- 
гатай табяад:

—  Хундэтэ нухэд, хоол баригты!— гэжэ дохимсоороо саар- 
Ьанда ореолтой хоер зуЬэм хилээмэ хажуудань табиба.

— Ьайн даа!— гэжэ Ерофей убгэжеел тэрэ басаганда до- 
хео Ьэн.



Ерофей убгэжеел гурба хоноод бусаба.

Анфиса эндээ улэнхэй, мунеехил газар гэртэхи мондогор 
модон дээрэ хатаНан ного’о дэлгэЬэн наар дээрэ ушее гурбада- 
хи Ьуниеэ унтаа. Наарынь хэды мондогор уляаЬа дэлгэжэ хэг- 
дэЬэншье haa, унтажа боломоор бараг.

Басаганай Ьэреэд хэбтэхэдэнь, нэгэл танил хунэй дуугар- 
ха газар гэрэй газаа дуулдахадал гэбэ. Хэн иигэжэ дуугарагша 
бэлэй гэжэ тэрэ таахые оролдобо. Х аана хэнэй иигэжэ дуугар- 

хые шагнаа бэлэйб? Юрдее Ьанаандань юуншье орохо юм бэшэ.
Тиигэжэ Анфиса нилээн хэбтэбэ. Ьаяхан дуугарааша хуниие 

хэн бэ гэжэ таняагуйдее бодохо дураниинь угы. Арайл «Паф- 
нутий Осипович» гэжэ хаш харжархин алдаба. Гуйжэ бодохын- 

гоо тэндэ бэеэ бариба. Зуб даа, Пафнутий Осипович Логинов 
дуугарна ха юм. Дуунь орой хубилаагуй, тэрэ зандаа шахуул.

Бэеэ бариха аргань угы, басаган тургэхэн бодоод, хубсалжа 
оробо. Танил хунтэйгее уулзаха дураниинь хурэшэбэ. Тэрэ 
Ьамбаандаа еерыем таниха аа гу гэжэ Ьанаха юм. Али тани- 
тарынь уулзажа хеерэлдэЬэнэй хэрэггуй ха гу? Хэды иигэжэ 

тээлмэрдэбэшье, энээн тушаа ямар нэгэн шиидхэбэри абаха 

гэжэ оролдобогуй.
Басаган газаа гараад, нюур гараа угааба. ©ерынгее оноо- 

то газар гэр тээшэ ош ожо ябахадань, зэргэлээ газар гэр соо- 
1юо Пафнутий Осипович гараад, еерыень хараЬан шэгтээ зог- 

сошобо.
Басаганай зурхэн сээжэ сооЬоон мултаран гараха гэЬэндэл 

лужэгэнэсэ сохилжо ороходол гэбэ. Юуб гэхэдэ, убгэжеел ееры- 

емни танихань гу гэжэ ехээр Ьанаата болоно ха юм.

— «Шэнэ сэрэгшэн губди?— гэжэ, эсэстээ, тэрэ асууба.

— Тиимэ,— гээд, Пафнутий Осиповичын таняагуйдэ уйла- 
даЬаниинь хурэбэшье арай бэеэ бариба.

Убгэжеелэй еерыень таняагуй хадань мунее дээрээ юушье 
хэлэхэгуй гэжэ Анфиса шиидэбэ.

— Ям ар ЬууринЬаа ерэЬэн хуухэмши? — гэжэ убгэжеел 
асууба.

— ГородЬооб.

— Ямар?

— Полоцк хотоЬооб.

Убгэжеел ондоо юушье асуубагуй. Юуб гэхэдэ Полоцкые 
Ьайн мэдэхэгуй байгаа еЬотой. Хэрбээ «ВитебскЬээб» гээ Ьаань, 

ушее олон юумэ асуужа болохо байгаа хаш гэжэ басаган ба- 
рагсаана.



«Полоцк хотоЬооб»— гэжэ убгэн хундэ дэмы худалаар хэ
лэбэ хаб гэжэ Ьанан сасуу:

— Би ПолоцкЬоо бэшэ, ВитебскЬээ хум,— гэжэ басаган 
заЬаба.

_ — ВитебскЬээ!.. ВитебскЬээ! — гэжэ Пафнутий Осипович
дабтаад, дуугай болошобо.

Турэл городойнгоо нэрые убгэжеелэй хоер удаа дабтаЬыень 

ямар удхатайб гэжэ басаган ойлгожо ядаба. Магад турэл го

род тухайгаа дуулахадаа, хухеэ баярлаа гээшэ гу? Yrnee уйда- 
ха гашуудахадаашье болоо.

— Тэндзхи Ьониноо хеерыш даа!— гэжэ дуугарЬаар, Паф- 

нутий Осипович хажуудань ерээд зогсошобо.

— Витебскын Ьониниие гу?
— Тиимэ.
— Би тэндэЬээ rapahaap, уни удаан болооб.

— Хззээ гараа хумши?
— У'нгэрНэн убэл.

— Бишье унгэрЬэн убэл гаранхайб!— гэжэ убгэжеел хун- 
девр hanaa алдаба.

Анфиса «Би энээнииетнай мэдэнэб»,— гэжэрхихынгээ тэн
дэ бэеэ бариба.

Пафнутий Осипович дахяад юуш ье дуугарангуй, Ьаяхан 
гаража ерэЬэн гагар гэр уруугаа ош ож о  орошобо.

Басаган голхорон муудаба: юуб гэхэдэ дайсанай эшээн 
ссо хамта худэлЬэн аад, убгэжеелэй еерыень таняагуй ушар- 
Ьаа еертэнь нэгэл аягуй болошобо. Юрдее яЬала муудажа, мя- 
ха маряагаа бараЬан дээрэЬээ хэндэшье танигдахаа болиЬо- 
ниинь Ьанааень зобоохо юм.

Иигэжэ Пафнутий Осиповичын таняагуй хада ажаЬууда- 
лайнгаа намтарые шэнээр эхилхэ болоно губ гэжэ уйдхарта 
баригдан, хэнтэйшье уулзаха дураниинь угы болошоно.

Иигэжэ удэр хоногууд удаа дараа унгэржэл байба.

Анфисыншье ажабайдал удэр хоногуудтал нэгэ жэгдээр 
унгэрЬэн шэгтээл. Гэбэшье тэрэ Бабушкинай нэрэмжэтэ отряд- 
та байЬанаа Ьайн мэдэдэг болоо. Юуб гэхэдэ энэ отряд тухай 
Витебскын фашис захиргаанда худэлжэ байха уедее олон удаа 
дуулаЬан юм. Эрих Ш варц энэ отрядые усадхаха зорилготой
гоор хэдэн удаа шуЬа м яхаар журеедэшэЬэн дээрмэшэдые 
эльгээЬэн юм. Теэд эдэ ябуулгануудайнь буруутдн урагшагуй- 
дэЬэн тухай хододоо шахуу Пафнутий ОсиповичЬоо дууладаг 
байгаа.

Мунее басаган ямаршье эрхэ тулеелэлгэгуйгеер туд отря-



дай дэбисхэр дээрэ байхадаа, Пафйутий Осиповичын хубуун 

Василий Логинов отрядай командираар худэлнэ гэжэ Ьайн 

оилгодог болонхой. Таниха хунэинь командираар худэлхэдэнь, 

сэдьхэлдэнь нэгэл аятай шэнги байдаг.

Зугеер Пафнутий Осиповичые, ушее Василиие хэды тани

ха байгаашье паа, тэдээнэй еерыень таняагуйдэнь, еерее унэн 

дээрээ хэн байЬан тухайгаа хэлэхэ дураниинь огто угы.
Анфиса эндэ байЬан саг соогоо Бабушкинай нэрэмжэтэ 

отрядайхидай хэдэн дайшалхы яоуулгануудые бэелуулЬыень, 

ямаршьеб даа тон шухала удха шанартаи дурбэн тээшээ па- 

лаатаЬан тумэр харгын станциин фашис гарнизониие бута со- 

хео гэжэ мэдэжэ абаа. Тэрэнь ямар станци хаб, нэрыень ха- 

дуужа шадаагуй. Отрядай сэрэгшэдэй хэн нэгэнииньшье орой 

тэрэ станциин нэрые дурдадаггуй.
Бабушкинай нэрэмжэтэ партизан отряд тумэр замай тон 

томо станци болохо Полоцк городой оршондохи ой соо мунее 
байрлана гэжэ басаган сэрэгшэдэй угэЬве мэдэдэг болонхой. 
Тиихэлээрээ тэрэл городой оршондо туд отрядай дайшалхы 

ябуулгануудые хэЬэниинь элитэ.
Дугар Цыбиков гэжэ зуун зугэй хун командиртай отря

дай хуби заяан тухай гу, тэрээнэй мунее хаана байрладагые 
Ьураха гэЬэн аад, басаган энээгээрээ хэндэшье халдажа ханда- 

нагуй.

Пафнутий ОсиповичЬоо тэрээн тухай Ьураа Ьаамни, мэдэжэ 
байгаашье Ьаа, танихагуй байЬан дээрэЬээ еертэнь хэлэжэ \ рэ- 
хэ ха гу?

Басаган нилээн дуугай Ьууд гээд, убгэжеелэй ямаршье 
ушарта энээн тухай хэлэхэгуй байЬаниинь мэдээжэ гэЬэн тоб- 
шололдо ерэбэ. ТэрээнЬээ ондоо ямар нэгэн партиаан сэрэгшэ- 

Ьээ асуугаа Ьураа Ьаань юун гэхэ ааб?
©ерыень нэгэл ЬэжэглэЬэндэл хараад, юушье хэлэнгуй бай

хадаа болохо. Ушее энэ тэрэ отрядай байра байдалаар Ьонир- 

хоЬон, Эхэ орондоо урбаЬан улэгшэн гэжэ захиргаандаа дуул- 
гажа болохол. Тиигэн сасуунь еерыень хиналтада абаад, мур- 
дэлгэ мушхэбэри эхилжэ болохо. Эсэстэз, хэрэгыень сэрэгэй 
трибуналда дамжуулан угэжэ магад. Тиигээ юм Ьаань, хосо
рон Ьалахын туйлда хурэхэш: шамайе хэншье абарха аршал- 

ха гэжэ оролдохогуй.

Эгээл энээн дээрэЬээ энээгээрээ хэндэшье хандах;агуй гэЬэн 

шиидхэбэри басаган абана.

Наранай хэды игаабари дулааханаар ш аража, туяа гэрэ- 

лээ сасаж а байгаашье Ьаань, энэ шэгэдхэ бутуу нарЬа, уляа
Ьа ба хуЬадЬаа буридэЬэн холимог ой соо Ьэрюун гээшэнь ар

гагуй. Агаар орой худэлнэгуй, нэгэл дороо тогтошоо гу гэхээр



лэ. Ядахадаа аляаЬа батаганыньшье гиинаха орой дуулданагуй. 

Тиигэжэ шумуулнууд газарай нюруу дээрэЬээ хуу барандаа 
угы болошоо гу гэжэ Ьанахаар лэ. Юрдее хун боложо» хулее 
шоройдоЬоор, иимэ юрэ бусын байдалтай анха туруун уш аржа 

байЬандал басаганда узэгдэнэ.
Yvp хираанаар туд отрядайхид ямаршьеб дайшалхы даа- 

бари бэелуулхээ гаранхайл. Хайшаа ошоЬониииь еертэнь орой 

мэдэгдзнэгуй. Теэд ямаршье юумэндэ хамаагуй хадаа энээн 

тухай еертэнь мэдэЬэнэйшье улуу юм ааб даа.
Дайшалхы даабари дуургэхэдээ абаж а гарыт гэжэ хоер 

удаа басаган Логиновто хандаа юм. Теэд тэрэ хоюуландань 

зубшоягеегуй. Тэрзэн дээрэЬээ тобшолол хэхздэ. еертэнь зти- 

гзнзгуй гээшэ ха.
Уур хираанаар басаганай Ьэрин гэхэдэнь, партизан отряд 

соохи элдэб ятгндаагай командирнууд захиралтануудые угэжэ; 
тэдээнт-тиень дуургэлтэ болгон партизан сэрэгшэдэй иишэ тии- 

шэз гуйлдэхэнь дуулдаа юм.
Зугеер али уедее партизанууд лагерьЬаа гараЬан хаб, ба

саган юушье мэдээгуй, нойртоо диилдэшэЬэн байгаа. Углеегуур 
Ьэрин гэхэдэнь, лагерь соонь хон жэн, абяа аниргуй байба.

П." ел г-н бодожо. юу хээхэнзэ еедэ татажа, нюур гараа 
угаамсаараа, кухнида орож о, хоол бариба.

Аня эзы гэжэ тарган шандагар аад, душэ тухай наЬанай 
тогоошон эхзнэр хартаабхын пюрегэй хажууда зуЬэм талха 

басаганда угэлеэхздее:

— Хэгээшье сэмгэлжэ, дайсаниие рохихо болохо юмши 
даа!— гэбэ.

— Тэнхээ тамир оронхойб. Дайсаниие сохихыемни абал- 
сажа гарыт гзхэдэмни отрядай командир нухэр Логинов шаг- 
нахашье дурагуйл,— гэжэ Анфиса харюудань хэлэбэ.

— Тэнхээ орооб гэхыень хэлэнэ гут!.. Анфисы»! хул дээ
рээ гарахьтн тула vmee хэдэн Ьара хэрэгтэй,— гэжэ хаанаЬаа- 
тъеб эндэ бии болоЬон медсанбадай дарга Варвара Владими

ровна гэжз тарган улаан эхзнэр дуугарба.

— Варвара Владимировна, би тантай носоллоо Ьаа, дии- 
лзхзб!— гэжэ АнФиса еереешье ойлгонгуй дуугаржархиба.

— Иигэжэ дуугархаа ЬунэЬэ Ьулдэгуй болошоЬон аад, 
эшэхээ яацэг юм !— гэжэ харюудань эмшэн эхзнэр дуугарба.

— Сэхэ уруунь хэлэкэб.

Эдэ удэрш'удтз еерынгее байрлаЬан газар гзрэйнгээ газаа-
хи тугеэг стул дэзрэ Ьуужа, басаган шубуудай жэргзхые шаг

нажа.. баярлан хуг-*ттир. Жзгу\'ртэн дайн байлдаанай боложо 
байгаашьв Ьаа, гсу-'сЛтлье болоогуйдэл ееЬэдынгее хэлэн дээрэ 
дуунуудаа дуулалди:, модонЬсо модондо Ьанаа амарханаар



дамжан ниидэлдэнэ ха юм. Тэрэ зарим шубуудыень танина- 

гуй. Хухэ бухатай адлирхуу ямаршье гэхэб даа, нэгэл убсуун 
доогуураа хуринтэй шубуухай хамагЬаа улуугээр жэргэнэ. Ал
тай гургалдай гэжэ ЬанаЬаниинь утаар татажа дууланагуй. 
Тиихэлээрээ еерынь туруундээ хараагуй дээрэЬээ нэрыень мэ- 

дэхээр бэшэ шубуухай хэбэртэй.

Басаганда эдеэлээд лэ, юушье хэнгуй, иигэжэ байхань ха- 
шартай болонхой. Хэн нэгэнтэй, тодорхойлон хэлэхэдэ Василий 
Логиновтой, ямар нэгэн даабари дуургэхыемни угыт гэжэ хее- 
рэлдэхэ дураниинь хэды хурэбэшье, тэрээниие Ьаяын удэрнууд- 
тэ орой харанагуй. Юуб гэхэдэ, отрядаа толгойлон элдэб дай

шалхы даабаринуудые дуургэжэ, эндээ, баазадаа тон усеенеер 
узэгдэдэг. Гэбэшье энэ хеерэлдэхэ гэЬэн ЬаналЬаан заримдаа 
арсаха баатай болодог. Шалтагааниинь гэхэдэ еерынь хэлээшэ- 
дэ эндэ хэншье этигэхэгуй бшуу.

Басаганай харан гэхэдэнь, Пафнутий Осипович еертэнь 

дутэлжэ ябаба. Мунее убгэжеелтэй еер тухайгаа сэхэ уруунь 
хеарэлдеегуй юм Ьаа, дахяад хеерэлдэхеер зохид ушарай ол- 

дохонь хэсуу гэжэ тэрэ Ьанаадхиба. Басаган тиигээд хоолойгоо 

ондоо болгоод дуугардагтаал:
— Мэндэ сайн, Пафнутий Осипович! — гэжэ тэрээниие 

угтан бодобо.
— Мэндээ! Мэндэ!— гэжэ убгэжеел дохибо.

— Ьониноо хеерыт даа!
— Ьониншье гэжэ даа... Таабай ерээ Ьаа хуби заяаеш 

шиидхэжэ, ямар нэгэн ажал угэжэ болохо. ТеэД тэнхээ тамир 

орохош  ушее уды.
—  Бараг даа. Тэнхээ ороо хэбэртэйб!
— ЬайжарЬан шэнжэ угы даа.

— Пафнутий Осипович, тиигэжэ бу хэлытээ.

— Хэлэлтэшьегуй ЬайжарЬан шэнжэ угы.
— Пафнутий Осипович, Толмачево тосхондо душэн нэгэ- 

дэхи ба душэн хоердохи онуудта байрлаЬан партизан отряд 

мунее хаанаб?— гэжэ басаган асууба.

— Тэндэмнай, байза, ямар отряд байрлаа бэлэй даа?!
— Тэрэ ртрядые зуун зугэй хун толгойлдог Ьэн.
— Ах, зуб даа. Тэрэ отряд эндэЬээ барулжаа арбаад модо 

газарта.
— Командирынь тэрэ зуун зугэй хун еЬоороо гу?
— Зуун зугэй хун!.. Ах, Дугар Цыбиков!.. Хундеер шар

хатаа юм.

— Хэзээ шархатанхайб?
— Жэл шахуу болошоо хаш. Самоледоор ехэ газар уруу 

абаашаЬан байха. Тэрэ Дугарые таниха Ьэн гут?



— Таниха б.

— Мунее тэрээнтэй уулзаха арга олдохогуйл даа,— гэжэ 
убгэжеел Ьанаа алдаба.

Дугар тухай дуулаад байхадаа, басаганай Ьанаа сэдьхэлдэ 
муу болслсо, дэлхэй дээрэ амидышье ябаЬанай улуу хаш  даа 
гэжэ Ьанашана. Сэдьхэл зурхэндее хадагалжа, инаг мэтэ Ьай
са Ьаиажа ябаЬан хуниинь Толмачево тосхоной зонЬоо шахуу 
эмхидхэгдэЬэн партизан отрядтаа мунее угы бшуу. Бухы сэдь- 
хэлээрээ тэрэ зуун зугэй командир тээшэ дугташан эрмэлзэдэ- 
гынь гайхалтай Ьайхан шэнги узэгдэнэ. Юундэ иигэжэ узэгдэ- 
дэгыень еереешье ойлгодоггуй. Тэрэ эрын турэл тоонто Санага 
нютагта анха туруун ажаллаЬандаа иигэжэ Ьанагдана ха гу, 
угышье Ьаа тэрээнэй партизан отрядта душэн нэгэдэхи оной 
намар байхадаа, тэрэ эрын инаг энхэргэн хандалгада жарган 
налайЬандаа юм гу? Эдэ бугэдэ тухай мунее юуншье гээд хэ

лэжэ шадахагуй.
Убгэжеелэй саашаа ябахынь тэндэ:

^ — Пафнутий Осипович, намайе танинагуй гут? — гэжэ

басаган амалжархиба.
Убгэжеел худэлхее болин, еерыень шэртэшэбэ.

Эсэстээ, сагаан Ьахалаа эмирсэгээн:
— ХараЬанаа орой Ьа'нанагуйлби даа,— гэбэ.
Басаган еерынгее ээлжээндэ баЬал угэ дуугуй зогсоно: 

наЬажаал хунэй нюдэнэй хараса Ьулараад, еерыень танингуй- 

шье байхадаа б'олоо:. угышье Ьаа, ушее ондоо ямар шалтагаан 
дээрэЬээ танингуй байжа болохоб? Тиимэ ямаршье шалтагаан 

угы шэнги узэгдэнэ.
Басаган тиигэЬээр яЬан туранхадха болошоод байЬанаа 

ойлгожопхибо. Энэнь еерыень тад ондоо болгон хубилгажар- 
хео ха юм. Танигдахаа болиЬонойнь гол шалтагаан энэл 

еЬотойл.
Басаган дуугаа фашис захиргаанда худэлжэ байх^шхидаа 

адли болгон:
— Пафнутий Осипович, нэрзэ хэлээ Ьаамни этигэхэгуйт! 

— гэжэ убгэжеелые шарайшална.
— Нээрээ Ьаа, этигэхэгуй губ?
— Бил тиигэжэ Ьананаб.
— Хэлыш даа.

— Алена гэжэ нэрэтэйб гээ Ьаамни юун гэхэбта?!

— Алена?!— гэжэ убгэжеел нюдэдее ехэ болгон, басагые 
нилээн шэртэЬэнЕЙнгээ удаа асууба.— Ямар Алена хабши?

— Фашис захиргаанда худэлее хум.

— ХаанаЬаа иигэжэ дуугархаа Ьананабши?

— Нээрээ Ьаа ондоо болошоо губ?



Энэ хеерэлдэхэ Ьамбаандаа энэ Анфиса Аленын дуугар- 

дагтал аб адляар дуугарна гэИэн тобшололдо ерэбэ. Тиигэбэшье:

— Алена алуулаа гэЬэн мэдээн бии ха юм,— гэбэ.

— АлуулЬандал тоотой хаб!.. Гарыемни арадам уяха гэ

жэ байЬан фашистые ургэ УРУУНЬ толгойгоороо сохижо уна- 
гаагаад, листоледыень саб шуурэн абажа, Ганс ЦЕейгые буу

дажа урьдее ^эм. Кабинет ссоЬоон гуйжэ гараЬан полковник 
Эрих Шварц намайе буудажа унагаагаа,— гээд, басаган энээн- 
Ьээ ондоо юушье ойлгон мэдэнгуй, мэдээгээ табижа унаЬан 

тухайгаа, ушее ойн дундахи газар гэрнуудтэй Ьууринда ЕросЬей 
убгэжеелэйдэ хэдэн hapaapaa хэбтэЬэнээ, еерыень олон ухэЬэн 
гу, алуулЬан хунуудые зооЬон нухэн coohoo гэншэжэ хэбтэхэ- 

дэнь абаржа, гэртээ абааш ажа эмнэжэ ороИон ба эдэгээЬэн ту
хайнь хеерэбэ. Фашистнууд еерыень ухее гэжэ haHahaH гу, 

угышье haa, ухэжэ Ьалаха гэжэ шиидхэЬзн байгаа гэЬэн тухай- 
ламжаяа хуу баранииень дуулгаба.

Пафнутий Осипович энэ басаган Алена мун гэЬэн тобшо

лол хээд байхадаа:
— Алена, фашис эшээн coohoo гаража ошохын тула ерэ

хэ гэЬэн сагтамни гурилай складуудта юундэ хурэжэ ерээгуй 

Ьэмши?— гэжэ асууба.
— Хэрбээ тэдэ гурилай складуудта хурэжэ ошоо юм haa, 

таанартаа тойб татаха байгааб. Бултыемни саб шуурэн абажа 

болохо Ьэн.

— Юундэ тиимэ тобшололдо ерээбши?
— Удын хоолой Ьуулдэ фашис захиргаанай харууЬалга 

шангадхагдаа Ьэн. ТиимэЬээ минии хойноЬоо шанга харууЬал
га  табигдаа гэжэ ойлгоо Ьэм. Таанадые городЬос гаража урь- 

дихзгуйнь гэжэ зобохсороо болоо хум...

Пафнутий Осипович хеерееень угэ дуугуйгеер, дуугай бай
ж а шагнана. Тиихэдээ хэды буудуулжа унаашье Ьаа, хэды 
ухээриин уудэ уруу ороошье Ьаа, басаганай зол талааниинь 
ехэ байжа абарагдаа ха юм; Ерофей убгэжеел дайралдажа, 
алуулаашадай дундаЬаа арай голтой хэбтэЬэн басагые абар- 
Ьаниинь юунЬээшье улуу гэжэ хухихеерее болоно. Ондоогоор 

хзлрхэдэ , Ерофей убгэжеел Аленодо еЬотейл абарагша б'урха- 
ниинь гээшэл.

Пафнутий Осипович басагые шэнжэлжэ орошобо: туб ту- 
ранхай гэхэЬээ бэшэ, нюур шарайнь фашис захиргаанда ху- 
дэлЬэн Алена басаганайхидал яашгуй адлил. Туранхай яЬан 

хэдэргэ хадань Алена гэжэ туруундээ ой ухаандаашье оруу- 
лаагуй ха юм. Тэнхээ тамирайнгаа заларжа, мяха яЬанайнгаа 
хусэхэдэ, хуушан тухэлдее гуйсэд орожо, урдын Алена бэеэ

рээ ^олошохол гэЬэн тобшолол убгэжеел хэнэ. ТиимэЬээ баса-



гые улуу Ьайса заатагуй хооллуулха туруушымни зорилгонуу- 

дай нэгэн болохо еЬотой гэжэ Ьанана.

Пафнутий Осипович нилээн дуугай зогсод гээд:

— ХаанаЬаа Анфиса гэжэ нэрэтэй болообши?— гэжэ асууба.
— Мэдээ ороходомни Ерофей таабайн хугшеедэй хэн гэжэ 

нэрэтэйбши гэжэ асуугаа.

— Тиихэдэнь «Анфиса» гэжэ харю усаа гуш?
— Тиигэжэ аман дээрэ бии болоЬон туруушын нэрэ хэлээ 

Ьэм. Анфиса болошоЬон шалтагаамни энэл даа.
Убгэжеел дуугарангуй, урагша хойшоо, сааш а нааш аа 

ябуултажа оробо. Зсэстээ, хажуудань ерээд:

— Анфиса гэЬэн нэрээрээ ябаарай. Дээрэ гээшэ хаш даа, 
— гэбэ.

— Та тиигэжэ Ьанана гут?
— Ганса би тиигэжэ бодоно бэшэ, баЬа таабайшье тиигэ

жэ бодохо еЬотой.

— Тэрэ таабай гээшэтнай хэн бэ?
— Бригадын командир. Фашис захиргаанда худэлЬэн Але- 

ные Ьайн мэдэхэ байха.

— Би тэрэ таабайе орой хараагуйб.
— Таабайшье шамайе хараагуй, хэрэг ажалааршни ша

майе Ьайн мэдэхэ болонхой.

Убгэжеелэй эдэ угэнуудые дуулахадаа, басаганай Ьанаа 
сэдьхэл нара ногоогоор дэлгэршэЬэндэл Ьэгшэжэ оробо.

— Шамайе таабайтай уулзуулха арга бэдэрхэб!
— Ьайн даа, Пафнутий Осипович.

— Хамаагуй. Бараг юм ааб даа,— гээд, убгэжеел басаган 
тухай бодолготоно: ухээриин нухэн coohoo амиды гаража ша
даа хадаа дайсаниие гартаа буу барижа сохилсохо гэжэ зуб 

шиидхэбэри абаа. Хэсуу бэрхэш даа, Алена!
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Эндэ ЬараЬаа улуу байхадаа, Пафнутий Осиповичын орол- 
долгоор Ьайнаар хооллохоЬоо гадна Варвара Владимировнагай 
оролдолгоор муу бэшээр эмнуулээд, Анфиса мунее нилээн тэн
хээ орожо, хуушанайнгаа тухэлеер м аряаж аа м яхажаа шахуу. 
Нюур шарайнь гу, ушее бэень сэбэр Ьайхан тухэлдее орожо, 
залуу наЬанайнь халуун шуЬан гал дулеер бусалан, ямаршье 

сэрэгшын обтомоор болошоо.

Пафнутий Осипович басаганай хуушан тухэлдее ороЬЫень 
баяраар угтан, Ьайн эрхэ байдалда байхадаа, залуу хунэй 
бэеын Ьайжарха гээшэ тон тургэн губ даа гэжэ хухидэг.



Витебскын фашис захиргаанай дэргэдэ оршуулагшаар Ху- 
дэлЬэн Алена басаган гэжэ мэдэхэдээ,' убгэжеел ехэтэ баярлан, 
тэрээниие тон Ьайнаар хооллуулха ба эмнуулхэ хэрэгые бодо
то байдал дээрэ бэелуулхэ талаар верее удэр буриин оролдолго 

гаргаа.

Ушее тэнхээгуй туранхай бахадань, Пафнутий Осипович 

еерынь таабайтай, ондоогоор хэлэхэдэ бригадын "командиртай 
уулзуулаа. Басаган тэрээниие харахатайгаа адли Витебскэ об- 
комой секретарь гэжэ таняа. Юуб гэхэдэ, душэн нэгэдэхи оной 
январиин эхеэр областиин багшанарай ехэ хуралдаан дээрэ 

секретарь Третьяк угэ хэлэхэЬээ гадна суглаанай эхилхэЬээ 
абаад дуурэтэрынь президиумдэ Ьуулсажа, хажуудахи хунууд- 
тээ ямаршьеб захяа заабаринуудые угэнэ ха гу гэжэ Ьанагда- 
хаар байЬан юм.

Тэрэ гэЬэнЬээ хойшо нилээн саг унгэрее. Третьягые хара- 
хада, наЬатай болоЬон шэнжэтэй: Ьаншагынь нилээд сайнхай, 
ушее магнайдань олон уршалаанууд бии болоо. Нюурынь мя- 
ха маряагаа шууЬан тула яЬадынь элитээр ербойлдоно. Бэень 

бадалюун будуун байЬан аад, нэгэл яЬархуугаар харагдадаг 

болонхой. Ондоогоор хэлэхэдэ таабай душэ гарамгай наЬатай- 
шье Ьаа, нилээд наЬажаал хунэй шэнжэ оронхой.

Нэгэтэ углеегуур 'еерынгее худэлдэг газар гэртэ еерынь 

орохые таабай уряа Ьвн.
Орохынгоо урда тзэ ехэл Ьэгшээ, тэбдээ бэлэй. Партизан 

бригадын таабайтай уулзаха гээшэ тиимэ бэлэн бэшэ, юрэ бу- 
сын хэрэгтэл юундэшьеб тоолоо юм. Юрдее таабай партизан 
бригадын командир байхаЬаа гадна ушее обкомой секретарь 
бшуу. Басаган эды ехэ тушаал даадаг ееЬэдынгее дарганар- 
тай нэгэшье удаа" уулзахаЬаа байтагай харажашье узеегуй гэ
хэдэ алдуу болохогуй ха юм. Удааншье хеерэлдеегуй, еерынь 
тэнхээ тамиргуйе ойлгожо, Ьайса тэнхээ тамир абажа, тургэн 
хул дээрээ гарахыень дурадхаа юм.

Теэд мунее таабайтай уулзахаа байхадаа, ЬэгшэхэЬээ гад
на ушее басаганай айдаЬаниинь хурэнэ.

Анфиса Ьуури байраяа оложо ядаЬандал оноото газар гэ- 

рэйнгээ уУДэнэй УРДУУР зуун баруун тээшээ ябуултабашье, 
энэнь залхуутай боложо, холые хаймадан хараха гэхэдэнь, 
будуун аад, ута нарЬад болон хуЬад тойб ушаруулна. Энэ шэ- 
гуу удхэн тайга соогуур этэшэЬээнь сааша юуншье харагдана- 

гуй гэхэдэ алдуу бэшэ.
Басаганай толгой соогуур юун урилданагуй гэхэб даа: 

ямар нэгэн дайшалхы даабари угэхэ гээд, еерыень таабай уряа 
гээшэ гу? Угышье Ьаа энэ тэрэ ажал даалгаха гэхэдээ болохо. 

Юрдее нэгэн угеер Ьаа, энэ урилгаараа ямар зорилго бэелуул
хэ гээб?



Углеенэй хоолой Ьуулдэ хаанаЬаашьеб гэнтэ хажуудань 
бии боло’пон таабай:

— Мэндэ сайн, А нфиса!— гэжэ дохибо.

— Мэндэ сайн, нухэр секретарь!— гэжэ басаган харю у
дань дохибо.

— Нухэр секретарь гэхын орондо нухэр командир гээ Ьаа 
зохид байха. Анфиса, саашадаа энээниие ойлгод~'гээрэй.

— Ойлгостой, нухэр командир.

— Тиигээ Ьаа, Ьайн. Мунее минии «ордондо» ороебди!
Басаган угэ дуугуйгеер хойноЬоонь ябажа, Третьягай «ор

дондо» ондоогоор хэлэхэдэ, тэрээнэй газар гэртэ оролсобо.
Таабай нэгэ хэды соо ямаршьеб саарЬа харасагааба. 

Ьуулдэнь тэдээнээ саашань табимсаараа:
— Хулисэ, басаган. Улуу хунуудэй угы хада шамайе Але

на гэжэ еерыншни нэрээр нэрлэЬуу. Фаш ис захиргаанда ху
дэлхэ уедее манай Илалтын удэрые ойро болгохо талаар тон 
ехэ юумэ хээш. Энээнэйш тулее манай партизан умэнэЬее 
шамда Ьайн Ьайханиие хусэхыемни зубшеегыш!—гэжэ дохибо.

— Эхэ орондоо алба хэхээр хододоо бэлэмби!^—гэжэ баса
ган харюудань сэрэгэйхеэр еЬолбо.

— Бэешни хэр бэ?
— Бараг Ьайн.
— Энэ ехэ Ьайн гээшэ.
— Ажалгуй байхада хашартай болошоо.

— Шамайе Москва эльгээхэ гэЬэн захиралта абтанхай. 
Алена, ши энээнда юун гэжэ харюусахабши?

— Дайсанай захиргаанда худэлЬэн хадаа дайсанай эзэл- 
Ьэн газар дээрэЬээ тэдэ шолмосуудые сохилсохо эрхэгуй боло
бо губ?— гэжэ басаган сухалдаба.

Таабайн нюдэдтэ энеэЬэнэй тэмдэг бии болобо. Тиигээд 
нэгэ хэды соо дуугай Ьууд гэЬэнэйнгээ удаа урдаЬаань сэхэ 

х а р аж а :

— ДээрэЬээ захиралтын бии хада дуургэлтэ болгохоЬоо 

ондоо юумэн улэнэгуйл даа,— гэбэ.

Алена таабайн хэлээшые шуужэ узэн, абаЬаар дуугарба
гуй: юундэ еерыень Москва уруу дуудаба хаб? Али фашис 
захиргаанда худэлее гэжэ зэмэтуулхэнь гээшэ гу? Тэрэгуй 

юундэ тиишэ дуудахаб?

—  Нухэр секретарь, намайе Москва эльгээхэ гэЬэн шиид
хэбэри гарганхай гут?

— Тиимэшье шиидхэбэри гараагуйл даа. Шамтай хеерэл
дэхэ гэлсэЬэн байгаабди.

— Фашистнуудые узэн ядадаг аад, тэдээндэ унэншэ хун



шэнгеэр урда хойнонь билдагуушалха ушарнууд али олон 
байгаа. Тон муухай байдаг Ьэн.

— Бидэ энзэнииешни Ьайн ойлгонобди. Алена, тиихэдээ 
гартаа буу барилсажа, фашистнуудые сохилсохом гэхэш гу?

— Тон зуб даа, нухэр секретарь! Намда автомат угэхэ 
захиралта угыт даа. Гартаа буу барижа, фашистнуудые сохил- 

соо haa, Эхэ Орондоо холо ехэ туЬа хургэхэб!
—• ДээрэЬээ ерэЬэн захиралта дуургээгуй Ьаамнай, бидэ

ниие уршеехэгуйл даа, Алена.

— Автомат намда угуулхые гуйнаб!

— Мунееехэнэ «Эхэ орондоо алба хэхээр хододоо б'элэм- 
би!» гэжэ хэмнай хэлээ Ьэм?— гэжэ харюудань Третьяк асууба.

— Гартаа буу барижа, дайсаниие сохиходоо Эхэ орондоо 
алба хээгуйдэ тоологдохо болоно губ?

— Тиимэшье бэшэл даа!— гээд, Третьяк дахяад дуугарба- 
гуй. Хэлээшыень хаа хаанаЬаань шуужэ узэн, еерын тобшо

лол хэхэ гээ гээшэ гу?

Эсэстээ, Третьяк амалба:

— Эхэ оронойнгоо захиралта дуургзхэ гээшэ хун бухэ
нэй арюун уялга байха ehoTofr. Тиимэ бэшэ гу, Алена?

— Тиимэньшье тиимэл даа. Теэд гартаа буу барижа, дай

саниие сохиходоо, Эхэ оронойнгоо урда угэЬэн ш ахаа танга- 
ригаа дуургэЬэндэ тоологдохогуй юм гу, нухэр секретарь?

Пафнутий Осипович эгээл энэ уедэ газар гэр уруу орожо 
ерэбэ.

— Мэндэ сайн, Алена!

— Мэндэ сайн, Пафнутий Осипович! Алена бэшэ, Анфиса 
болоо хамнайб!

— Хулисэ, алдуу болоо.
— Гартаа буу барижа, дайсаниие сохилсохо гэЬэн хум.
— ЭнээнЬээ Ьайн зуйл угы юм ааб даа. Гэбэшье Эхэ

оромнай хэниие хайшань эльгээбэл улуу ехэ аша ту ha асар- 
хаб гэжэ бодожо узэдэг губ даа,— гэбэ убгэжеел.

— Пафнутий Осипович, нухэр секретарьтай нэгэн Ианал-

тай шэнгеэр хэлэнэбта!
— Хоер хун нэгэ адлирхуугаар дуугараа хадаа зуб юумэ. 

хэлэжэ, Эхэ орондоо туЬалха гэЬэн байба губди даа! — гэжэ 
убгэжеел тан-тон гэбэ.

Убгэжеелэй хэлээшые шагнаа дуулаагуйдэл:

— Пафнутий Осипович, энэ ухиндэ буу барижа, дайса
ниие сохихыень зубшеегыт гэжэ нухэр секретарьта хэлэжэ 

ойлгуулыт!— гэбэ басаган.

— Нухэр секретариин мэдэлэй хумби. Минии хэлээшые 
шагнахашье дурагуй байжа, намайе саашаа бай гэжэрхиг даа.



Тиигээ Ьаань яаха болонобиб!— гэжэ убгэжеел басагые ша- 
райшалба.

Басаган убгэжеелэй угэнууд дээрэЬээ Пафнутий Осипович 

обкомой секретарьтай нэгэ Ьаналтай гэжэ ойлгобо: еерынь

талые харалсахагуйнь мэдээжэ болобо.

Москва ошохо зубшеелее угеегуй хадамни юун болохоб 
гэжэ басаган еерЬеен асуужа орошобо. Тиигээд ехэл холодоо 

юм Ьаа, дайсаниие сохихыень эльгээхэ. Энэнь еерынь Ьанаа- 

шаар болохо гэжэ хухишэбэ.



ГУРБА Д А ХИ  БУЛЭГ

1

Дугар военкомадЬаа ерэЬэн саарЬаяа хараж а. дахяад дайн- 

да мордохом гээшэ гу гэжэ еерЬеен асуун, улбэр Ьалга бэетэй 
болоо гэЬэн эмшэдэй комиссиин тобшололтой нютагаа бусаЬан 

хуниие военкомадта дуудаЬаниинь нэгэл гайхалтай шэнгеэр 
еертэнь узэгдэнэ. Теэд аймагай сэрэгэй комиссарай захиралта 
абаа хадаа ошохол болоно гээшэ хаб гэЬэн тобшололдо ерээд 

байхадань, шабинарайнгаа дэбтэрнуудые тэбэриЬэн инагынь— 
Даримань орожо, юу хээхэнээ шэрээ дээрэ хаяжархеод, гарта- 

хи саарЬыень абажа унш амсаараа:

— Шамайем дайн байлдаанда баЬа абахань гээшэ гу?! — 
гээд, нюдэдтее yha елэгэнуулэн Ьугшарна.

— Инагни, Ьанаагаа бу зобо. Улбэр ядуу намайе дайн 

байлдаанда абахагуй,— гэжэ Дугар Ьанааень заЬахые оролдоно.

— Угы даа, угы. Ундэр наЬатайшуулые хэзээш абахагуй 
гэгшэ бэлэйбди, теэд тэдээниие гэдэргэнь табингуй, сэрэгтэ та- 
тана ха юм. ТиимэЬээ...— гэжэ дутаг таЬалаад, Дарима убгэ- 
нэйнгее сээжэдэ толгойгоо няажа, бури ехээр Ьугшаржа оро- 
шоно.

— Инагни, дэмыдэ еерыгее бу химэлэ. Эдеэлэ,— гээд, Ду
гар тагтаа . дутэлжэ, пилтаа _дээрэЬээ халуун хоол хоер табаг 
соо хээд, шэрээ дээрээ табиба.— Дарима, эдеэлэе.

Инагайнгаа гэрэлэй урда зогсожо, хасар уруугаа гоожоЬон 

нюдэнэйнгее yha аршаад, уЬэеэ заЬахыень хараж а, хэрбээ 
еерымни дайн байлдаанда дахин мордошоо Ьаам, Даримамни 
ямар байдалда орохоб гэжэ еерЬеен асуубашье, энээндээ ха- 
рюусангуй, инагтайгаа хоол барижа ороно.

...Фашистнуудые сохижо байЬан хубуудтээ гэжэ дулаан 
хубсаЬа хоер шаргада тээжэ ерэЬэн Аргай баабайтай аймагай 

тубтэ хоер уДэРэй туршада ябажа ерээд, сэрэгэй комиссариа- 
дай байшангай сонхонуудаар дэнгэй гэрэлэй ялайхада, угл00- 
дэр убгэжеелтэйгее нютагаа бусахаа мунее эндэ ороод гара- 
ха хэрэгтэй гээд, уудыень татаба.

Шэрээгэй саана горхойжо бэгзышэЬэн капитан Телешеико 

ямаршьеб саарЬа шагаашаЬан тула еерыень обеорбогуй гу, али



еерыгее дээгуур тооложо, хунуудые тоохоео болиЬон гээшэл- 
тэй гэжэ толгойдоо оруулбашье:

— Нухэр капитан, танай захиралтаар Цыбиков еерее ерээд 

байнаб,— гэжэ Дугар дуулгаба.
Капитан Телешенко салд гээд, гартахи caaphaa алдабашье:
— Дугар, ушее шангаар Ьухирхее яанабш и?!—-пЗЬэн бэеэ- 

рзэ хажуудань ерэжэ, гарыень адхажа мэндэшэлбэ.— Мэндэ 

сайн, нухэр Цыбиков!
— Сайн, нухэр капитан!

— Зай, бэешни хэр бэ, Дугар?
— Юуншье гээд хэлэхэмни хэсуул даа.

— Нюур шарайгаарни тухайлхада, бараг хэбэртэйш. Ду
шэн нэгэдэхи ондо дайн байлдаанда мордохынхидоо орходоо 
дайсанай ЬомонЬоо боложо, улбэр тулюур болоЬоншни элитээр 

мэдэгдээд байна.

— Нухэр капитан, ямар хэрэгээр намай дуудаабта?
— Бидэ дуудаагуйбди.

— Теэд танай гар табилгатай саарЬан энэ байна ха юм.
— гээд, Дугар мунеехи саарЬыень Ьарбайба.

— Минии гар байгаа юм ааб даа. Теэд Таниие Галзутов 

военкомадаар дуудуулаа.

— Галзутов!?..— гэжэ Дугар гайхана.
— Тон зуб. Галзутов дуудуулаа.
— ХаанаЬаа Галзутов бии болооб?
— Тэрэмнай сэрэгэй тусхай албанда худэлдэг хун гээшэ. 

ТиимэЬээ туруундээ худэлжэ байЬан нютаг уруугаа ерээд ошо- 
хо табилгатай хун. Углеедэр углеегуур аймагай дотоодын хэ- 
рэгуудэй байшанда орож о, Галзутовтай бараалхаха болонош. 
Ойлгостой гу, Цыбиков?

— Ойлгостой. Ябахада болохо гу?

— ЮЬэн сагта заатагуй Галзутовта ороорой.

— Ойлгостой!— гээд, Дугар гарана.

Дугар тэндэЬээ гараЖа, нилээн холо ошомсоороо зог гэжэ, 
юу хэлтэйб, яалтайб гэжэ еерЬеен асуужа ороно. Галзутов 
фронтын онсо эрхэтэй тусхай таЬагта худэлдэг, тиимэЬээ хаа 

хаанагуй верын дураар ябадаг. Дугарай еерынь нютагаа буса- 
Ьые дуулаЬаар, турмэ шорондо хатааха гэжэ хойноЬоонь ерээ. 
Энэ тон зуб тобшолол хэбэб гэжэ эндэЬээ тон туруун холодохо 

шухала, дайн байлдаанда дахин мордожо, байлдаанай газарта 
дайсанай ЬомонЬоо унабал дээрэ гэЬэн шиидхэбэри абаба. 
Энээн тухайгаа Аргай баабайгаар дамжуулан, Даримадаа дуул- 
галтай гу, али угы гу гэжэ еерЬеен асуубашье, убгэжеел юу- 

мэеэ тушааЬаар, мунее Ьуниндее гарахаб гээ Ьэн, тиимэЬээ 

эндэЬээ бусахаа гараа еЬотой гэЬэн бодолдо абтана.



Зай, хайшан гээд фронт хурэлтэйб? Капитан Телешенкодо 

дахяад орож о, фронт ош охо зубшеел эрэжэ болохогуйб. Юуб 

гэхэдэ тэрэ еерынь Галзутовта тушааха.
Гэнтэ Дугарта Содном' Гэрэлтуевич Ьанагдашаба. Тэрээн

Ьээ Башкириин дэбисхэр дээрэЬээ бэшэЬэн бэшэг абаЬаар х а 
хад Ьара болонхой. Шэнээр эмхидхэЬэн дивигикмнай Ьуралсал 
дуурэжэ байна, тиимэЬээ уданшьегуй фронт мордохомнай гэ
жэ Содном дуулгаа. Содномдоо ошохо. Теэд хайшан гээд ошо- 
хобши? Уфагай госпитальда хэбтэхэдээ танилсаЬан Инш ар гэ
жэ сестра басаганЬаа абаЬан саарЬаниинь еер дээрэнь юун 
хун бэ гэжэ бэшэгдэнхэй хармаандань бии бшуу. Тэрэ саар- 

Ьаараа ямаршье Ьаадгуй Уфа хурэжэ болохол. ТиимэЬээ углее 
болгожо, Галзутовай Ьабарта орохоЬоо туруун эндэЬээ ябаха 
гээшэ гол зорилгонь болоно. Yniee дайсанай арада, партизан 
стрядые толгойлжо, фашистнуудые сохижо байхадань, хоер 
удаа еерыень тушааха оролдолго гаргаЬан юм. Мунее еерынь 

тушааха гэжэ иишэ ерэЬэниинь дамжаггуй.
Иигэжэ бодолготон байхадань, ашаанай хоер машина ерэ- 

жз, Дугар гараа. ургэбэ. Тэдээнэй зогсоходо, Джида станци 

хурохее кабина соонь Ьууба.

2

Дугар удаан хэбтэжэ эмнуулЬэн госпиталиингоо хореогой 
гасаа тээЬээ харана. ©ерынь нютагтаа байЬан энэ найман Ьа- 
рын туршада орой ондоо болоогуйл: хэбтэжэ эмнуулЬэн бай- 
шангыньшье тэрэл зандаа, бухэли удэреерее сэнгэжэ ханадаг- 
гуй саад сэсэрлигэйнь мододшье байрадаа. Тэдэнь гансал набша 
намаагуй нюсэгэнууд. УнгэрЬэн убэлшье иимэ Ьэн. Тиихэдэ 
гулабхаануудынь тон усеерЬэн хэбэртэй. Ул хоолой хомопЬоо 
боложо усеерЬэн байжа болоо ха гу? Али ухибууд дон добуун- 

дань хурэсэ намнахадаа болоо. Н арЬа хасууринуудынь шэм- 
хуургэ хуйтэндэ орой убайлаагуй, нэгэл жэгтэйгээр йогоорно. 
Зугеер саЬан дахаяа умдэнхэйнууд, тиимэЬээ бидэндэ ямаршье 
хуйтэн хамаатай бэшэл гэЬэншуугаа харагдана. Сэсэрлиг соо 
хунууд угы. Эндэ шархатаашад угы гээшэ гу, гэжэ Ьанагдахаар. 
Нэгэшье эмшэн харагданагуй. Тэдээнэй олон удаа шприцээр 
уушханайнь эдеэрые Ьоруулжа зобооЬониинь, тэрэ уедэнь мэ- 

дээгээ табижа олойрдогынь Ьанагдашана.
Теэд бэень яашгуй Ьайн байгаа гээшэ Ьэн ха: уушха-

ниинь отололгогуйгеер эдэгэшоо юм. Тиигээшье Ьаань улбэр 
Ьалга бэетэй гэжэ комисси баталаад, уушханай тусхай клини- 

кэ эльгээхэ гэжэ шиидхэЬэн аад, тэндэшье эльгээнгуй, гэртэнь



табяа бэлэй. Зургаан Ьарын туршада колхозойнгоо ажал худэл- 
мэридэ туЬалхаараа болоо. Илангаяа убгэд, хугшэд энээндэнь 

олзуурхадаг байгаа. Эгээл хундэ ажал болохо убЬэ тэжээл бэл- 
дэлгэ дээрэ бусадЬаа улуугээр худэлее гэхэдэ алдуу болохогуй. 
Бухы сагаа убЬэ Ьурилэлгэ дээрэ унгэргее. Ажал бухэн дээрэ 
худэлхэдее, нэгэшье удаа уушханиинь убдэжэ зобоогоогуй юм.

...Ьахалаа хюЬажа урьдеедуй, ухибуун шарайтай старши
на элидхэхыень шагнаад:

— Нухэр сэрэгшэ, ямар саарЬатай юмта?— гэжэ асуугаа
Ьэн.

— Энэл даа,— гээд, эмнуулЬэн госпиталиингоо даргада 
фронт эльгээгыт гэжэ санитар Цыбиков ДугарЬаа бэшэЬэн ра
портаа харуулаад, юун лэ болохонь ааб даа гэжэ Дугар улай- 
ж а сайжа байгаа. Юуб гэхэдэ, тэрэнь орой хуурмаг саарЬан 
шуу. Тэрээн дээрээ «Зубшеенэб» гэжэ верее бэшээд, госпита- 
лшш началышгай гар еврее табнжархиЬан ха юм.

Тэрэ залуухан старшина ондоо юуншье тухай асуунгуй, 
вбфыень Ьуралсалай батальондо эльгээгээ бэлэй. Тиигэжэ Ду
гар далан зургаан миллиметрово ехэ буу шудалжа ороо юм.

Энэ рапортынь «Зубшеенэб» гээшэнь ушее госпиталиин 
тамгаар гэршэлэгдэнхэй бэлэй. Тамгатай саарЬанай гартань 
ороЬоной туухэ иимэ Ьэн: Иншар басаган госпиталиин даргын 
приемно соо неделидээ хоер удаа дежурладаг байгаа. Госпита
лиин даргын угы Ьаа, Дугар еерын хун мэтэ тэндэ ородог га- 
радаг бэлэй. Тэрэл уедее тамгатай хоер саарЬа олоо юм. Нэ- 
гээрнь акаралтада ябаЬан Уфа городой госпиталиин санитар 
Цыбиков Дугар болоод, Джида станциЬаа поездо Ьуужа, Уфа 
хурэжэ ерээ. Харин нугеедэнь фронт ябуулагдахаа байЬан ди- 

визидэ саашанхи албаа хэхээ ороходонь туЬалаа.

Тамгатай саарЬа абаЬанаа, госпиталиин начальнигай гар 

еврее табипанаа Дугар тон мууда тоолодог. Теэд хэхэ еЬотой 
юумэн хэгдээ. ТиимэЬээ энээн тухай мартахаар саг болоо гэжэ 

Ьанаашье Ьаань, дахин дахин толгойдонь ороод Ьалаха юм бэ
шэ. Заримдаа энэнь ямаршьеб даа зоболон шэнги болошодог. 
Ушее Галзутовай ЬабарЬаа мултаран гараЬаниинь Ьанагдаша- 
на. Мунее тэрэ шудхэр еерынь оргодол болоо, гэртээ дутэ ой 

уруу орож о хоргодоо гэжэ галзууран, Даримадань аЬалдажа 
эхнлээ ха гэжэ шэбщэн гэхэдээ, буришье зобошоно. Теэд эндэ 
ерээд байЬан тухайгаа Даримадаа мунеегеер дуулгаЬанай улуу. 

Юуб гэхэдэ, Галзутов иишэ ерээд, еерынь турмэ шорондо ха- 
таажа болохо. Инаг Даримынь арайл шорондо Ьуулгахагуй юм 

бэзэ. Дайн байлдаанЬаа тэрьедэн зугадаагуй хадаа Эхэ оро
нойнгоо болон арад олонойнгоо урда хэхэ еЬотой юумэеэ бара- 
нииень хэжэ уялга уургэеэ гуйсэд дуургэхээ байЬандал узэг-



д0 0 д, муу юу мэндэ гараа ургэЬэниинь мартагдахадал гэдэг. Гэ 

бэшье фронтын хэсуу хундэ байдалые хэр тэсэн дабаха байЬа
наа мэдээгуйдее голхорон муудадаг. Улбэр улгэн гэгдэЬэн ууш- 

ханиинь эзэндээ урбажа, нэгэ мэдэн гэхэдэнь, еертэнь алба хэ- 
хээ болеод, хии талада Ьуулгажархкха юм гу, гэИзн асуудал 
зобоохоороо болоно. Гэбэшье унгэрЬэн зун убЬэ хуряалга дээ

рэ ямаршье элуур энхэ хунуудэй хэдэг б'ухы хундэ ажал хэЬ.э- 
нээ Ьанаандаа оруулхадаа, ямаршье бэрхэшээлнууд соогуур 
тэсэхэ еЬотойб гэжэ сэдьхэлээ заЬан баярлаадхиха юм. Юрдее 
сэхэ уруунь хэлэхэ болоо haa, Дугарые айлгаха юумэниинь 

уушханиинь мун. Дайсаниие Ьайсахан сохижо урьдингуй бай
тарынь, тэрэнь худэлхее болижо, еерыень бу хулЬеень буул- 
гажархиЬай даа. Нэгэшье фашистые Ьалгаангуй, еерее будэр- 

шэхэ болоо haa, муухайл гээшэ.

Туд дивизидэ ерэЬээр, Дугар Содном Гэрэлтуевичтэй ушее 
уулзаагуй, уулзахашье гэжэ оролдоногуй. ©ерыень ззмэлээд, 
гэртэнь бусаажа болохо гэжэ айна. Нютагтаа байхадаа, воен- 
комадта дуудуулхынгаа урда удэр БааторовЬаа бэшэг абаЬа- 
ниинь Ьанагдашана. Тэрэнь Ьаяын удэрнуудтэ бухьГдивизеэрээ 
фронт мордохоо байЬан тухайгаа бэшээ юм. Тиигээд лэ Дугар 
Уфа городЬоо жараад  модоной газарта эмхидхэгдээд, фронт 
гарахаа байЬан дивизидэ хурэжэ ерэхээ шамдаа. Золынь бо- 

лоходоо, туд дивизи байраЬаа худэлеегуй байгаа. Тиигэжэ hy- 
ралсалай батальондо орожо, ехэ буу шудалжа эхилээд лэ бай

хадаа, Ьанааниинь амарад гэЬэн юм.
Фронт мордохынгоо урда тээ Иншарые хараха зорилготой 

Дугар эмнуулЬэн госпиталиингоо хореогой газаа тээ зогсоно. 
Теэд тэра басаганиинь харагдаха юм бэшэ. Уулзаагуйшье haa 
халташье хараад абагша Ьайб гэжэ олзуурхана. Юуб гэхэдэ, 
еерЬеень шалтагаантай гэдэЬэлЬэн тухайгаа басаган дуулгаЬан 
байгаа. ,Хэр ехэ хээлитэй болоод ябана хаб гэжэ мэдэхые ху- 
сэнэ ха юм. Дугар Дарима хоер мунее хурэтэр ухибуутэй бо- 
лоодуй. ТиимэЬээ дайн байлдаанда унажа болоо Ьаам, шуЬан- 
Ьаам таЬарЬан шуЬамни болохо уримни Уфа городто бии гэжэ 

haHaa дуурэн байха бшуу.

Дугарай толгойдо гэртээ ябахынгаа урдахана Иншартай 
уулзаЬаниинь Ьанаг’даадхина: басаган ямаршьеб даа ехэл уйд- 
хартай h9H. Тэрээниие хухеэхэ гэжэ олон лэ зуйлнуудые хэлээ 
бэлэй. Теэд Иншарай нюур шарай улам барын, улам ехээр 
еертэнь гомдоЬондол узэгдее юм.

Дугар басаганай юундэ уйдхар гашуудалда баригдаЬые 

ойлгожо ядан иигэжэ асууЬанаа Ьайн Ьанана:
— Ямар нэгэн муу юумэн болоо гу? Юундэ ундхар га

шуудалда баригдаабши, Иншар?



— Таагаат, хундэтэ командир, Танай нютагаа бусахаа 
байхада, баярлаха хухихын аргагуй байнал,— гээд, Инш ар Ьуг- 
ш аржа орошоо юм.

— Минии гэр булэдее бусахада, баяр баясхалантайгаар 

намайе мордуулха байгааш.
— Нухэр командир, танда дурлашаЬан тухайгаа дуулгаа 

бэлэйб. ТиимэЬээ танай нютагаа бусахада, уйдан голхорхоЬоо 
Ьэшэ, баярлаха аргамни угыл.

— Ишар, хулисэ, тиихэдэ шамайе дурлаЬан тухайгаа 

наадажа дуугарна гэжэ ойлгоо бэлэйлби.
— Нухэр командир, дурланаб гэжэ хэнэй наада зугаа бол

гон хэлэхые дуулаа шагнаа юмта?'
— Би шамЬаа арбаад ахаб, инаг Ьамгамни нютагтаа баг- 

шална. Дурлааб гэхэдээ еерын ухаатай гуш?
— Та юуншье гэгты: дурлашоо хадаа еерын ухааншьегуй 

байжа болооб, Ьула муул хадаа энэ алхасаЬаа еерыгее зайсуул- 

ж а шадаагуйб.

— Байн байтараа энээнээ мартана аабзаш. Бу уйда.
— Таниие бэе тээшээ татахын тула тантай олон удаа 

уулзажа урьдеогуйгее шаналнаб... Госпиталиин захиргаан би
дэнэй шархатаашадтай ореолдохые огтолон хоринхойл. Бариг- 
даа Ьааш, ажалЬааш намнажа болохо. Тиигээд лэ тантай оло 

дахйн уулзажа шадаагуйб.
— Иншар, би шамЬаа оло ахаб, тиимэЬээ ши ямар нэгэн 

залуу хундэ дурлажа, жаргалаа гуйсэд эдлэнэ аабзаш.
— Инаг дуранда наЬанай илгаа ямаршье уургэ дуургэхэ 

еЬогуй гээшэ.
Дугарта энэ удаа харю усаха юумэн олдоогуй бэлэй.
— Нухэр командир, иимэ Ьэнгэргуй ухин дурлашоо юм 

гэжэ Ьанажа ябаарайт. Зай, баяртай!— гээд, басаган шоб байса 

еерыень озоо юм.
Басаганай озолгоЬоо тогтууригуй болошохоо ЬанаЬан Ду

гар дутэлжэ ерэЬэн поездын туерээн соогуур Иншарые тэбэ- 
рин таалаа бэлэй. Нугеедэнь улам обтойгоор харюусан, халуун 

дурлалаар дурлаЬанаа мэдуулжэ ороо.

Дугар энээнЬээ боложо, поезддо Ьуултай гу, али Иншар- 
тай улэлтэй гу гэжэ тээлмэрдэшоо Ьэн. Тиигэжэ юугээшье ойл
гожо ядашоод байхадань поезд зогсожо, тэрэ одоол ухаа оро

ходол гээ юм. Тиигээд басагые баЬал таалажа, Иншарай ню- 
дэдЬее горхолЬон нелбоЬые аршасагаан, энээхэн унжэгэн баса

ганда ондоо Ьайн юушье хэжэ шадахагуй байЬанаа ойлгон 

гслхоржо, ябаха тухай дохео дуулаЬаар Дугар вагонойнгоо 
гэшхуур еедэ гаража, баяртай гэЬэндэл гараараа “даллаад, ва

гон уруу ороо бэлэйл.



Теэд тэрэ гэЬэнЬээ хойшо басагад тон жэгтэй амитад шэн- 
ги узэгдэхэ болонхойл: орой танил бэшэ хундэ дурлашаха. 

Мунее Иншарай паршаганаЬан зеелэхэн дуун ш эхендэнь дуул- 

дажал байхадал гэдэг. Ундэр нарихан бэень маталзан, ута бу
дуун хара гэзэгээрээ хузууень ореон, еерыень тогтууригуй бай
далда оруулхадал узэгдэхэ юм. Сэбэрхэн улаан шарайнь, мойл 

харахан ню дэдбш ь хододоол энеэбхилэн, хододоол еерынь 
уряалжа байхадал болодог.

Госпиталиин хореогой уудэ уруу гурбан эхэнэрнууд дутэл

жэ, Дугар тэдээнЬээ асуугаадхина:
— Хэлэжэ хайрлыт: мунее Инш ар гэжэ сестра басаган 

госпитальда худэлнэ ха гу?
—  И нш ар?!— гэжэ' нэгэниинь зог гэЬэн хойноо ургэлжэ- 

луулбэ.— Иншар, ушее Василиса Макаровна болон бусад фрон

тын дэргэдэ госпиталь эмхидхэхээ oniohoop унинэй.
Дугарта дивизидээ ошохоЬоо ондоо юуншье улеегуй бэлэй: 

юуб гэхэдэ, тэрэнь фронт гарахаа углеедэр эшелондо Ьуухань.
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Мунее убэл. Турэл тоонто Санагадань январь Ьарада ян- 
гинама хуйтэн уухилЬаар ерэлс^, хамаг юумые хулдеен хур- 

п-хеер загнадаг. Убэл хадаа еЬогой убэл ааб даа.

Теэд эндэ Познань хоТо шадар убэлынь нэгэл ойлгогдошо- 

гуй. Тиимэшье ехэ хуйтэн бзШэл даа. Гэбэшье Сакагынгаа 
\'бэлдч дадашаЬан Дугарта эндэхиин убэлэй таань олдохо юм 
бэшэ. Удэ багта саЬан орож о б*йЬан аад, оройдоо бороожожо 
орохо. Угышье Ьаа, углеегуур бороожоЬон аад, улэшэЛэн тээ
шээ саЬажаха. ЭнээнЬээ шалтагаантай бухы хубсаЬаншни но- 
рожо, Ьуниндее горхойсо хурэиэхэ. Хулдэжэ дааражй, ееры- 
гее- хэхэ газараа олохогуйш. Шудэдшни тогтохоо болижо, хаб- 
жаганаха хатархаараа болохош, зоболонгоЬоо ехэ зоболон rv6 даа.

Мунеедэр саЬаншье, бороонье ороногуй. Н аран  аятайгаар 
шара на. Дулаанай амисхаал оршон тойронхиие жэгнэхэдэл 
гэнэ. Юрдейл уни буума урин \дэр боложо, агаар нэгэ дороо 

худэлэнгуй • тогтошоЬондол узэгдэхэ юм.

Дугар нууга соогуур манта* томо хунэй дутэлжэ ябахые 
харажархиба. Тэрэнь яашгуй талиЬан хун шэнгил. Хаана уул- 
заа хараа бэлэйб гэжэ толгойдоо оруулхые оролдоошье Ьаа, 
Ьанажа шадабагуй.

Тэрэнь хажуудань хурэжэ ерэн гэхэдээ, партизан отря- 
дайнь эрхим командирнуудай нэгэн, Сергей Иванович Ковалев 
болошоно. Тэрэ еерЬеень тээ туруун шархатаад, Содном Гэрэл-



туевич Бааторов болон бусад шархатаЬан сэрэгшэдтэй самоле- 

доор Ехэ газар уруу эльгээгдэЬэн бэлэй.
— Ох, хэниие харана бииб!— гэжэ Ковалев хаш харЬаар 

хажууда кь ерэЬэн хойноо элидхэбэ.— Нухэр командир, коман

дир Ковалев туд дивизидэ албаяа хэжэ ургэлжэлуулЬээр!

— Мэндэ, Сергей Иванович!— гэжэ Дугар гараа угэбэ.

— Мзндэ, Дугар Гармаевич!— гэжэ гарыень шангаар ад- 
хаад асууба.— Таниие гэртээ бусаа гэжэ Содном Гэрэлтуевич 

хэлээ хамнай. Энэ хаанаЬаа бии болоо хабта?
— Арайл газар дороЬоо гараагуй хун аабзаб.

— Манай дивизиин политотделой дарга-партизан комис
сар Бааторов танине колхозойнгоо туруулэгшээр Ьунгагдаа 
еЬотой гэжэ Ьаяшаг хэлээ Ьэн. Тиихэдэ та гэб гэнтэ эндэ хаа- 
наЬаа бии болошобобта? Нээрээшье. газар дороЬоо гарашоо ха 

гу гэжэ Ьанагдахаар лэ.
Дугар харюусахын орондо Ковалевые тэбэришэбэ. Эсэстээ, 

тэрэээнээ табяад:

— Сережа, бэеэрээ гээшэ гуш?— гэжэ асууха юм.

— Бэеэрээ ааб даа. Бэеэрээб!
— Ахалагша лейтенантын нэрэ зэргэтэй Сергей Иванович 

Ковалев гэжэ хунийе анха туруун хараж а байналби.
— Теэд иимэ нэрэ зэргэ зуулгээд, батальон даалгаа юм. 

Шадахагуйб гээшьэ Ьаам, намайе шагнаха хун олдоогуй.
— Ш адахаараа шадахаш. Манай отрядай эрхим командир 

бэлэйш. БатальонЬоо байтагай полк гу, дивизи дааха шадал- 

тайш.

— Дугар Гармаевич, томоотой хун аад лэ, намайе дэмы 
талаар бу хухеэгыт даа.

— Дээгуур сэгнэЬэндээл иигэжэ хэлээ губ даа.

— Танай магтаалЬаа толгойгоо теереэд, дивизиингээ ко- 
мандирые тушаалЬаа буу, би командир болохом гэжэ дутуу 
ухаатайгаа харуулжа байхадаа убайлхагуйб.

— Наадамнайшье наадан юм ааб даа. Зай, хэр байнаш?
— Ьайн ааб даа. Ьайн лэ хадаа ахалагша лейтенант бо

лоо хун бэгэб. Тэрэл зуун арбан зургаан килограмм зандааб. 

Бухэли гура нэгэ удаа эдижэрхихэдээшье магадгуйб.
— Тиимэ шадалыеш узэЬэн хараЬанаа Ьананагуйб. Али 

мартаа губ?!
— Зугаахинайхи гэжэ тиижэ дуугарааб.
— Тиигээл Ьаа болоо. Ямар батальоной дарга хабши?

— Автоматчигуудай батальоной командир хум. Дивизиин 

командирта сэхэ мэдэлтэй юм.
— Дивизиин командирта сэхэ мэдэлтэй гэжэ гу?
— Тиимэ. Байлдаан соогуур хаана хэсуу байдал тохеол-



доноб, тиишэ бидэниие эльгээдэг юм,— гэжэ Ковалев угэ усеен- 
тэйшье haa, омогорхон хеерэнэ.

Окопо coohoo:

— Нухэр ахалагша лейтенант, тургэлэгты. Дайсан атакада 
бодоо!— гзжэ хаш харха соностобо.

— ' Намайе дуудажа байна. Дахин ' уулзатараа баяртай, 
Дугар Гармаевич,— гэжэ еерыень тэбэриЬэн бэеэрээ нууга соо
гуур Ковалев сааш аа шамдашаба.

Фашиетнууд хащхаралдан, сэхэ урдань парадта ябаЬандал 

Ьуреетэйгеер алхалалдана.
Васильев Иван гэжэ Уфа шадар' байхадаа гуйхэ харайха 

гээшэнь аргагуй, пулемет шэнги дужаганажа ябадаг, даншье 
haa галуухан сержант, зуунгартань хэбтэнхэй, атакада opohoH 
нохосуудые сулеегуй буудаха юм. Тиигэжэ сэрэгшэдэй »буудаа- 
шье 1таань, шолмосуудай шоргоолзондол олоор урагшаа ту- 
муулхыень хэлэхэ гут! Аймшагтайшье, Ьуреетэйшье гээшэнь! 
Хэдытье зурх^лиг зрын hypbie дарахаар ха.

Ехэ буугаараа буудаха тухай захиралтын угтеегуй дээрэ
Ьээ Цыбиковшье автомадаараа дайсаниие хиргахаараа болоно. 
Тиихэ Ьамбаандаа буугайнгаа сэмгэндэ гараа хургэхэдэнь, ха- 

луун гээшэнь аймщагтай. Ушеел нэгэ заа буудаа Ьаам улайжа, 
юушье онохоо болихонь хаш гэжэ Дугар баруун тээгээ алуул- 
шоод хэбтэЬэн нухэрэйнгее автомадаар буудаха юм.

Фашиетнууд дайшалхы позицидань дутэлхэ тумаа хэбтэ- 
еэгээлдзэд лэ, Ьурэжэ бодоЬоор лэ урагшаа хэдэн алхам гуй- 
геедхкхэ юм. Тиигэжэ гуйлдэЬэн шолмосуудые хараадаа оруул- 
хань хэсуу болошоно. Шудхэрнуудшни дайн байлдаанда яЬала 
ябаЬан хаш. Тэрээн дээрэЬээ буугай Ьомондо оногдохогуй гэжэ 

у.сеехэн алхам гуйгеед лэ хэбтэсэгээлдэнэ шуу.

Снарядуудай тэЬзрэлгэЬзэ оршон тойронхи хууен шууян, 

орой юуншье дуулдахаа болижо, хамаг юумэн худхаран, тол
гойгоо ургэхын аргагуй болошоно. Гансал хууеэн шууяан, сна
рядуудай хэмхэрдэЬэнуудэй болон Ьомонуудай эшхэрэлдээн, 

шархата ашадай еолоон, орилолдоон. ЖэхыдэЬэтзй гээшэнь. Ами
ды хунуудЬзэ байтагай шэрэм буладайшье тэсэхээр бэшэл.

Дугарай бухы бэень мэнэржэ, юушье мэдэхээ болинхой ха 

гу гэжэ тэрэ шэбшэнэ. Васильев Иванай нюурынь хара шорой 
хулЬэн xoephoo харлажа, танигдахаар бэшэ болошонхой.

Дугар фашистнуудые буудаха Ьамбаандаа хажуудаа хэб
тэЬэн гэрэлэй бутархай абажа, Иванда Ьарбайна. Тэрэнь нюу- 

раа хараад, энеэхэ Ьамбаандаа дансадые буудажа ургэлжэлуулнэ.

Дугаршье нюураа хараба: хулЬэ шорой xoephoo хурга зу- 

заан даг хушанхай, гансал шудэдынь сайха юм. ЕЬотойл га

зарай габаЬаа гаража ерзЬэн хун шэнгил.



Фашистнуудшье манайхинай шанга буудалгые тэсэнгуй 
сухариха баатай болобо.

Иигэжэ манай сэрэгшэд абажа, юу хээхэнээ эбтэнь оруул-
над.

Дугар Эрдыниев Дамбые Ьонирхон харана. Тэрэ ундэр 

бэетэй сэрэгшэ шорой хулЬэнЬее танигдахаа болишоо. Тиигээд 
оорынь гэтэн:

— Хэр байба?— гэжэ хашхарна.

— Шанга даа. Шолмосууд окопо уруу шургана гу гэжэ 
айгаалби. Тиигээ Ьаань ушеел хэсуу саг тохеолдохо Ьэн. ©ерее 

хэр гарабаш?— гэжэ Дугар нухэртеэ .хандана.

— Энээн тухай юумые узэЬэн лэ зон губди даа. Тиигээ- 

шье haa айгдаа ааб даа. Ямар нэгэн Ьомон гу, снарядай хэм- 

хэрдэЬэн оножо, энэ хариин газар дээрэ Ьалгаажархина гу 
гэжэ Ьанаагаа зобоолби.

— Дайнай дуурэхээ байхада, хосорон Ьалашоо Ьаа муу- 
хайл гээшэ.

— Нээрээшье, муухай ааб даа.
Дамба Уфа шадар эмхидхэгдэЬэн дивизиин буридэлдэ оро 

жо, дахинаа фронт ерэЬэн туухэтэй. Тэрэ 1943 ондо хулеерее 

шархатаад, Дугарай эмнуулЬэн госпитальЬоо ондоо Уфагай 

госпитальдо эмнуулЬэн хун. Дамба Эрдыниев дайнай урда тээ 

багшаар худэлее, 1941 оной апрель Ьарада сэрэгэй албанда 
татуулаад, Ьарын туршада тон яаралтай Ьургуули хэжэ, сэрэ

гэй журамда дадажа байхадаа, баруун хилэдэ хурэжэ ерэЬэн 
юм. Хилэ шадар арайл газар уруу шургажа урдеэд байхадань, 
фашис нохосууд хорото муухайгаар манай орондо добтолоо 
бэлэйл. ГХолкынгоо бухэли долоон хоногто дайшалхы позици 
алдангуй, дайсантай тулаЬыень, аргагуй хэсуу хундэ байдалда 
шолмосуудтай сохилдоЬыень мунее Ьанахадань, толгойнь уЬэд 

бодошодог ха гэжэ Дамба тушаа Дугар бододог юм. Тэрээнэй 
хеереенЬее тобшолол хэхэдэ, нээрээл Ьаа амиды улэмеер бэшэ 

тамын oeophoo фашистнуудтай сохилдоЬоор гаража шадаЬан 
шуу. Дайсантай тулалда тулалдаЬаар Калинин городто дутэл- 
жэ ерээд, зуун тээЬээ асарагдаЬан шэнэ дивизиин буридэлдэ 

орожо, хоер жэл шахуу дайсаниие сохилсоод шархатаЬан бэ
лэй. Удэр бури фашистнуудтай байлдажа ябаад, хоер жэлэй 
туршада нэгэшье удаа шархатаагуйгее Дамба гайхадаг.

Энэ ундэр бэетэй, уб улаан нюуртай Дамба багшын тубшэн 
даруу аад, угэ хуур усеентэйень хэлэхэ гут! Ямар нэгэн асуу- 
далтайгаар хандаа Ьаашни, юушье дуулаагуйдэл нилээн дуугай 
ЬууЬан хойноо, харюусахагуйнь ха гэжэ Ьаналаа табихаа бо- 
леод Ьуухадашни ганса нэгэн угеер харюусажархиха, Юрдеел 
хунэй туруулжэ дуугараагуйдэ дуугараа гэжэ угы. Энэнь нэгэ



еЬондоо амаршье юм гу даа. Зугеер хододоол гунигта бариг- 
даЬандал бодолгото болоЬон шарайнь Ьайханаар харагдаха. 

Дуугаран гэхэдээ, сэдьхэл зурхэнэйнгее гун сооЬоо гаргажа 
байЬандал гунзэгы удхатай угэнуудые хэлэхэ.

Дамба Тунхэнэй ЖэмЬэг нютагай хун. Сарьдагай бэлэнууд- 

тэ агнажа, элдэб ангуудай зан абари Ьайн мэдэхэ болоЬон тула 
фашистнуудай юу Ьанаашалжа байЬые таахаар бэрхэ юм. Ду
гар энэ талаарнь Дамбые ундэреер сэгнэдэг. Ушее дайнай ур- 
да тээ тэрээнтэй уулзаЬан байха. Душэн оной зун ЖэмЬэг уруу 

турэлэйнгев хунуудтэ СанагаЬаа айлшаар ошоЬон бэлэй. Тии- 

хэдээ Сурхарбаанай заншалта найр дээрэ Дамбын барилдажа, 
хоердохи Ьуури эзэлЬыень Ьайн Ьанадаг. Турэл хунуудынь тэ- 

дээнэйдэ дутэ ЬууЬан байжа, Дамбатай хэдэн удаа хеерэлдее 

Ьэн.

Гэб гэнтэ дайшалхы позициинь урдуур дунгинэжэ, Дугарай 
бодолые таЬалдуулба. Сэрэгшэ бухэн энэ хууеЬэн, хэнэйшье 
зурхэ сэдьхэл хобхолмо абяае Ьайн мэдэхэ: фашис танкнууд 
атакада бодоод урагшагуйдэЬэн шолмосуудтаа туЬалхаа байл

даанда оробод ха юм.
Дугаршье, Эрдыниевшье, Васильевшье, ушее бэшэнииньшье 

76-хиингаа хажууда ош ожо зэЬэшэбэд. Танкнуудые муне© 

фронт ерэЬээр туруушынхиеэ угтахань.

— Шудхэрнуудшни олон лэ! — гэжэ Васильев хэндэшье 

хандангуй амална.
Хэлээшыень дуулаагуйдэл хэншье дуугарбагуй. Хун бухэ- 

нэй толгой соо дайсанай танкнуудые хайшан гэжэ угтаха ту
хай бодол зобооно. Дугар абаЬаар дайсанай танкые Ьалгаажа 
шадаха губди гэжэ Ьанаата болоно. Расчедойнь бухы сэрэгшэд 

1уруундээ артиллеристнууд байгаагуй. ТиимэЬээ ехэ буугаар 
дайсанай танкнуудые угтажа узеегуй. Дугар эдээнэй хэнтэй- 
шье хамта туруундээ дайсаниие сохеогуй. ТиимэЬээ хэнэйнь 
ямараар танкнуудые угтахые орой мэдэнэгуй. Фронтовик Дам
бын еерыгее Ьайн талаЬаань харуулхань дамжаггуй.

Танкнуудай дутэлхэ тума Дугарай еерынь айдаЬаниинь 
гу, али жэхыдэЬэниинь хурэжэ, нюрга уруунь хуйтэн хулЬэн 
горхолон урдахадал гээд, 76-хиингаа хараада танкые оруулжа 
байЬан гарынь Ьалганана. Тиигэжэ дайсанай хуягта шолмос 

хараадань орож о угэхэ юм бэшэ. Нюдэдынынье байрадаа бэ
шэ болошоЬон хэбэртэй: хараагаа оножо харанагуй. Хуягта 

шолмосые алдана ха губ гэжэ айха юм. Туруушын буудалгаар 

дайсанай танкые алдаа юм Ьаань, сэхэ ееЬэдынь урдаЬаа 
ерээшэнь бала-биса даран Ьалгаахал. Тиигэжэ ееЬэдее хум- 

хиин тооЬон боложо дэгдэшэхэл.

Дугар энэ юун тухай бодожо байнабиб гэжэ Ьэгээ ороод,



ябган сэрэгшэдэй дайсаниие угтахаар хулезЬзн дайшалхы по- 

зициин туруушын зэргэдэ харагдахаар бэшээр газар уруу оро- 

Ьон евЬэдынгее ехэ буунуудай батарее, ондоогоор хэлэхэдэ, 

76 мм. дурбэн ехэ буугаа хараад  абана. Барандаал дайсаниие 

буудахаар хулеэнэ. Тиимэ айЬан мэгдэЬэншье хунууд харагда- 

нагуй. ЭнээнЬээ уламжалан Дугар зориг ороодхиходол болоно.

Дугар Дамба хоер ехэ буугаа муу бэшээр мэдэхэЬээ гадна, 
буудалган дээрэ бухы сагаалсаа хяа бута сохижо, командир- 

нуудайнгаа ба нухэдэйнгее магтаалда хододоо хуртэдэг золтой 

байЬан юм. Теэд тэдэ хяа сохигдоошо зуйлнуудынь оройдоол 

сагаалса шуу. Хоюуландаа дайсанай танкнуудые нэгэшье удаа 

ехэ буугаар угтажа узеегуй зон. Дугар туруушын лэ буудал- 

гаар хуягта шолмосые Ьалгаагаа haa гэжэ шэбшэхэ юм. Н а 
водчигой хоер Ьарын бэлэдхэл хэхэдээ, сагаалсануудые тон 

тургэнеер хараадаа оруулжа шадаха дадалтай болохоЬоо гад
на, муу бэшээр буудахашье, Ьомолхошье болоЬон бэлэй.

Дайсанай танкнууд ябууд дундаа ехэ буунуудаараа бууда- 
Ьаар, нэрьен хууен, урагшаа жудхэхз юм. Тэдээнэй хууен дай

шалхы посиди дээрэнь тэЬэрэлдээшэ снарядуудайнгаа хунхи- 
нвентэй аялга нэгэдэн, нэгэн доро бвегнэрэн дунгинэхэдэл гэ
нэ. Юрдес-ш амиды юумын тэсэхзэр бэшэл. Толгойгоо ургэхын 

ямаршье арга Ьалажа, газар уруу орож о xopoxohoo ондоо юун
шье угы шэнги Ьанагдаха юм. Теэд ямаршье хадаа толгойгоо 
бултайлган, дайсанай танкнуудые буудахал бологдохо. Ондоо

гоор ееЬэдыгев абарж а шадахагуйш. Шолмосуудые олоор Ьал- 
гаагаа юм Ьаа, еоЬэдее амиды улэхэ бологдохо. ЭнээнЬээ он

доо юуншье эндэ байхагуй.
Бармин Вася гэжэ залуухан хубуун окопой oeophoo:
— Нухэр командир, телефондо!— гэжэ дуудаба.
— Хэн бэ?— гэжэ асуугаад, харюушье хулеэнгуй, Васильев 

Иванай угы байЬан тула Дугар телефондо ошобо. Хусаиновай 

Ьвелдэнги хоолой трубка соо дуулдаба:

— Иван гуш?
— Дугарби.
— Иван хаанаб?
— Мэнэ ерэхэ.
— Дугар, ямаршье ушарта дайсанай танкнуудые дайшал

хы позици уруугаа табиха еЬогуйт. Ямаршье ушарта! Табяа 
haa, толгойгоороо харюусахат. Ойлгостой гу?

—  Ойлгостой, нухэр командир!
—  Дугар, энэмнай сагаалса хяа сохидог туршалгын буу- 

далганууд бэшэ гэжэ мэдэ.
— Энээн тухай ойлгоноб.
— Зай, Дугар, ееЬэдыгее гансал Ьайн талаЬаань харуул

хые оролдогты.



—  Ойлгостой, нухэр командир.

—  Эхэ оронойнгоо ба арад зонойнгоо урда угэЬэн ш ахаа 
тангаригаа дуургэхэ сагнай тулажа ерээ гэжэ Васильевта дам- 
жуулаарай. Иимэл даа, Дугар,— гээд, Хусаиновай трубкаа та- 

бихань дуулдаба. Тиигээд трубка соо нэгэ хэды шаршаганаба.
Дугарта партизан ябаЬаниинь Ьанагдашаба. Тон харюу

салгатай дайшалхы ябуулгануудта хубуудээ хутэлжэ, дайса
ниие олон удаа сохео юмшье haa, анха туруун дайн байлдаан

да орохоо байЬандал мунее Ьэгшэхэ юм. Юуб гэхэдэ тэрэ ехэ 

буугаар дайсанай танкнуудые угтахань ха юм. Энээн тушаань 
батарейн командир Хусаинов мунее телефоноор бодото танк

нуудые угтаха гээшэ сагаалса буудаЬандал байхагуй гэжэ Ьа- 
нуулаа бшуу. Командирайнгаа юундэ иигэжэ хэлэЬэнэйнь шал- 
тагааниие Дугар тайлбарилхые оролдобошье, таатай тобшолол 
хэжэ шаданагуй. Магад ехэ буугаар тон туруун дайсаниие уг
таха гэжэ байхадань ееЬэдтэнь этигэл ядаЬан байжа болоо ха 
гу? Али байлдаан бухэнэй урда командирнууд иигэжэ мэдэ- 
лэйнгээ зониие Ьэргылдэг юм гу? Дугар юуеньшье ойлгожо 

ядана.
Туруушын буудалгаар лэ,тудаха шухала. Энэ ушарынь 

хубуудтэнь тон Ьайн нулеетэй байхал.

Тиихэдэ расчедойнь ехэнхи сэрэгшэд барандаа шахуу 
унгэрЬэн намар Совет Армиин зэргэдэ жагсаЬан, мунее удэ 
багта атакада болоЬон дайсадые буудалсахаЬаа ондоо шолмо- 
суудтай улаан нюураараа уулзаагуй, дари туулганай амтан 
юун гээшэб гэжэ мэдэхэгуй байЬан хунууд шуу. Расчедойнь 
командир залуухан сержант Васильевшье дайсанай танкнууд- 

тай баЬал туруушынхеэ уулзаха ушархань.
УЬа саЬан болошоЬон сержант Васильев уухилЬаар гуйжэ, 

1 раншей соогуур ерээд:
— А яар  арба гаран танкнууд. Ай даа, юуниинь болохонь 

ааб даа,— гэжэ тогтохоо болишоЬон юумэ Ьээглэнэ.
— Нухэр командир, бу тэбдэгты. Тубшэн даруугаар ажал- 

лахые оролдоебди,— гээд, Дугар сержантда Хусаиновай хэлээ
шые дамжуулба.

Эгээл энэ уедэ телефон жэнгинэжэ, Васильев трубкаа аба
ж а шагнаЬаар:

—  Буудагты!— гээд, гараараа зангажархиба.

Дугарай сэхэ урдаЬаань шуумайжа ябаЬан туруушын тан
кые хараадаа оруулаад байЬан тула:

— Буудаадхи, — гэжэ хашхархатайнь адли буунь дорь- 

б'оотойгоор Ьуреед, гэдэргэ огшошобо. Тиигэмсээрнь Дугар 
нугее танкыень хараадаа оруулжа байхадаа, туруушынгээ тан- 
кын утаа бадхан зогсонхой байхыень хараж а баярлан:



— Бууда!— гэжэ хашхарба.

Буугайнь Ьурэжэ огшомсоор, мунеехи танкнь баЬал утаа 
оадхан, гал дулеер соробхилжо байба. Иигэжэ дайшалхы по- 
зициинь урда дун хамта дээрээ зургаан танк дурэжэ, худэлхее 
болишоод зогсожо байба.

— Хэсуунууд гээшэбди!— гэжэ Бармин баяраар билтаран, 

снарядуудые Эрдыниевтэ дамжуулжа урьдэнэ.
— Хэсуунууд даа. Хэсуунуудбди! — гэжэ расчедой коман

дир Васильев харю усаха Ьамбаандаа бэлэн снарядуудые аба- 

жа, Барминда дамжуулха юм.
Дугарта дуугархашье сулеень угы. Эрдыниев абяа анир- 

гуй буудажал мэдэнэ.
Байлдаанай талмай дээрэ найман танкын Ьэе дурэжэ ха- 

рагдана. Тиигээшье Ьаань ехэ буунууд тээшэнь улеешэ шолмо- 
суудынь пулемет, пушканууда&р буудаЬаар шуумайлдан ду
тэлжэ, Ьуреетэйгеер харагдана. Дугар дээрэ дээрэЬээнь хараа

даа шолмосуудые оруулЬаар:
— Бууда!— гэжэ хаш харна.
Дайсанай снарядууд траншейн урда хойгуур тэЬэржэ, хэм- 

хэрдэЬэнуудэйнь эшхэрэлдэхые хэлэхэ гут! Теэд Дугар хамаг 
юумэн тухайгаа мартан, орой Ьэргылхээ болинхой, олон лэ 

танкнуудые жагсаалЬаа гаргаха гэжэ бухы хусэ шадалаа эл- 

суулжэ худэлнэ.
Дайсанай танкнуудай олоор дурэжэ байхада, расчедойнь 

командир Васильевшье баярлахаараа боложо:
— Ьайн лэ хухэбэ бэзэт, шолмосууд!— гэжэ зэдэрэн хаш- 

харха юм. Тиихэ Ьамбаандаа ееЬэдынгее хэрэг ажалые Ьайса 
мэдэнэ гэжэ Цыбиков Эрдыниев хоерто гуйсэд этигээд, Соро
кин Бармин хоертой снарядуудые зеежэ орошоно.

Манайхинай дайшалхы позициин урда дайсанай арбан 

танк дурэжэ, худэлхее болинхой хэбтэнэ.

Фашистнууд эды олон танкн-уудаа алдаашье Ьаа, ушеел 
хуягта шолмосуудаа нэмээд, добтолгоео ургэлжэлуулжэ ороно. 
Тиигэжэ мунее дун хамта арбан танк урагшаа жудхэжэ мэдэ

нэ. ЖэхыдэЬэ хурэмеер гээшэнь.
Батарейн дайшалхы позици дээрэ снарядуудай дээрэ дээ

рэЬээнь тэЬэрхэнь улам гааража, хоер расчедынь гу, али буу- 
нуудынь жагсаалЬаа гараал хаш : буудахань орой дуулдана- 
гуй. Али Дугар еерее зали абаха сулеегуй худэлжэ байЬан

тула тэдээнэйнгээ буудахые обеорно дууланагуй гээшэ гу?
Хамаг юумэн оршон тойрон хуу худхаршоо: танкнуудай 

хунхинеен, снарядуудай тэЬэрээн, хэмхэрдэЬэнуудэйнь ба Ьо- 
монуудай эшхэрэлдээн, хунуудэй еололдоон. ЭдээнЬээ шалта- 

гаантай Дугарай шэхэниинь дулииржэ, юунэй боложо байЬые



илгаруулхань хэсуу болошоо. ТиимэЬээл тэрэ бэшэ буунуудайн- 

гаа буудахые орой дууланагуй еЬотой. Али дуулаашье Ьаа, 
энэ худхараан соо тэдээнэйнгээ абяае илгаруулангуй байха- 

даашье болоо.
— Дугар, хоер буумнай орой бууданагуй,— гэжэ хулЬэ 

уЬан боложо харлашаЬан Эрдыниев хашхарна.
— Энэ хууеэн соо дууланагуй бэзэш! — гэхэЬээ ондоо Ду- 

гарта харю усаха сагынь байбагуй.

Эрдыниевшье Дугарай хэлээшээр ханаа юм гу, дахяад 
юушье дуугарбагуй. Тиигээд Дугарай:

— Бууда! — гэхэтэй хамта буудажа л мэдэнэ. Нухэрынь 
буугайнгаа сэмгые залажа, хараа дээрээ забдагуи худэлнэ. 
Тиигээд лэ дайсанай танкые хараадаа оруулан сасуу «Бууда» 
— гэжэ хаш харна ха юм. Мунеешье буудаЬан танкнь байра 
дээрээ эрьелдээд, утаа бадхан, хажуулдяад зогсошоо. Тээ ба- 
руугаар ееЬэдтэнь сэхэ ерэЬэн нэгые хараадаа оруулан сасуу 
Дугарай хаш хархалаар, Дамба буудаадхина. Тэрэнь утаа бад
хан, урагшаа нэгэ хэды жудхеед зогсошоно. Тиигэхэтэйнь хам
та тэрээн соо тэЬэрэлгэ боложо, башнинь болон бусадшье ху- 

бинуудынь ЬууриЬаа хобхо Ьурэн хиидэшэнэ.

Улеешэ дайсанай дурбэн танк тэрьедэхэ баатай болобо. 
Дугар одоол зали абан, снарядуудай хайрсаг дээрэ Ьуугаад:

—  Манай расчет хэды танкые Ьэе болгобо хаб? — гэжэ 

хэндэшье хандангуй губэд гэбэ.
— Арбые!— гэжэ угэ дуу усеентэй Сорокин туруулэн 

амалба.
— ЮЬые Ьалгаагаабди,— гэжэ Сорокин тобшолол хэбэ.

— Зуб даа, юЬэн,— гэжэ Дугар зубшеебэ.

Аалин байдал тогтожо, Дугар бэшэн дээрээ харасаа тог- 
тообо. Юуб гэхэдэ, энэ байлдаан Васильев, Сорокин, Бармин 
гурбанай туруушын байлдаан мун. ТиимэЬээ дайсанай юЬэн 
танкнуудые Ьалгаагаад байхадаа, гурбууландаа тон баяртайнууд. 

А ж ал аараа хананги байЬаниинь тон элил. ЭнээнЬээ удхатай 
Дугаршье хухинэ. Хэды залуунуудшье Ьаа, мунее болоЬон ту- 
лалдаануудта еерыгее гансал Ьайн талаЬаань харуулаа ха юм. 
Хэсуунууд гээшэт! Иигэжэ туруушынгээ байлдаанда ееЬэдыгее 
Ьайн талаЬаань харуулаа хадаа саашадаа ушеел шэн зориг- 
тойгоор дайсантай сохилдохо байЬандань гуйсэд этигэхээр лэ.

—  ааи , залуушуул, хэр байбаб?— гэжэ Дугар аалин бай- 
далые Ьамаргаба.

—  Туруушээр хосорон Ьалахамнай ха гу гэжэ айгаал 

гээшэб даа, — гэжэ сержант Васильев сэхэ уруунь мэдэрбэ.

— Тон зуб даа, хэнэйшье айхаар байгаа.



— Снарядуудай тэЬэржэ байхада, бил арайл траншейн 

оеорто хэбтэшоогуйб,— гэжэ Бармин амалба.

— Нээрээл haa, толгойгоо ургэхын аргагуй байгаа,— гэжэ 
Дугар тэрээниие дэмжэнэ.— Теэд ямаршье ушарта дайсаниие 
сохихо еЬотойгоо мартаха эрхэгуйбди.

— Мунее унгэрЬэн тулалдаан бидэндэ hafiH нулеетэй бай

ха гэжэ би этигэнэб,— гэбэ Васильев.
— Зуб,— гэжэ Дугар тэрээниие «дэмжэнэ.
— Бишье тиигэжэ Ьананаб,— гэжэ Бармин мэдуулнэ.
— Бишье!— гэжэ Сорокин нухэдтэйгее Ьаналаа нэгэдэнэ.

Дугар Дамба юу хэлэхэнь ааб гэжэ нэгэ хэды соо хулеэ-
жэ, дуугай Ьууна. Теэд нухэрынь дуугайл хадаа дуугай: юу

шье хэлэбэгуй. Эрдыниев хирэ болоод лэ, хулЬэн шорой xoep

hoo зузааржа дагташаЬан нюураа барисагааха юм.

Сержант Васильев бэшэ буунуудтайгаа юунэй болоЬые 
мэдэхэ гэжэ траншей соогуур шамдашаба. Тэдээнэйнгээ хуби 
заяан тухай Ьанаата боложо, тургэн лэ ямар нэгэн мэдээ дуу- 
лаха тухайгаа бодолготоЬон Дугар сержантын Ьубэлгэн ухаа- 
тайе Ьайшаан баярлана. Байлдаанай тэн хахадЬаа эхилжэ, 

хоер ехэ буунь буудахаа болео.

Ямар шалтагаанЬаа иимэ ушар тохеолдоо хаб гэжэ мэдэ- 
хын тула фашис танкнуудай тулэг добтолжо байхада, хэн нэ- 
гые эльгээгыт гэжэ Васильевта хандаха гэЬэн аад, сулеегуй 
уедэ энэ ЬаналЬаан арсаа юм.

Цыбиков снарядуудай хайрсаг дээрэ Ьуушоод байхадаа, 

х^лнуудэйнгээ тогтохоо болишоЬондол нооежо байхые ойлгобо. 
Тиихэлээрээ танкнуудай добтолхо уедэ бэеэ шангаар лэ бариЬан 
хэбэртэй. Дахяад юунэйшье боложо байгаа хада энээхэн хайр- 
срг дээрэЬээ бодохо шадални Ьалаа ха гэжэ шэбшэхэ Ьамбаан

даа сээжыигээ еб-еб гэжэ убдэхые ойлгобо. Мунеехил хахад 
yvuTxaHiraHb тулюур муугаа харуулжа эхилбэ бшуу. Нээрээл 

Ьяа, Василиса Макаровна Ьайниие хусэжэ, амархынь тулагэр- 

тэнь эльгээхэ гэЬэн шиидхэбэри абхуулЬан байгаа ха юм.
— Дугар, юундэ уршынаш, убдее гуш?— гэжэ Эрдыниев 

асууба.
— Юунэй болоЬые мэдэхын аргагуй.

— Хайшан гэнэб?

— Сээжэ уруум хадхана. Унгэрхэ бэзэ.

— БаЬал уушхантнай еер тухайгаа мэдуулжэ байна ха 
юм даа.

— Тиигэнэ. Бараг ааб даа.
— Бараг бэшэ, аюул биил гээшэ.

—  Дамба, энэ хеереегее орхиебди.
Дамбашье Дугарай тулее хэды Ьанаагаа зобобошье, дуу-



гаа хуряажа, дуугай болошобо. Тиихэдээ госпиталь ош ожо 

эмнуулхэ тухайнь дурадхаа haa гэжэ Ьанаата болобошье, ну- 

хэрэйнгее энэ хеереегее орхихо тухай эридээр хэлэЬэндэнь, 
мартаха баатай болобо.

Энэ тулюур уушханЬаан шалтагаактай хэдэн удаа тон муу 

байдалда ороошье Ьаа, Дугарай госпитальда гу, медсанбадта 
ошоогуйень эдэ нухэдынь Ьайн мэдэхэ. берынь гуйлтаар тии

шэ эльгээхэ гэжэ оролдолго гаргадагшьегуй. Тиишэ ошоол 
Ьаань, шалгажа узеед, уушханайнь арай шамай худэлжэ бай

Ьые абаЬаар элируулээд, госпиталь гу, али клиникэнуудээр шэрэжэ 
“зобоохоороо болохол. ЭнээнЬээл айдаЬатай юуншье угы ха юм.

' Фашистнууд ехэ буугаар дайшалхы позицииень элдэжэ 

оробо. Траншей соонь снаряд тэЬэржэ, Дугар нилээн холо шэ- 
дуулшэнэ. Эрдыниев Сорокин хоер шоройдо хушагдашаЬан 

аад, ееЬэдее ундыжэ, хул дээрээ бодобод. Бэшэнээ мэдэхээ 
ошоод бусажа ябаЬан сержант Васильев шоройдо гэмгуйхэн 

даруулшаЬан байжа, тэрээниие малтажа гаргабад. Барандаа 

амиды мэндэнууд.

4

Сержант Васильевай пилаага соо' спирт олдожо, Дугарта 
тэрээнЬээ ундуулЬэниинь мэдээ ороод, худэлсэгуй нюдеер ог- 
торгой еедэ шэртэхэ юм. Тэрэ юунэй болоЬые ойлгожо ядана. 

Эсэстээ, арай дуулдахаар шэбэнэн Ьагад:
—  Юундэ агаар дуталданаб? Амимни хаагдахаа Ьанана, 

— гэбэ.
—  Дугар Гармаевич, уушхантнай ядалдана ха. ТиимэЬээ 

аминтнай хаагдахаа Ьанана, —  гэжэ снарядай хайрсаг дээрэ 
хажуудань ЬууЬан Эрдыниев дуугарна.

— Тиигэжэшье болоо. Бараг болохо бэзэ,— гэжэ Дугар 

амалба.— Медсанбадта ошонгуйгеер хул дээрээ бодохо бэзэб.
— Тэндэ ош ожо, Ьайса аргалуулха байгаат.
— Тиишэ ошохогуйб.
— Дугар, тулюур уушхатай аад лэ, фашистнуудые сохил- 

сохые оролдоЬоной аша туЬа угы гэжэ Ьананаб.

Дугар дуугай хэбтэнэ. Эрдыниевэй хэлээшые хаа >.аана- 
Ьаань шуужэ узэхэ юм. Зуб лэ юумэ хэлэнэ. Нэгэ хунэй гу, 
али еерынь хабаадалгагуйгеер фашис нохосууд хосорон Ьала- 

хаараа Ьалаха. ТиимэЬээ медсанбадта ошохошье гээшэ гу, даа 
гэЬэн зуйл толгой соонь бии болоно. Теэд медсанбадшье еер- 
гуй фронт ха юм гэЬэн бодол нугеедэдее эсэргуусэнэ. Бомбо- 
нууд медсанбадай блиндажууд дээрэ унажа тэЬэрээ юм Ьаа,



хэнииешье Ьайлахагуй Ьалгаахал. Аргалуул&ын орондо иигэжэ 
хосорон Ьалахадаа болохош. Тэндэ хэндэшье хэрэггуйгеер Ьа- 
ланхаар, гартаа буу баринхай, дайсаниие сохижо ябаад уна- 
бал холо дээрэ. Байлдаан соогуур унаа гэжэ гэртэншье мэдээ 
угэЬэниинь юунтэй тэнтэй юм бэ? Ушее буу барижа шадахал 

ябаа сагтаа дайсадые хулЬеень буулгалсажа, Илалтын жасада 
хубитаяа оруулалсаха ха юмши. Иигээл хадаа хуреед улее 
бшуу. Мунее дээрээ энээнЬээ ондоо юуншье хэрэггуй шэнги* 
Дугарта Ьанагдана.

Далай' тээЬээ уулэн беегнэрэн хурылЬаар улам дутэлжэ 
байЬандал Дугарта узэгдэнэ. СаЬан гу, угышье haa аадар шаб- 
шажа, сэрэгшэдые норгон зобоохонь гэжэ Дугар Ьанаата бо
лоно. Юуб гэхэдэ, тэрэ еерее эндэхи убэлдэ дадажа ядан, хо- 
додоо зобоно х а . юм. Углеегуур саЬан орож о байЬан аад, удэ 
багта бороо орожорхихо муутай. Юрдее эндэхи сагай уларил 
ямар нэгэн уймар гэргэндэл тэрээндэ узэгдэхэ юм. Бодото 
дээрээ яЬала уймар гээшэ ааб даа: удэртве гу, али Ьуниндее 
caha бороо хоер дурбэ таба гу, ушеешье оло Ьэлгэлдэхэ.

Мунеедэр амилха агаарайнгаа дутаЬандал амидажа уна- 
хадаа, эндэхиин уймар хургуу сагай уларилЬаа болоо хаб 

гэЬэн тобшолол тэрэ хэхэ юм.
Дуугархыень хулеэжэ ядаЬан Эрдыниев:
— Дугар, зай хэр байнабши?— гэжэ асууба.

— Бараг Ьайн ааб даа.

— Ьайн хадаал хурее. Тугаарай амидажа унахадаа, хил- 
гааЬан дээрэ ерээд шахуу байгаа бшуут, —  гээд, Эрдыниев 
траншейн дээгуур улыжэ, дайсанай дайшалхы прзици тээшэ 
хараашалЬан хойно асууба.— Дахяад иигэжэ уушхантнай ту- 

ляахагуй юм ааб даа?
Дугар энээн тухай мэдэхэгуй хадаа харюусабагуй. Ууш- 

ханиинь туляаха туляахагуйгее еерЬеень асууха Ьурахагуй 

хадаа муу юм аабза. Нэгэл мэдэн гэхэдэш хадхажа, сээжэ та- 
лашни хэм гадуур худэлхын аргагуй болонхой нооежо дургэ- 
жэ байдаг губ даа. ТиимэЬээ Дугарта юун гэжэ нухэртее хэ
лэхэ юумэниинь олдобогуй.

— Телефомнай худэлхэ болоо гу?— гэжэ Цыбиков хэндэ
шье хандангуй асууба.

— Ушее худэлнэгуй, — гэжэ сержант Васильевай харю у
саха дуулдаба.

— Юуниинь болоо. юм ааб даа?

— УтаЬаниинь таЬаранхай.

— Снарядта таЬа сохюулаа ха гу даа?

— ТиигэЬэн байгаа ха гу, али ондоошье юумэнЬээ шалта- 
раантай тохеолдоЬон байжа болохо.



— Ондоо юумэнЬээ?!.. Ондоо юунЬээ болохоб?
Хэншье харюусабагуй. Дугарта харюушье хэрэггуй бай

гаа. Сээжынгээ убдэжэ нооеошье Ьаань, энээнээ нухэдтее мэ- 
дуулхэгуй гэжэ энэ асуудалаар нухэдтее хандана ха юм. Дуу- 
гаржа эхилээ хадаа уушханиинь бараг болоо гэжэ нухэдынь 
шиидхэхэ. Дугарта мунее дээрээ энэл хэрэгтэй. Теэд улбэр ту

люур ябаад, энээн тушаагаа хэлэнгуй, нухэдее мэхэлхэдэ ая- 
гуй юм ааб даа. Зугеер ондоогоор аргагуй хадаа яахабшидаа.

— Ондоо юунЬээ болохоб?— гэжэ харюу хулеэжэ ядаЬан 

Дугар тугаарайхи асуудалаа дабтаба.

— Юрын зоной хубсаЬа умдэжэ улэЬэн манай дайсад — 
фашистнууд эндэ усеен бэшэ ха юм. Тэдэ шолмосуудшье ута- 

lia таЬалжа болохо.
— Теэд тэдэ манай дайшалхы позици уруу хайшан гээд 

орохо юм?

— Манай сэрэгшэдэй хубсаЬа умдеед ороно ааб даа, — 

гэжэ ой ухаанда орохогуй Ьубэлгэнеер Эрдыниев тайлбарилба.

Дамбын хэлээшэЬээ удхатай партизан отрядай буридэлдэ 
ябажа, дайсаниие сохиЬониинь Ьанаандань орошоно. Партизан 
бригадын комиссар ябаЬан Содном Гэрэлтуевич Бааторов ямар- 
шьеб Мышкин гэжэ буряад ород хоерой хоорондоЬоо гараЬан 
командир хубуунэй дайсанай тагнуулшан байЬан тухай хее- 
рее юм. Тэрэнь совет ороной унэн сэхэ патриот байЬан тула 
фашистнуудай даабариие дуургэнгуй, тэдээниие сохихо хэрэг
тэ еерыгее гуйсэд зорюулЬан байгаа. Тиихэдэ ушее ондоо таг- 
нуулшанай Бабушкинай нэрэмжэтэ отрядта шургаЬан тухай 
хэлэЬыень Дугар Ьанаадхиба. Тэрэ шудхэрЬее боложо хэдэн 

удаа баазань бомбодолгодо ороЬон байгаа. Тэрэ шудхэрынь 
ямаршьеб ротынь командир ябаЬан Макаров гээшэ байха, эли- 

руулэгдэнгуй тэрьедэжэ урьдиЬзн юм гэжэ хэлээ. Тиихэдэ Цы- 
биковэйшье отрядта шургаЬан дайсанай тагнуулшан бии Ьэн. 
Тэрээн тухай хэншье мэ'дэдэггуй байгаа. Харин Дугарай дай
санай захиргаанда худэлдэг тагнуулшан басагантайгаа уулза- 
хаа ошоходонь, тэрэ шудхэр хойноЬоонь намнажа ошоо. Уул
заха болзоото газартаа хуреед лэ байхадаа, тэрээнэй модонЬоо 
модондо бэеэ нюун дутэлхые Дугар харан гэхэдээ, ухаа алда- 

жархео бэлэй. Юуб гэхэдэ, тэрэнь урдуур хойгуурнь гуйдэг 
эгээл эдэбхитэй сэрэгшэнь байшоо ха юм. Буудахаар бэлэн 
ябаа: гартаа нагантай. Хэрбээ саг соогоо хараагуй юм Ьаа, 
эмшэтэеэ хоюуландаа хосорон ЬалаЬан лэ байха Ьэн. Тиигээд 

мунее еерынь оро Ьэешье угы байхадаа магадгуй байгаа.

Тэрэниие харан сасуу тэрээнэй саагуур хуреэлхэ гэжэ 
гуйжэ мэдээ юм. Юуб гэхэдэ, шудхэршни модоной саана бэеэ 
нюугаад, буудахын яаш  аргагуй Ьэн. Дугарай саагуурнь ошо-



ходонь, тэрэ хороЬон модонойнгоо наанань гараха. Тиихэдэнь 
нухэрынь буудаха. Теэд шудхэршни модоной саана бэеэ нюун- 
хай буудаха гэжэ еер тээшэнь буугаа за лажа ороо Ьэн. Ду
гар гуйдэл дундаа буутай гарыень буудажархёо юм. Тэрэ на- 
ганаа алдабашье, нугее гартаа саб шуурэн абаад, еерыень буу- 

дахадаа оноогуй: Ьомониинь шэхэнэйнь хажуугаар эшхэрээд 
гарашоо Пэн. Тиигэн сасуунь хоердохиео буудахадаа, тэрэшол- 

мосые хулЬеень буулгаа бэлэй.
Дайсан ямаршье ушарта бэеэ нюужа шадаха ха юм. Тии

мэЬээ манай сэрэгшэдэй хубсаЬан соо орож о хороЬон дайсанай 

тагнуулшадшье телефоной утаЬа таЬалжа болоо. Юрдеел дай- 
санЬаа харатай юуншье угыл. Манайхинда хоро хэхын тула 
элдэб арга хэрэглэжэ, Ьанаа унеендэ орохогуй зуйлдэ гараа 
ургэхэл. Дайн байлдаанай газар дээрэ нэн туруун Ьэримжэтэй 
байха шухала. Тиигээл хадаа манайхинай дайшалхы позици 

УРУУ бодото нюураа нюуЬан дайсанай шурган орохо харгые 

хааж а шадаха.
— Телефоной утаЬа заЬахаа хун ошоо гу?— гэжэ Дугар 

асууба.
— Бармин ошоо.
— Ганса&раа ошоо юм аал?
— Тиигээ, гансаараа ошоо.
— Тэрээнтэй хэн нэгэн ошолсохо байгаа,— гэжэ Дугар 

сержант Васильевые щарайшалха юм.
Сержант Васильев телефоной утаЬа холбохыень Барми- 

ниие гансаарыень эльгээЬэн зэмэеэ ̂ ойлгоо юм гу харюусабагуй.

Фашиетнууд атакада бодобо хаш : хаш харалдажа оробо. 
Сержант Васильев дайсанай тала уруу нюдаргаараа занаад:

— Шудхэрнууд, хухэхэт!— гэжэ хашхарба.

Дугар сээжынгээ шэмшэржэ байгаашье Ьаань, траншейн 
дээгуур толгойгоо бултайлган, атакада ороЬон фашистнуудые 

хараба. Тэдэнэр Ьогтуунууд хаш : парадта ябаЬандал урагшаа 

тумуулнэд.
— Ухэлее олохо гэжэ аашалалдажа ябанад ха юм.

— Эдээнэй амиды улэхэнь хэсуул ааб даа, — гэжэ Эрды

ниев дуугарба.

Хэдэн удэрэй байлдаанууд соогуур дариин амта узэхысее 
у."эЬэн сержант Васильев зоримгойгоо харуулха гээ юм гу 
хирэ болоод лэ нюдаргаараа занана.

Энэнь Дугарта нарай багын наадажа байЬандал узэгдэнэ. 
Нохосуудые нюдаргаар бэшэ, буугай Ьомоор сохихо хэрэгтэй. 
Ондоо аргагуй.

Траншей соохи манай сэрэгшэд дайсаниие туулга тумэ- 
реер угтаба. Ульгэрэй баатарнууд шэнгеэр урагшаа шуумайл-



даЬан фашистнууд хяа Ьамна сохюулжа, тэрьедэн арилха ту
хайгаа бодонгуй, Ьуулшынгээ хун болотор тулалдаба.

Тиигэжэ аали номгон байдал тогтоодхибо. Дайн байлдаагуй 
амгалан тайбан уеынхидэл абяа шэмээгуй болонхойл. _ Ям ар 
нэгэн • шубуунайшье абяа угэхэ дуулданагуй. Теэд жэгууртэн 

барандаа дайнай газарЬаа холо ниидэн лрилЬан юм ааб даа. 
Тэрэл шалтагаан дээрэЬээ энэ Познань шадар ерэЬээр шубуудай 

дуугархые нэгэшье удаа дуулаагуй гээшэ хаб гэжэ Дугар шэб- 
шэхэ юм. ТиигэЬээр нютагайнь убэлэй ой Ьанагдашаба. Элдэб 
эреэн ехэ бага шубуудай пишаганалдахань шэхэ дулиируулжэ 
байхадал болохо. Ямар жэгууртэнэй иигэжэ дуулалдаЬые дуу- 
гаарнь таниха гэжэ шагнажа зогсохош. Хухэ буха, шиисгал- 

дай, хирээ, шаазгай болон бэшэшье далитанай аялга нэгэдэн, 
оркестр болон зэдэлЬэншуугаа узэгдэхэ. Ьайншье, Ьайханшье 
гээшэнь аргагуй агша Ьэн. ОйЬоо гараха дураншни огто хурэ- 

хэгуй.
ХатаЬан дархи нуулэЬээ гэшууЬэ болон холтоЬыень хоб- 

холжо, туудэг аЬаагаад, тэрээндээ дулаасан, Ьуужал Ьуужал 
байхаш. Жэгууртэнэй хугжэмдэ улгыдуулэн, хамагаа мартан 

дууражашье болохош. Хэды убэлшье Ьаань, дабирхайн хангал 
хам ар урууш хаха сорьёхо. ■ ЭнээнЬээ боложо Ьогтон, толгойш 

эрьехэдэл гэхэ,.
— Фашистнууд мунведэр дахяад атакада орохо аа гу? — 

гэжэ сержант Васильев хэндэшье хандангуй асууба.
—  Би орохогуй гэхэб,— гэжэ Эрдыниев мэдуулбэ. — Дугар 

Гармаевич, юун гэхэбта?
Дугарые энэ асуудал тээлмэрдуулбэ. Юуб гэхэдэ, энээн 

тухай орой бодожо узвегуй. Гэбэшье:
— Юуншье гэхын аргагуй,— гэбэ.
—  Атакада ороогуйл Ьаа, Ьайн байгаа,—  гэбэ сержант 

Васильев.

—  Нухэр командир, зуб уруунь хэлэбэт!— гэжэ Дугар сер- 
жантые дэмжээд, хасараа эльбэсэгээжэ оробо.

Телефоной жэнгинэхэ Дугарай шэхэндэ дуулдаадхиба. Б ар 
мин утаЬыень холбожо, командирайнгаа даабари дуургэжэ 

шадаа ха юм даа. Тиихэлээрээ хэсуул гээшэ эдир залуу наЬа- 

тай сэрэгшэ. Саашадаа тэрэнЬээ айхые мэдэхэгуй баатар зо- 
ригтой сэрэгшэ гаража болохо. Тэрэнэй эдэ удэрнуудтэ муу^ бэ- 

шээр дайсаниие сохиИониинь энээн тушаа баталан угэнэ.

Дугар иигэжэ залуу сэрэгшэдэ сэгнэлтэ угэхэдее, тэрээнэй 

байлдаан соогуур бэеэ харуулИые хараадаа абаа юм ааб даа. 

Тиигээд лэ тэрээн тушаа Ьайн тобшолол хэЬэн байха. Тиихэ 
Ьамбаандаа сержант Васильевай ахалагша лейтенант Хусаи- 
новтай телефоноор хоорэлдэхыень хадуун Ьууна. Батарейн ко-



мандир Васильевай расчедой гэшуудэй элуур мэндэ байЬаарнь 

Ьонирхохынгоо хажуугаар снарядуудые эльгээЬэн тухайгаа 
дуулгана. Тиигээд ееЬэдыгев гамнаха тухайнь, траншейЬээ 
ямаршье ушарта гарахагуйе оролдогты гэнэ. Мунее дайсанай 
буудаагуй байхада гу, али атакада ороогуйдэнь харуул табяад, 

сэрэгшэдээ амаруулха тухайнь захина хаш. Тиихэдээ блиндаж 
соогоо хубуудээ амаруулхыень дурадхана. Юуб гэхэдэ, бороо 
гу, али саЬан орохо. Аргын лэ олдоо юм Ьаань, хубсаЬаа нор- 
гохогуйнь тула оролдолго гаргахыень захирна бэшэ, гуйна хэ- 
бэртэй.

Ахалагща лейтенантын дуугарха телефон соо дуулдахаа 

болибо хэбэртэй. Сержант Васильев телефон уруу улеэжэ бай- 
хаад хаш харна:

— Алло!.. Алло!..
— Телефоной утаЬан баЬа таЬаршаба ха гу?— гэжэ Эрды

ниев асууба.

Хэнэйшье юуншье гээд харю усаж а урьдингуй байтарынь, 
трубка соо Хусаиновай дуун бии болоод:

— Бригадын командирта эльгээхэ саарЬануудта гар таби- 
баб даа, — гэхэнь дуулдаба. — Зай, дайсанай танкнуудай бии 
болоо юм Ьаа, тээсгэнэйхидээл угтахые оролдооройт. Баяртай!

— Баяртай, нухэр ахалагша лейтенант!
Эгээл энэ уедэ саЬан бороо хоёр холилдоод орож о эхилбэ.

— Ахалагша лейтенантын захиралтые дуургэлтэ болгожо, 
нухэд, блиндаж соо орож о амараад абагты. Би харуулда Ьуу- 

hyy>— гэжэ Дугар бэшэндээ- хандаба.
— Тиигэжэ болохогуй, Дугар, норохош . ТиимэЬээ орож о * 

амарагты. Би харуулда ЬууЬуу,— гэбэ Эрдыниев.

— Тон зуб, норохот. Энэ танда тон муу нулеетэй байха. 

ТиимэЬээ Дугар Гармаевич орож о амараг. Эрдыниевшье ама- 

раг. Би еерэе харуулда Ьуугуужаб,— гэжэ сержант Васильев 
дурадхаба.

Тиигэжэ сержантын хэлээшээр бухы юумэн болобо.

Блиндаж соохи Ьолоомо дээрэ хэбтэЬэнэйнгээ удаа хэдэн 
хоногой урда тээ танкнуудтай тулалдаха уеде© тон аюултай 

байдалда ороЬоноо Дугар Ьанаандаа оруулаадхина. Тиигээд:

— Дамба, юун тухай мунее Ьанажа хэбтэнэбши?— гэжэ 
асууба.

Эрдыниев нилээн дуугай хэбтэЬэн хойноо харюусаба:

— Илалтын Найрые амиды мэндэ угталсаад, гэртээ бусаа 

юм Ьаа, Ьайн лэ бэлэй.

— Бишье баЬал тиигэжэ Ьананаб. Теэд тээсгэн танкнуудай 

добтолгын уедэ хосорон ЬалаЬан хоёр буугайнгаа расчедые Ьа- 

наадхихалаараа тогтууригуй байдалда ороноб.



— Тэр.эмнай ехэл гомдолтой юумэн гээшэл даа. Тиихэдэ 
манай батарей тон ехэ гээлтэдэ ороо Ьэн. Мунее иигэжэ хее- 
рэлдэжэ байЬан аад лэ, нэгэ хэды сагай унгэреед байхада, 
амиды ябахаяа мэдэхэгуй хадаа муул гээшэ.

— Энэмнай хурее. Дан шашаг болошохомнай. Унтая, 
Дамба.

Фронт хадаал фронт ха юм. Удэр бури байлдаанууд боло
ж о , сэрэгшэдые хашараана. Дайсанай танкнууд удаа дараа 
^обтолгонуудта орохо юм.

Дугар энэ тулалдаанууд соогуур танкнуудые Ьалгааха та
лаар бухы хусэ шадалаа элсуулжэ худэлее. Тиигэжэ батарейнгээ 
артиллеристнуудтай хамта дайшалхы позици уруугаа дайсанай 
нэгэшье танк табяагуй. Нэгэн угеер Ьаа', хуягта дайсаниие со
хиж о шадаха дуй дуршэлтэй болонхой. Иимэ онол аргада Ьу- 
раЬанаа Ьайнда тооложо, ямаршье дайсаниие угтажа шадахаб- 

ди гэжэ расчедойнгоо бухы гэшуудэй шадалые болон шэн зо- 
ригые дээгуур сэгнэнэ.

БаЬал дайсанай талада хууешэбэ. Ехэ буугаар сохилто хэ
жэ, буудажа эхилбэ хаш. Зуб даа, тоогуй олон снарядууд ма- 

найхинай дайшалхы позици дээгуур тэЬэржэ, хэмхэрдэЬэнуу- 

дынь зай талагуйгеер эшхэрэлдэн, нэгэл зэрлиг зэбуун гээшэнь 
аймшагтай болошоно. Траншей coohoo заашье бултайхын ямар
шье аргагуйл.

— ...Шолмоссууд атакада орохонь ха,— гэжэ сержант В а 
сильев Ьанаагаа зобохо юм.

— Бидэниие дан ехээр амаршана ха гу гэжэ буудана еЬо
той,— гэжэ Дугар еерынгее Ьаналые хэлэнэ.

— Тиимэ Ьаа бараг губ даа.

— Барагшье юумэниинь угыл даа. Манайхинай талаЬаа 
гээлтэ хоролто байха. ТиимэЬээ дайсан ехэ буугаар сохилто 
хээгуй Ьаа, холо дээрэ Ьэн, — гээд, Дугар хусее буураад, ха
жуудань абяатайгаар газар сохижо унаЬан снарядай хэмхэр- 

дэЬэ гартаа абажа, эрьюулжэ урбуулжа байгаад шэнжэхэ юм. 
— Манайл расчедой дайшалхы позици дээрэ снаряд тэЬэржэ, 

ехэ бууомнайл бу Ьалгаажархиг даа.
Телефоной утаЬа залгахаа ошоЬон Бармин бии болоод:
— Нухэр командир, телефон худэлхэ болоо! — гэжэ элид-

хэбэ.

— Хэсуул гээшэш, нухэр Бармин!— гэжэ Васильев тэрээ
ниие тэбэринэ.



Сержантын табимсаар, Бармин баруун гараа сабиргайдаа 

абаашан ёЬолхо юм:
— Эхэ орондоо алба хэхээр хэзээ мунхэдее бэлэнби!
— Ьайнши даа. Амара, — гээд, Васильев блиндажайнгаа 

акбразураар дайсанай тала уруу шэртэнэ.
— Нухэр сержант, дайсанай талада юун болоноб?— гэжэ 

Дугар Иураба.
— Блиндаж coohoo харагдаха юумэн барагтай даа. Бороо 

саЬан хоёр бараг болоо. Газааш аа rapahyy,— гээд, Васильев 

газаашалба.
Блиндаж соо аалин байдал тогтоодхибо. Сорокин нойртоо 

улгыдуулэн, зуудэ манаа юм гу хурхиршаба. Барминшье ho- 

лоомо дээрэ хэбтэн сасуу унташаба.
Дугарай хэды унтаха. Ьанаатайшье h aa H b , нойрынь огто 

хурэжэ юм бэшэ. Элдэб эреэн зуйлнуудээр толгойнь дуурээд, 
тэдээнЬээнь орой хахасаж а шаданагуй. Тиигээд ургэЬэ ной- 

рыньшье дэгдэшоо хэбэртэй.

— Дамба, юундэ унтанагуйбши?— гэжэ Дугар хандаба.

— Нойрни хурэнэгуй.
— Юундэ?
— Хэды гэЬэн бэрхэшээлнууд соогуур гу, али хундэ ху- 

шэр аад, ута зам гаталжа, энэ хурэжэ ерэЬэнээ Ьанан гэхэдээ, 

толгойм уЬэд зариин бодожо, нойрни хурэнэгуй.
Дугар нухэрэйнгее хэлэЬэнЬээ шалтагаантай дурбэн жэлэй 

дойн байлдаан тухай баВал толгойдоо оруулан, амитай юумын 
гаталхаар бэшэ зам гаталжа гараНанаа гайхаха юм. Совет ху
нууд лэ хадаа буладай тэсэхээр бэшэ зуйлые тэсэжэ гараа ха 
юм даа гэЬэн тобшололдо ерэбэ. Теэд Дамба дуугаржа, тэрээ- 

нзй бодолые таЬалдуулба:
— Дугар Гармаевич, та юундэ унтанагуйбта?

— Турэл тоонто Санага тухай бодолготон, нойрни хурэ- 
нггуй.

— Инаг. нухэр тухайгаа бодолготоно гут?

— Инаг тухайгаашье, ушее Ьамгад, басагадай хугшэдтэй- 
ГР0  болон багашуултайгаа хамта эрэшуулэй диилэхээр бэшэ 
ажал хэжэ, дайсаниие сохиЬон сэрэгшэдые, заводуудай худэл- 

мяришэн ангине хооллуулхаЬаа гадна, ажахыгаа муу бэшээр 
эрхилжэ бай1:аарнь омогорхон хэбтэнэб. Эзынэрнай бэрхэшээл- 
нуудые дабаха талаар буЬэтэйшуулЬээ холо шэрхи улуу хэ- 

бэртэй.

— Тон зуб хэлэнэт, Дугар Гармаевич. Эзынэрнай эрэшуул- 
тгйгээ адли колхозойнгоо ажалда тэгшэ худэлеед, ушее гэр- 
тэхи газаахи нэрлэгдэхээр бэшэ нобшо ноохойгоо арилгажа, 

хара углеегуурЬээ харанхы Ьуни §олотор ябаад яадагшьегуй



х а  юм. Хэрбээ эрэшуул тиигэжэ ябаа юм haa, хулеешье тата- 
х а  шадалгуй болошохол. Нээрээшье, эзынэрнай шэрхил зон даа.

—  Бидэ тэдээндэл худэлжэ, ямаршье ушарта шадахагуйбди.
—  А ж алаа баранииень хэжэ урьдеед, ушее багануудаа 

ургэжэ, хул дээрэнь гаргахадань хэды гэЬэн сагай, хэды гэЬэн 

тэнхээ тамирай хэрэгтэйе хэлэхэ гут! Ушее багануудые энхэрхэ, 
эрхэлуулхэ хэрэгтэй. Энэрхы сэдьхэлтэй хадаал эзынэр эдэ бу- 
гэдые бэелуулжэ шаданал.

...Дугарай иигэжэ амтан зуйлдэ улгыдуулэн, мйЬэрэн Ьуу- 
ха уедэнь хэншьеб мур дээрэнь гараа табижа, хундеер дараха 
юм. Бодохо гэхэдэнь бодхобогуй. Теэд тэрээниие хургадаарнь 
танин:

— Содном!— гэжэ хашхаран. Ьагад амалба.
—  Эй, шудхэр!.. Гэртээ бусаа хамнайш. Хайшан гээд, 

юуншни болоод, эндэ хурэжэ ерээ хумши,— гэжэ Бааторов га- 

рыень адхан мэндэшэлхэ зуураа асууба.
—  Энээнэй туухэнь яашгуй ута унжагай юм. Теэд мунее 

энээн тушаа дурдаЬанай улуу гэжэ Ьанагдана.
—  Дайн байлдаанда орой хабаадаха эрхэгуйгеэр, улбэр 

улгэн гэгдээд бусааб гэжэ бэшээ хамнайш!

—  Зуб уруунь бэшээ Ьэм.
—  Теэд юун болоод, яахадаа шамайе сэрэгтэ дахин та- 

таа юм?
—  Юун гээд хэлэхэ юм даа?..
— Юуншье гээд хэлэхэдэш хамаагуй. НамЬаа ондоо хэн

шье энээн тухайш дуулахагуй. Энэ хееровмнай ши бидэ хоо- 

рондо улэхэл.

—  Сэхэ уруунь хэлэхэдэ иимэ: Галзутов манай аймагта 
бии болоод, сэрэгэй .комиссариадай нэрэЬээ намайе аймагай 
туб уруу ДУУДУУлаа юм. Тиигээд лэ тэрэ шудхэрэй Ьабарта 
орохогуй гэжэ Таанарай эмхидхэЬэн дивизиин ушее Уфа ш а

дар байхада ерээ хум.
— Хайшан гээд гэхэ гу даа, али ямар документаар Уфа 

ерээбши?
— Нухэр подполковник, энээн тушаа бу асуу. Нэгэл ар- 

гань олдоо юм даа.

— Шиниихеэр болог лэ даа... Галзутов гээшэш муухайл 
шудхэр байгаа юм байна. Партизан отрядай командираар ху
дэлхэ уедэш, хойноЬоошни агнажа ороо бэлэйл. Муухайл шуд
хэр даа,— гээд, Бааторов нюдаргаа бажуусагаана.

Бааторов дээдэ уралдахи удхэн хара Ьахалаа эльбэжэ оро- 
шобо.

Унаган нухэрэйнгее Ьахалые харахадаа, Дугарай энеэдэ- 
Ьэниин хурэшэбэ. Юуб гэхэдэ, туруундээ Содномой Ьахалтай



ябахые орой хараагуй юм. ТиимэЬээ мунее Ьахалтайдаа тад 
ондоо болошоо гэхээр харагдана. НаадаЬан нюдэдынь тэрэ 

хэбээрээ тула Содном бэеэрээ гэжэ мэдэгдэнэ. Теэд Ьахалгуй- 
дэнь нэгэ гу, али хоёр удаа хараЬан ондоо хэн нэгэн Ьахал- 

тайдань Содномые хэзээшье танихагуй шэнги Дугарта узэгдэнэ.
—  Содном, Сэсэг мунее хаанаб?— гэжэ Дугар асууба.

— Эндэ>ч фронтын дэргэдэхи госпитальдо худэлнэ. Уфада 
шамайе эмнэЬэн Василиса Макаровнатай хамта худэлнэ.

— Тиихэдээ убгэн Ьамган хоёр хоюуландаа дайсаниие со- 
хино бшуут.

— ТиигэЬэн лэ болоно гээшэ хабди. Зай, Дугар, бэешни 
хэр бэ? Ш архаш ни Ьайн эдэгээ юм гу?

Цыбиков юун гэжэ харю усахаа ойлгожо ядан, нилээн 
дуугай Ьууба. Уушханайнгаа харата муухай убшэн тухай мар- 
тахые оролдоходонь, шэмшэрэн нооёйсо муухайрха юм. Тиигэ
жэ гэгээн сагаан удэр хэбтуулжэрхихэ ушар али оло тохёол- 

доо Ьэн шуу.
— Шинии ядалдажа байЬан тухай намда дуулдаад ерээб. 

Би нухэршни хадаа’ госпитальдо ош ожо эмнуулхыеш дурад- 

ханаб.

— Содном, бутэхэгуй юумэ хэлэнэш.

— Хэрбээ арсаа Ьааш, баагаар абааш аха арга олдохо. 
Али Ьайн дураараа госпитальдо ошохо тухайгаа зубшеехэ хун 
гуш?

Дугар юушье харюусабагуй. Содном тон томоотойгоор ур- 

даЬаань шэртэн, нэгэл жэгтэйгээр июдэдеврев энеэгээд:

— Зай, юун гэхэшниб?— гэбэ.

Дугар нугеедэеэ шэртэЬэн шэгтээ. Бааторовай шиидэнги, 
эрид зан абаряараа ямаршье хунэй hyp дарадагыень Ьайн мэ- 
дэдэгшье Ьаа, тэрээнЬээ халтиран, юун гэхээ ойлгонгуй тээл- 
мэрдэнэ. Али ууган нухэрни зорёолхожо hyp узуулнэ ха гу 

гэжэ адаглана. Теэд тэрээнэй сабшалаагуй нюдэд дээрэЬээ гу, 
угышье Ьаа нюурайнь худэлсэгуй шэруун шэгээр тобшолол 
хэжэ, СодномЬоо мунее еертэнь туЬа болохоор юушье хулеэ- 
Ьэнэй улуу гэжэ бодошоно. ЗубшееЬэн харюу хулеэЬэндэл то- 
моотой шэруун харасаар Содном нюур уруунь шэртэнэ, Дугар 
унаган нухэрэйнгее юушье хулисэхеер бэшэ байЬыень мэдэр- 

жэ, дуугай байжа унгэргее Ьаа дээрэ ха гэжэ Ьанашана.

— Дугар, юундэ дуугарнагуйбши? Али дуугай байЬан 

ушарыеш зубшеегее гэжэ ойлгохо болоно губ?— гэжэ Бааторов 

асууба.

— Дайсаниие эшээн соонь Ьалгаалсаха тухайгаа дайн 

байлдаанда унаЬан олон тоото партизан хубуудэйнгээ хуур



дээрэ ш ахаа тангаригаа угэЬэн хунби. Тэрэгуй haa, хэлээшыеш 
зубшеежэ, госпитальдо ошоходош болохо байгаа.

—  Ушее юу хэлэхэшниб?
—  Содном, шинии Ьанааш аар минии харю усаж а шадаха- 

гуйе Ьайн мэдэнэш. ТиимэЬээ энээн тушаа хеерэлдэхее болиё.
Содном Дугарай иигэжэ хэлэхые Ьайн мэдэжэ ябаа юм. 

ТиимэЬээ энээн тушаа дуургэхэ гэжэ шиидээд:
— Мунее шиниихеэр болог. Гэбэшье эмнуулхыеш гу, али 

гэртээ бусахыеш баадхаха эрхэеэ хэрэгтэй болоо Ьаань, хэзээ
шье хэрэглэхэ тухайгаа сэхэ мэдуулнэб.

— Иайн даа, Содном.
— Ьайншье юумэниинь угы. Мунее орой болонхой, шам- 

да хоноод гараЬууб. Энээн тушаагаа даргада дуулгаад ерэЬуу, 
— гээд, Бааторов телефоноор эндэ хонохо тухайгаа дивизиин 
командирта дуулгаба. Тэрээнэйнгээ хэды арсаашье Ьаань, хо

нохо зубшеел абаба.

Цыбиков углеегуур Содномые Ьэмээхэн шэртэнэ. Усэгэл- 
дэр еерыень госпиталь эльгээхэ гэхэдээ, еертэнь Ьайниие ху- 
сэжэ тиимэ оролдолго гаргаЬан байгаа ха гу, али юрдеел эн
дэЬээ холодуулха гэЬэн ха гу гэжэ элирхэйлЬэн ям ар ’ кэгзн 
тэмдэг нухэрэйнгее нюурЬаа гу, нюдэдЬее олохые хусее юм. 
Тэрээнэй шарайгаар Ьайниие хусэжэ, еерынь тулее оролдоо 

гэЬэн тобшолол хээд:

—  Содном, би элуурби. Дайсадые Ьайсахан сохихо гуйсэд 

шадалтайб. ТиимэЬээ Эхэ оронойнгоо Илалтын Улаан тугые 
дайсанай эшээн болохо Берлин дээрэ мандуулалсаха тухай бо

дожо ябанаб,— гэжэ хэлэбэ.

Бааторов нухэрэйнгее хэлэхые тубшэн даруугаар байжа 
шагнаба. Тиихэдээ хэды суршэгэр нариханшье Ьаа, подполков- 
нигой хоёр одотой хадаа Ьуреетэйгеер хараг^ахадал гэнэ. Л.ли 
госпитальдо ошохогуй гэжэ мэхэ гохоо гяргажа байна ха  гу 
гэжэ еер тухайнь бодолготоно гээшэ ха гу гэжэ Дугар шэг'шэ- 

хэ юм. Тиихэдээ Содномойнь гунигта, 6«ч.?л.?даЬан юодэд нггэл 
жэгтэй Ьайханаар наадажа, ямаршье хунэй дура зсриг тата- 

хаар узэгдэнэ.

Бааторов, эсэстээ, энеэбхилЕн:
—  Элуур хадаа ехэл Ьайн гзэшэш. Бхдэ хоёрой хэн нэгэн 

Берлин хурэлсее юм Ьаа, болохол байгаа. .’сэд энэ гал туймэр 
соогуур амиды мэндэ ябажа, тэндэ хурэхэ гээшэ тон хасуу ааб 
даа. Дугар, энээн тушаа юун~ гэжэ Ьананаш?— гэжэ асууба.

— Бидэ тэндэ хурэхэ тухайгаа этигэхэ ёЬотойбди.
—  Тон зуб хзлэнэш. Нютагаа бусаха сагнай дутэлжэл 

байна гэжэ Ьанахадаа, хэды энеэхэ хухихэ дуран хурэкэб даа.
—  Дайнай уедэ нютагтаа хурэжэ, хэдэн Ьара амараашье,



haa, бушуул дайгаа дуургээд бусаЬайбди гэжэ ходо Ьанагда- 
ха юм.

— Илалтын уДэР дутэлеел гээшэ. Партизан отрядай бу
ридэлдэ ябажа, дайсантай сохилдоходоо, энэ илалта тухай 
толгойдомнай орохо ямаршье эрхэ нухэсэл байгаагуй ха юм.

Содномынь хэн нэгэнэйнгээ Берлин хурэлсеед, гэртээ бу
саха юм haa, ехэл Ьайн байгаа гэхэдээ, еерынь госпитальдо 
эльгээхэ гэЬэн ЬаналЬаань арсаа гээшэ ха гэЬэн тобшолол Ду
гар хэбэ. Хуреед лэ улее гээшэ. Хэрбээ хул дээрээ ябажа, 
Берлин хурэлсэгшэ юм haa, ямар лэ шунахайнууд хадаа ф а
шистнууд дэлхэйн эзэниинь гансаараа болохо гэЬэн оролдолго 

гаргажа, Европын дэбисхэр дээрэхи бухы гурэнуудые Ьандар- 
ган Ьалгаагаад, Совет Эхэ орондонь добтолон, хун зонииень 

хюдан, завод фабрикануудыень юундэ унэЬэн тоброг болгожо 

орооб гэжэ элируулээд, энээн тухайгаа урэ хуугэдтээ хэлэхэ 

дуулгаха хусэлтэй ха юм.

Дайсанай талада эгээл энэ уедэ хууешэбэ. Тиигээд лэ сна
ряд болон минэнууд манай дайшалхы позицинууд дээгуур зай 
талагуйгеер тэЬэрэн, хууеэн хунхинеен боложо, яаха хээхыншье 

аргагуйгеер хамаг юумэн худхаршана.

— Содном, блиндаж уруу орыш. Эндэ тон аюултай,— гэ- 
жэ Дугар нугеедэдее хандаба.

— Таанар аюултай газарта байгаад, би юундэ эндэ бай- 

хагуй болоо бэлэйб? — гэжэ Бааторов гэдэргэнь асууба.
— Снарядта гу, .али тэрээнэй хэмхэрдэЬэнуудтэ бу дайрал- 

дашаЬай гэжэл Ьанахадаа, аюулаар бага газарта байЬай гэжэ 

хэлэнэб даа.

— Зуб лэ хэлэнэш. Теэд минии бэеэ нюужа ябаа хада 6v- 
сад зон юун гэхэб?

Снарядуудай тэЬэрэн лужэгэнэхэнь улам гаарана. Орой 
траншей coohoo толгойгоо ундылгэхын ямаршье аргагуйл. Ду
гар Содномойшье хэлэ11эн угые муртэй ойлгоногуй. Гэбэшье 
аманайнь худэлхэ элитээр харагдаха юм.

Дугарай толгой соогуур ямар зуйлнууд урилданагуй гэхэб 
даа. Энэ хууеэн соогуур юуншье боложо болохо, тиимэЬээ Сод
ном удэшэндее бусахаа яагааб даа гэжэ Ьанаха юм. Дайшалхы 
позициин туруу зэргэдэ байхада орходоо дивизиин КП-да бай- 
хань аюулаар бага юм ааб даа. ТиимэЬээ Содномынь удэшэн- 
две тэндээ ошохол аад, дэмыл еерынь тулее хоноЬон байгаа 

гээшэ ха: Бу ямар нэгэн аюулда дайралдашаЬай даа.

Буудалгашье Ьуларжа, сэрэгшэдшье зали абахадал болобо.

— Дивизиин КП-е дайсан удэр бури ехэ буугаар буудана 

ха гу гэжэ Ьанагша байгааб. Теэд таанадай дайшалхы пози-



ци буудахаараа боложо, танда амар зала узуулдэггуй 
ха юм даа.

— Добтолгын уедэ бидэ удэртее шахуу шэнэ позици эзэл- 
нэбди. Дайсан ямаршье эрхэ байдалда бидэниие олоЬон лэ 
байдаг; хэрбээ тэндээ хоёр гурбан часай туршада байшоо 
Ьаамнай, олон удаа дабтажа байгаад буудадаг. Аюулынь айм- 
шагтайл губ даа.

—  Тэрэншье ойлгостой ааб даа.

— ТиимэЬээ блиндаж соо орожо, энэ буудалгын унгэрхые 
хулеэхэ бэлэйт.

— Минии блиндаж уруу орож о хороо юм Ьаам, барандаа 
иамдал адли блиндаж уруу орохые тумуулхэл. ТиимэЬээ, Ду
гар, бутэхэгуй -юумэ бу дурда. Ойлгостой бэзэ.

— Ойлгостой, нухэр подполковник.
— БаЬа нухэр подполковник... Ш и  бидэ хоёр Содном Ду

гар гэлсэхэЬээ ондоогоор бэе бэеэ нэрлэлсэхэгуй гэлсээ бэлэйб- 
ди. Мартаа аалши?

— Угы ааб даа. Тиибэшье...
— Ямаршье тиибэшье байха ёЬогуй.

Содном дайсанай дайшалхы позици шэртэшэхэ юм. 
ЯЬала хусэн сугларайхай хэбэртэй. Тэндэ бодото дээрээ танк- 
нуудшье харагданагуйл даа. Тиибэшье тэдээнэй башнинууд 
газарай нюруу дээгуур арай харагдан, наранда ялаганалдана. 
Хуягта дайсад газар уруу оронхой, тэндэЬээ манайхинай лай- 

шалхы позици уруу сохилто хэнэ ха юм даа.

— Фашиетнууд атакада бодохо ха гу?-^гэжэ Содном Ду- 

гарта хандаба.

— Энэ ехэ буугаар гу, али миномёдуудаар хэЬэн, сохилто 
дээрэЬээ тобшолол хэхэ болоо юм Ьаа, атакада орохо ёЬотой.

Содном -еоЬэдынгее ехэ буунуудай дайшалхы позици 
шзнжэлжэ оробо: тэдэнь газар уруу гунзэгыгеер орож о
хоргодонхой. Снаряд гу, али минэнуудэй сэхэ дээрэнь тэЬэрээ- 
гуй хада гээгдэл хохидолдо орохогуй шэнги байба. Энэнь ха
даа дайшалхы позици бэлдэхэ талаар расчедуудайнь 
Ьайсахан оролдоЬые гэршэлэн харуулна.

БаЬал дайсан буудалгаяа шангадхажа, снарядууд зай та- 
лагуй тэЬэрэн хууежэ, газар дайда оёороороо урбалдажа бай- 
Ьандал доЬолжо, юуншье илгаруулагдаха харагдахаа болишоно.

— Содном, блиндаж орохыешни гуйхаараа болоноб. Угы- 

емни дуулыш даа.

—  Дугар, хамаагуй. Минии тулее бу Ьанаата боло,— гээд, 
Бааторов баЬа стереотрубагаар шагаагаад соносхобо. — Нухэд, 
фашиетнууд атакада бодобо. Угтахаар зэЬэгты!



Дугар стереотрубагаар атакада ороЬон шолмосуудые ха- 

раад :

— Юушье илгаруулнагуйб. Содном, харал  даа,— гэбэ.
Бааторов хараад :

— Багануудые урдаа туунхай. Ухибуудээр халхабша хэ
жэ, манайхиниие сохижо узэхэ- гээ ха юм даа,— гэбэ.

— Ш олмосууд лэ хадаа шолмоеууд мун лэ.

— Тон зуб. Шолмосууд лэ гээшэ. Багануудые туужа оро- 

ходоо, эльгэ беерэгуй альбан шудхэрнууд лэ. Иимэ муухай 

аашануудые тэдээнЬээ хулеэхээр ааб даа,— гээд, Бааторов ihv- 
дэдее зууЬан хойноо Ьанаа алдаба.

— Нухэр подполковник! Дайсан урдаа ухибуудые намна- 

ж а  атакада оробо. Юу хэхэмнай яахамнай гээшэб?— гэжэ яб- 
ган сэрэгэй ротын командир галуухан лейтенант Бааторовта 

хандаЬан хойноо нэмэбэ.— Артиллеристнуудта буудаха захи 
ралта угэхэтнай ха гу?

— Яашье ехэ буугаар буудажа болохогуй. Фашистнууд 
дан дутэ орошоо. Дайшалхы позицида байхадань буудажа 
болохо байгаа,— гэбэ Дугар.

Бааторов аали намдуугаар лейтенантда захирба.:

—  Нухэр лейтенант, ухибуудэй дээгуур фашистнуудые 

хирган буудаха захиралта ротодоо угэгты. Буудахадатнай айЬан 
ухибууд хэбтээдхихэ. Тиихэдэнь фашис нохосуудые Ьайсахан 

сохёод, сэрэгшэдээ атакада бодхооройт. Захиралтыемни даб- 
тагтылши.

Лейтенант сабиргайдаа гараа абааш ажа ёЬолон, подполков
нигой захиралтые дабтаба.

— Ошогты, дуургэлтэ болгогты!
— Болохо, болохо, нухэр подполковник!— гээд, лейтенант 

траншей соогуур ротодоо шамдашаба.
Дайшалхы позициин туруу зэргэдэ ^сэбтэЬэн ротын сэрэг

шэд багашуулай дээгуур фашис нохосуудые буудажа оробод. 
Ухибуудшье арбаганалдан, абаЬаар олонхинь хэбтэсэгээлдэбэ. 
Тиихын хажуугаар зариманиинь улам гаатайгаар урагшаа 
гуйлдэбэд; хаа гансань гэдэргээ гуйлдеод, фашис ЬомонЬоо 

будэррн унаха юм.
Фашистнууд багануудые буудахаараа болоно.
Ухибуудые хайрлаЬан Бааторов тэшэ ядан захирба:

— Хундэтэ нухэд! Атакада орохоор бэлдэгты!

Подполковнигой захиралта дайшалхы позициин сэрэгшэ;
дтэ дамжуулагдаба.

— Нухэд! Урагш аа! Атакада!— гэЬэн подполковник Баато
ровай захиралта соностоод, мунее залуу лейтенант улаан ра- 
кетэ дэгдээжэ, сэрэгшэд атакада бодошобо.



Бааторовшье Дугарай хажууда хэбтэЬэн улуу автомат шуу- 
рээд, бултантай хамта урагшаа шамдаба. Урдаа дайралдаЬан 

лэ шолмосуудай толгой уруу автомадайнгаа сэмгээр ябуулжа 
мэдэнэ. СохиЬон лэ шудхэрынь арбаганан унажа, тэрэ улам 

хабархан урагшаа жудхэхэ юм. «Ура» хашхаралдаха улам 
гааража, манай шанга сохилтоЬоо фашистнуудай алдалан уна- 

ханъ хаа хаанагуй харагдаха юм.
Бааторов дайсантай гар ,тулалдаанда сохилдоошье haa, 

ухибуудэй хашхаралдан, фашис нохосуудай Ьунэн Ьалажа бай
хада, баярлаЬанаа мэдуулэн барандаа бодошонхой дэбхэрэлдэ- 

хые хараж а баярлахаараа болоно.
Ехэ буугай расчедууд атакада ородоггуй. Ямаршье ушарта 

буугайнгаа хажууЬаа алхамшье холодохогуй гзЬэн Хусаиновай 

захиралта бэелуулжэ, траншей соогоо хэбтэнэд. Хэншьеб по
ляк хэлэн дээрэ ухибуудые траншей уруу тургэн орогты гэжэ 
хаш харан урина. Тиигээд багашуулшье нааш аа субажа, тэдээ
нэй шэнгэн дуугаар оршон тойронхи тунан, амгалан сагые 
Дугарта Ьануулха юм. Гэбэшье тэрэ Содномойнгоо мантан то
мо фашистые Ьалгаажа ядан байхые xapahaap, тэрэ шолмосые 
оруулан сасуу . шабхаа даражархиЬаниинь хунтэршэбэ. Нухэр- 

тее' туЬалбаб гэжэ хухидэЬэниинь хуреед, Дугар фашистнууд
тай Содномойнгоо яаж а тулалдахые хёрхоор адаглаха юм. Х эр 
бээ туЬаламжын хэрэгтэй болоо haa, тэрэ дайсанииень Ьалгаан 

хунтэруулхээр хараадаа оруулаад, бэлэн hyyxa гээшэ шухалын 
шухала болоно гэжэ шэбшэнэ. Дайсаниие хаанань шагаанаб, 

тэндээл тудаха байЬандаа бата этигэнэ. Юуб гэхэдэ, буудаха 
талаараа хэнииешье ойроо узэдэггуй бшуу. Тэрэл уш арЬаа 
Содномойнгоо гар тулалдаанда бэрхэдээ юм haaHb, туЬаламжа 

узуулэн абархые оролдохо хэрэгтэй.
Теэд дивизиин политотделой дарга урдаа дайралдаЬан.фа

шист бухэниие автомадайнгаа сэмгээр нуга сохижо унагаагаад 
лэ, урагшаа жудхэЬэн зандаа. Тэрээниие адаглан, тэнхээ та- 
мир Ьайнтайл ха гэжэ нухэреерее омгоргохо юм.

Дугар дайсаниие гар тулал цаанда сс-хплсоЬон хун гэжэ 
тэшэ ядан, траншей соогуураа урагша хойшоо ябасагаажа 
оробо. Бэеэ бариха аргань барагдаа шахуу.

— Дугар, атакада орохоор л э Ь э ш э Ь е н д э л  харагданаш, — 
гэжэ Эрдыниев ажаглалта хэбэ.— ТТодпо.«г;*свгте г о й  т у л е е  Ьакаа- 
та болоно гуш?

— Тиигэнэ. Аюулда орош ого гу гэжэ ^йнаб.

— Подполковник дивизиин политот.г'"Л '“г дарга аад, ба- 
рантай адли дэмы атакада бодсо, — гэжэ Эрдыниев тэрээниие 
зэмэтуулнэ.

— Дуулажа Ьуугаа бэзэш? Бэеэ бу гуухээлэ, гамна гэжэ



хэды хоринобиб.' Теэд миниихеэр болоногуй ха юм. Аюулда 

орошоогуй юм haa, хуреел гээшэ.

Манай сэрэгшэдэй сохилтые тэсэнгуй, фашистнууд тэрье- 
дэн гуйлдэбэ. Б аяраа  багтаажа ядаЬан Дугар:

— У ра!.. У-у-а-а!..— гэжэ хаш харж а мэдэнэ. Тиигэжэ ехэ 

буугай расчет бараидаа хухин, «Ура» хашхаралдан, баяраа  
мэдуулнэд.

Арба хуреедуй багануудые урдаа туужа, арай гулмэрхэн 
амктадаар халхабша хэжэ атакада бодоходоо, фашистнууд 
гзэшэмнай еерын нюургуй ёЬотойл шуЬаша арьяатанууд бай- 

Ьанаа хук турэлтэнэй урда ееЬэдыгее элишэлнэ бшуу.
Ухибууд! Бумбэрсэг дэлхэйн мунеедэр байхаЬаа гадна 

углеэдэрынь ха юм. Ондоогоор хэлэхэдэ эхэ эсэгын гу, али 

гурэн турын халаан болохо эгээл нангин зуйлнай болоно. Тии

мэЬээ тон гамтай, тон Ьайн Ьайханаар абаж а ябаха, хул дээ
рэнь гаргаха зомнай ха юм. Нэгэн угеер Ьаа, бадайрха тэнхэ- 
хэдэнь, ажахынгаа гу, ажаЬуудалайнгаа бухы жолоое барюулан 
дамжуулжа, ургэн харгыда гаргаха гээшэ харашье, шарашье, 
сагааншье шарайтай бухы хунуудэй нангин хэрэг ходо'доо бай- 
хаЬаа гадна, саашадаашье байха еЬотой бшуу.

Бааторовай захиралтаар сэрэгшэдтэ бии байЬан юу хээхэ- 
нээр багашуулые хооллуулбад. Ьуулдэнь подполковник эндэхи 

ротын командир мунее залуухан лейтенантые дуудажа асараад :
— Нухэр лейтенант,, багануудые гэдэргэнь гаргажа, диви

зиин штабта хургэхэ хэрэг мэнэ гэЬээр эмхидхэгты, — гэжэ 

захирба.

— Нухэр подполковник, танай захиралта мэнэ гэЬээр 
дуургэгдэхэ,— гээд, лейтенант траншей соогуур яараш аба.

Бааторовта мунее багашуулые аюул дороЬоо гаргаха гээ
шэ гол зорилгонуудайнь нэгэн болоно. Тиигээд лэ" эндэхи ро 
тын командирта энээн тушаа захиралта угее бшуу. Фашист

нуудай ухибуудые туужа ерээшэнь болоошье гу даа, тэрэгуй 
сулеелэгдэнгуй, ушеел фашис тамада зобохоороо болохо Ьэн 

гэжэ Бааторов бодолготоно.

Багануудай гуйсэд тыл уруу гаргагдаЬан лэ хойно Баато
ров бухы бэеынгээ бадайршоод байхые обёорбо. Атакада фа- 
шистнуудтай тулалдажа, бэеын тамир туршалсаЬанЬаа боложо, 

иимэ байдалда орошооб гэжэ тухайлаад:

— Нэгэл томоЬоо томо фашистые хулЬеень буулгажаяда- 
ж а байхадамни, тэрэ шудхэрыем Ьомон тудажа, намда туЬа 

болон Ьалгаагаа ха юм. Тэрэгуй Ьаа,, би Ьалашахадаа болохо 
Ьэм,— гэжэ подполковник сэхэ уруунь мэдэрбэ:

Бааторов Дугараа хараж а Ьуухадаа, хэды улбэр улгэншье 
Ьаа, фашистнуудые сохихо эрмэлзэлгээ мохоогуй хадаа ёЬо-



тойл патриот шууш гэжэ шэбшэхэ юм. Тиигээд снарядуудай 

хайрсаг дээрэЬээ бодожо:
— Дугар, еерыгее нарила, бишни ябаЬуу,— гэбэ.

— Содном, дайсанай газар yha уруу орохоо байхадаа, на- 
рин яба. Илалта углее мунее болоо. ТиимэЬээ еерыгее хэмнай- 
шье гамнаха ёЬотой.

— Дугар, юрдеел нарин ябахые оролдо, — гээд, Бааторов 
Дугарые тэбэреэд, расчедойнь бэшэ сэрэгшэдэй гарые адхажа 

хахасаба.— Баяртай, нухэд!
— Баяртай, нухэр подполковник! — гэжэ сэрэгшэд нэгэн 

доро. дуугаралдан, Бааторовые удэшэбэд.

8

Дайсанай усэд нэтэруу эсэргуулгэ соогуур манайхин доб- 
голго ургэлжэлуулнэ. Алхам газарай тулее шолмосуудай шу- 
дэ амаа зуужа орохонь аймшагтай. Юрдее газарай хурьЬэн- 
Ьее шудэдеерее мэрэнэ ха гэжэ Ьанахаар лэ._

Дугарай алба хэдэг 76 мм. ехэ буунуудай дивизион ябган 

сэрэгшэдтэй хамта туруушын зэргэдэ добтололсоно. Урагшаа 
хэды жудхэбэшье, энэ гал дулеер бусалЬан тулалдаанууд соо

гуур ехэ буунуудайшье талаар, хунуудэйшье талаар даншье 
ехэ гээлтэ хоролтодо оронод. Эгээл энэ шалтагаан дээрэИээ 

баруулха тумаа дивизионойнь ехэ буунуудшье, сэрэгшэдшье 
эли мэдэгдэхээр Ьэгээрэн, усеен боложол байха юм. Дурбэн 

жэлэй туршада хун турэлтэнэй туухэдэ узэгдеегуй дайн байл- 

даан соогуур дайсантай тулалдаЬан Эхэ орондомнай энэ гээл- 
тынь орондо угтэхэ сэрэгшэд олдохо гээшэ гу гэЬэн асуудал 
Дугарай Ьанаае зобоохо юм. Тиигээшье haa дайнай туруушын 
уедэ яашгуйгеер дайсанда диилдэжэ, газар уЬая алдаашьеИаа. 
хусэ шадалаа нэгэдхэн монсойлгожо, хэдэн олон тулалдаануу- 

.дые нэрэтэй турэтэйгеер унгэргэн, гайхамшагта илалтануудые 
туйлаЬанайнгаа аш аар шолмосуудЬаа Эхэ оронойнгоо газар 
уИые сулеелеед, ушее Европын олонхи гурэнуудэй арад зон
до эрхэ сулеетэ • ажаЬуудал асарж а шадахаЬаа гадна, дайса
най эшээн хурэтэр ерэжэ шадаа хадаа мунее. Ьуулшыншье 
добтолгонуудта хэрэглэхэ хусэн манайда олдохо гэИэн тобшо
лол хээд, Дугарта энээнЬээн нэгэл хунгэн болошоходол гэнэ.

Мунее муунь юун бэ гэхэдэ, саЬан хайлажа. тон ехэ тод- 
хор ушаруулха юм. Юуб гэхэдэ, ехэ буунуудай гу, али танк- 

нуудай, мун баЬа сэрэгшэдэйшье урагшаа дабшахань хэсуутэй 

болошоо. Хэды сагай уларилай дулааржа,- Ьайн боложо байгаа-



шье Ьаань, шабар шабха сэрэгшэдэй тон аюултай дайсаниинь 

болонхой. ФашистнуудЬаашье холо доро гэхэдэ алдуугуй. Энэ 
шииг нойтонЬоо гу, али шабар шабхаЬаа шалтагаантай сэрэг
шэдэй ядалдахань аргагуй бшуу. Зугеер удэрнууд игаабари 
дулааНаар уни буужа, Дугарай сэдьхэл хулгэн, аяар холынгоо 
буряад нютагые, тоонто Санагаяа Ьанан гэхэдээ, гашуудалда 
баригдан, шабарЬаа зобохоЬоо улуугээр зобон, еерыгее хэхэ 
газараа оложо ядахань юунЬээшье хэсуул. Нютагаархиниинь, 

тэрэ тоодо Даримамни юугээ хэжэ, ямар бэрхэшээлнуудые 
дабажа, душэн табадахи онойхабарые гаталхань хаб гэЬэн бо- 
дол Ьанааень зобооно. Ниитын малай убЬэ тэжээл багадаа 
ёЬотой. ТиимэЬээ хабарай хатуу сагта колхозойнгоо адуу мал- 
нуудьте гээлтэ хоролтодо оруулангуйгеер ногоо угтажа шадаха 

ха гу гэЬэн асуудалЬаа буришье муудаха юм. Хэрбээ эрэшуу- 
лзй дайн байлдаанда мордоогуй нютагтаа юм Ьаань, энээн ту

шаа толгойдонь орохогуй Ьэн. Хатуу сагта гуйсэд хурэхэ убЬэ- 

тэжээл бэлдзЬэн байдаг. Угышье Ьаа, тэжээлэй дуталдаа 
хада саЬа этэрэн, хагда гаргажа, малнуудые эдеэлуулжэ тэн- 
хээтэй бай тгахынгаа хажуугаар хуЬа хужеернь унагаан, му- 
шэрнуудээрнь хоол хэхэ арга олгохо Ьэн ха юм. Ушее унгэр- 
Ьэн зун Ьамгадай, убгэд хугшэдэй, мун баЬа багашуулай убЬэ 
тэжээл дээрэ ехэ оролдолго гаргажа, тэжээл бэлдэЬыень Дугар 
нютагтаа байЬан тула Ьайн мэдэнэ. Теэд эрэшуулэй угынь эли 
байгаа Ьэн. Удэр бури нэгэ эрын хоёр зуугаад бухал Ьурил- 

жэрхихэ байхадань, нэгэ эхэнэрэй хахадынь хушэ хурее Ьаань 

хуреед улеел гээшэ. Теэд тэрэнь усеен Ьэн. Тиихэлээрээ убЬэ 
тэжээл унгэрЬэн зун барагтайл бэлдэгдэЬэн ааб даа. Тиибэшье 
Докой убгэжеел унгэрЬэн жэлэй ноябриин барагдатар, ниитын- 
гээ бухы томо малнуудые Ьайса бэлшээлгэжэ, убЬэ тэжээл 
арьбалжа шадаЬан юм. Иигэжэ шуЬа мяхаараа ниитын аж а 
лай тулее ЬролдоЬон убгэжеелые ехэтэ хундэлдэг. Тэрэгуй Ьаа 
убэлые тэгнэнгуй, тэжээлгуй болохол Ьэн. Убгэжеелэй оролдол- 

гьтн аша уреер энэ аюулЬаа нютагайнь колхоз гаража шадаа 

гэхэдэ ямаршье Ьэжэг байха ёЬогуй гэжэ Дугар шэбшэнэ.

Дсбтолгыемнай зогсоохо зорилготой фашистнууд манай- 
хих-пше туулга тумэреер угтаЬан зандаа. Урагшаа жудхэЬэн 
туруушын зэргэдэхи сэрэгшэдые ехэ буунуудаараа дайсан тээр- 
мэдэж? мэдэнэ. Снарядуудай тэЬэрэлгэнууд, хэмхэрдэЬэнуу- 

дзйнь бслон Ьомонуудай эшхэрэлдээн хамтаран хууежэ, Дуга- 

рай хул дорохи газар доЬолон, тэрэ арай тогтон алхална. У  фа- 

гай екладЬ.аа абажа, хулдее углаЬан арЬан сабхинь норожо 

шя тттиишоо. Тииггэшье Ьаа соороогуй rv, али/хахараагуй Ьай- 
тяй. Энэчь хуреед лэ улее гээшэ.

Ябууд дундань буунуудаа тодхохо тухай захиралта угтэ-



бэ. Энэ шанга буудалганай боложо байхада, добтолгодо ябаЬан 

сэрэгшэдые зогсоохо гэЬэн шиидхэбэри абт^ба ха юм даа. Зуб 

лэ шиидхэбэри гээшэ гэжэ шэбшэн, хаана буугаа тодхоохо хаб 

гэжэ оршон тойронхиие шэнжэлэн байхадань:
—  Нухэр Цыбиков, буудаа дайшалхы позици ологты! —  

гэЬэн сержант Васильевай захиралта дуулдаадхиба.

—  Мэнэ гэЬээр, нухэр сержант! —  гээд, Дугар дайсанай 
орхижо арилЬан траншейдэ хурэхэ гэжэ Ьомонуудай эшхэрэл- 

дээн соогуур урагшаа шамдаба. Тэндээ хамагЬаа ундэр газа- 

рыень шэлээд:
—  Нухэр сержант, эндэ буугаа тодхоё!— гэжэ Дугар дуул-

гана.

—  Болоно! Болонээ!
Сержант Васильевта тэрэ дайшалхы позицинь тон таашааг- 

даба. Оршон тойронхи альган дээрэдэл хаа хаанагуй харагда- 

на. Тэндэнь малтагдаЬан талмай байжа, ехэ ажалгуйгеер буу
гаа тодхожо, дайшалхы позици эзэлбэд.

Васильев бухы наЬаараа командир ябаЬандал ухаансар  

бэрхээр дайшалхы позици шэлэдэг Дугартл унэн сэдьхэлЬээ 
этигэдэг. Дайн байлдаанда хамаатай бухы юумые еерЬевн хо
ло улуугээр мэдэдэг ба холо Ьайн буугаа хэрэглэжэ шададаг. 
Ямаршье дайсанай танкда хоёр снарядЬаа олые орой гаргашал- 
ж а узеегуй. Ехэнхидээ хуягта дайсаниие нэгэл Ьомоор жагсаал- 

Ьаа гаргадаг. Тиихэдэ хун талаар хэнэйшье сэдьхэл татамаар." 
Бултанда Ьайн байхын тулее оролдожол байха, зугеер еер ту
хайгаа орой анхархагуй. Ymee энэ тэрэ к*умые хайшан гээд 

хэбэл дээрэ хаб хододоо бодожо узэЬэн яб^ха. Ехэ буудаатаа- 
тай зохид дайшалхы позици шэлээд, буугайнгаа харагдахаа 
болиторынь газар уруу бухуулжархиха. ЭяээнЬээ боложо, хэ

нэйшье тэсэхээр бэшэ дайн байлдаан соогуур хэды тулалдаашье 
Ьаа, расчедынъ орой гээлтэ хохидолдо ороогуй. Энэнь юун- 
Ьээшье улуу. Ямар аргаар хуягта шолмосуудые олоор жаг- 
саалЬаа гаргахаб гэжэ шудее зуужа орош охоЬоо гадна ямар
шье ехэ агоулай тохёолдоод байха да, тэбдэхэ я араха  гээшые 
огто мэдэхэгуй, хэхэ ёЬотой юумэеэ хэжэл байха. Тэпээнэй Ьайн 
птэнapнyvдaй нэгэн гэхэдэ айха гээшые огто м э л э х э г у й н ь  болоно.

—  Нухэр сержант, дайсан бидэниие элируулхэгуй бэзэ,—  

гэжэ буугаа гуйсэд тодхоод байхадаа, Дугар командиртаа хан

даба.

Васильев эндэньшье, тэндэнынье ош ожо байжа, буугаа 
хараж а узеед харю усаба:

—  Дайсан абаЬаар бидэниие обёорхогуй ёЬотой.

—  Бишье тиигэжэ Ьананаб.

—  Нэгэн угееР haa, ехэ зохид дайшалхы позици



— Бэшэ гансал бидэнэй расчедой ажалЬаа дулдыдаха.
— Танкнуудай добтолоо haa, хайшан гэжэ харюусадаг гу, 

али угтадаг Ьэн бэлэйбди, тиигэжэ угтахые оролдоно аабзаб- 
ди,— гэжэ Васильев этигэл дуурэнээр дуугарба.

— Дугар Гармаевич, та нютагтаа ангуушан ябаа гут? — 
гэжэ Васильев гэнтэ тад ондоо юумээр Ьонирхобо.

Юундэ иигэжэ асууба хаб гэЬэндэл Дугар командираа 

шэртэбэ. Тиигэжэ нилээн дуугай байгаад:
— Ангуушан ябаа гэжэ юун дээрэЬээ тобшолол хэбэш? 

— гэжэ асууба.
— Тиимэ тобшолол хэхэ баримтанууд биил даа.
— Ямар баримтанууд гээшэб?
— Тээсгэн подполковнигой мантан томо фашистые хул- 

Ьеен буулгажа бирахаа болишоод байхадань, тэрэ шолмосыень 
буудажа Иалгаагаа бэлэйт. Би haa алдажа, веЬэдынгее хуниие 
онохоб гэйсэ хэзээшье буудахагуй бэлэйб,— гээд, Васильев дуу
гай болобо.

Тэрзэнэй саашань хэлэхые хулеэжэ ядаад:
—  Yiho9- юун бэ?— гэжэ Дугар асууба.
— Танкнуудые алдангуй Ьалгаадагтнай...
— Энээхэн хоёр баримтаар намайе ангуушан гэжэ тобшо

лол хэхэдээ, алдуутай бодоот.
— Юундэ алдуутай гэнэт?
— Би орой ангуушан бэшэ, малшан хун гээшэб!
— Малшан?..
— Тиимэ. Малшанда адли бэшэ аалби? Юундэ гайхаба 

тагнабат?

— Тиимэшье тэмдэг угыл даа.
— Тиибэшье?
— Юрдеел таниие ангуушан гэЬэн. тобшололтой ябааб.
— Хэды малшаншье haa, ухэр малаа аршалжа, баабгайтай 

тулалдаха ушарнууд бага сага тохёолдоЬон байха.
— Харин тиимэ ушарнууд байгаа гэжэ бодоол Ьэм.

— Ангуушан сэрэгшэ хоёр хоорондоо холбоотой гэжэ ha- 

наиа аалта, нухэр сержант?
— Дугар Гармаевич, ангуушан лэ мэргэнээр буудадаг. Та 

яашгуй мэргэнээр ехэ буугаар фашис танкнуудые буудан Ьал- 
гаанат. Ондоо хэн нэгэмнай буугайнгаа хараада Ьуухадаа, юу
шье биранагуй. Мун 6aha автомадааршье шагааЬанаа ононот.

— Мэргэнээр буудаха гээшэ ехэнхи ушарта дадалЬаа бо- 

лодог.

— Х аана тиимэ ехэ дадалтай болоо юмта, агнууриЬаа 

ондоо?
— Нухэр сержант, фронт ерэЬэнЬээ хойшо дайсаниие хэ



ды бууданабибди. Энэмнай хамагЬаа улуу ехэ ДаДал MYH лэ- 
Эндэл Ьайса буудажа hypaa юм.

—  Нээрээшье, фронт дээрэ буудаха талаар муу бэшэ да- 
дал абтана ха  юм даа. Би  энээнээ хойшогуй мартаад байгааб, 
— гээд, Васильев дуугай болошобо.

Сержант Ьуури байрагуй, тургэшэ гэхэЬээ гадна, ажал гэ- 
хэдэ^ шармайжа орошодог, эсэхэ сусаха гээшые мэдэхэгуй са
гаан Ьанаатай хубуун. Яагаад  дайсаниие олоорнь Ьалгааха ту
хай Ьуни удэрые илгадгуй бодолготоно гу гэжэ Ианахаар лэ. 
Энэнь тон Ьайн шэнжэнь байбашье, баЬал муутай. Дайшалхы 
позици тон ню усаар эзэлЬэн, эгээл туруушын минутануудта 
дайсанай дайшалхы позици буудаха тухай захирдагынь сер
жантын ехэл убшэн мун. ©еЬэдыгее элируулЬэнэй хэрэг угы 
гэжэ хододоо ойлгуулаашье Ьааш, ехэ буугаараа дайсанай та
лые буудуулхал гэжэ байха.

— Нухэр сержант, ядахын сагта удаан лэ буугаа элируу- 

лэнгуй байхые оролдоёл даа. Хэрбээ дайсанда мэдэгдээгуй haa, 
тэдээнэй добтолгодо ороходонь, танкнуудыень сэхэ буудаЛгаар 
угтажа, тэдээндэ гээлтэ хоролто улуу ехээр оруулха арга бо- 

ломжомнай ехэ байхал. ТиимэЬээ буугаа тодхохотойгоо адли 
буудаха тушаа бодохоо болиёл даа.

— Ойлгостой, Дугар Гармаевич. Тиибэшье буугаа буудал- 
гада бэлдэхэ ёЬотой бшуубди.

— Танкнуудые залан сэхэ буудаха хадаа тэрэл сагтань 
буудалгада бэлдэхэ бшуубди.

— Тэрэмнайшье зубынь аргагуй. Тиигээшье Ьаа дайсанай 

тала уруу буудаха дуран хэды хурэнэ хэб.
—  Нухэр сержант, буудажа урьдэхэбди. Дайн байлдаан 

ушее дуурээдуй. ТиимэЬээ эсэтэрээ буудагдаха.
— Ойлгостой, Дугар Гармаевич.

—  Тиигээл Ьаа Ьайн гээшэ.

— Гэбэшье буумнай буудахаар бэлэн гу? Ш алгажа узэе, 

нухэд,— гэбэ Васильев.

Угыень дуулажа, сержантын буудаха тухай захиралтаа 
болюулЬандань, Дугарай хухидэЬэниинь хурэхэ юм. Ондоо ко
мандир Ьаа, захираа хадамни захиралтыемни заатагуй бэе

луулхэ Ьэнта гэхэдээ болохол Иэн.

Дугар зали абаха Ьамбаандаа мунеедэр бэрхэшээлтэй бай
далда ороошье Ьаа, хубуудэйнгээ тон оролдолготойгоор худэл- 
Ьэнэй аш аар дайсанай олон лэ танкнуудые жагсаалЬаа гар- 
галсажа, ябган сэрэгшэдтээ туЬалЬандаа баярлан, энэмнай 
илалтын жасада оруулалсаЬан расчедоймнай нэмэри гэжэ шэб- 

шэнэ. Иигэжэ ехэ буугай расчет бухэн илалтын жасада хуби-



таяа оруулалсахадаа, дайнай дуурэхэ удэрые наашань болгол- 

соИон болоно ха юм.
Дайсанай талада хууешэбэ.
— Энэмнай юун бэ?— гэжэ Васильев асуугаадхина.

— Танкнууд!— гэжэ Эрдыниев эндэ дайшалхы лозици 

эзэлЬэнЬээ хойшо анха туруушынхиеэ амалба.
— Танкнууд гэжэ мэдээжз. Теэд юу хэхэнь хаб?

— Бидэниие сохижо узэхэнь ааб даа,— гэжэ Сорокин мэ- 
дуулбэ.

— Маниие эндэЬээ хобхо сохихо зорилготой хаш.

— Нухэд, снарядууднай олон гу?— гэжэ Дугар хубуудтээ 
хандаба.

— Табяад!— гэЬэн Сорокиной дуун дуулдаба.

— Табяад танкые жагсаалЬаа гаргажа шадаха губди?— 
гэжэ Дугар сержантые хараад абаба.

— Табяадые?.. Ьурхэйл байгаа!— гэжэ Васильев хухихэ юм.

Наадажа байгаагуй юм гу гэЬэндэл Сорокин Цыбиков
тээшэ хараад абаба. Эсэстээ энеэн:

— Дугар Гармаевич, танай яг онохоор танкнуудые хараа 

даа оруулаа хада Дамба буудахаал мэдэнэ бэзэ. Би снарядуу- 
дай хаан байЬан хадаа еерынгее уялгые нэрэтэй турэтэйгээр 
дуургэхэб гэжэ тангаригланаб. Энэ ушарта табяад танк Ьалгаа- 

жашье болохобди,— гэбэ.
— Амтатайгаар хеерэлдэхее болие,— гэжэрхибэ Дамба.
Дугар Дамбые нилээн шэртэбэ. Тиигээд дуугарба:
— Хундэтэ нухэд, наадамнай хурее.
— НааданЬаа Ьайн юумэн байха юм аал?!— гэжэ Сорокин 

еерыгее зубтуулхэ гэбэ.

— Хундэтэ нухэд, хэрбээ минии жагсаалЬаа гараа haa, 
Эрдыниев буугаа залажа, дайсаниие хараадаа оруулха болохо; 
Сорокин Эрдыниевэй орондо буудаха; Эрдыниевэй жагсаалЬаа 
гараа юм Ьаань, Сорокин, буугаа залаха уургэ даажа абахаш. 

Тиихэдэ Бармин буудаха болохош. Сорокиной жагсаалЬаа га
раа Ьаань, Бармин...— гээд, Дугар хэлэхэ юумэеэ мартаЬандал 
дуугай болоодхибо. Тэрэээндэ энэ хэлэЬэн угэнуудЬээн шалта- 

гаантай нэгэл аягуй шэнги узэгдэбэ. Тиихэдээ баранайнгаа 
жагсаалЬаа гарахые журеедэнэ ха губ гэжэ еертее дурагуйдэхэ 

юм.

— Дугар Гармаевич, гэрээд угэеэ хэлэжэ байЬандал боло- 
нот,— гэжэ Эрдыниев эндэ дайшалхы позици эзэлЬэнЬээ хойшо 
орой гурбадахяа амалба.

Нухэрэйнгээ хэлээшые шагнаад, Дамба мунее хэлээшэдэм- 

ни дурагуйдэбэ гэЬэн тобшолол хээд, Дугар буришье уруу ду-



руу боложо, уйдхар гомдолдо баригдашаба. Тэрэ нилээн дуугай 
6i- йгаад:

— Алдуутай дуугарба хаб,— гэбэ.
— Юун алдуу байха Ьэм. Зуб уруунь хэлээт,— гэжэ Ва

сильев дэмжэбэ.

— Бишье тиигэжэ Ьананаб,— гэбэ Сорокин.

— Угы даа, алдуутай юумэ хэлэгдээ, — гэжэ Дугар арсана.
—  Магад алдуутайшье байжа' болоо,— гэбэ Бармин.

— Хул дээрээ ябаал хадаа Ьайсахан дайсаниие сохихые 
оролдохо гээшэ хун бухэнэймнай нангин уургэ байха ёЬотой, 

— гэжэ Дугар тугаарай хэлээшэеэ заЬаба.
—  Ойлгостой, Дугар Гармаевич,— гэжэ Васильев дэмжэбэ.
Эрдыниев дайсанай талые' хараЬан шэгтээ Ьууна. Тиимэ

Ьээ хунуудэй хеерэлдеендэ орой анхарал хандуулнагуй хэбэр
тэй.

Дугар энэ хууеэн хугринеен соогуур уушханайнгаа шэм- 
жэгэнэн убдэжэ байхые обёорбо. Госиитальдо орож о эмнуулхэ 
тухайнь Бааторовай баадхахада орохо аад, оронгуй алдуу гар- 
гаа ха губ гэжэ тэрэ еврЬеен асуун, ехэ буугайнгаа хараада 
дайсанай танкые оруулаад зогсоно. Тиигээд хайшан гэбэл ту- 

руушынгээ буудалгаар энэ шолмосые Ьалгаалтайб гэжэ шэбшэ- 
хэ юм.

—  Иухэд, эдэ шолмосуудЬаа айнагуй бэзэт?— гэжэ Васильев 
баранда хандаба.

—  Эндэ айхагуй гэжэ юун байхаб даа,— гээд, Дугар еерее- 

шье ойлгонгуй Ьанаа алдаба.
— Нюрга уруу -хуйтэ даахадал болоно,— гэбэ Сорокин.

—  Эн£ тулалдаанЬаа амиды мэндэ гаража шадаха губди 
rail эн асуудал намайе зобооно,— гэжэ сержант Васильев стерео- 

трубаЬаа холодонгуй мэдуулбэ.

Сержантын хэлээшэдэ хэншье анхарал хандуулбагуй. Тии
хэдэ Дугар дайсанай танкнуудай энэл добтолго саралсаад, Б аа
торовай угые дуулажа госпитальдо орож о эмнуулхэ хэрэгтэй 
гэжэ шэбшэбэшье, сержантын хэлээшые Ьанаандаа оруулан гэ
хэдээ, мунее болохоо байЬан тулалдаанЬаа амиды гарагдаха 

ха гу гэжэ Ьанашана. Тиигээд энэ тулалдаанай Ьуулдэ элуур 
мэндэ улее хадаа госпитальдо орохо гэЬэн Ьаналдаа баЬа тэ- 
хэрин, олон тээЬээнь шуужэ узэхэ юм. Дайн байлдаан соогуур 
ами Hall а а угэЬэн тоолошогуй олон нухэдее Ьанаандаа оруулан 
гэхэдээ, дайсаниие Ьайсахан сохихын орондо юундэ еерыгее 

эмнуулхэ тухай бодолготоно бэлэйб гэжэ еертее дурагуйдэн, 

олон лэ шудхэрнуудые Ьалгаалсахын тула еерыгее саашадаа- 

нио зорюулха еЬотойб гэжэ шиидэшэнэ.



— Буудаха сагнай болоогуй гу? — гэжэ тугаарай орой 
абяагуй hyyhaH Бармин дуугарба.

— Ушеел дутэ орог!— гэбэ Дугар.— ТиимэИээ тэдээниие 

жагсаалЬаа гаргаха шадалнай ехэ болохо.
Ушеел дайсаниие Иайса сохихын тула энэ тулалдаанЬаа 

барандаа элуур мэндэ гараал haa, Иайн бэлэй гэжэ Дугар 

шэбшэн:
— Зай, нухэд, ееЬэдыгее харуулха сагнай тулажа ерээ! 

— гэбэ.

— Хэрбээ энэ тулалдагшда унаа Ьаам, намайе коммунист 

гэжэ толооройт. Энээн тушаа гуйлта гимнастеркымни халаа- 
Ьан соо байха!— гэжэ сержант Васильев мэдуулбэ.

Командирайнгаа мэдуулгэЬээ Дугар уяран, нюдэдтее yha 
I уйлгэбэшье:

— Коммунист хун хадаа унаха будэрхэ тухайгаа хэлэхэ 

эрхэгуй гэжэ Ьананаб. Бусадта зол жаргал асархын тула аргын 
лэ олдоо юм haa, амиды мэндэ улэхэ тухайгаа бодохо ёЬотой, 
— гэбэ.

— Теэд хэды тиигэжэ Ьанаашье- Ьааш, дайсанай снаряд 
гу, али хэмхэрдэЬэнуудынь, угышье haa Ьомонуудынь комму

нист гэжэ еегшеежэ орхихогуй ха юм. Коммунистнуудые олоор 
лэ хулЬаень булгаха тухай шэбшээд лэ снаряд гу, али h0 M0  
буханее дайсан эльгээдэг ёЬотой.

— Нухэр сержант, зуб хэлэнэт. Фашистнууд коммунист
нуудые усадхан Ьалгааха гэжэ манай Эхэ орондо добтол!юн 
байха. Теэд харата тусэбынь бэелуулэгдэхэгуй байшоо. Дайн 
байлдаанай хатуу щэрууниие коммунистнууд лэ дабажа гара- 
хань. Коммунистнууд дэлхэйе гэрэлтуулЬэн мунхэ наран гэхэдэ 

ямаршье алдуу болохогуй. Коммунистнуудайл шэн зоригой 
ашаар Европын арад зон фашис тамаЬаа абарагдаа гэхэдэ улуу 
юумэниинь угы. Юрдеел коммунистнууд юрын хунуудэй зол 

жаргалай тулее ами наЬаяа атагадшье гэнгуй у'Гэхеер хэзээ- 

дээшье бзлэн зон ха юм. Хэды тиимэшье" haa, ямаршье урэгуй- 
геер буугай Ьомондо толгойгоо табяад угэхэгуй. Совет сэрэг
шэдэй фашизмые Ьунеегеед байхадань, коммунистнууд улам 
хундэтэй боложо, дэлхэй дээрэхи юрын хунуудэй Ьанаа сэдь- 
хэлые суранган мэтэ хэтэ мунхэдее татажа байха байЬандань 
ямаршье ажаг Ьэжэг туруулхэгуйнь дамжаггуй.

Дугар эгээл туруушын танкда буугаа залажа, хараадань 

оруулЬаар:

— Буудалши!— гэжэ ооглобо.
Тиигэн сасуунь буунь Ьурэжэ, гэдэргээ огшоод, хуушан 

тухэлдее орошобо. Тэрэ танкнь гэдэргээ харашанхай зогсожо, 
хара утаа бадхажа байба. Туруушын буудалгаар тэрээниие



ЬалгааЬандаа, мунее муу бэшээр худэлэгдэхэнь гэжэ Дугарай 

досоо наран гарахадал гээд, нугеедыень хараадаа орулЬаар:
— Дамба!— гэхэтэйнь адли баЬал буунь Ьуреед огшошобо.
Ш агааЬан танкынгаа гал дулеер бадхажа байхые обёор-

hoop, Дугарай буришье хухидэЬэниинь хурэжэ, оншотой уль- 
гамаар худэлхые оролдоно.

— Зургаан танк дурэнэ,— гэжэ Васильев дуулгана.
Бэшэшье буугайнь расчедууд Ьайнаар ажаллана бшуу гэ

жэ Дугар хухин:

'—  Ьайн лэ гээшэ!— гэхэ сулее олоно.
—  Бидэ хэдые Ьалгаагаабибди?— гэжэ Васильев асууба.

— Мунее гурбадахинь Ьалаба.

— Муу бэшээр ажаллажа байна бшуу бди,— гэжэ сержант 
баярлана.

— Дурбэдэхиеэ Ьалгаабабди.

— У-ра-а!— гэжэ Сорокин баяраа. мэдуулбэ.
— Табадахинь!
— У-р-а-а!— гэжэ хубуудынь хашхаралдаадхиба.
Дугар орой бэшэнээ хараха сулеегуй танкнуудые хараадаа 

оруулжа мэдэнэ. Хулэрхеерее болонхой. Тиигэжэ долоон танк 

жагсаалЬаа гаргаЬанаа Ьайн ойлгоно.
—  Тэрьедээл! Тэрьедээл!— гэжэ Барминай хаш харха дуул- 

даба. Теэд тэрээндэ хэншье харюусабагуй. Сержант Васильевай 
хэн нэгэнэйнгээ угые харюугуйгеер орхидоггуйе Ьайн мэдэдэг 

тула юундэ дуугарнагуй хаб гэжэ гэдэргээ хараЬаниинь. Ва

сильев Сорокин хоер тарайшанхай хэбтэбэд. Эдэ хоёрни али 

уедее юунЬээ унаЬан хаб гэжэ Ьанаата болон, Дугар туруун 
сержантын, Ьуулдэнь Сорокиной Ьудалые баряад узэбэ. Юун
шье угы байба. Тиигээд Дамба Бармин хоёрой юугээшье ойл- 
гохоо болишонхой байхые хараад, Дугар малгайгаа толгой- 
Ьоонь абажа, юушье хэлэнгуй, нэгэ хэды соо дуугай зогсобо. 
Нугее хоёрыньшье малгайнуудаа абаба. Тиигэжэ нилээн болоод, 

Дугар малгайгаа умдэжэ:
— Васильевай Сорокиндо дамжуулан угэхее байЬан сна

ряд тэЬэрээ,— гэбэ Дамба.
—  ТэЬэрээ?— гэжэ Дугар этигэжэ ядаба.
— Тиигээ.
—  Хайшай гээд?

— Мэдэхын аргагуй. Магад снарядые Ьомон тудаад тэЬэр- 
жэ болоо.

— Тиигээ ёЬотой. Теэд тэЬэрхыень би юундэ дуулаагуй 
гээшэ бэлэйб? Ямар гайхалтай хаб: хойшогуй дулииршоо гээ
шэ ха губ? — гэжэ Дугар еертее хандаба.

Харюудань Дамбашье, Барминшье дуугарбагуй. Гэдэргэд



тэрьедэжэ ябаЬан дайсанай танкые хараадаа оруулаад, Дугар 

Дамбада Ьухирбэ:

— Бууда!
Тиигэн сасуунь буунь Ьурэжэ огшошобо. Дугар мунее ха

раадаа оруулЬан танкынгаа улаабхин дурэжэ байхыень харан 

гэхэдээ, тэрьедэжэ ябаЬан нугеедыень хараадаа оруулам саараа:
— Бууда!— гэжэ захирба.
БаИал буунь Ьурэбэ. Танкшье гал дулеер соробхилон, утаа 

бадхашаба.
— Васильев Сорокин хоёрой тулее Ьайсахан хухэбэ бэзэт! 

— гэжэ Дугар фашистнуудые зэдэрхэ юм.— Гэбэшье хоер ху- 

бууднайл хайратайл байна.
* — Хэсуул юумэн гзэшэ!— гэжэ Дамба нюдэдэйнгее уЬые 

барижа шадабагуй.

...Дугарай уруу дуруу болошоод, юу хэхэ яахаяа мэдэхээ 
болинхой, толгойгоошье ургэхэ дурагуй Ьуужа байхадань:

— Мэндэ!— гэжэ хэнэйшьеб хэлэхэ шэхэндэнь соностобо.

Дугар тэрээн тээшэ амархыемни Ьамшаабаш гэжэ дурагуй-
геер харагшаанай болоод:

— Мэндэ, залуу нухэр!— гэжэ харюудань дохибо.
Нугеедэнь харюусахын орондо:

— Та намайе танинагуй аалта? — гэжэ сэбэр буряадаар 
асууба.

Цыбиков нойроо сэлмэЬэндэл Ьэргэжэ, тэрэ залуу сэрэгшэ 

хубууе шэртэн, хэн агша бэлэй гэжэ амаа ангайлгаЬан шэгтээ 
зогсохо юм. Теэд хэды таниха гэжэ оролдоошье Ьаа, энэ за
луу сэрэгшые анха туруун хараж а байЬандал хаанашье уулза

Ьан хараЬанаа Ьанажа шадабагуй. Санага нютагайнь хубуун 
хадаал еерыем танина, теэд хэнэй хубуун гэжэ сухэреешье Ьаа, 
бирабагуй. Хэнэй туЬеетэй хаб гэжэ эсэгыень гу, али эхыень 

Ьанаандаа оруулжа ядаба.

— Танинагуй бшуу!— гэжэ мунее сэрэгшэ ундэЬэн хэлэн 
дээрээ дуугарба.

— Угы, танинагуйб. Хулисэ,. залуу нухэр,— гээд, Дугар 

нугеедэеэ нэгэ хэды гэтээд асууба.— Санагын хэнэй хубуумши?
— Би Санагын бэшэб.

— Угаал хараЬан уулзаЬанаа Ьанажа ядаа Ьэм. Хаанахи- 
най бэлэйш, залуу нухэр?

— Минии Санагын долоон жэлэй Ьургуулида Ьуража бай- 
хадам, та нютагтаа колхозой туруулэгшээр худэлжэ байгаа 
бэлэйт! Дугар Гармаевпч гэлсэгшэ Ьэн,— гэжэ будуун аад, хаб 

хара тухэреэн нюуртай тэрэ сэрэгшэ дуугарба. Дуугарха бурин 
саб сагаан шудэдынь ялалзаха юм.

— Зуб даа, би колхоздо туруулэгшээр худэлЬэн байгааб.



Теэд шим Санагын бэшэ хадаа хаанахибши? — гэжэ Дугар 

асууба.

— Би Утаата нютагЬааб. Табадахи, зургаадахи, долоодохи 

классуудта Санагада hypaa хум.
— Тиигээд лэ намайе таниха байгаа ха юмши даа. Байза, 

Утаатын хэнэй хубуумши?

—  Ширабай.

— Ш ирабац?! Обогынь хэн бэлэй?
— Ваанчинь Ш ираб гэлсэгшэ.
— Ваанчинь Ш ираб?— гэжэ Дамба ЬууриИаа бодоодхибо.
— Таниха юм аалта?
— Минии эжы УтаатаЬаа юм. Ваанчинь Ширабые нага- 

самни гэдэг. Ш ираб нагаса ЖэмЬэгээр манайхинаар оло дахин 
ябаа . Ьэн. Мэндэ!— гээд, Дамба мунее залуу сэрэгшые тэбэрихэ 

Ьамбаандаа асууба.— Нима гэжэ нэрэтэй бэзэш?
— Тиимэ: Нима б.

— Эжымни нагасын хубуун хадаа баЬал намаяа нагасал- 
ха юм гуш даа!

— Нагасалха, нагасалхагуйгее мэдэнэгуйб. Тиихэдээ ту- 
рэлэй зон болоно губди?— гэжэ Нима Дамбада хандаба.

— Турэлэй ааб даа.

Дугар хамагаа мартанхай, нугее хоёройнгоо хеерэлдэхые 
шагнан Ьуухадаа, энэ залуу сэрэгшэтэй уулзаЬан баяраа баг- 

таажа ядаха юм. Утаата нютаг СанагаЬаа арбан модоной зайда 
оршоно. Харин Ш ираб гэжэ яЬалиг ундэр бэетэй хужэ сагаан 
Ьахалтай убгэжеел Санагаар ябахадаа, Дугарайда ходоДоо оро
дог Ьэн ха юм. Нютаг зониинь убгэжеелые «Ваанчинь Ш ираб» 
гэдэг, дансаараа «Ванчиков Ш ираб» бэлэй, тиимэЬээ энэ Ни- 
мань «Ванчиков» гэЬэн обогтой ха гэжэ шэбшэхэ юм.

Эрдыниев Нима хоер дахин тэбэрилдэн уулзаЬанайнгаа 
баярые халяанад. Иигэжэ турэл зон уулзахадаа баяр баясха- 
лангаараа садан, хамагаа мартадагынь зуб юм ааб даа гэжэ 
Дугар шэбшэхэ юм. Эсэстээ, тэдэ хоёр бэе бэеЬээ холодобод. 
Гэбэшье бэе бэеэ Ьонирхон хараж а зогсобод. Тиигээд Дамба 
1'малба:

— Нима, хаЬатайл болоо хэбэртэйш. Зургаан жэлэй саада 
тээ Утаатаар нагасатандаа ябахадам, ушее боргожоогуй би- 

шыхан хубуун байгаа бэлэйш.

— Ах, биш манайхяар ябаЬыетнай Ьанажархибаб: тиихэ
дэ зун бэлэй. Туглэ соо зэдэгэнэ туугэед, Сэхир голдо хэды 
шунгаа тамараа бэлэйбди,— гэбэ Нима.

— Нээрээшье, тиихэдэ Ьайсахан шунгаа бэлэйбди. Ш и  та- 
мйрхадаа ехэл ядалдаа Ьэнши. Мунее хэр тамардаг болообши, 
Нима?



— Хэды олон мурэнуудые гаталнабпбди!.. Бараг лэ ябал- 

сагшабдн.
— Тинхэдэ уЬанда !iaйн болоо ха юмшн даа.
— Улуу Ьайн боло(юн юумэмнншье угыл даа.
Дугар Санага Утаата нютагуудай зэргэ оршодогшье Ьаа, 

энэ залуу хубуун Ыимые таннха мэдэхэгуй байЬандаа еертев 
гомдоно. Тинхэдэ ЖэмЬэг Утаата хоёрой Сарьдагай хоёр тээ 
бэе бэеЬээ зуун хорёод модо холо байгаашье !тань, Дамба Ни
ма хоёрой танил таланууд, турэлэй хунууд байЬашшнь нэгэл 
гайхалтай шэнги Дугарта узэгдэхэ юм.

Тэрэ хоёрой нэгэ заа дуугай болохые Ьамбаашалан, Дугар 

асууба:
— Нима, дайн байлдаанда орожо, дайсаниие сохижо эхил- 

Ьээр унинэй гуш?
— Юуншье гэхэ юм даа. Волго шадарЬаа... Сталинград

ц а  эхплээ хунби.
— Тэрэ сагЬаа хойшо ходо дайсантай сохилдоно гуш?
— Ходо. Нэгэшье удэр амарха сулив олдоогуй.
— Хэды дахнн шархатаабши?
— Нэгэшье удаа шархатаагуйб.
— Иайнпинь юун байха юм? Нэгэ заашье Ьомон дололЬой 

даа гэжэ заримдаа Ьанахадаш, алгасаад лэ байдаг.
— Нима, шархатахада Ьайн юм аал? Юундэ тиигэжэ Ьана- 

даг хумшн?
— Госпитальдо хэбтэжэ, нэгэшье минута амарЬан хун гэ- 

жэ Ьанагдаха юм.
— Харин бн энэ штрхаЬаа боложо, мунвошье зобожо яба- 

наб. ТиимэЬээ шадаал haa сэрэгшэ бухэн бу шархатаЬай даа 
гэжэ Ьанахаш,— гэжэ Дугар уушханайнгаа шэмшэрхые мэдэ- 
бэшье, ёолохогуйн тула бэеэ шангашагаар барижа, шудэдео 
пуугаадхина.

— Би шархатаагуй хадаа зобожо узеегуй тула тиигэжэ Ьа
нана гээшэ хаб даа. Дуг-ар Гармаевич, олон удаа шархатаа 
гут? — гэжэ Нима асууба.

— Уушхаараа буудууланхайб. Тиигээд ходо зобожо яба- 
дагбн. Госпптальдошье яЬала хэбтээб. АмарЬан лэ юумэн угы 
даа. Эмнэхэ гэжэ зобоохоороо болоо юм даа.

— Зобоогоо гэжэ гу?

— Зобоогоо даа. Госпитальдо сэрэгшэдые амаруулхаа 
гбаашадаггуй.

— Минн хэбтэжэ байхадаа, юундэ амархагуй юм?
— Шархатаашадые хайра гамгуйгеер эмнэдэг. Эмнуулжэ 

дадаагуй хундэ эмнэлгэншье баЬал дайсаниинь ха юм.
— Хайшан гэхэдээ дайсаниинь юм бэ?



— Уухын аргагуй гашуун эмуудые уухые баалаха баад- 
хаха. Тэдээниие уухадаа, фашис нохосуудтай тулалда!1ан1тан 
дортохош. Амарха саг орой олдохогуй.

— Би энээн тухай хаанаЬаа мэдэхэ бэлэйб даа. Манай 
хубууд шархатахаа яанабибди, госпитальдо хэбтэжэ амарха 
бэлэйбди гэлсэдэг байгаа юм.

— Тэнэгууд!.. Нэгэнииньшье шархатажа узеегуй губ даа.
— Барандаа шархатаагуйнууд Ьэн.
— Дайн байлдаан соогуур дайсаниие сохилсожо ябаа Ьаа, 

холо дээрэ гэжэ Ьанагшаб. Илалтын удэрые дутэ болголсохош.
— Танай хэлээшэ зуб ааб даа,— гэжэ Нима дэмжэбэ.
Дугар иигэжэ Ниматай дайн байлдаан тухай хеерэлдэхэ-

Ьее гадна, нютаг нугынгаа мунеенэй байдал тухай хеорэлдэжэ, 
уярха уйдахаараа болоо Ьэн.

Тиигэжэ хеерэлдэЬвер байтараа, Нимые угэ усвентэй ху
буун гэжэ тобшолол хээ бэлэй.

7

Муневхэнэ эзэлЬэн энэ траншей соогуурнь хунуудэй дуу- 
гаралдаЬаар дутэлхэнь Дугарай шэхэндэ дуулдаадхиба. Тиигээд 
тэрэ абяа гараЬан зуг тээшэнь толгойгоо эрьюулбэ. Булэг ко- 
мандирП'уудай дутэлжэ ябахые xapaliaap liyypuhaa бодожо, 
элидхэхээ зэЬэбэ. Ахалагша лейтенант Хусанновые абаЬаар 
танижа, тэрээндэ хандаха гэжэ шиидэбэ.

Эгээ хойно подполковник Бааторов Содном Гэрэлтуевичын 
ябахые хаража, хухидэЬэншшь хуреедхихэ юм. Дугар тээсгэн 
дивизиин политотделой тушаал дааЬан ууган нухэртэеэ юун 
гээд хяерэлдэхее ойлгожо ядаа юм. Иигэжэ тээлмэрдэшоод 
байхадань, Содномынь ямаршье ушарта бидэ нухэд гээшэбди 
гэжэ хэсуу байдалЬаа еерынь гаргаЬан ааб даа.

Дугар тээсгэнэйхи уулзалгаЬаа туруундээ иимэ ехэ тушаал 
даажа ябаЬан еерынгве дутын нухэртэй хэды уулзаха гээшье 
Ьаа, зурхэсэдэггуй Ьэн. Юуб гэхэдэ, нютагЬаань бодхуулаар 
шахуу ерэжэ, днвизидэнь ороЬон ха юм. Гадна, удэр Ьунинуу- 
дые илгангуй тулалдаануудта хабаадажа ябаЬан тула нухэр- 
тэйгве уулзаха тухайгаа олонхи ушарта мартаЬаншье байха.

Дугар тиибэшье нухэрэйнгее политотделой даргаар худэл- 
дэгые мэдэдэг туладаал туд дивизидэ алба хэхэ гэжэ аяар 
Байгалай саанаЬаа ерэЬэн шуу. Тнигээшье haa, тэрэ дарыдаа 
нухэртэйгее уулзахаа зурхэлеегуй юм. Тээсгэн добтолгын уедэ 
ПознаньЬоо баруун тээ Содномынь еерынь бэдэржэ олоо бэлэй, 

Тэрэ гэЬээр Содномтойгоо уулзаагуй



Ехэ буугай дэргэдэ зогсоЬон Дугар Бааторовта сэрэгэй 

гуримаар хандаба:
— Нухэр подполковник, ахалагша лейтенантда хандахые 

зубшвагыт!
— Хандагты, хандагты!
— Нухэр ахалагша лейтенант, манай ехэ буугай расчет 

муновдэр добтолгонууд соогуур дайсанай долоон танк усадхаа. 
РасчедЬоо Эрдыниев бидэ хоёр хул дээрээ улэнхэйбдн. Элид- 
хэлэгшэ наводчик Цыбиков!

— Бармин хэзээ унааб?
— Муннедэрэй добтолгонууд соогуур.
Бааторов Хусаиновые шэртэжэ, хэлэжэ оробо.
— Нухэр ахалагша лейтенант, ганса танай батарей ехэ. 

гээлтэ хоролтодо ороно бэшэ, дивизшшнэй ябган сэрэгшэд ай- 
хабтар ехэ хоролтодо орожо байнхай. Тиихэдэ саанаЬаань 
нсгэшье сэрэгшые нэмэжэ угэнэгуй. Иимэл эрхэ байдалда дай- 
лалдажа, дайсаниие Ьунаен Ьалгаажа, ааляаршье liaa, усэд иэ- 
тэруугээр жудхэжэ ябанабди. Энэл хусинрев дайсаниие сохихо 
болонот. Иимэл даа, нухэр ахалагша лейтенант.

— Ойлгостой, нухэр подполковник.
— Сэрэгшэ Цыоиков, дайсанай танкнуудые олон тоото 

байлдаанууд соогуур тоогуй шахуу олоор жагсаалЬаа гаргаЬа- 
нантнай ту л ни батарейн командирай нэрэЬээ танда ба сэрэгшэ 
Эрдыниевтэ баясхалан хургэнэб!— гэжэ Хусаинов Дугарай га- 
рые адхажа амаршалаад, бодоод зогсожо байЬан Дамбын га- 
рыс адхан, баяраа мэдуулбэ.

Бааторов Цыбиковые нилээн шэртээд:
— Дугар, ши еернэ гуш?— гэжэ асууба.
— Бэшэ шэнги губ?
— Танихаар бэшэ шарайтайш. Госпитальдо ошо гэхэдэ, 

ошожо эмнуулхэ бэлэйш.
Дугар сээжэ уруугаа хэды хадхаашье Ьаань, шудее шан

гаар зуужа, ёолохогуйе оролдоно. «Бу шангаар тэбэрииш!» — 
гэжэ нухэртвв Ьануулхаа зурхэлбэгуй. Нюдэдэйнгвв хэды эрсэ- 
лээшье Ьаа, арайл хашхарангуй, бэеэ барихал баатай бологдоно.

— Дугар, би тээсгэн нютагЬаань бэшэг абаа Ьэм. Тэндэ 
шам тухай бэшэгдэнхэй.

— Юун гэжэ?
— Шамайе райвоенкомадта ошоЬон аад, гэртээ бусаагуй 

гэжэ хэлэгдэнэ.
— Зуб ааб даа.
— Зарнмашуул шамайе оргодол болоод, ойлошоо гэлсэдэг 

юм хаш.
— Ушва юун гэнэб?
— ©прыгав хороожорхёо гэлсэдэгшье юм байха.



— Ьонин лэ юумэ дуулгабаш.
— Ьонин ааб даа. Хэн нэгэнэй raplma Ьалашоо гээд бэ- 

дэрЬэншье ушар бии юм хаш.
— Иимэ юумэн боложо байгаа юм гэжэ орой Ьанаа унеен- 

дэ орохоор бэшэл.

— Военком харюудань убгэншни дайн байлдаанЬаа амиды 
гараха гэжэ ойлоо, ннрнв Ьуниндяо ошожо унталсанаш гэжэ 
Ьахюул таби1тн ушарнуудшье байгаа гэжэ бэшэнэ.

Дугарай энеэдэЬэшшпь хурэхэ юм. Военкомой Ьанаа унянн- 
дэ орохоор бэшэ тобшолол хэЬэниинь жэгтэй шэнги байба.

— Тиихэдэ би дайн байлдаанЬаа хулжаЬан хун болохом

ШУУ-
— Тон зуб. Тиимэ хун болоод байнаш.

— Болохо ёЬотой юумэн болоо. Теэд бэшэгыеш абаЬаар 
юумэн хуу байрадаа ороно аабза даа.

Дугар нилээн дуугай ЬууЬан хойноо хундяяр Ьанаа алдаад:
— Эдэ бугэдые дайн байлдаан хулисэнэ ааб даа,— гэжэр- 

хнбэ.

— Дайн дажар юушье хулисэхэ еЬогуй. Шинии ой уруу 
оргошонгуй, фашистнуудтай тулалдажа ябаЬаншни шамайе 
абарха, — гээд, команднрнуудтай яба!1анаа ойлгожо, Баатороп 
тэдэээндээ хандаба.— Нухэд, намайе эндэ орхёод, иишэ ерэЬэн 
зорилгоо бэелуулжэ орогты.

— Болоно. Болоно! — гэлдээд, команднрнуудшье транше!! 
соогуур саашалаадхибад.

— Ошогты, — гээд, Бааторов Дугараа баЬал шарайшалжа
оробо: тарган будуун нухэрэйнгяо иигэжэ тураад, тамЬандал
нарихан болошоЬые, маряархуу нюурайнь хонхиишоЬые гайхан, 
яашгуй убшэн аад лэ, тэрээнээ эмнуулэнгуй ябаЬыень гайхаха 

юм.
— Содном, намайе бу шарайшалал даа.
— Дугар, шамайе тээсгэн госпитальдо эльгоэнгуй орхи- 

Ьоноо ( ярыгно х\ лнсэхэ аргамни намда угы. ТинмэЬзэ...— гэжэ 
лутаг таЬалжархёод, Эрдыниев тээшэ эрьежэ асууба.— Нухэр 
сэрэгшэ, сэхэ уруунь хэлэлши: Дугар удэр бури убдэнэ бэзэ?

— Угы!—гэжэ орой юуншье тухай бодонгуй. Дамба дуу- 
гаржархиба. Тиигээд худалаар хэлэЬэндээ зобохоороо болоно.

— Худалаар хэлэбэ ха юмши даа. Хаанахннайб гээ бэ

лэйш?
— Тунхэнэй... ЖэмЬэгэй.
— Фронт дээрэ иигэжэ шотаг зонтойгоо уулзаха гээшэ 

тон усяян байдаг гу, угышье Ьаа орой бандаггуй юм.
— Тиимэ ааб даа.
— Тээсгэн таннлсаа Ьэн шуубди. Мартаагуй бэзэш?



— 'i гы, нухэр г.'одполковник. Содном Гэрэлтуевич Баато- 
ров гэжэ Ьайн Ьанакаб.

— Эерев хэн бэлэйш?
— Эрдыниев.
— Нэрэ алдаршни?

— Дамба Арсалановнч.
Бааторов олон юумээр Ьонирхожо, дээрэ дээрэЬээнь асуун, 

харюунуудыень шагнана. Тиихэдээ Дугарай зудэрэнгн хухэль- 
бии шарайень шэртэн, юу хэлтэй, яалтай гээшэб гэжэ оерЬеен 
асу уха юм. Бэеэ барижа шададаг лэ хун хадаа энэ тулюур 
байдал тухайгаа нухэдтвошье дуулгангуй, аб шэб ябажа болоо.

— Дугар, выртее анхарал хандуулха сагшни тулажа ерээ. 
ТиимэЬээ мунвил госпиталь намтай ошолсохо ёЬотойш.

Цыбиков Бааторовай; угэнуудЬээ сошожо залд гэбэшье, 
энээнээ мэдуулхэгуйн тула хэлээшыень дуулаагуйдэл дайсанай 
талые хаража орошобо.

Луугархыень хулеэжэ ядаЬан Бааторов асууба:

— Юундэ харюусанагуйбши?
— Юун?

— Дугар, юундэ дуулаашагуй болонобши?
Дугар харюудань энеэжэ:
— Содном, госпиталь ошохо тухай дахяад бу хеерэлдэе,

— гээд, Эрдыниевэй дуугархаа амаа ангайлгахын тэндэ тэрээн- 
дэ хандаба. — Дамбашье минии элуур энхэ тухай тугаар гэр- 
шэлээ Ьэн. 'i бшэн улбэр Ьаа, дайсанай танкнуудтай тэмсэхэ 
шадал намда байхагуй байгаа.

— 0вртв<) аргагуй харшаар хандадаг хунши даа.
— Ондоогоор аргагуй хадаа яахабши!
Бааторов харюудань юуншье гэбэгуй. Тиихэдээ Дугарые 

дивизиин захиргаанда дуудаад, эмшэдтэ харуулха хэрэгтэй 
гэЬэн бодолдо абтаба.

Дугар тэрэ Ьаналыень таа1тндал:

— Ямаршье эмшэд узев хараашье Ьаа, намЬаа хюмЬанай 
уарыншье тухай убшэ олохогуй,— гэжэ ямаршье хунэй этигэ- 
хээр баталба.

Подполковник Бааторов Цыбиков хоёрой хвврэлдее шагна- 
жа, дайсанай талые шэнжэлжэ байхадаа, Дамба нухэрэйнгвв 
хододоо убдэдэг тухайнь вврьшгвв нютагай хундэ, дивизиин 
полнтотделой дарга Бааторов Содном Гэрэлтуевичтэ, хэлэхэ 
гэжэ олон удаа амаа ангайлгаЬан хойноо нугввдынгвв ууртай 
харасатай уулзашахадаа гу, ушее дайсанай танкнуудай доб- 
юлоо юм 1тань, ехэ буугайнгаа хажууда гансаараа улэшэхэ 
байнаб гэжэ бэеэ барнха баатай болоно.

Дугар хунЬвв нлгарма онсо ямаршье тэмдэггуй аад, юун-



Иээшье айхагуй аргагуй зоримгой хун. Дайсанай танкнуудай 
Ьурэгеерее добтолон Ьунеехэ Ьалгаахаар ерэхэдэнь, сожоошье 
татангуй, тэдээниие аймшагтайгаар хараадаа оруулдагынь Дам- 
бын сэдьхэлые гуйсэд эзэлэнхэйл. Хэды хэсуу байдалда ябаа
шье haa, дайсаниие шудее зуужа сохидогынь хэнэйшье дура 
буляахаар ха юм. Эгээл тиимэЬээ Дугартай сугтаа ябажа, дай
саниие сохин, Илалтын Найрые угтаха болоо юм haa, ехэл 
Ьайн бэлэй гэжэ Эрдыниев шэбшэнэ. Ядалдаха сагтань тэрээндэ 
туИалжа ябаад, хамта Берлин хурэхэ гээшэ нэгэл жэгтэй шэн
ги узэгдэхэдэл гэнэ. _

— Дамба, юун тухай бодолготонош?— гэжэ подполковник 
асууба.

Эрдыниев абаЬаар харюусангуй, нэгэ хэды дуугай Ьуу- 
Ьан хойноо харюусаба:

— Илалтын Найр угтаха тухайгаа бодоноб.
— Хайшан гээд угтахабта?
— Дугартай хамта Берлин дээрэ Илалтые угтахабди.

Дайшалхы позици дээгуурнь Снарядууд болон минэнууд
уналдажа, мунее Ьая гарта оруулЬан траншейнь урда хойгуур 
тэЬэрэлдэн, оршон тойронхиие урбалдуулхаЬаа тээ наагуур 
до!юлгоно.

— Содном, дэмы эндэ удаан болонот. Тон аюултай,— гэжэ 
Дугар нухэрее Ьэргылжэ ороно.

— Намда аюултай аад, таанарта аюулгуй юм гу?— гэжэ 
Содном Гэрэлтуевич гэдэргэ асуугаад нэмэбэ.— Бидэ барандаа 
нэгэ адли эрхэ байдалда бшуубди.

Энэ уедэ телефоной хажууда бии болоЬон залуухан сэрэгшэ:
— Нухэр подполковник, ехэ буугай наводчик сэрэгшэ Цы 

бнковтэ хандахые зубшеегыт!— гэбэ.
— Болохо!
— Нухэр наводчик, танда телефонистаар болон снарядуу

дые зеегшеер намайе ахалагша лейтенант Хусаинов эльгээгээ. 
Уялгаяа дуургэжэ эхилхыем зубшеерыт,— гэбэ тэрэ сэрэгшэ.

— Зубшеенэб. Хэн бэлэйт?
— Ахмадулин Ахмет.
— Нухэр Ахмадулин, снарядуудые духеежэ эхилэгты.
— Болохо, болохо.
Телефон жэнгинэжэ, Ахмадулин трубка абажа шагнаад:

— Нухэр подполковник, танине дивизиин штабЬаа Ьураг- 
шална,— гэбэ.

Бааторов нэгэ хэды соо шагнаад:

— Нухэр генерал, нам тухай Ьанаата болоЬоной улуу. Ба
раг унгэрхэ, снарядуудай тэЬэрхээ болимсоор, эндэЬээ гарахп^ 
Эндэхи сэрэгшэдтэ аюулгуй бай!1ан хадаа намдашье бараг бай.



ха. Юун гэнэт?.. Тургэн эндэЬээ гараха тухай мунее ямаршье 
угэ байха ёЬогуй. Мунее бидэниие тойроод снарядуудай зай 
талагуйгеер тэ!]эрхэ газар тэнгэри хоёрой нэгэ болошоЬоидол 
хууенэ. Замхамсаарынь... Ойлгостой: гарахаб! Зай, уулзатараа!
— гээд, трубкаяа телефон дээрээ табяадхнба. ©ерынь тулее Ьа
наата болоЬондонь, Бааторов дивизиин командирта Ьайниие 
хургэбэшье, стереотрубагаар дайсанай талые шэнжэлээд:

— Олон лэ нохосууд обооролдоно. Дугар, харыш!— гэжэ 
хэлэн сасуу саашаа болоод угэнэ.

Дугар нилээн хараЬан хойноо:
— Дамба, хара л даа. Сэрэгшэдынь олоор обооролдоно. 

Ьайса тобоилгол даа: танкнуудынь олон гу?—гэбэ.
Эрдыниев нэгэ хэды хараад:
— Олон танкнууд: халуун лэ байхань хаш ,— гээдхинэ.
Бааторов улуу автомат хажуудаа табижа, гранатануудые

бэлдээд:

— Дугар, мэргэн буудагша хэбээрээ бэзэш?— гэжэ асууба.
Эрдыниев нухэрэйнгве орондо харюусаба:
— Дайсанай танкнуудые ямаршье ушарта алдадаггуйбди. 

Хин ошодог снаряд байдаггуй гэхэдэ алдуу 'болохогуй.
Эсэстээ, Бааторов нухэрэйнгее угэнуудтэ анхаралаа хан- 

дуулхаа болнжо, снаряд болон мннэнуудэй тэ!1эрээн соогуур 
дайсанай тала уруу стереотрубагаар хараЬаар:

— Танкнууд!— гэжэ хашхарба.
— Яагаа олон танкнууд гээшэб?!— гэжэ Ахмадулин ню- 

дэдев ехэ болгобо.
— Иимэ ушарнууд удэр бухэндэ олон лэ удаа тохёолдо- 

дог юм, — гэжэ Дамба Ьанаа амарханаар амалба.
Ахалагша лейтенант Хусаиновай дуудахада, Дугар теле

фондо ошожо, батарейн командиртай хперэлдэжэ оробо:
— Аллоо! Юун гэнэт?.. Танкнууд? Олон... Подполковник 

гу? Эндэ нууга соо. Танай захиралта дуургэлтэ болгогдохо. 
Тогтоохые оролдохобди. Урданиинь угтадагтаал угтагты гэжэ 
гу? Ойлгостой.

Дугар трубкаа табиЬаар ехэ буугайнгаа хараада ошожо, 
танк уруу буугаа залажа оробо.

— Хусаинов юундэ намаар Ьоннрхооб?— гэжэ Бааторов 
хандаба.

— Нууга сооЬоо гаргахагуйе захирна.
— Теэдшье нууга сооЬоо гаранагуй бшууб.
— Нютагайнь хун хадаа намайе подполковннгой элуур 

энхын тулее гуйсэд харюусахаш гэнэ.
— Ямар шанга захиралта гээшэб!
— Аймшагтай ааб даа.



— Нэгэн угеер haa, минии ами наЬанай тулее ахалагша 
лейтенант Хусаиновай урда бэеэрээ харюусаха болобо бшууш.

— Ахалагша лейтенант генералай нэрэЬээ захирнаб гэнэ.
— Ушее генералай нэрэЬээ... Шанга ха юм.
Бааторов стереотрубагаар хараад:
— Хоёр танк жагсаалЬаа гаргабат,— гэжэ ооглобо.
Тиигээд Содном Гэрэлтуевич снарядуудые дээрэ дээрэЬээнь

асаржа, заб сулеегуй ехэ буугаараа буудаЬан Эрдыниевтэ угэ
хэ юм. Юрдев халуудатараа ажаллана. Хараагаа залажа туха- 
гуй худэлЬэн Дугарыеш хараха сулеень угы. Хажуу таладань 
хунхинеен дуулдажа, Бааторов толгойгоо ургэбэ. Дайсанай 
танк арбаад метрын зайда ехэ бууень низа дарахаар шамдажа 
ябаба. Подполковнигой у!]эн бодошоходол гээд, гартань дайрал- 
даНан холбоотой гурбан граната тэрээнэй урдаЬаа ябуулжа мэ- 
дэбэ. Хундэ гэгшын тэЬэрээн соностоод, танкшье ябууд дундаа 
эрьелдэшэбэ. Гусеницань таЬа сохюулаа. Саг соонь тэрээшше 
хараа мэдээгуй юм Ьаань, ами абаха зуура бууеньшье, ееЬэ- 
дыньшье Ьалгааха байгаал.

— Холбоотой гранатануудай дайралдаЬаниинь болоол гээ
шэ!—гэжэ хашхараад, Бааторов танк coohoo гараЬан фашист

нуудые хиргажа оробо.
— Нухэр подполковник, граната мэргээр *лэ ябуулаат! — 

гэжэ Ахмет магтан баярлана.— Тэрэгуй Ьаа, бидэ хосорон Ьа- 

лашаха байгаабди.
— Содном Гэрэлтуевич, танайл ашаар бидэ мунее амиды 

мэндэ гараба гээшэбдн,—гэжэ Цыбиков Ьайниие хургэхэ юм.
Хэды хунуудэй магтаашье Ьаань, тэрээндэ ямаршье анха

рал хандуулангуй, Бааторов снарядуудые зеежэ оробо. Шэхэ- 

ниинь орой дулинршэнхэй: хууеэн шууяанЬаа болоол ха.
— Хуу Ьалаа! — гэжэ хашхараад, Цыбиков снарядай хайр- 

саг дээрэ Ьуушана.
— Юун хуу Ьалаа гэнэш? — гэжэ юун тухай хэлэЬыень 

ойлгоогуй Бааторов асууба.
— Танкнууд Ьалаа!—гэжэ Цыбиков баяраа мэдуулбэ. — 

Содном, харыш: обоо сомоо худэлхее болнЬон танкнуудые! 
Обоо сомоол! Эды олон хуягта шолмосуудые Ьалгааха шадал- 
тай бшууб. Мунее намайе убшэн улбэр болгохо эрхэтэй гут!

— Хэн шамайе убшэн улбэр болгоо юм?!

— Содном, намайе эмнуулхэ тухай дахяад бу дурдая.

— Мунее дээрээ шининхеэр болог даа. Ох, нэгэ Ьонннине 
дуулгахаа мартаад байналби: манай дивизндэ Шагдарон алба 
хэнэ.

— Ямар Шагдарон?
— Гэлэг-Жамса.- Шннин нютагай хун.



— Гэлэг-Жамса?.. ХаанаЬаа rapsta юм?
— Хаанашьеб хойто зуг уруу ябаЬанаа Ьайн дураараа 

фронт ерэ!1эн хэбэртэй.

Дугарай зосоо урбалдашахадал гэбэ: артель байгуулЬан 
туруушын жэлнуудтэ нюдарган Гэлэг-Жамса Шагдарон булэг 
баяшуултай ой тайгаар оргожо, ниитын адуу малнуудые хю- 
дахаЬаа гадна, шотаг зониие занажа айлгадаг байЬыень хэлэхэ 
болоо юм Ьаа, заха узууртэнь гарахын ямаршье аргагуйл. Тэ
рээнЬээ шалтагаантай нэгэдэлдэ хамтараад байЬан олохон гэр 
булэнэр гэдэргээ rapaliaH байха юм. Ушее эдэбхитэдые хюдаха 
гэЬэн харата тусэб зохёогоод, тэрээнээ бэелуулжэ эхилээ бэлэй. 
Гэлэг Жлмсын зугЬее Санага нютагай хун зондо муу хэЬэниинь 

тон ехэ.
— Дугар, юундэ дуугай болошобош?
— Содном, Гэлэг-Жамса тухай дуулаад, бухы досоохнм 

урбалдашахадал болобо.
— Юундэ?
— Санагын хун зондо тон ехэ мууе хэЬэн хун.
— Тэрэньшье тэрэ. Теэд Гэлэг-Жамса артнллернст мэргэ- 

жэлтэй. ТиимэЬээ шамда эльгээхэб. Хунуудшни дутуу ха юм.
— Намда тэрэ арьяатан хэрэггуй.
— ЯЬала сагаан Ьанаатай болоЬон хэбэртэй. Юун амнтан- 

би гэжэ мэдэхээ тэрээниие шамда эльгээхыемни зубшеелши.
— Ямар аймшагтай юумэ дурадхабаш?
— Аймшагтай юуннинь байха юм?
— Би Гэлэг-Жамсатай нэгэ агаараар амилжа шадахагуил-

бн.
— Байн байтараа дадана аабзаш даа. Зай, иимэл даа. Би 

ябаЬуу, — гээд, Бааторов гарыень шангаар адхажа таалаад, 
оврыень хулеэжэ байЬан тугаар хамта ерэ!1эн офицернуудтээ 
дутэлбэ.

Дугар шодэдтео ylia гуйлгэн:
— Уулзатараа баяртай, Содном! —гэжэ хойноЬоонь хаш- 

харба.
— Баяртай, Дугар!— гэжэ гэдэргээ хараад, Бааторов бэшэ- 

нээ хусэхоо шамдаба.



ДУРБЭДЭХИ БУЛЭГ

1

Бааторовые Ьэреэбэ. Тэрээнэй нюднн онгойлгоходонь, мантан 
томо хунэй зогсожо байхань ехэ буугай снарядай гнльзээр хэЬэн 
дэнгэй гэрэлдэ харагдаба. Содном хаана хэбтэЬэнээ ойлгожо 
ядабашье, Ьуниин арбан нэгэдэ унтаЬанаа Ьанаандаа оруулаад, 
Ковалевые танин:

— Сергей гуш?— гэжэ асууба,
— Тиимэ.
— Юун бэ?
— Дайсанай обер-лейтенант олзологдоо гэжэ мэдээсэхээ 

орооб.
— Обер-лейтенант?!—гэжэ хашхараад, Бааторов Ьурэжэ 

бодобо.
— Тон зуб даа: обер-лейтенант!
— Манай арадахн ой соохи фашистнуУдЬаа обер-лейтенант 

олзологдоо ха юм даа. Тэндэ хэды шэнээн шолмосууд шэбээлэн- 
хэйб гэжэ элируулэгдээ ха гу?—гэжэ Бааторов асууба.^

— Хоер фашист олзологдоЬон бдйгаа. Ефреиторынь 

хундеер шархата11ан тула юушье хэлэнгуй хосороо. Тэрэ ами 
табихынгаа урда тээ ямар нэгэн мэдээ угэхэнь гу гэжэ олзуурха- 
Ьамнай дэмы байшоо. Гансал гуйсэд буу зэбсэгтэйбди, фронт 
Ьэтэ сохижо, гол хусэнтэйгээ ннилэхэ тушаагаа абяа гараа.

Содном Ковалевой хэлэЬые шуужэ уз;Эн, нэгэ хэды дуугай 
байба. Манайхинай мэдэлдэ гуйсэд шахуу баигаад, фронт Ьэтэ 
сохихо тушаа бодохоороо хадаа ехэ хусэн байгаа ха гу гэЬэн 
зуйл тэрээниие зобооно. Vшач ондоо ямар шалтагаан дээрэЬээ 

бэедээ найдахаб?
— Эсэсовецууд ёЬотой!— гэжэ Б а а т о р о в  тобшолол хэбэ.
— Нээрээшье, тиигэжэ болоо, — гэжэ Ковалев зубшеебэ.
— Тэрэ обер-лейтенант юу дуулгааб?
— Орой нэгэшье угэ хэлэжэ угэнэгуй.
— Асуулта хээ аалта?
— Хээ, теэд дуугаруулжа ядаабди.

— Магад дуугардаггуй амитан байжа болоо ха гу? — гээд, 
Бааторов блиндаж соогуураа ябуултажа оробо.



Бааторовай юун тухай бодолготоЬые Ьамаргахагуй гэжэ 

Ковалев дуугархаа зурхэлбэгуД.
Тиихэдэ Бааторов ямаршье шиидхэбэри гаргахаа ойлгожо 

яда1тндал, снарядай хайрсагстол дээрэхи карта шагааЬан Ко- 
валевые орой мартаИандал, олон зуйлнуудые толгой соогуураа 
урилдуулна.

— Ама хэлэгуй адагуусаниие гитлеровецууд сэрэг суурта 
татахагуй хаш даа,— гэжэ Содном еерынгев асуудалда воров 
харюусаад асууба,— Роман Минеевич ерээ ха гу?

— Угыл байгаа Ьэн. Мунее, магад, ерэжэ болоо.
Бааторов харюудань дуугарбагуй. Ямар аргаар обер-лейте-

иантыс дуугаргаха тухай бодол тэрээниие зобооно. Хэрбээ тэ- 
рээнэй юушье хэлэжэ угеегуй юм Ьаань, ой соо хэды шэнээн 

дайсанай шэбээл!1эн тухай юуншье мэдэгдэхэгуйнь. ТиимэЬээ хэ

ды шэнээн хусэ элсуулжэ, тэдээниие усадхахань тубэгтэй болохо 
ха юм.

— Партизан отрядта байхадаа, Роман Минеевич олзологдо- 
Ьон фашистнуудые мушхэн асуухаар бэрхэ байЬан.

— Роман Минеевич ерэжэ болоо. Мэдээд ерэЬуу,— гээд, Ко
валев уудэн тээшэ даб гэбэ.

— Хулеэ, Сергей.
Эгээл энэ уедэ блиндажай плащ-палатка уудэн дэлигдээд, 

Мышкин шурган оробо.
— Ьайн хун Ьанаагаар гэжэ ерэбэ бшууш,— гэжэ Бааторов 

баярлаба.

— Гуйдэлеер тооной ерээб. Зай, мунее фашистнууднай 

яажа байнаб?
— Роман Минеевич, юуншье гээд хэлэхын аргагуй. Фашист

нууд фронтые сумэ сохин, евЬэдынгее гол хусэнтэй ниилэхэ 
хусэлтэй ха гу гэжэ тухайлнабди,— гээд, Бааторов снарядай 
хайрсаг дээрэ Ьууба. ,

Эндэ Мышкиншье, Ковалевшье Бааторовай тухайламжа ту
шаа енрынгво Ьаналые хэлэбэгуй. Тиигэжэ аали намдуу байдал 
нэгэ хэды соо тогтобо.

— Тагнуул хэгдээ гу?— гэжэ Мышкин туруулбэ.

— Хэгдээ. Ковалевой хутэлбэрн доро автоматчигуудынь 
хоёр фашистые олзолоо. Ефрейторынь шархатаад, асуулта хэ- 
хэЬээ туруун ами табннхай. Энээн тухай Сергей дуулгаа.

— Нугеедэнь юу хэлээб?

— Обер-лейтенант олзологдонхой. Тэрэ орой ама хэлэгуй 
амитандал дуугаржа угэнэгуй. Зуб хэлэнэ бэзэб, Сергей Ива

нович?

— Зуб даа, орой аб-шэб, дулии балай амитандал дуу- 

гарнагуй.



—  Роман Минеевич, магад шамда дуугаржа болохо,— гэбэ 
Бааторов.

Мышкин абаЬаар дуугарбагуй. Хайшан гэхэ, юу хэхэ ту
хайгаа бодоЬондол харагдана. Эсэстээ, хэндэшье хандангуй:

—  Тэрэ шудхэр хаанаб? Асуугаад туршаЬуул даа,— гэбэ 
Мышкин.—Тэрээниие хаана гэнэбибди.

— Автоматчигуудай штаб-блиндаж соо.
—  Содном Гэрэлтуевич, ошохомнай ха гу?— гэжэ Мышкин 

хандаба.
—  Фашистнуудые харахадаа оймни гутадаг болоо.
— Бараг аабза.

— Тиигээ haa, ошолсоЬуул даа,— гээд, Бааторов уудэн тээ

шэ ябаадхиба.
Автоматчигуудай штаб-блиндаж соо КовалевЬоошье дута- 

хагуй жэнтэгэр томо бэетэй, хоёр тээшээ ЬалаатаЬан шурбэгэр 
Ьахалтай амитан Ьууба, Бааторов Мышкин хоерой ороходо 
худэлбэшьегуй. ЭиээнЬээ удхатай энээхэн адагуусаниие ама 
хэлэгуй дулии балай ха гу гэЬэн тугаарайхн Ьаналынь Бааторо
вай толгой соо зуралзажа оробо. Юуш мэдэхэгуй тугсуулдэ буу 
барюулаад, дайн байлдаанда намнаЬан байба ха гу гэжэ тэрэ 
eepheoH асуубашье энээндээ харюу олохо гэжэ оролдобошьегуй.

' Мышкин немец хэлэн дээрэ юушьеб тэрээндэ хашхарба. 
Теэд тэрэ шудхэр худэлбэшьегуй. Роман Минеевич хашхараа- 

шаяа дабтаба.
Обер-лейтенант бодобошье, бэеэ Ьула табинхай, орожо ерээ- 

шэдые балай тоохогуй хэбэртэйгээр зогсоно.
Мышкин туруун угэЬэн асуудалаа немец хэлэн дээрэ даб- 

таха баатай болобо.
Бааторовай энэ шолмос баЬал дуугархагуйнь хаш гэжэ ha- 

нахатайнь сасуу мунее обер-лейтенант сэбэр ородоор:
— Ородоор харюусахаб!— гэжэ тэндэ байгаашадые тээлмэр-

дуулбэ.
Тиигэжэ тэдэ юуншье гэхэеэ ойлгожо ядаЬандал абаЬаар 

юушье дуугарбагуйд. Эсэстээ, Бааторов тэрээнЬээ асууба.
— Ш и ород гуш?
— Тиимэ.
—  Ш и хайшан гэхэдээ фашистнуудта алба хэдэг юмши?

— Би гансаараа фашистнуудта алба хэдэг бэшэ, манайхин 
олоороо алба хэдэг.

— Манайхин гээшэтнай хэд юм бэ?

—  Ородууд ааб даа.

— Фашистнуудта алба хэдэг аад, еоЬэдыгое манайхимди 
гэжэ тоолоходоо яагаа Ьэнэргуй амитьмшн?!—гэжэ Бааторов 

хоолойгоо шаигадхаба.



Энээнэй удаа хэншье туруулжэ ама гарабагуй. Мунее шуд- 
хэршье дуугай байжа, нюдэдее ёлоголзуулжа оробо. Бааторов 
тэрээнэй иигэжэ нюдее сагаа ягаанаарнь хараха уедее юун ту
хай шэбшэЬые тухайлха гэжэ оролдобо. Юун гээд худалаар хэ- 
лэхэмни ааб гэжэ шэбшэнэ хаш гэЬэн тобшолол хээд Асууба:

т- Власовец гуш?
— Бэшэб. России сулеерэлгын армиин сэрэгшэб.
— Власовец, офицер гээ Ьаашни дээрэ Иэн,— гээд, Бааторов 

нэгэ хэды тэрээниие гэтэЬэн хойноо асууба.— ХэнИзэ хэд-юудые 

сулеелхэ зорилготой юмта?
— Россие сулеелхэт гэжэ Ьургадаг.
— Россие ородуудЬаа сулеелхэ зорилготой бшуут. Тиигээд 

газар уИыень фашистнуудта угэхэ гу, фашистнуудай болгохо ту- 
сэбтэйт. Ехэл холын бодолтой ябаИан шудхэрнууд шуут. Теэд энэ 
Ьанаашалгатнай хэзээшье б'утэхэгуй,— гэбэ Бааторов.

Обер-лсйтенантшье харюудань юушье дуугарбагуй.
— Ши нюдарганай нюНан гуш?— гэжэ Ковалев нюдаргаа 

зангидаба.
— Манайхин нэгэ моритой, нэгэл унеэтэй айл байЬан юм.
— Тиигээд Россие эхэ эсэгэЬээнь сулеелхэ зорилготой ябаа 

ха юмшл. Тэрэл утытсй ядуушуул, зол жаргалта ажаЬуудал 
зохёон байгуулхын тулее еейэдыгее гуйсэд зорюулнал. Энээн 
тушаа мэдэдэг юм гуш?— гэжэ Бааторов тэрээнэй урда сэхэ 
зогсобо.

Теэд обер-лейтенант дуб дуугай. Унэн юумын урдаЬаа хэлэхэ 
юуншье тэрээндэ олдоогуй ёЬотой. Тиигээд лэ дуугай унгэргэхэ 
гэжэ шш 1дээ хаш.

—  Ой соо олон власовецууд шэбээлэнхэй ха гу? — гэжэ 
Мышкин тэрээнИээ асууба.

— Олон!
— Олон хадаа батальон гу, алн рото ха гу?
— Полк.

Бааторов энэ харюугайнь удаа Мышкиюше шэртэжэ, нэгэ 
хэды согсобо: батальон гэжэ ЬанаИаннинь бухэлн полк байба ха 
юм даа. Али энэ шолмос оорюута иигэжэ зохёобо ха гу гээд, 
сбер-лейтенантда хандаба:

— Бухэли полк гэжэ гу?
— Бухэли полк.

Ба!тл аали намдуу байдал тогтожо, тэндэ байгаашадай амил- 

хань тсн элитээр дуулдана.

— Фронтые Ьэтэ сохижо, фашис эзэдтээ ошохо зорилготой 
ха юмта даа. Теэд тэдэтнай гээгдэЬэнэйтнай тулее таанадые 
Ьалгааха. Энээн тушаа захиргаантнай бодожо узее ха гу?— гэжэ 
Бааторов Ьураба.



— Эндэ бодожо узэмвер юуншье угы ха юм.
— Юундэ?
— Улаан армидашье бэеэ тушаагаа Ьаамнай бидэниие Ьал- 

гааха. ТиимэЬээ тулалдаан соогуур унаашамнай дээрэ гэЬэн за
хиралта бии.

— Хэн тиимэ захиралта гаргаа юм?
— Полкын командир полковник Хоменко тиигэжэ захираа.
—  ТиимэЬээ тулалдаан соогуур бидэнтэй сохилдожо, хосорон 

Ьалаха гээ бшуут.
— Тон зуб. Ондоо юуншье бидэндэ ул00ГУй,— гэжэ нурэгэр 

томо обер-лейтенант Ьанаа амарханаар хэлэбэ.
Эхэ орондоо урбаЬан шолмосуудта энээнЬээ ондоо юуншье 

улеегуй, тиимэЬээ тэрэ Хоменко гээшэнь ондоо захиралта угэжэ 
шадахагуй байЬан тула фронт Ьэтэ сохижо, баруун тээшээ гара
ха тушаа захираа. Тэрэ тулалдаан соогуур нэгэшье шолмосынгоо 
амиды улэхэгуйе мэдээшье haa, тиимэ захиралта гаргаха баатай 
болоо. Теэд манайхинай талаЬаа тэдэ урбагшадта ямаршье ур- 
тявл хайрын байхагуйн мэдээжэ.

— Обогцщи хэн бэ?— гэжэ Мышкин Бааторовай бодолые 

таЬалдуулба.^
— Махнов Иван Васильевич.
— Байза... Байза... Махнов Иван Васильевич!... Хааиа иимэ 

хунтэй ушараа бэлэй б?!— гэжэ Мышкин бодолготожо орошобо.
— Бишье шамайе хараЬандал хэбэртэйб! Теэд хаана Ьана

нагуйб.
Мышкин хумэдхеа буулган Махновта дутэлеод, нэгэ нюдар

гаа зангидан, нэгэ Ьуладхан байжа:
— Ши бидэ хоёр хамта алба хэЬэн зомди,— гэбэ.
— Мышкин гуш?

— Тиимэ, мартаагуй хадаа Ьайн. Теэд шамтай иимэ эрхэ 
байдалда уулзахаб гэжэ ухаандаашье оруулаагуй ябаалби.

— Тиигэжэшье болоот...
Ушее юун гэхэнь ааб гэжэ Мышкин нэгэ хэды хулеэгээд 

ургэлжэлуулбэ:

— Душэн нэгэдэхи оной зун тагнуул хэхээ ошоод бусаагуй 

бэлэйт. Бидэ энэ тагнуулЬаа тон ехые хулеэжэ байгаабди. Теэд 
шинии булэг бусаагуй. Фашистнуудта бэеэ тушаа11ан байгаа 
бшуут. Урбаха тухайш бидэнэй Ьанаа уневндэшье ороогуй Ьэн.

— Бидэ урбажа, дайсанай талада ороо бэшэбди. Тулалдаан 
соогуур шархатаад, фашистнуудай Ьабарта ороЬон байгааб.

— Энээнинеш хэн гэршэлхэб?— гэжэ Бааторов асуугаадхиба.

— Мунее гэршэлхэ хэншье олдохогуй. Бэшэмни тиихэдэ хо

сорон ЬалаЬан байгаа.
— Бэшэншнн хосороод, ши яахадаа амиды улэЬэн гээшэб-



ши?— гэжэ Бааторов бури шудее зууба.— Ш и тэдээниие дайса
най Ьабарта оруулжа ЬалгааЬан байгаа ёЬотойш.

— Намайе нухэдее фашистнуудта тушаажа Ьалгаагааш гэ- 
хэтнайл. Дэмы тиигэжэ бу хардыт. Нухэдэйнгее урда би арюунби.

— Арюун, арюун бэшыешни хэн гэршэлхэб?
— Тиимэ хунэй мунее олдохогуйнь гайхалтай.
— Тиихэдэ, Махнов, ши Эхэ орондоо урб’ажа, ееЬэдынгее 

турэлхидэй урдаЬаа дайлалдажа ороо ха  юмши!— гэжэ Мышкин 
шудэдэйнгее хоорондуур шахан татажа дуугарба.

Махновай нюдэд тогтохоео болижо, тэрэ Ьуури дэзрээундэ- 
гэлзеед абаба. Мйшкинэй хэлээшэ тэрээнэй хоро шарые бусал- 
гажа, тогтуурпгуй болгоо хаш. Ушее ондоо юунЬээ боложо, Ьуу- 

ри байраяа олохоо болиЬондол аашалхаб? МагаД зуб уруунь хэ- 
лэгдэЬэн угэнууд шубгэ зуудэл тэрээнэй мяха уруу хадхаЬан- 
дал боложо, бухы бэень халуу бусалан шэмжэгэнэхэдээ болохо. 
Аали намдуу болоЬонойнгоо удаа Махнов дуугаржа оробо:

— Шархатаад, мэдээгуй хэбтэхэдээ, фашистнуудай Ьабарта 
ороо бшууб. Яахадаа би зэмэтэй болохо болообиб?

— Эхэ орондоо урбаЬан генерал Власовай дээрмэшэдэй зэр- 

гэдэ жагсажа, бидэнэй урдаЬаа гартаа буу барижа бодоЬон хадаа 
ши дайсанай талада ороЬон манай дайсан гээшэш. ТиимэЬээ Эхэ 
орондоо урбаЬан хорхойш!— гэжэ Бааторов таЬа дуурэжэ, ню- 

даргаа бажууна.
— Га нса би Власовай соединенидэ алба хээ бэшэ, хэдэн ар- 

баад мянган Улаан Армиин сэрэгшэд албахэнэ ха юм.
— Энээнэй олые шашахые юундэ шагнажа байна гээшэби- 

бди! Ьалгаагаа Ьаа дуурээ ха юм,— гэжэ Ковалев сухалдана. 

Ушее еерыгее худалдаагуйб гэхэ Ьанаатай ха юм.
— Сергей, нэгэ заа хулеэ,— гэбэ Бааторов.
— ХулеэЬэнэй хэрэг юун байгаа юм! Мэнэ гэЬээр Ьалгаагаа

Ьаал дуурээ ха юм.
— Усадхажа урьднхэбди. Бу тургэдэ, Сергей.
— Тш 1бэшье бидэнэй хэдэн жэлэй туршада дайсантай ту- 

лалдажа, шуЬа мяхаа адхажа байхада, дайсанда а^лба хэхэ гээ
шэ Эхэ орондоо сэхэ урбаЬан болоно. Ушее еерыгее сагааруулха 
Ьанаатай олон табые шашахыень харыт,— гэжа Ковалев бури 

сухалдана.
— Хурее, Сергей!
— Би дуургээб, Содном Гэрэлтуевич!
— Газаагуур ябажа, зурхее доро оруулаад оролши!
— Болоно! Болоно!— гээд, Ковалев газаашаа шамдашана.

— Махнов бидэнэй урдаЬаа дайлалдаа ха юм. Мэнэ гэЬээр 
магнай уруунь соо буудаха хэрэгтэй,— гэжэ Мышкиншье су- 
халдажа орошобо.

— Буудажа урьдихэбди, Роман Минеевич!



Ковалев блиндажай уудээр шагаагаад:
— Буудаха бэшэ, бэе мяха уруунь мянган зуу шаажа, та- 

мыень узуулжэ Ьалгааха хэрэггэй,— гэжэ хашхарба.
Унэн дээрээ Ковалев Мышкин хоёр зуб хэлэнэ. Теэд совет 

гурэнэй хуулннн ундэЬэ Ьуури баримталан, сэрэгэй трибуналаар 
шиидхэбэри гаргамсаарынь, тэрэ шиидхэбэрииень бэелуулхэ шу- 

хала гэжэ бодолготохо сулее Бааторовта олдоно.
— Зай, Махнов, еерыгее сагааруулха гэЬэнэй улуу,--гэжэ 

Бааторов тэрээниие сухалтайгаар шэртэжэ оробо.
— Нухэр командир, тиигээшье haa минии хэлэхые шагныт 

гэжэ гуйнаб.
— Юу хэлэхэ гээ юмши?
— Бидэнэй полкын олон сэрэгшэд Улаан Дрмиин талада 

орожо, фашистнуудые сохихо зорилготойгоор Власовай соеди- 

нениин буридэлдэ орохо баатай болоо.
— ТХтУг хаанаЬаа тэдээниие мэдэхэ байгаа юмши?
— Би тэдээнэй нэгэниинь хадаа мэдэнэб.
— Хэрбээ манайхинай гарта ороо haa, иигэжэ хэлэхыень 

эзэдынь hypraa бшуу. Эндэ ойлгожо ядаха юун байгаа юм! — 
гэжэ Мышкин таЬа дуурэбэ.

— Ямаршье сап а  намайе палгаажа рьдэхэт. Бэшэ хубууд ту

хайгаа минии хэлээшые анхаралдаа абахыетнай гуйнаб,— гээд, 
Махнов бодошобо.—Би хэлэхэ еЬотой юумэеэ хуу хэлоэб. Мунее

намайе хайшаншье гэхэдээ танай дуран.
— Мунее хурэтэр Улаан Армиин тале да юундэ ороогуй 

хабта?— гэжэ юун гэхэнь ааб гэЬэндэл Бааторов Махнозые 

гэтэбэ.
— Тиимэ арга олдоогуй. Фронт ерэЬэзр оройдоо hapa бо

ложо байнабди. Таатай зохид арга олдоогуй.
— Дайн байлдаанай газар дээрэ hapbie бухэли жэлтэй са- 

суулжа болоно.
Махнов Бааторовай эдэ угэнуудэй яашгуй зуб байЬандань 

хэлэхэ юумэеэ оложо ядаЬандал дуугай Ьууба.
— Махнов, хэлэхэ юумэшни олдоногуй ха гу?— гэжэ Мыш

кин тэрээниие сумэ харажархихаар гэтэнэ.
Обер-лейтенантда энэ асуулта хашартай болошоо Jom гу, тэ

рэ харюусабагуй. Магад Мышкинэй хэлээшэ дурыень гутаажа 
болоо.

— Зай, тулалдаанай уедэ тиимэ арга олдоогуйш гэел даа, 
теэд мунее бэеэ тушаангуй, ой соо юундэ шэбээлээ юмта?— гэжэ 

Бааторов тэрээндэ хандаба.

— Хэрбээ минии гансаараа гу, угышье haa, булэг сэрэгшэд- 
тэй танда орохо Ьэдэлгэ хээ Ьаамнай, бидэниие Ьалгааха. Тиигээд 
лэ зурхэлдэггуй байгаабди.

Бааторов Махновай хэлээшые шагнаад, энээхэн шудхэршни



ямгршье ушарта еерыгее сагааруулха оролдолго гаргана гэЬэн 
тобшолол хээд, энээнтэй саашадаа хверэлдэЬэнэй улуу гэжэ ha- 
Hahaap, снарядай хайрсаг дээрэ Ьуугаадхиба.

— Содном Гэрэлтуевич! Роман Минеевич! Энэ шудхэртэй бу 
сзеолдыт! верыгаэ абарха гу, угышье haa, сагааруулха гэжэ 
зохёохыень харака бшуут. Хуу худал! Ушее бидэндэ эдээнээ эти- 
гуулхэ Ьанаптайл. Ь'идснииэ ухибууд гу, угышье haa, зунтэ- 
гууд гэжэ Ьанана ёЬотой. Энэ доронь Ьалгаахыем зубшеегыт!—  
гээд, Ковалев уугдэнэй наана opohoop гарнуудаараа зангасагаа- 
гапдхина.

Бааторов ямар гсуу^ал Махнолта угэхэ гэЬэнээ мартаадЬй- 
кажа ядака. Тиигээд тохоногоороо убдэгтев тулгалаад, зуун ша- 
наагаа тулажа, нилээн дуугай Ьууба. Юун тухай acyyxa гэЬэ- 
ниинь толгондонь орой орохо юм бэШэ.

— Намайе Ьалгаахадаа болохот гэжэ хэлэжэл байкаб,— гэжэ 
Махнов толгойгоо ургэбэ.— Теэд дайсаниие сохихо гэИзн бэшэ 
сэрэгшэдэй бэеэ тушаагаа юм Ьаань, уршеел хайра байха юм 
бэеэ гзжэ этнгэнэб.

— Энэ манай гурэжтурыи мэдэхэ , хэрэг,— гэжэ Бааторов 
харюусаад, ыэгэ амяа абаЬан хойноо ' асууба. — Хэды танк, 

хэды ехэ буутайбта?

, — Душзед танк,.. БаЬал тэрэ туха& ехэ буунууд бии.
— Тэдэтнай хаанаб?.. Карта дээрэ харуулжа шадаха гуш? 

—гээд, Баатороз хайрсаг-стол дээрэ карта дэлгэбэ.

Махнов ЬууриЬаа худэлбэгуй.
— Танкнууд болон ехэ буунуудтнай хаанаб? Карта дээрэ 

харуулжа шадаха гуш?— гэжэ Бааторов асуудалаа дабтаха 

баатай болобо.
— ИТадэха,-—гээд, Махноз карта дээрэ нилээн тонгойгоод, 

ойн тэг дунда карандашаар хадхаад хэлэбэ. —  Эндэ танкнууд.
— Ехэ буунууд хаанаб?

Махнов танкнуудай байраЬаа сантиметр тухай карандашаар 
хадхаад:

— Эндэ,— гэбэ.

— Сергей Иванович, Махновые абаашаха тухай захирагты! 
— гээд, Бааторов Ьуурипаа бодобо.

— Болохо, Содном Гэрэлтуевич!— гээд, Ковалев газаашаа 
гаража, хоер автсм?.тчлгуудт:й орожо ерээд, Махновта захнрба. 
— Ябаха болоот! Газаашаа гарагты!

Ковалев болон хоер автоматчик удэшэлгэтэйгоер Махнон 
газаашялЗа.

— Роман Мипеевнч, ой соохп шолмосуудые усадхаха тушаа 
тусэс ^ о р о  куугты. Ей тэдгэкдо зорюулЬан хандалга бэлдэЬуу: 
шолмосууд бэеэ тушаажашье болохо,— гээд, Бааторов суумхэ 
со oh оон caapha гаргажа дэлгэбэ.



Жэбжэгэр ундэр нарЬан модонЬоо бии болоЬон ой. Нэгэ жэг- 
дээр жэрын ЬууЬан нарЬадые хаража, хэдэн зуун жэлэй саада 
тээ немец фермер энээниие тариЬан байгаа хаш гэжэ Бааторов 
бодолготохо зуураа дээрэ уралдахи хирбэгэр Ьахалаа томосогоо- 
гоод абана. Энэ ой тарюулЬан эзэнэйнь олондо туЬатай Ьайн Ьай
хан оролдолго гаргаЬаннинь эли. Тиигээшье Ьаа, угытэй ядуу- 
шуулай шуЬа мяхые Ьорожо, тэдээнэй ами бэеэр энээниие бу- 
тээлгэЬэн гээшэ ха.

Бааторов Ьахалаа б'аЬал томосогообо. Тиихэдээ мунее жэл 
хуртэр Ьахалгуй ябахадаа, ухибуундэл харагдадаг байгаа хаб 
гэжэ Ьанаха юм. Ьахалтай болоЬоор наЬажаал хундэл нюурынь 
нэгэл ондоо болошоЬон шэнги еертэнь узэгдэгшэ.

Бааторов мунее дивизиин командирай хонходохые хулеэнэ. 
Тэрээндэ ой соохи власоведые усадхаха бухы бэлэдхэлэй дуурэ- 
Ьэн тухай мэнэ Ьая элидхээ. Командирынь дээрмэшэдтэ бэеэ ту 

шааха талаар хандалга уншаха захиралта угэхэ юм. Бааторов энэл 

захиралта хулеэнэ. Теэд Сулоянов юундэшьеб даа энээниие угэ- 
хее яаранагуй хэбэртэй. Харин эндэ бухы бэлэдхэлынь дуурээ. 
Мантан томо нарЬанай оройдо громкоговоритель улгэгдэнхэй. 
Радист сержант Шмаков траншей соохи аппарадаа громкогово- 
рительтой холбоо. Микрофонииньшье бэлэн. Тэрээн уруугаа улэ 
мэдэгдэхээр улеэхэдэнь, громкоговорительЬоо элитээр дуулдана.

Унэн дээрээ энэ аппарат худэлэнгуй байшаха юм гу гэжэ 
Бааторов айна. Тиигээ Ьаань, шолмосуудта хэлэхэ угэеэ хэлэжэ 
шадахаа болихо, тэдээнэй хуби заяа шиидхэхэ асуудал удаарха.

Нууга соохи телефон жэнгинээд, телефонист тэрээнээ шаг- 

наЬаар:
— Нухэр подполковник, таниие!— гээд, трубкаа Бааторовта 

дамжуулан угэнэ.

— Бааторов шагнана... Уншагты гэжэ гу.. Болохо! Болохо! 
Мэнэ уншахабди!— гээд, трубкаяа телефонистдо утеедхинэ. — 
Сержант! Шмаков, уншагты!

— Болоно! Болоно, нухэр подполковник!— гээд, Шмаков хоо

лойгоо заЬасагаагаад, микрофоноо Ьайса табиба.
«России сулеерэлгын арми» гэжэ ееЬэдыгее тоолодог армиин 

энээхэн ой соо шэбээлЬэн сэрэгшэд!— гээд, Шмаков нэгэ хэды 
дуугай болоЬонойнгоо удаа уншажа ургэлжэлуулбэ. — Улаан 
Армиин командовани бэеэ тушаахыетнай дурадхажа, таанадта 
хандана. Ьайн дураараа бэеэ тушааЬан сэрэгшэдэй гэм зэмэнь 
бага банхаЬаа гадна, энээнээ сагааруулха арга гуйсэд олгогдохо 
гэжэ найдуулнабди.

Танай лагерь хуреэлэгдэнхэй. Фронтые Ьэтэ сохижо, баруун



тээшээ гаража ошохо гэЬэн Ьаналтнай хэзээшье бутэхэгуй 
ТиимэЬээ бэеэ тушаахаЬаатиай ондоо юуншье улеегуй гэжг 
дуулганабди.

Муноо углеенэн зургаан саг. Углевнэй долоон сагта сагаан 
туг барижа, барандаа нуугаЬаань гараад, буу зэбсэгээ нуугын 
гаа наана, гушаИ алхамай зайда, табяад, бидэндэ дутэлэн ерэжэ, 

бэеэ тушааха ёЬотойт.
Хэрбээ таанадай бэеэ тушаахаЬаа арсаа юм Ьаатнай, болзоо- 

то caraxi унгэрэмсеер, дээрмэшэ таанадые усадхан Ьалгааха ху- 
дэлмэри хайра гамгуйгеер хэгдэхэ.

Улаан Армиин командованиин 
даалгабаряар дивизиин командир Сулоянов*.

Шмаков ехэл ядалдажа уншаа хаш: сабиргай уруунь хулЬэ- 
ииинь горхолон урдана. Ушев энээн дээрэЬээ тухайлхада, бухы 
шадалаа элсуулэн уншаЬаниинь лабтай. Магад энэнь сержантын 
бухы наЬан соогоо хэЬэн зуйлнуудЬээнь эгээ харюусалгатайнь 
байжа болоо. Тиигээд лэ иигэжэ хулЬэ уЬаа адхаЬаниинь 
дамжаггуй.

Сержант хулЬое аршаад, подполковник тээшэ харан зогсо- 

бо. Ьайнаар ушнааш гэЬэндэл Содном Гэрэлтуевич толгойгоо до- 
хёод, нюдэдвйрее эмнисэгээн асууба:

— Сержант, яатараа хулэрбэ хабши?
— Яатараа?! Хулэреегуйдэ арга байна аал: иимэ харюу- 

салгатай даабари ондоо хэзээшье дуургээгуй бшууб! — гэбэ 
Шмаков.

Сержант зуб хэлэнэ. Энээндэнь арсаха юуншье байха ёЬогуй.
Бааторов энэ ЬаналЬаань хадууран, оргодолнуудай талада 

юун боложо байна ааб гэжэ тэдээнэй зуг уруу шэртэжэ орошобо: 
тэндэ ямар нэгэн улуу юумэ олобогуй. ЭнээнЬээ удхатай шудх?р- 
нууд энэ хандалгые ямараар угтааб гэжэ мэдэхын аргагуй бай
ба. Магад энэ уншалгань тэдээндэ ямаршье нулев узуулхэгуйдев 
болоо.

— Нухэр подполковник! Дахин уншахые зубшоерыт!—гэжэ 
Лржант Беаторовта хандаба.

Бааторов часыгаа хараад, Ьахалаа томосогоогоод абаба. 
Таба-табан минута зайтайгаар гурба удаа у'ншаха захиралтатай.

— Зубшвенэб: унша, сержант!— гэжэ Бааторов дохибо.

Ковалев эгээл энэ уедэ:

— Орой амиды юунэйшье угыдэл дайсанай талада аб-шэб 
лэ!— гэбэ. Теэд тэрээндэнь хэншье харюусабагуй. Бааторов сер
жантын уншахые хулеэжэ, Ковалевой угэдэ анхарал хан- 
дуулбагуй.

Шмаков тугаар уншаЬандаа адли яараха тэбдэхээ болижо, 
нэгэ заа удаанаар, бури тодоор уншажа оробо. НарЬанай орой-



дохи громкоговоритель coohoo хаанашье, хэнэйшье ойлгохоор 

эли тодоор дуулдана. Теэд энээн coohoo агаарта дэедэЬэн эдэ 
угэнууд дайсанай талада ороНон оргодолнуудай сэдьхэлэй ута- 
Ьые дайража, тэдэээнэй зарим нэгэндэ 11эшхэл гээшын бпшы- 
хашье улэе юм Ьаань, эхэ эсэгэ ба Эхэ совет орон тухайнь ямар 
нэгэн юумэ Ьануулжа, ухаан бодолыень хулгеен худэлгэжэ, 
зуб шиидхэбэри абахадань, бишыхашье туЬалжа шадаха гу? 
Бааторов иигэжэ бодолготобошье, нарЬанай оройдохн громкого
воритель coohoo угэнуудэй нэгэ аалидан, нэгэ шангадан сонос- 
тохые анхаралтайгаар шагнана.

Ой дээгуур тугаарай тунаЬан уняар дэгдэжэ, нэгэ заа гэ- 
рэлтэй болоходол гэнэ. ТиимэЬээ энэ углеегуурЬээ харагдаагуй 
байЬан наранай гэрэл туяа мододой хоорондуур мянга тумэн 
зуугээрээ шубгэдэн, хабарай удэрэй эхилЬые Бааторовта хэлэжэ 

байхадал болоод, ухаан бодолыень хулгеехэдэл гэнэ.
Упшажа дуургээд байхадань, Шмаковай хасар уруу баЬал 

хулЬэнэй доошоо горхолон урдахань нэгэл жэгтэйгээр Бааторов
та харагдаба. ЭнээнЬээ уламжалан, Эрхуудэ ЬураЬан жэлнуу- 
дынь толгойдонь орошобо: геологическа факультедтэ нэгэ
группада хамта ЬураЬан Станислав гэжэ ород хубууниннь ямар 
нэгэн асуудалааргу, али темээр харюусахадаа, ехэл ядалдадаг 
Ьэн. Харюусажа дуургээд байхадань харахада, эгээл энэ сер- 
жантда адли хулЬэниинь хасар уруунь горхолон урдажа байдаг 
бэлэй. Хубууд басагадынь зурхэтшнь гу, ушее юунииньшьеб 
даа муу гэлсэдэг Ьэн. Ямар нэгэн убшэтэй гу, али дутуутайл 
хадаа зсбсно гэЬэн тобшолол Станислав тушаа Бааторов еврее 
хээд ябадаг байгаа. ТиимэЬээ тэрэ мунее Шмаковай хасар уруу 
урдаЬан хулЬэ хаража, бэень Ьула гу, угышье убшэн ха гу гэжэ 

еерЬеен асууха юм.
Сержант ехэл Ьайса уншахые оролдоо. Теэд энэ уншаЬан 

угэнуудынь шолмосуудай Ьанаа сэдьхэлдэ хадуугдаа ха гу? 
Али тэдээндэ ямаршье нулеегуйгевр хин уншагдаЬан болохонь 

ха гу?
— Шолмосууд бэеэ тушаахань ха гу?— гэжэ хажуудань 

они боло'.он Мышкин асуужа. Бааторовай бодолготоЬые таЬалба.

Роман Мннеевнчын асуудалаар тухайлхада, эдэ оргодолнуу
дай лагериие хуреэлээд хэбтэЬэн сэрэгшэ бухэнэй толгой соо 
«пласовецууд бэеэ тушаахань ха гу?» гэЬэн нэгэл зуйл бип бо- 
лонхой, Ьанаа сэдьхэлыень зобооно ха гэЬэн бодол Бааторовай 
толгойдо ороодхнно.

— Нухэр подполковник, юун гэжэ Ьананат?— гэжэ Мыш
кин Бааторов тээшэ хаража, хоршогор нарихан нюураа эль, 
бэсэгээгээд абаба.

— Юун гэжэ Ьананат?— гэжэ тэрээнэй юун тухай хэлэЬые 

ойлгонгуй, Бааторов гэдэргэнь асууба.



—  Эдэ шолмосууд бэеэ тушаахань ха гу?
—  Мэдэхын аргагуй. Ш и бидэ хоёр нэгэ адли эрхэ байдалда 

6 айна бди. ТиимэЬээ би шамтайл адли юушье мэдэнэгуйб, юун( 
шьо гсэд хэлэжэ щадахагуй байнаб. Роман Минеевич, иимэл даа.

Суршэгэр уха Мышкин дахяад дуугарбагуй. Шолмосууд 
буудажархина ха гу гэЬэндэл нууга соогоо тонгойд гэжэ ябаса- 
гаана. Тиигэбэшье нэгэ хэды болоод':

—  Энэ хандалгамнай .шолмосуудай сэдьхэлые хулгевжэ, 
ямар нэгэн шиидхэбэридэ асараа юм haa, болохол байгаа,— гэбэ.

Харюудань хэншье дуу гарабагуй. Бааторов стереотрубаГаар 
дайсанай нуугые сулеегуй шэртэнэ. Тэдээнэй траншей соогуур 
иишэ тиишээ ябалдахьнь каскануудай наранай гэррлдэ ялалза- 
хаарнь мэдэгдэнэ. Шмаковай хандалга - туруун уншахадань, 

орой юуншье харагдаагуй аад, хоёрдохиёо уншахадань юуниинь 
болоод иигэжэ траншей соогуураа ябалдажа оробо хаб гэжэ 

Содном вертев асуудал табибашье, энээндээ харюу олохые орол- 

добршьегуй.
—  Стереотрубагаар харыш, Роман Минеевич!— гэжэ хэлээд, 

Бааторов саашаа болоод угэбэ.
Мышкннэй нилээн хараЬанай удаа Бааторов асууба:
— Роман Минеевич, юу харанабши?
— Шудхэрнуудшни ш фгоолзон шэнги иишэ тиишээ 

ябалданал.
Дайсанай траншей соохи худэлеэге'ер тухайлжа, Шмаковай 

уншаЬан хандалгаЬаа шалтагаантай иимэ юумэн болобо гэЬэн 
тобшолол Бааторов хээд, Мышкиндэ хандажа:

— Юун дээрэЬээ дайсадай дунда хулгеетэйб?— гэжэ Ьураба.
— Манай хандалга шалтагааниинь болоо хаш.
— Би баЬа тиигэжэ Ьананаб.
.— Хандалга тухай дэмы Ьанаагуй байнабди.

—  Теэд энэмнай ямар урэ дунтэй байхаб гэжэ юуншье мэ- 
дэгдэнэгуй. Тиигээд лэ Ьанаамни зобоно,— гэбэ Бааторов.

Нэгэ хэды соо дуугай байдал тогтожо, хэншье дуугарбагуй, 
Ковалевой хуидеор амилхань гансал дуулдана. Томо тарган 
хадаа амилханьшье баранЬаа ондоо ха юм. Сергей юун тухай 
бодолготоо хаб, нилээн удаан нэгэшье дуугараагуй. Магад фа- 
шистнуудтай сохнлдожо, эндэ хуртэрее амиды ябаЬан аад, 
мунее энэ власоБенуудай ЬомонЬоо унана губ гэжэ Ьанаатач 
болоно ха гу гэжэ еерЬеен Ьуран-, Бааторов власовецуудай 

траншейе шэртэнэ.

— Нухэр подполковник, дайсанай энэ ябалдаан тухай юун 
гэжэ хэлэхэ байнабта?— гэжэ Ковалев гэнтэ асууба.

— Золнгуудшни иигэжэ ябалдажа эхилээ хадаа ямар нэгэн 
юумэ Ьанаашалаа ёЬотой. Теэд юу ЬанаашалЬыень мэдэхын ао-



гагуй. Ьайн юумэ Ьанаашалаа гу, али мууе гу бу мэдэе.
БаЬал дуугай байдал тоггожо, тэндэ байгаашад барандаа 

шолмосуудай талые шэртэн зогсобод. Дайсанай ямар Ьанаашал- 
гада гараа ургэхэ гэЬые тааха мэдэхые хусэнэд ха юм.

—  Би Ьанахадаа, муу юумэндэ гараа ургэхэнь дутэ гэхэ 
байнаб.

— Сергей, юундэ тиигэжэ Ьананабши?— гэжэ Бааторов тэ- 
рээн тээшэ толгойгоо эрьюулбэ.

Ковалев хэлэхэ угэеэ бодожо узэНэндэл нэгэ хэды соо дуугай 
байд гээд:

— Тэдэ власоведуудай зэргэдэ орожо, Эхэ орондоо урбаа 

ха юм, — гэбэ.
—  Саашань хэлэ.
— ТиимэЬээ уршеел хайра байхагуй гэжэ Ьайн мэдэнэд.
— Тиигээд лэ муу юумэндэ гараа ургэжэ болохонь гу?
— Эгээл энээн дээрэЬээ Ьуулшынгээ хун болотор тулалдаха 

тухай шиидхэбэри абажа болохо.
Бааторов Сергейн хэлээшые хаа хаанаЬаань шуужэ узэн, 

юушье дуугарбагуй. Сергейн хэлээшээр Эхэ орондоо урбаЬан 
эдэ шудхэрнуудтэ Ьуулшынгээ хундэ хуртэр сохилдохоЬоо ондоо 
юуншье улеегуй гэжэ зуб. Нээрээшье, энэ шиидхэбэридэ ерэжэ 
шудхэрнуудшни буудалдажа орохонь ха гу гэЬэн зуйл Содномой 
1тнаае зобоожо оробо. Тиигээл Ьаань, муу юумэн болохо. Гээлтэ 
хоролто байха. Фашистнуудай гарЬаа унаагуй энэ хуртэр ерэ
Ьэн аад, Эхэ орондоо урбаЬан шудхэрнуудэй ЬабарЬаа зари- 
мамнай унажа болохо. Муул шиидхэбэри абаа хадань муухайл 
юумэн болохонь хаш гэжэ Содном Ьанаата болобо.

—  Шудхэрнуудшни сохилдохо гэбэ гээшэ гу?!— гэжэ Мыш

кин Ьеелдэнгеэр дуугарба.
Тэрээнэй Ьеелдэнги хоолойе анха туруун шагнажа байЬан

дал гайхангяар нэгэ хэды соо хаража байд гээд:
— Хайшан гээбши? Хоолойшни юундэ Ьеелдееб?— гэжэ 

Бааторов Ьураба.

Роман Минеевич еерынгее ээлжээндэ энэмни юун гэбэ гээ
шэб гэжэ угэ дуугуйгеер Бааторовые шэртэсэгээбэ.

— Хоолойшни юундэ Ьеелдееб?— гэжэ Бааторов баЬа асууба.
— Хоолоймнн хододоо Ьеелдэнги ха юм.

— Ах, тиимэ агша бэлэй. Орой мартаалби.

Подполковнигой ямар’ нэгэн юумэн тухай Ьанаа унеендэ 
абтабал ой ухаанда орохоор бэшэ юумэ асуужархидагынь Мыш
кин Ьайн мэдэдэг тула власовецууд буудалдана ха гу гэжэ Сод

ном Гэрэлтуевич зобожо байна хэбэртэй гэЬэн тобшолол хэбэ.
Бааторов Шмаковта дохижо:
— Ьуулшынхнеэ уншалши, сержант,— гэбэ.



— Болоно, болоно, нухэр подполковник!— гээд, Шмаков 
миырофоноо амандаа дутэ баряад улеэсэгээбэ, удаань хоолойгоо 
заЬаад, ехэл болгоомжотой аалнханаар уншажа оробо.

Дэмы ехээр нарилжа уншана гэжэ сержантын хоолойгоо 
шахажа орохоДо Бааторов тэрээниие зэмэлхэ юм. Ном уншадаг- 
таал гу, али б'эшэг уншадагтаал уншаа Ьаань холо ойлгостой 
байха Ьэн. Тьэд мунее уншаха уедэнь ямаршье ажаглалта хэ- 
хын аргагуйл: энэл янзаараа уншажа дуургэг.

— Золигуудшнн болзоото сагайнгаа дуурэмсээр бэеэ-тушаа- 
хын орондо бидэниие буудажа орохо байха,— гэжэ гэнтэ Кова
лев hoii-i’on гэбэ.—Домыл шолмосуудта хандалга уншабабди.

— Сережа, юун дээрэЬээ тиигэжэ Ьананаш?
— Долоон сагта тэдээниие сохижо орохо тушаагаа мэдуулээ 

бшуубдн. ТиимэЬээ бурнн тугэс бэлэдхэлтэйгээр бидэниие уг- 
тахаар бэлэн байхань.

— Хандалгашьегуйгеер бэлэн байгаа ёЬотой,— гэбэ харюу
дань Бааторов.

Шмп’ опшье уншажа д^ургэбэ. Теэд власовецуудай траншей 
соо йми.чы юумэнэй угыдэл хон-жэн. Тэдээндэ худэлхэгун гу, 
али ябахагуй тухай захиралта угтео хаш гэжэ Бааторов бодохо 
юм. Али... Али! Магад хандалга оеЬэд хоорондоо зубшэн хэл- 
сэжэ, тэдэ худэлхэшье сулеегуй байбад гу?

— Тгндэ дайсанай талада амиды юуншье угы хаш,— гэжэ 
Ковалев Бааторояан бодолые таЬалдуулба.

— Тиимэ iiaa бурил Ьайн байгаа. Унэн дээрээ тэдэ сохилдо- 
хо гэжэ монсогор нюдаргадал болошоод байна гэжэ Ьанахань- 
шье аюултай.

— Нухэр подполковник, тон зуб хэлэбэт: тэдэ, нээрээшье. 
монсогор нюдаргадал боложо, пружинадал Ьурэхео зэЬэшоод 
байна ёЬотой,— гэбэ Ковалев.

Мгнаа талада орохо Ьагаатай хунуудэй бии тухай Махновай 
хэлээшыо Бааторов Ьанаадхнба. Тэдэниинь олониинь байгаа 
ха гу, али усяоннинь гу? Энээниие мэдэхэгуй байЬандаа, Сод
ном буришье голхоржо, нилээн дуугай зогсоно. Хэрбээ манай 
талада орохо гэошэдынь олониинь байгаа haa, сагаан туг ургэжэ 
бэеэ тушааха тухай элитээр хэлэжэ шадаха гу? Али тиимэ ду- 
радхал оруулаа юм Ьаань, тэдээниие усадхан Ьалгаажа болохо 
ха гу? Теэд тэдэнэр хюдагдан угы хэгдэхэЬээнь айгаад, энээнээ 
элитээр дуулгахаа зурхэлэнгуй байхадаа болохо. Хэн нэгэнэйнь 

энээн тушаагаа элитээр дуулгаа юм Ьаань, хэндэшье мэдуулэн- 
гун тэрэ доронь усадхаха. Угышье Ьаа, энээн тухай хэнэйшье 
ама гарахагуйн тула баранда харуулжа байгаад сааоалхадаа 
магад. Хэн нэгэнэйнгээ тиигэжэ усадхуулаа юм Ьаань, тэдээнэй 
хэнниньшье дахяад энээн тушаа шиндшье гэхээ болихо. Али



иимэ ушарынь тэдээнэй уур сухалай дэлбэрхэ шалтагааниннь 
боложо угэхэ ха гу?

Бааторов часыгаа хараба. Дайсадта дурадхаЬан сагынь эг- 
сэ болоод байба. Мунвел сагаан туг ургэхэ haa ургэжэ, угы haa 
сохилдожо орохонь ха юм даа" гэжэ Содномой бодолготохын 
тэндэ дайсанай талада туруун нэгэ, удаань хоёр буудаха дуул- 
даадхиба. Энэнь юун хаб гэжэ Бааторов шагнаархан, атакада 
бодохо гэЬэн дохёо гээшэ ха гу гэжэ Ьанабашье, саашаа 
юуниинь бологшо ааб гэжэ хулеэбэ.

БаЬа туруун нэгэ буудаха дуулдаад, Ьуулдэнь дайсанай та- 
ладахи буудалдаан Ьужэршэбэ. Бааторов Иомондо дайруулхагуй 
гэжэ бухыд гээд, стереотрубада дутэлбэ. Тиихэдээ энэ Ьомонууд 
дээгуурнай юундэ ходорон гаранагуй хаб гэжэ еерЬеен асуу- 
башье, энээн тушаагаа мартахадал гэнэ.

— Юун буудалдаан хаб?— гэжэ атакада хубуудээ бодхохоо 
бэлэн байЬан Ковалев асууба.— Бидэниие бууданагуй хэбэртэй.

— Юун буудалдаан хаб? Ойлгохын аргагуйл,— гэбэ Бааторов 

харюудань.
— Власоведууд евЬэд хсорондоо сохилдожо байна. Бэе 

бэеэ гуйсэд угы хэжэрхэнь хаш,— гэжэ Ковалев Ьанаата боло- 
Ьондол Бааторовые шарайшалаад абаба.

— Хамаагуй. Бидэнэй ажал хунгэн болохо.
— Теэд бидэндэ ажалгуй болошохонь ха юм.
— Сергей, ажалгуй болохомнай гэжэ бу айлшн!

— Тэдэ Эхэ орондоо урбаЬан шудхэрнуудэй нэгэ хэдые 
улаан гараараа Ьалгаагаа liaa гэжэ Ьанаад, тиигэжэ дуугарнаб 
даа.

— Харин энээнииеш ойлгожол байнаб, Сергей.
— Тиибэшье, нухэр подполковник...

— Эндэ ямаршье тиибэшье байха ёЬогуй. Фашистнуудые 
уодэглуулсэрнай бидэндэ хурэхэ ажал олдохо. Дайнайшье Ьуул- 
дэ ажал дууЬахагуй, Сергей!

Бааторов дайсанай хоорондсо буудалдахаяа болиЬые энэ 
юун хаб гэжэ шагнаархан зогсобо. Али нэгэн талань илаба хэ
бэртэй. Теэд ямарынь байжа балохоб? Ямарынь?.. Эхэ орон 
тухайгаа Ьанаата боложо, бидэнтэй нннлэхэ Ьанаатайшуулынь 
илаа ха гу, алн нугеедуулынь гу?.. Бааторов энэ асуудал7,аа 
харюу олохо гэжэ зогсожол байба. Бидэнэй тала баряашадынь 
диилээ юм Ьаа, сагаан туг ургэхэ. Хэрбээ нугеедуулынь дабаа 
юм Ьаа, тугшье ургэхэгуй, фронтые Ьэтэ сохижо, баруун тээшээ 
"арахые оролдохо.

— Сагаан тугууд!— гэжэ Ковалев хашхараадхиба.
— Сагаан тугууд!— гэжэ Шмаков хашхараад, альгаа таша- 

жа байгаад собхорхоороо болоно.



— Зуб даа, сагаан тугууд!— гэбэ Мышкин.
ВласоБецуудай траншей coolioo эндэ тэндэ ургэгдэЬэн са

гаан тугхануудые хаража, Бааторов юуншье тухай дуугарангуй 
зогсожол байба.

— Юу хэхэмнайб? — гэжэ Мышкин асуужа, Бааторовые 
энэ байдалЬаань гаргаба.

Бааторов Шмаковта хандажа:
— Нухэр сержант, микрофоноо угэл даа!— гэбй.
— Баригты, баригты, нухэр подполковник!— гээд, сержант 

микрофоноо Ьарбайба.
Бааторов микрофон уруу хэдэн удаа улеэгээд:
— Таанад бэеэ тушаахаа Ьанаа хадаа нуугаЬаань гаража, 

бидон тээшээ гушан алхам ябаад, буунуудаа газарта табяад, 
сагаан тугуудаа бариЬан шэртээ бидэндэ дутэлэгты!— гэжэ со- 
носхобо. Тиигээд угыем дуулахань аа гу гэжэ Ьанаата боложо 
байхад?.нь, тсюгуй олон власовецууд нуугаЬаань гаража, нилээн 

ябаад, буунуудаа хаяЬан бэеэрээ наашаа дутэлжэ оробод.
— Шолмосууд иигэжэ бэеэ тушааха юм гэжэ ой ухаандам 

ороогуйл, — гээд, Ковалев нууга соогуураа ябуултажа оробо.
— Энээн тушаа хэнэймнайшье толгойдо ороогуй ё1ютой,— 

гэбэ Мышкин.
— Роман Минеевич, хубуудтээ нуугаЬаан гараад, шолмо- 

суудые угтажа аб'аад, дивизиин штабта абаашахые захирха 
болоолши даа,— гэжэ Бааторов дохибо.

— Дуургэлтэ болгогдохо, нухэр подполковник)!— гээд, Мыш
кин Ковалевто хандажа захирба.— Сергей Иванович, хубуудтээ 
власовецуудые угтажа абахые захнралшн!

— Хубууд! Ямаршье ааша гаргангуй, власовецуудые угтаг- 

ты! Тэдээнэй хэн нэгэнэйнь толгойЬоо нэгэшье уЬэн унаха ёЬо
гуй!— гэЬэн Ковалевой захиралта нууга соогуур сэрэгшэЬээ 
сэрэгшэдэ дамжуулагдаба.

Тиигэжэ власовецуудые тушаан абаха еЬолол хорин минута

тухай ургэлжэлбэ.
Ковалев булэг автоматчигуудтайгаа шандагар тарган пол- 

ковннгые туужа ерээд элидхэбэ:

— Нухэр подполковник! Энэ полкын командир полковник 
Хоменкые энэ капитан туруутэй булэг сэрэгшэдынь тушаагаа!

Табхаршаг капитан урагшаа гаража, сэрэгэйхеэр ёЬолоод:

— Нухэр подполковник! Хоменкын тала барнгшад барандаа 
шахуу усадхагдаа. Элндхэгшэ капитан Бочкин!— гэжэ элидхэбэ. 
— Полкын сэрэгшэдэй буЬалгаае манай подпольно партийна 
комитет хутэлбэрилее.

— Ойлгостой,- капитан Бочкин!— гээд, Бааторов нэгэ хэды 
соо Бочкнннне хараЬанайнгаа удаа асууба.— Подпольно пар
тийна комитедэйтнай ударидагша хэн бэ?



— Би еерее болоиоб. Минии орлогшо Махнов танай гарта 
оронхой. Бэеэ тушаае гэжэ дурадхаЬамнай Хоменкын захирал- 
таар комитедэймнай хоёр гэшууниие буудажа Ьалгаагаа. Тии
гээд лэ бидэ тэдээнтэй тулалдаха баатай болообди,— гэжэ Боч
кин мэдуулбэ.

— Тулалдаанай уедэ хэр олон хун жагсаалЬаа гарааб?
— Хоменкын талынхид долоон зуугаад байгаа. Зургаан 

зуугаадынь Ьалаа. МанайхинЬаа гурбан зуугааднай угы,— гэбэ 
Бочкин.

— Мунее дивизиин штаб хурэхэт. Саашанхи хуби заяаетнай 
Армиин штабта шиидхэхэ,— гэбэ Бааторов.—Нухэр Ковалев, 
захиралта дуургэлтэ болгогты.

— Болоно, нухэр подполковник!
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Бааторовта эдэ удэрнуудтэ огто сулеень угы. Дивизиин по- 
литотделэй офицернууд рото болон батальонуудаар суглаа ун- 
гэргее. Ьуулшын хоёр хоногой туршада полкиуудаар конферен- 
ци боложо, саашанхи зорилгонууд тухайгаа хеерэлдее. Тэдээ
нэй шиидхэбэринуудые хаража узэхэдэ, дайшалхы ябуулгаиуу- 
дай шанарые дээшэлуулхэ талаар тон унэтэй дурадхалнуудые 
оруулаа гэЬэн тобшололдо Бааторов ерээ. Мунее полкнуудай 
сэрэгшэдэй шиидхэбэринуудые уншажа ЬууЬанаа саашань та- 

бяад, hyypuhaa бодобо.

Углеедэр дивизиин сэрэгшэдэй конференци болохонь. Рото, 
батальон болон полкнуудЬаа дурбэн зуун делегат Ьунгагданхай. 
Теэд тэдэ зошше багтааха заалтай гэр хаанашье олдоногуй. 
Газаа конференци унгэргэхэ гэхэдэ хуйтэн, ушее бороо орохо- 
доо магад. ТиимэЬээ дивизиин командованн энэ ЬаналЬаа арсаха 
баатай болоо. БаЬал конференци унгэргэхэ байра олохо гэжэ 
полковнигЬоо даабари абаад, блиндажайнгаа уудээр газаашаа 
ш агаажа:

— Ковалевые наашаа орохо гэгтыл даа!— гэжэ дивизиин 
штабай дэргэдэхи автоматчигуудай батальоной сэрэгшэдэ хаш- 
харба.

Ковалевшье удаан хулеэлгэнгуй ерээд:

— Нухэр подполковник, танай дуудалгаар ахалагша лей
тенант Ковалев ерэбэ!— гэжэ элидхэбэ.

— Мэндэ, Сергей! Мунеедэр уулзаагуй хабдн!— гээд, Баа
торов гараа угэжэ мэндэшэлбэ.

— Мэндэ, Содном Гэрэлтуевич!



— Сергей Иванович, конференци унгэргэхэ байра олоогуй- 
бди. Хаана унгэргэжэ болохо гэжэ Ьананаш?

— Yuioe дахин бэдэрхэ болонолди даа, Содном Гэрэлтуевич.
— Бэдэрээ бшуубди. Олоогуйбди. Газаа унгэргэхэдэ янзагуй.
— Манай арада хоёр модо шахуу газартахи городхон соо 

бэдэрхэдэ болохогуй юм гу?
— Нээрээшье, энээн тушаа юундэ Ьанаагуй гээшэбибди!

— гэжэ баярлаад, Бааторов ЬуууЬан хойноо бодожо, Сергейдэ 
дутэлэн асууба. — Тиишэ ошоод ерэхэмнай ха гу?

— Захираал хадатнай дуурээ ха юм.
— Тиигээ haa мэнэ гэЬээр ябаябди.
— Болоно, нухэр подполковник.
Бааторов Ковалевтой, мун 6aha тэрээнэй арбаад автоматчи- 

гуудтай тэрээхэн городхон соогуур таатай зохид гэр бэдэржэ, 
бухэли удэрее бараба. Тэрэ городхоной булан тохойнуудаар ша- 
гаажа эсээд, юуншье олдохоо болёо гэжэ бата этигэшоод яба- 
Ьаар, Бааторов машина сооЬоонь орой нэгэшье элуур нюдэн 
шэлгуй гэр обёорЬоор, жолоошондо хандажа:

— Энэ гэр хараял даа. Машинаа хорёо соонь оруулЬанай 
улуу. Минэнууд булаатай байжа болохо,— гэбэ.

— Ойлгостой, нухэр подполковник.
— Содном Гэрэлтуевич, энэ Ьанги набта ЬурэшэЬэн гэртэ 

коммунистнуудые суглуулхань аягуй ха юм,— гэжэ Ковалев 

дурагуйдэбэ.
— Сергей, юуш хада хараябди,— гээд, Бааторов тэрэ гэр 

тээшэ ябаадхина.
Ковалевшье ошолсобо.
Ьангн набта буушаЬан сонхын нухеер досоохиень нилээн 

хараЬанайнгаа удаа Бааторов Ковалев тээшэ хаража:
— ЭнээнЬээ ондоо газар олдохогуйнь ха, Сергей, юун гэжэ 

Ьананаш?— гэжэ асууба.
— Оройдоо нэгэшье элуур шэл угы.
— Шэл олдохо haa Ьайн байгаа. Теэд хаанаЬаа олдохоб даа.
— Ямаршье ресторанан байшан хаш. Магад эзэннинь шэл 

угэжэ болохо.

— Сергей, энэ ши юун гэнэш?! Эзэннинь баруулжаа унндэ 
пугадан арилЬан юм бэзэ.

— Нээрээшье, тиигэЬэн байжа болоо. Дутэ нааша шэлэй 
лавод бии юм аа гу, бэдэрээд узэхэмнай бэзэ даа.

— Сергей, углеедэр удэрэй хоёрто конференци ажалаа 
эхилхэ. Тнигэхэдэ, энэ ресторанай заал гуйсэд бэлэн болоЬон 
байха. Хэды шэнээн харюусалгатай даабарн дуургэхэ болоЬоноо 
онлгобо бэзэш?

— Ойлгостой, Содном Гэрэлтуевич. Танай даабаринуудые



хододоо саг соонь дуургэдэг губ даа. Этигэгты: саг соонь бэлэн 
болгохобди.

1— Ьайн даа, Сергей. Бишье гуйсэд этигэнэб. Теэд энэ рес- 
торамнай хуу ИандаршаИан ха юм. Досоонь орохын аргагуй 
муухайл. Энээниие хунуудэй орохоор Нэнэгтэй болгохын тула 
саг хэрэгтэй. Бидэндэ энээниие хулеэхээр саг орой угы. Энээ
ниие ойлгоно бэзэш. Сергей?

— Ойлгоно даа, Содном Гэрэлтуевич.
Бааторов юуншье тухайб даа бодолготоНондол холые шэртэ- 

шэбэ. Тиихэдээ хушэ хурэхеер бэшэ даабари угэбэ ха губ 
гэжэ тэрэ Ианаата болон, дуугай болошоо ха юм. Подполковни
гой юун тухай бодолготоНые ойлгоИон Ковалев:

— Содном Гэрэлтуевич, конференциин худэлхэ болотор 
бэлэн болгохобди. Бу Ианаата бологгы,— гэбэ.

— Ехэ юумэн хэгдэхэ. ТиимэЬээ Нанаагаа зобоогуйдэ арга
гуйл,— гээд, Бааторов машина тээшэ ошоЬон хойноо зог гэжэ 
гэдэргээ эрьеэд, ресторанай байшангые газаа тээЬээнь хаража 
оробо. Бурин бутэн Ьаа, ушее хоолоо болдэжэ, хун зонине хоол- 
луулжа байдаг юм Ьаа, бараг болохоор гэр байгаа, теэд мунее 
биса бала сохюулшоод, хэрэггуй болошоод хэбтэхэдээ, ямаршье 
хуниие саашань тулхижэ, ойень гутаажа байЬандал болоно. 
Юуншье элуур бутэндее хэнэйшье дура татадаг Гожэ эли. Хэ- 
рэг ажалда хэрэггуй боложо Ьандаршахадаа, харахаар бэшэ 
болошодог. Энээниие энэ гэр гэршэлнэ ха юм.

— Содном Гэрэлтуевич, Ьанаагаа 5у зоэыт даа. Углеедэр 
бэлэн болгоод байхалди даа,— гэЬээр Ковалев машинада дутэлбэ.

— Сергей, энээн тушаа орой Ианаата болоногуйб... Энэ гэр 

Ьээ болоисо Ьанаагаа зобоноб.
— Юундэ?
— Баабайндаа байхадаа басаган Ьайхан гэдэгтэл адли энэ 

гэр эзэнэйнгээ байхада, Ьайхан лэ байгаа ёЬотой. Зуб хэлэнэ 
губ, Сергей?

— Зай, баяртай!— гээд, Бааторов машинынгаа уудые нээбэ.
— Содном Гэрэлтуевич, углеодэр углег-нэй арбан саг бсло- 

тор энэ гэрнай хунэй орохоор бэлэн болгогдохо гэжэ ушее да- 
хин найдуулнаб,— гэжэ Ковалев баруун гараа ургэбэ.

— Харин шорой шабарыень сэбэрлэхэЬээ ондоо юушье хэн- 
гуй бу баигаарайт.

— Содном Гэрэлтуевич, бидэниие иимэ доогуур бу сэгкыт
даа.

— Сергей, намайе наадажа дуугарна гэжэ ойлгоногуй аалшл?

— Теэд бишье баЬал танай наадаха дуратай байхада, наа- 

даха гэбэ губээ.

— Зай, ушее дахин баяртай, Сергей!
— Баяртай, Содном Гэрэлтуевич!



Бааторов Ьунпндое зуудэлжэ, яашгуй муу унтаба. Ковалев 
муное гэрээ бэлэн б'олгохын тула хургаашьо худэлгеегуй шэнги 
узэгдэбэ. ЭнээнЬээ шалтагаантай тэршэлхээрээ болоо. Уур сай- 
хын тэндэ бухэ гэгшээр унташоо юм.

Хэншьеб. тулхихэ шэнги болоод, Бааторов арай гэжэ нюдон 
онгойлгобо. Хажуудань зогсоЬон Мышкин:

— Содном Гэрэлтуевич, унтанат даа. Арай гэжэ Ьэреэгээлби. 
Унтаандатнай танине дайсан бэлэхэнээр олзолоод ябашаха даа,
— гэбэ.

— Роман Минеевпч, муу юумэ бу дуугарал даа. Дайнай 
дуурэхээ байхада, Ьанааемнн бу зобоол даа. Тэрэшьегуй толгой- 
мни хахаршахаа байна. Мууса унтаа гээшэ хаб.

— Зуудэлээ хадаа мууса унтажа болоот. Сэбэр агаарта га- 
рза хадаа толгойтнай эдэгэхэл даа.

— Бишье тиигэжэ Ьананаб.
— Содном Гэрэлтуевич, тургэн нюур гараа угаагты. Углее- 

нэй хоол барнлбди.
—• Угляенэй хоол?.. Ехэл Ьайн юумэ хэлэбэш. Гузэвн соомни 

орой юуншье угы хэбэртэйл.
— Тургэлэгты! Гар дээрэтнай yha хээд угэЬуу,— гээд, Мыш

кин газаашаа шамдана.
Содном Гэрэлтуевич углчвнэн хоол бариЬанайнгаа удаа жо- 

лоошоноо дуудаад:
— Мунвв гэрнай хэр болооб? Ошоод ерэхэмнай ха гу?— гэбэ.

— Би бэлэнби.
— Тиигээ haa ябаябди.
— Нухэр подполковник', автоматчигуудые абаха губди? — 

гэжэ жолоошон !iypa6a.
— Лбаншьегуйгоор ошоёл даа.
— Город соогуур автоматчнгуудгуйгеер ямаршье машинын 

ябахые хориЬон полковник Сулояновой захиралта бии ха юм,
— гэжэ Олег шэнгэхэнээр шарыоулба.

— Намтай яб'алсадаг автоматчигуудта дуулгыш даа, нухэр 

Попов.
— Мэнэ гэЬээр! — гээд, тэрэ газаашаа шамдашаба.

Бааторов стол дээрзхи элидхэлээ ушео дахин хаража, эндээ 
юун тухай хэлэхээ мсртаа бниб гэжэ шалгана. Хэлэгдэхэ ёЬотой 
зунлнуудынь хуу opohon шэнги байоашье, эгээл онсо шухала 
юумэн болохо сосет сэрэгшлдэл дайсанай га"ар дээрэ яма* 

■эаар ябаха талаарнь анхарал багаар хандуулаа гээшэ хаб гэжэ 
Ьанаата болоод, эндэ нэмэхэ зуйлнуудээ caapliaH дээрэ тэмдэг- 
лэжэ оробо. Тиигэжэ нилээн худэлбэ.

— Нухэр подполковник, ябахамнаи гу? — гэжэ жолоошон 
уудээр шг.гааба.

— Автоматчигууд ерээ гу?



— Ерээ, нухэр подполковник.
— Тиигээ haa, нэгэ заа хулеэлши,— гээд, Бааторов урдахи 

саарЬаяа хам-дум гэжэ планшет уруугаа хэбэ. Ьуулдэнь план- 
шедээ Олегто Ьарбайжа нэмэбэ.— Энээниие харахыень полков- 
нигто оруулжа угеед ерэлши. Уншаха гэжэ захина гэжэ хэ' 
лээрэй.

— Мэнэ гэЬээр,— гээд, Попов газаашаа шамдашана.
Бааторов гимнастерка дээрэхи буЬэеэ тайлаад, шинелеэ

умдэжэ буЬэлбэ. Эгээл энэ уедэ жолоошон гэдэргээ ерээд:
— Нухэр подполковник! Танине полковник ороод гараха 

гэнэ,— гэбэ.
— Юундэ орохо гэнэ?
— Энээн тухайгаа хэлээгуй.
— Машинадаа ошолши. Мэнэ ерэхэб,— гээд, Бааторов ондоо 

юушье дуугарангуй, Сулояновай юундэ орохо гэЬыеньтаажа ядан 
зогсобошье, коммунистнуудай конференциин бэлэдхэлэй хэр 
ябажа байЬаар Ьонирхохо гээ хаш гэжэ тобшолол хээд, газаашаа 
гаража, Сулояновай блиндажда орожо:

— Нухэр полковник, танай дуудалгаар подполковник Баа

торов ерээ! — гэжэ карта дээрэ тонгойгоод байЬан дивизиингээ 

командирта элидхэбэ.
— Содном, элдэбээр ошохоо боли гэжэ хэды хэлээ гээшэ 

бэлэйб!— гэжэ полковник картаЬаа холодон хунхинуулбэ.
— Хайшан гэжэ элдэбээр ошообиб?
__ Хайшан гэжэ элдэбээр ошоЬоноо бврввшье мэдэнэгуй ха

юмши даа, Содном.
— Мэдэнэгуйб, нухэр полковник!
— «Нухэр полковник» гэхээ боли гэжэ хэды хэлэнэ гээшэ- 

биб. Ши тиихэдэ ходол «Нухэр полковник»! «Нухэр полков

ник!» гэжэл байхаш.
— Сэрэгэй журам гэжэ бии ха -юм. Энээниие та бидэ хоер

Ьанаа бэшэбдил.
— Сэрэгэй журам!.. Сэрэгэй журам!
— Ондоогоор аргагуйл даа, нухэр полковник.

— Содном, ядахын сагта хоюуландаа байхадаа, минии хэ- 

лээшээр болыш даа.
— Ойлгостой,'Мустафа Шарипович!
— Унидэ ингэхэл байгааш!— гээд, Сулоянов столЬоо холо

дон, ундэр аад, томо бэеэрээ Бааторовые хам тэбэрижэ мэндэ- 
шэлЬэнэйнгээ Ьуулдэ асууба.—Минии хэлэЬээр, элидхэл- 
дээ заЬабари хээ гуш?

— Хзэб, Мустафа Шарипович.
— Теэд элндхэлыеш уншаа Ьэн шууб. ЗаЬабари хээ хадаш 

дахин уншаЬанай улуу гэжэ Ьананаб.
— Ушее дахин харахал байгаат, Мустафа Шарипович.



— Тэдэ минии хээшэ ажаглалтануудЬаа ондоо ямаршье 
ажаглалта байхагуй, Содном.

— Теэд сэрэгшэд ушее юун гэхэ юм даа.

— Тон зуб даа: сэрэгшэдэй угэ гэжэ бии. Тэдэ намЬаа он
доогоор энэ элидхэлдэ хандажа болохо. Теэд энэмнай конфе- 
ренци дээрэ мэдэгдэхэ. Иимэл даа, Содном.

•— Мустафа Шарипович, танай бпраг гэжэ сэгнээ хада 

сэрэгшэд ондоо Ьаналгуй байха бэзэ.
— Содном, сэрэгшэд бидэ хоёрто орходоо уйлэ хэрэгуудые 

ондоо нюднор хаража болохо,— гээд, Сулоянов Ьууридаа ошоЬон 
хойноо Ьнергон хажуудань ерэжэ, дуугай нэгэ хэды зогсоЬон 
бэеэрээ дахин Ьууридаа ошобо. Тиигээд блиндаж соогуураа нн- 

лээ:; яоуултаад, Бааторовта дутэлжэ:

— Муноо гэрнай бэлэн гу? — гэжэ хунхинуулбэ.
•— Мунео мэдэхээ ошохом, нухэр полкювник.
— БаЬа «Нухэр полковник»!..
— Хэрэг ажалаараа энээнЬээ ондоогоор аргагуй ха юм, 

Мустафа Шарипович.
— (’одном, бэлэн, бэлэн бэшыонь тургэн мэдэхэ болоош. ч 

Ксиферепцнеэ ямаршье ушарта хойшолуулжа шадахагуйбди. 
Муноядэр лэ болоод унгэрЬэн байха.

— Ойлгостой, Мустафа Шарипович.
— Содном, бушуу ябаад ерыш даа, — гээд, Сулоянов Баато- 

ровай гарые шангаар адхан, Ьайн ябаад ерэхые хусэ11эндэл 

дохибо.

Бааторов болон тэдээнтэй ябалсагшад ехэшье удаан болон- 
гуй, усэгэлдэр шэлэ1]эн ресторандаа хурэжэ ерэбэд. Тиигээд 
подполковник юушье онлгохоо болин зогсошобо. Ьанги наб'та 
буушаЬлн гэрэй орондо бурин б\тэн ордой харагдаба. Худалаар 
хурэжэ ерээ губдн гэжэ оршон тойронхинень шэнжэлжэ оробо.

Королев эгээл энэ уедэ гэр coohoo гуйжэ гараад, хажуудань 

гундэлерр ерэжэ:
— Нухэр подполковник, ресторан зонине угтахаар бэлэн 

болонхой! — гэжэ элидхээдхинэ.

Бааторов харюудань угэ хуургуйгеер гарыень барижа мэн- 
дошэлээд, ресторанай заал уруу оробо. S сэгэлдэр сонхонуудынь 
нэгэшье бутон шэлгуй байЬан аад, мунеедэр хуу шэллэгдэнхэи. 

ХаанаЬаа эды ехэ шэл олоо хаб гэжэ подполковник Ьанабашье, 
дуугай байжа, ресторанай досоохиие шэижэлхэ юм. Ханануу- 
дынь мэлсытэрээ угаагдашаЬан ба хирэ тооЬонЬоо арилгагда- 
ша!шн тула Ьаруул Ьайхан, хэнэйшье дура зорнг татамаар 
шэнги узэгдэнэ. Юуншье Ьайнаар сэбэрлэгдэхэдээ, хуушан ту- 
хэлдно ородог ха юм даа. Оркестрын наададаг ендэр дээрэ ута- 
Ьаа ута стол ба саанань стулнууд жэрысэ табнгданхай. Баруун 
гаргапь трибуна. Энээнэй хажуу’г.аа элидхэл хэхэм ха юм гэжэ



толгой соогуурынь ауралзаадхиба. Эндэ нэгэ янзын стулнууд 

зай талагуйгеер табигданхай. Делегедуудай Ьуухын тула бэл- 
дэгдэнхэй хаш.

Эсэстээ, Бааторов Ковалевые шэртэжэ:
— Сергей, хэзээ эдэ бугэдые хэжэ урьдеебта?— гэжэ асууба.
— Усэгэлдэр удэшэЬее муневдэр хуртэр саг байгаа ха юм, 

нухэр подполковник!
— Тиихэдээ Ьуниндее худэлее ха гут?
— Ондоогоор аргагуй байгаа юм.
— Яашгуй ехэ ажал хээт.
— Урьдихэ гэжэ батальонаймнай хахадынь эндэ худэлее 

гэхэдэ алдуу болохогуй.

— Олон янзын ажал ехэл тургэн бэелуулээт!
— Манай батальондо элдэб мэргэжэлэй сэрэгтнэд олон бай

гаа. Тиигээд эдэ бугэдые хэжэ урьдеэбди.
— Сергей Иванович, Ьайн лэ гээшэт! Зугпер нэгэ асуудалаар 

хандахыем зубшеегыш!
— Содном Гэрэлтуевич, юун зубшеел Ьуража гоёогоо юм

та! Мянганшье асуудал табиит.
— Сергей, шэл хаанаЬаа олоо хабта?
— Шэл?!— гэжэ гайхаЬандал болоод, Ковалсп юушье хэ- 

лэнгуй. дуугаа хуряашаба.
— Сергей, юундэ харюусанагуйбши: шэл хаанаЬаа олоо 

хабта?— гэжэ Бааторов тэрээниие шэртэЬэн шэгтээ.

Ковалев юуншье гэхээ ойлгожо ядан тээлмэрдэнэ. Юрдее 
хэлэхэ угэнь орой олдоногуй. Сэхэ уруунь табнжархиха гэхэдэ, 

подполковнигЬоо айна.

— Сергей, юунлэ харюусанагуйбши?
— Юун гээд харюусахаяа ойлгожо яданаб?
— Хулуугаа гуш,' али хусевр абаа гуш?
— Хулуугаашьегуйб, хусеершье абаагуйб.
— Теэд юундэ харюусанагуйбши? Шэл хаанаЬаа абаЬанаа 

хэлыш.
— Ресторанай склад сооЬоо абаабди.

— Ямаршье зубшеелгуйгеер' абаа бшуут!
— Эзэнэйнь зубшеелгуйгеер харуулшанЬаань абааб.

— Сергей Иванович, эзэниинь хаана юм бэ?

— Баруулжаа зугадаа юм хаш: амбааршаниинь энээнэй 
тулее харюусаха болохоб гэжэ ехэ айна.

— АмбааршанЬаа абтаа хадаа болоол даа,— гээд, Бааторов 
ресторанай кухни уруу шагааба. Пилтаа дээрэхи тогоон болон 

кастрюльнууд сооЬоо уурал бадхан, дээшээ дэгдэжэ, Бааторовта 
Ьэжэг туруулбэ. Юун гээшэб гэжэ Ьонирхон унхидаадхихадань, 
хамар уруунь ямаршьеб хуншуун унэр сорьёодхнхо юм. Тэдээн



соо уЬан шолшогоносо буоалхадал болоно. Юундэ иигэжэ yha 
бусалгажа байгаа юм гээд:

— Энэ юугээ бусалганабта?— гэжэ КовалевЬоо hypa6a.
Сергей баЬал юушье хэлэхээ ойлгожо ядаЬандал дуугарба

гуй. Юуб гэхэдэ, энэнь хэнэйшье зубшеэлгуйгеер еерын ухаа- 
гаар хэгдэЬэн зуйл.

— Сергей, 6aha юундэ дуугайбпш?
— БаЬал юуншье гэхээ ойлгоногуйб.
— Юу Ьанаашалаабши, сэхэ уруунь хэлыш.-
— Конференцидэ хабаадагшадта хоол бэлдэхэмнай.
— Хэн энээн тушаа захирааб? Полковник гу?
— Хэншье захираагуй: манай уусхэл.
— БаЬал дураараа болоо бшууш, Сергей.
— Тиигээ: хооЬон гузээгээр суглаанда Ьуухада аягуй ха юм.
Ковалевой хэлэЬые зубшвебэшье, эдеэ хоол хаанаЬаа абаа

хаб гэжэ Ьэжэглэн, Бааторов баЬал ' Ьанаата болобо. Нютаг 
зонЬоо хамаран абаа хаШ гээд:

— Эдеэ хоол хаанаЬаа абаабта? — гэжэ Ковалев тээшэ су- 
халтайгаар хаража, нэгэ хэды соо дуугай байд гээд ургэлжэ- 
луулбэ.— Сэхэ уруунь хэлэл даа.

— Армиин складуудЬаа. .
— Хэн тиимэ бэлэхэнээр тэндэ угео хаб? Тэндэ тон ехэ 

таннлтан болоо хэбэртэйш.
Подполкювннгой юун тухай бодолготоЬые ойлго!юн Ко

валев :
— Нухэр подполковник, бу Ьанаата бологты. Сэрэгшэдэй 

конференци болохонь, хооллуулха хэрэгтэй, эдеэ хоолой зуйл- 
Ьне угэлсыт гэжэ хандаЬамни, орой арсангуй угве,— гэбэ.

— Иайн даа.
.— Делегадууда1й ерэЬэн ерэЬээрнь хооллуулжа- орохобди. 

Бэе бэеэ хэншье хулеэхэгуй, Содном Гэрэлтуевич.
— Ьайн лэ гээшэ,— гээд, Бааторов машина тээшээ шам- 

дашаба.
Содном Гэрэлтуевич штабтаа ерэЬээр, хэрэгтэй юу хээхэнээ 

абамсаараа, гэдэргээ яаралтайгаар ошобо. Конференциин болохо 
ресторанние тойроод, сэрэгшэд булэг булэгеерее хверэлдэжэ 
энеэлдэхэнь дуулдажа байба. Бааторов сэрэгшэдэй хажууда 
ошожо, гарнуудыень барижа мэндэшэлхэ юм. Тиихэдээ тэдээнэй 
шэнэ lioiuiHoop, бэеын элуурээр, дайшалхы ябуулгануудаарнь 
Ьонирхон хоерэлдэнэ. Ьуулдэнь булэг делегадуудтай хамта рес- 

торанай бага заал соо хоол барнхаа оробо. Ковалев тэдээниие 

уггажа:

— Нухэр подполковник, делегадууд барандаа хооллоо ша
хуу. Таанар хожомдожо байнат,— гэЬэн ажаглалта хэбэ.

— Хожомдоогуй хадаа болоо губээ,— гээд, Бааторов булэг



сэрэгшэдтэй Ковалевой дурадхаЬан Ьуурида 11уужа эдезлбэ. 
Эшмээнэй крупа ултэргеед, тэрээндээ хартаабха болон мяха 
хэЬэниинь яашгуй амтатай болоЬон шулэ эдибэд. Хоёрдохинь 
капустатай гуляш, г\рбадахинь компот. Ушее жэжэхэнээр хэр- 
шэжэрхиЬэн хилээмэн.

Бааторов иигэжэ Ьая наашааршье эдеэлЬэнээ Ьананагуй. 
Ехэл Ьайса бэлдэгдэЬэн хоол.

— Сергей, сэрэгшэдэйш дунда тогоошон мэргэжэлтэй хун 
бии гу?— гэжэ Бааторов столЬоо холодоод асууба.

— Бии, нухэр подполковник.
— Тиигээ haa, тогоошондо намЬаа Ьайниие хургаерэй, 

Сергей.
— Содном Гэрэлтуевич, хургэхэб.
— Хоёрдохёор, шамда Ьайниие хургэнэб.
— Эхэ орондоо алба хэхээр хододоо бэлэнби! — гэжэ Ковалев 

баруун гараа сабиргайдаа барижа, сэрэгэйхеэр сЬолбо.
Бааторовай газза гарахата. дивизиин командно полковник 

Сулоянов ресторанай хорёо соо булэг сэрэгшэдтэй мандайн 
согсожо, тэдээнтэй юуншье тухайб даа хворэлдэнэ.  ̂шоп торзэ- 

иэй хунхинэсэ энеэхэнь соностоно.
Гэр сооЬоо гараЬан Ковалев гуйдэлаяр ошоод:
— Нухэр полковник, автоматчигуудай взвод дслегадуудые 

хооллуужа байна! — гэжэ элидхэбэ.
— Делегадуудые хооллуулжа?.. Юушье ойлгоногуйб. Яаха- 

даа таанар хооллуулха болоо юмта, нухэр Ковалев? гэжэ 
Сулоянов тэрээниие шэртзбэ.

— ХооЬоор конференцидэ Ьуухада Ьоиигуй байха ха юм, 

нухэр полковник.
— Дивизиин сюладЬаа эдеэ хоол абаа гут, нухэр Ковалев? 

— гэжэ асуугаад, харюушье хулеэнгуй ургэлжэлуулбэ.— Шамайе 
иигэжэ дураараа боложо, дундуураа хатарЬанайш тулее хэ- 

Ьээхэ хэрэгтэй.
— Нухэр полковник, эдеэ хоол дивизиин складЬаа абтаагуй.
— Тнихэдээ эндэхи зониие дээрмэдээ алтайш, нухэр Кова

лев?!— гэжэ полковник шодео сагаа ягаагаарнь Ьуреотэйгвор 
хараба.

— \гы, нухэр полковник!
— Содном Гэрэлтуевич, энээниие шалгаха хэрэгтэй.
— Нухэр полковник, Сергей зуб хэлэнэ: эдеэ хоол армей- 

ска складуудЬаа абанхан,— гээдхинэ Бааторов.— Уфада эмнуул
хэ уедэ таннлда!1ан нухэрынь тэрэ складуудай дарга.

— Согно:.: Гэрэлтуевич, Cepreii армейска складуудЬаа эдеэ 

хоол абаа гэжэ гэршэлнэ алтайш?
— Гэршэлнэ, нухэр полковник.
— Хоол баряа гуш, Содном Гэрэлтуевич?



— Хооллооб, нухэр полковник. Та орожо хоол бариит.
— Нухэр полковник, орожо хоол бариит! — гэжэ Ковалев 

гараа сабиргайдаа барижа хандаба.
— Хоол бариха болоол даа. ГэдэЬэ гузэзмни ханхышанхай. 

Ковалев, ороел даа.
Полковнигой хооллохоо оромсоор, Бааторов конференцидэ 

ерэЬэн делегадуудые шалгаба. Энэ талаар полк бухэнэй коман
дирнууд элидхэбэ. Тиигэжэ бухы часть болон подразделенинууд- 
Ьээ делегадуудай ерэЬые элируулээд:

— Роман Минеевич, делегадуудые заал уруу орожо Ьуу- 
хыень урииш даа,— гэбэ.

— Мэнэ гэЬээр, нухэр подполковник!— гээд, Мышкин ха- 
руулай сэрэгшэдэй нэгэндэ хандаба.— Делегадуудые заал уруу 
орохыень урилши!

— Мэнэ, нухэр майор!— гээд, тэрэ газаашаа шамдаба.
Делегадуудшье орожо Ьуубад. Полковник Сулояновай орохо-

до, делегадууд ЬууриЬаа бодоодхибод.
— Мэндэ сайн, нухэд!— гэжэ тэдээниие Сулоянов амаршалба.
— Мэндэ сайн, нухэр полковник!— гээд, харюудань нарья- 

шана.
Бааторов табсан дээрэхи ута столой саана ороод:
— Хундэтэ нухэд! Дивизиимнай сэрэгшэдэй конференци

мунее ондоо гурэнэй газар дээрэ болохонь!— гэжэ агаар хом- 
хойгоор Ьорон амилжа, нэгэ хэды дуугай байд гээд ургэлжэлуул
бэ.— Хариин газар дээрэ зарлагдаЬан туруушымнай конференци. 
ЭнээнЬээ туруундээ бидэндэ олоороо сугларха арга орой олдоо- 
гуй. Хатуу шэруун байлдаанууд соогуур дайсантай тулалдажа. 
сулеегуй байгаабди. Олон удаа хутагын эри дээрэ ерээшье Ьаа, 
бидэ тумэр туулганай гал туймэр соогуур фашистнуудые сохн- 
Ьоор, энэ хурэсэ ерээд, нэгэ заа зали абаха Ьамбаандаа диви- 
зш1нгээ бухы сэрэгшэдые тулеелЬэн зоной конференци унгэргэхэ 
гэжз шнидээбди. Арбан нэгэн делегат конференцидэ ерэхэ арга
гуй байшоо. Гурбан зуун ерэн делегат ерэнхэй.

Хундэтэ нухэд, конференци нээхэ тушаа ямор Ьанамжа
байхаб?

Хирбэгэр Ьахалтай старшина гараа ургэбэ.
— Нухэр старшина, хэлэгты!
— Дивизиин сэрэгшэдэй конференци нээхэ гэжэ манай 

полкын делегадуудай зугЬее дурадханаб,— гээд, старшина 
Ьуушаба.

— Ондоо дурадхал бии гу?

— Угы. Тиигээ Ьаа ундэр дуунда табнхам: конференци
нээхэ гэЬэн делегадууд гараа ургэжэ баталая!— гээд, Бааторов
оорее ургэбэ.

Конференци нээхэ тушаа делегадууд нэгэн дуугаар ба-



талба. Конференци хутэлхэ президиум Ьунгаха болонобди. 
Энээн тушаа хэндэ дурадхал байхаб? — гээд, Бааторов зониие 
шэртэжэ зогсоно.

— Нухэр подполковник, намда угэ угыт!—гэжэ Ковалев 

гараа ургэбэ.
— Сергей Иванович, болохо! Хэлэгты!
Ковалев мантан томошье liaa, ехэл хунгэхэнеяр табсан дэр- 

рэхи трибунын хажууда ошоод:
— Конференци хутэлхэ президиум хорин табан хунЬее ду- 

радханаб!— гэбэ.
— Президиумэй тоо тушаа ямар дурадхал байхаб? — гэжэ 

Бааторов делегадуудта хандаба.
— Зубшеенэбди.

— Нэрлыш даа, Сергей Иванович!
Ковалев уншажа дуургэЬеер, caaphaa Бааторовта угнвд, 

Ьууридаа ошобо.
— Энэ хорин табан хуниие конференци хутэлхэ президиум- 

дэ Ьунгаябдн,— гээд, Бааторов гараа ургэжэ, бухы делегадуудай 
ургэЬэн хойно хэлэбэ.— Нэгэн дуугаар Ьунгагдаба. Нухэд! Пре- 

зидиумдэ ерэжэ Ьуухыетнай урннабди.
Полковник Сулоянов xaMarhaa туруун ерэжэ Ьууба. Бэшэ- 

ннинь тэрээнэй хойноЬоо Ьуури эзэлбэд.
Дивизиин командир hyypuhaa бодожо:
— Хундэтэ делегадууд! Дайн байлданууд соогуур унаЬан 

сэрэгшэдэй дурасхаалые hyypuhaa бодожо тэмдэглэе!— гэбэ.
Делегадуудшье бодобод. Минута тухай болоод:
— Ьуугты!— гэбэ полковник.
Делегадуудай Ьуумсаар:
— Бидэнэй зубшэн хэлсэхэ асуудал гэхэдэ «Фашис богоол- 

шолгоЬоо хун турэлтэниие абаралга— совет сэрэгшын нэрэ хун- 
дын хэрэг мун». Энээниие баталаябди,— гээд, полковник делега- 
дуудые нилээн хараад хэлэбэ.— Нэгэн дуугаар баталагдаба. 
Дивизиин политотделой дарга подполковник Бааторовта элид- 

хэлэй угэ угтэнэ.

Бааторов трибунала ошожо, хоолойгоо заЬасагаагаад, заал 
уруу харахадаа, олон лэ таниха сэрэгшэдни делегадуудаар Ьун- 
гагдаа гэЬэн тобшолол хэбэ.

— Хундэтэ нухэд! Дайн байлдаае бидэндэ фашистнуудай 
баадхаЬанЬаа хойшо удангуй дурбэн жэл болохонь. Бидэ туруу- 
шын жэлнуудтэ урагшаг\'йд9вшье haa, дуй дуршэлтэй болохо- 

!юо гадна, элдэб онол аргануудта Ьуража, дайсаниие сохижо 

шадаха болообди. Нэгэ уе хутагын эри дээрэ ерээд шахуу бай- 
гаабдн. Теэд манай арад зоной Ьайнаар худэлжэ, фронтые Ьайн 
буу зэбсэгээр болон элдэб зуйлнуудээрьшь хангаЬанай ашаар, 
манай сэрэгшэдэй баатаршалга гу, шэн зориг харуулан, дай-



саниие сохиЬоной ашаар, тэдээнэй нугарЬые бала бажуугаа 
шахуубди,— гээд, Бааторов тон хушэр хундэ байлдаанууд соо
гуур хэды ехэ гээлтэ хоролтодо ороошье haa, Эхэ оронойнгоо 
газар уЬан дээрэЬээ фашистнуудые гуйсэд намнаЬанаа, зуун 
Европын гурэнууд болохо Болгари, Польшо, Румыни, Югослави, 
Венгриие фашис ЬабарЬаа мулталЬанаа бодото бариытануудаар 
тобойсо тайлбарилна.

Подполковник стакантай yhaHhaa балгажа, элидхэл хэхэ 
уедее хоолойгоо дэбтээжэ, хэды удаа ханяажа заЬасагаагаад, 
сэрэгшэдэй саашанхи зорилгонууд дээрэ нилээн тогтобо. Сод
ном Гэрэлтуевич тугэсхэлдве:

— Дайсанай газар дээрэ фашистнуудые сохихо сагнай 
газаа орожо ерээ. Тон Ьэргэг ба Ьэримжэтэй ябажа, шудхэр- 
нуудые сохихо болонобди. Фашистнуудай манай хорото дайсан 
байгаашье Ьаань, совет сэрэгшэ байЬанаа мартаха ёЬогуйбди. 
Харинн газар уЬан дээрэ ееЬэдыгее Ьайса абажа ябаха гээшэ 
сэрэгшэ бухэнэй арюун уялга мун. Фашис дебнсхэр дээрэ 
худэлмэришэн анги болон дарлагдаЬан ядуу зон бии гэжэ мар
таха ёЬогуйбди. Тэдээндэ энэрхыгээр хандажа, аргын бии юм 
Ьаа, туЬалжа ябаха гээшэ манай нангин зорнлго мун.

Хундэтэ нухэд! Ушввл нэгэн Ьайн дугшаа Ьаа, фашистнуу
дые хулЬеонь буулгахамнай. Зарим нэгэмнай энэ тулалдаанууд 
соогуур гээгдэжэшье болохо. Теэд дайн байлдаамнай иимэ ха 
юм даа.

Хундэтэ нухэд! Тиигээшье Ьаа, ееЬэдыгее нарилжа, дайса
ниие сохихые оролдохо ба нухэдтее энээн тушаа захиха болонот.

Зай, нухэд! Манай унэн зуб хэрэгэй тулее урагшаа!— гээд 
трибунаЬаа холодобо.

Полковник Сулояновай хажууда Ьуухатайгаа адли Бааторов 
часыгаа хараба. Аяар душэн минутын туршада элидхэл хээ.

— Элидхэл дуурээ. Асуудал угэ хэлэлгэн хоёрые хамта 
ябуулха гэлсэебдн. Асуудалаа бэшээд дамжуулаарайт. Хэндэ 

угэ угэхэмниб?— гэжэ Сулоянов зонине шэртэбэ.
Мышкин гараа ургэбэ.
— Роман Минеевич, хэлэгты,— гэжэ тэрээндэ Сулоянов 

хандаба.
Мышкин трнбунын дэргэдэ ошоод, дивизиингээ унгэргэ11эн 

Ьуулшын хэдэн байлдаануудай Ьайн ба Ьула таланууд дээрэнь 
тогтобо. Тиигээд хунуудые нилээн хараад:

— Хундэтэ нухэд! Дайн байлдаан соогуур Ьула муугаар 
дайсаниие сохихо ямаршье эрхэгуйбди. Шудхэрнуудые Ьайн 
шадалтайгаар сохихын тула удэр бухэндэ бидэ Ьураха ёЬотой- 
бди. Манай делегадууд энэ талаар жэшээ харуулан бэшэнээ зо- 
рнгжуулхаЬаа гадна, командирнуудай тушэг тулгууринь болохо 
ёЬотой,—гэЬэн хойноо ямар аргануудые хэрэглэжэ Ьураха тухай



нэгэ Хэды соо тайлбарилаад, дуугаа хуряажа, зог гэжэ хунуу
дые хараЬан бэеэрээ тугэсхэбэ.— Нухэд! Фашистнуудые шэн 
зорнгтойгоор сохижо, дархан солоёо нэрлуулхын тулее урагшаа! 
Манай илалта мандаха болтогой!

Делегадууд нэрьсмэ альга ташалгаар тэрээнэй Ьуулшын 
угэнуудые угтабад.

Мышкинэй Ьуулдэ хэдэн делегат угэ хэлэбэ.
Бааторов эгээл Ьуулдэ полковник Сулояновто угэ угэбэ. Тэрэ 

Ьажалуур аалиханаар трибунала дутэлеед, зонние шэртэжэ, 
дуугай зогсод гээд:

— Манай уг зорилгонууд тухай элидхэл соошье, сэрэгшэдэй 
угэ соогууршье нюдэндэ харагдахаар гу, ой ухаанда хадуугда- 
хаар хэлэгдээ. Эндэ табигдаЬан эрилтэнуудые удэр б'уриингээ 
ажабайдал соогуур дуургэхэ гээшэ сэрэгшэ бухэнэй арюун 
уялга мун. Типмэ11ээ неЬэдтее бури шанга эрилтэнуудые табижа, 
дайсаниие сохихо болонобди. Хоёрдохёор, ееЬэдыгее нарилжа, 
байлдаан соогуур сохилдоо lma, аюулда багаар орохобди. Энээ
ниие хун бухэнтнай ойлгохо ёЬотой. Энээн тушаа подполковник 
тугаар элидхэл соогоо хэлгэ Ьэн. Ушее дахин энээн тушаа би 
Ьануулнаб. Юуб гэхэдэ, дайн байлдаанай дуурэхэдэ, бидэнэй 
хэхэ ажал тон ехэ.

Зай, хундэтэ нухэд! Манай бурин тугэс илалтын тулее «Ин
тернационал» дуулаябди!— гэжэ хэлэЬэн бэеэрээ, хунхинэсэ 
дуулажа ороно. Тэрээниие даган, делегадууд барандаа дуулаба.

ЭнээнЬээ шалтагаантай ресторанай заал хунхинэн доЬолжо 
байхадал гэнэ.



ТАБАДАХИ БУЛЭГ

1

Дугар тон хундэ гэхэ гу, али тон гашуудалтай ушарые 
Ьанаандаа оруулан, сэрэгэй хубсаЬатай Гэлэг-Жамса Шагдаро- 
ннне нилээн холоЬоо гэтэхэ юм. Тэрэ carhaa хойшо эгсэ арбан 
дурбэн жэл унгэрее. Санага нютагта артель эмхидхэЬэн туруу
шын жэл бэлэй. Тон орёо аад, зарим хунуудэй юуеныньеойл- 
гохоор бэшэ хэсуу уе юм Ьэн.

Булэг эдэбхитэд— комсомол-залуушуул— нютагтаа туруушын 
нэгэдэл байгуулха гэжэ хун зоной дунда тон шударгы ойлгуу- 
ламжын ажал ябуулжа эхилээ. Тиигэжэ хорёод булэнэр нэгэ- 
дэлдэ хамтарха тухайгаа мэдуулгэнууДые угэжэ, нютаг зоной 
нэгэ суглаан дээрэ тэрэ хамтаралаа эмхидхэхэ тухай хеерэлдэ- 
ЖЭ opohoH ааб даа. Энэ хадаа 1930 ондо Ьэн. Гэлэг-Жамса 
Шагдарон тиихэдэ гушан хоёр гу, али гурба хурэжэ ябаа. Нэ- 
гэдэлые эмхидхуулхэгуйн тулее Шагдарон шуЬа мяхаа татажа 
орошохонь гэжэ комсомол-залуушуул тобшолол хээд, тэрээн
дэ ямар харюу угэхее баЬал бэлдэЬэн юм. Теэд бодото дээрээ 
Гэлэг-Жамса нэгэдэлэй байгуулагдахые унэн зурхэнЬее дэмжэ- 
жэ байЬан хундэл еерыгее харуулхые оролдоо. Ядахадаа, би 
нэгэдэл байгуулха гэжэ хэдэн жэлэй саада тээ ЬанаЬан аад, 

еерыень дэмжэЬэн нэгэн 1тналтайшуулай олдоогуй дээрэЬээ 
энээнЬээн арсаха ушартай болоо бэлэйб гэжэ байжа хэлэамаа 

булюудэжэ ороо юм. Тэрэ суглаанда байлсаЬан бэшэ баяшуу- 
лынь Гэлэг-Жамсые коммунист болоош, нюсэгэн амитадай эм- 
хидхэЬэн нэгэдэлые дэмжэхэдээ, тэдээнэй улэсхэлэн гузээ уруу 
адуу малаа хэхэ гээш гэжэ байжа ганиралдаЬыень хэлэхэ гут!

Нэгэдэл эмхидхэЬэн туруушын Ьарануудай нэгэндэ хам- 
тын ажалда ороЬон хэдэн булэнэр тэндэЬээ гараабдн гэжэ мэ- 
дуулээд, нннтын ажалда хабаадахаа болишоо бэлэй. Юун дээ

рэЬээ иимэ юумэн болобо хаб гээд Ьурагшалаад узэЬэннннь 
амаа ангайлгажа, энээниие элншэлэн угэхэ нэгэшье хунэй угы 
байЬаниинь бурншье гайхалтай бэлэй. Тэрэ нигэдэлЬээ гараха 
тухай идхаЬан шолмосуудынь энээн тушаа угэ алдаа юм Ьаа, 
Ьалаха хосорхош гэжэ Иурдеен ЬуннеЬэниннь эли байгаа юм. 
Юрдее тухайлхадаа, урдандаа Ьайн Ьуури эзэлжэ байЬан, оло-



нние мэдэжэ ябаЬан хэн нэгэнэй ажал гэжэ бури эли болоо. 
Теэд хэн хаб гэжэ элируулхын аргагуй байгаа. Тэрэ бэеэ шоу- 
:;ан баяд ноёдой хэн нэгэниинь хамтын ажал тогтоолгохогуйн 
тула хоро шараа иигэжэ гаргаа.

Гэлэг-Жамса нууга соогуур саашалба.
— Дугар, юун дээрэЬээ Гэлэг-Жамсада дураа гутанаш? 

)»ээн тушаа шоур шарайн! хэлэжэ байна,— гэбэ Эрдыниев.
— Нюдарган ха юм.

— Нюдарган хадаа гэм зэмэеэ фашистнуудтай сохилдожо 
1 агааруулха гэЬэн байжа болоо.

— Тиигэжэ бодоно гуш, Дамба?
—■ Тиигэнэ.
— Минни толгой соо тад ондоо зуйл бии болонхой.
— Нюуса бэшэ Ьаань хэлыш.
— Нюрга уруумнай хутага шаана аа гу гэжэ айнаб.
— Энээндэ зурхэлхэ гэжэ гу?

— Ямаршье муу муухай юумэндэ зурхэлхэ шадалтай хун.
Дугарай толгой соо тэрэ нэгэлэл тогтооЬон уснь дахин бии

болоно. Баяд ноёд аргын бии юм агша Ьаа, хамтын ажалай 
тогтоон байгуулагдаха ябадалые хоногойшье тухайгаар Ьаа- 
туулхын тула шармайжа ороЬсн туухэтэй. Иигэжэ шотаг зон- 
лоо хоро шараяа харуулхаЬаа гадна, япон орожо ерэхэнь, хуу- 
шанай барга саг бусахань, нэгэдэл тараагдахань гэжэ байгаад 
ямар зар тунхагуудай тараагда!1 ые хэлэхэ гут! Ушич нэгэдэл- 
дэ хамтарЬан бухы булэнэрые хэЬээхэ зопплготойгоор сэбдэг 
хуйтэн мульЬэн далай худар сулэлгэдэ туужа абаашаха юм гэ
Ьэн муу муухай угэнууд айлЬаа айлда дамжан, эрдэм номгуй- 
шуулые ямар нэгэн шороб шуурган мэтэ зам харгы!]аань гар- 
гажа байгаа бэлэй. Тиигэжэ тоонто Санагын зублэлтэ засагаар- 
мшиис усадхаха, хамтын ажал байгуулЬан эдэбхитэдые угы 
\эхэ, хубисхалша лалуушуулые хюдаха гэхэ мэтын харата.ту- 

! -ю тэдэ похёоЬон ааб даа. Шолмосуудай энэ харата муухай 
тхсэбоо бодото дээрэнь бэелуулхэЬээнь туруун хул гарыень 
П1\-дэрлэхэ. удамаршадыень элируулхэ талаар хатуу тэмсэл 
нютагай эдэбхитэд ябуулжа ороо юм. Теэд энэ муухай зуйл 
хэнЬээ эхи Ьабагшаяа абанаб гэжэ яашье элнруулхээр бэшэ 
хэсуу бэлэй. Энэ бури шарын эшээннинь хаанаб гэжэ олохоор 
''эигэ болоходоо, эдэбхитэд нэгэ хэды соо гэр байрадаа хоно- 
'■:оо болижо, хэдэ хэдэн хунууд хамтараад. тэрэ багынгаа гэр 
“улэнэрые хамгаалха зорилготойгоор харуул хэдэг боло!ю- 
нннньшье ямаршье ажаг Ьэжэггун ааб даа. ХаанаЬа сохилто 
•>энэ ааб даа гэжэ хулеэхэш. Углрь бури ой ухаанда орохоор 
бэшэ аашануудые гаргаЬан тухайнь шууяжал байха, хуухын 
уЬэнэй бодошохоор байгдагша Ьэн.



Дугар энэ толгойень зобоожо байЬан зуйл тухайгаа Дам- 
бада хеврэжэ угэбэ.

— Юун дээрэЬээ боложо, баяшуул иигэжэ аашалалдаЬан 
байгаа хаб?— гэжэ Дамба асууба.

— АдууЬа малаа нэгэдэлдэ тушаагты гэжэ эдэбхнтэдэн 
суглаанай шиидхэбэри тэдээндэ барюулЬанаймнай удаа иимэ 
юумэн эхилшоо юм.

— Тиихэдээ адуу малаа, эд зоореэ аршалха гэЬэн байгаа 
ха юм даа.

— Тингэхэиьшье тиигээ. Теэд тэдээнэй ажалаар олдоЬон 
звери бэшэ ха юм.

— Баяшуул тэдээниие евЬэдввл олообдн гэдэг.
— Хун зоной хулЬэ шуЬаар олоЬон ааб даа.

— Хун зоной шуЬа мяхаар олообди гэжэ хюмЬанай ха- 
рыншье тухай баяшуулай толгойдо ороо юм аал?

— Тиигэжэ орохо ухааншье угы байгаа ааб даа. ТиимэЬээ 
зоереэ олондо угэхэгуй гэжэ оролдоЬон ёЬотой.

— Теэ^ удамаршань хэн бэ гэжэ элируулхэ арга олдоо 
Ьэн гу?

— Бухы аашанууд гу, али уйлэ хэрэгууд дээрэЬээнь тоб
шолол хэжэ, Гэлэг-Жамса гэжэ тодорхойлоо бэлэйбдн.

— Тинхэдэ Шагдарон залуу ябаа ааб даа.
— Залуу ааб даа. Гуша гаранхаи ябаа юм. Томо бэетэй, 

таргалжа тэбээрЬэндээ хубса1тндаа багтахаа болннхон амитан 
агша Ьэн. Ёлогор муухай нюдэтэй шоно шэнги харасатай хун 
бэлэй.

— Шагдарон удамаршань гэжэ мэдээд, юу хээбта?
— Нютагай эдэбхитэд барандаа суглараад, тэрээшше дуу- 

даба гээшэбдн. ЕрэхэЬээ таЬа арсахань гэжэ ЬанаЬан байгааб- 
дн. Харин Гэлэг-Жамса угэ дууламгайгаар гансаараа хурэжэ 
ерээ юм.

— Aiixa юумэнь тэрээндэ угы байгаа ааб даа. Юуб гэхэ
дэ, бэшэ баяшуулынь муу юумын болобол сохнлто хэхээр бэ
лэн байгаа ха юм.

— Тингэжэшье болоо.
— Гэлэг-Жамсатан юун тухай хеврэлдов Ьэмта?
Дугар юун тухай хвмрэлдэЬэняя тобойлгохо гэжэ абаЬаар 

Дамбада харюусабагуй.

— «Би танайда гурбан жэлэй туршада малыетнай бэлшээ- 
хэдээ, нилээн олые нэмээ11эн байхаб», — гэжэ би тэсэнгуй ха- 
рюусаа Ьэм.

— Гэлэг-Жамса хайшан гэжэ угтааб?— гэжэ Дамба Ьонирхобо.
— Тэрэ шоно шодввр намайе шубгэдэн: «Хоолойгоо тэ-

жээхын тула худэлне ха юмшн. Тэрэгуй туража ухэхэ бай-



гааш» гэЬэн юм, — гээд, Дугар нууга соогуур дутэлжэ ябаЬан 
Гэлэг-Жамсын шоно шэнги нюдэдые шэртэнэ. Тиихэдэ Гэлэг- 
Жамсын хэлээшэЬээ ямар байдалда ороЬоноо Ьанаандаа то- 
бойлгохые оролдоно: дураа гутан, Гэлэг-Жамсые шодаргаар 
Ьайсахан хооллуулл;?, амыень таглахаа бодохынгоо тэндэ бэеэ 
баряа Ьэн. Тиигээд Дугар иигэжэ хэлэЬэнээ Ьайн Ьанана: «Гэ
лэг-Жамса, гэртэхи газаахияа еврынгее гараар хэжэ байхыет- 
най Санага нютагай хун зоной хэнииньшье хараагуй. Харин 
э::дЭ byylian хунуудэй турэлхид ба бидэ яеЬэден танда худэл- 
жэ, танине баяжуулЬан байхабди.

Гэлэг-Жамса харюудань хайшан гээ бэлэй? Энээнниень 
мартаЬанаа Дугар мунее шанална. Ах, Ьанажархиба: «Малые 
дурбэн хулеорнь асараагуйш.* Минин 11урэг тул асаржа, тантай 
тангуй баяжаха ёЬоороо би баяжааб».

— Тон зуб даа. Дугар, намда шудво узуурлэЬэн хэбээрээ 
ха юмши даа. Энэмнай унн хада мартагдаЬан юумэн гээшэ,— 
гэжэ Гэлэг-Жамса нплээн холо зогсобо.

Нюдарганда юун гэжэ харюусалтайб гэжэ Дугар тэрээниие 
шэртэбэшье, ёлогор нгодыень обёоржо, юушье дуугарбагуй. 
Аяар тэрэ гушаад ондо болоЬон шанга хвврэлдоонэйнь ургэл- 
жэлэл толгойдонь бии боложо зуралзана: «Танда худэлЬэн хун 
зон оеЬэдтеч худэлев юм Ьаа, элдэхэ эдтэйшье, эдихэ хоолтой- 
шье байха Ьэн. Гэлэг-Жамса, хун зоной танайда худэлхэ хэды 
дурагуй байхадань хусэ хэрэглэжэ, туун абаашадаг бэшэ Ьэн 
гут! Хэлыт: али би худалаар хэлэнэ губ» — гэжэ асууЬанаа 

Ьайн Ьанана.
Гэлэг-Жамса нилээн харюусангуй, нюдэднв елолзуулхаа- 

раа болоо юм.

— Юундэ дуугарнагуйбшн? — гэжэ Гэлэг-Жамса нойры- 
ень сэлмээхэдэл болобо.

Теэд харюусахын орондо тиихэдэ Гэлэг-Жамсын юун гэ- 
Ьые Ьанажа ядана. Ямар нэгэн ой ухаанда орохоор бэшэ юумэ 
шэдэлхэнь гэ11эннинь «Минин зверине хун зоной оролдолгын 
ашаар бии болоо гээ хадаа Ьурэгыемни туужа абаашахал бо
лоо бэзэт даа. Харин вврввл хургэхэ гэжэ байЬан хум!» гээ 

бэлэй.

Энэ хэлээшэнь ямар нэгэн хулеэгдээгуй ушар шэнги эдэб- 
хитэдтэ узэгдввд, энэмнай юугээ хэлэжэ байнаб гэЬэндэл бэе 
бэеэ харалсаад абаа Ьэн. Яагаа бэлэхэнээр зубшняжэрхнбп хаб 
гэлсэ!1ээр улвв Ьэн ааб даа.

Энээт'эй удаа хэды хоноЬ.он xoiino Гэлэг-Жамсын малнуу- 
ды? асаржа, нннтын Ьурэгтэ ниилуулхэ гэжэ ошоЬоннннь Ьа
наа унэвндэ орохоор бэшэ юумэн болоод 6aiiraa бэлэй. Эдэб-



хитэдэй Зэдэ голдо хурэжэ ерэхэдэ, Гэлэг-Жамсашье, малнуу- 
дыньшье угы болошоЬон байгаа.

Ехэл харатай хун байЬаниинь эгээл эндэ тобойсо гаража 
ерээ Ьэн.

Нютагай эдэбхитэдтэ малыемни асарагты гэжэ гараЬаар. 
гэртэ ерэжэ, Ьамгаяа болон ухибуудээ абаад, Монголой хээхэд 
зуЬаха тухай тэндэхиин захирагшатай угэеэ ойлголсоод тиишэ 
нуужэ арилшоо юм Ьэн. Тиихэдээ тиишэ ошохо дурагуй Ьуул- 
гамаршадтаа хусэ хэрэглэжэ, нюрганайнь арЬанай барагдатар 
бургааЬадуулаад, малнуудыень туужа Монголой газар УРУУ 
орохыень баадха11ан гэжэ нилээн болоЬон хойно элирээ бэлэй. 
Гэлэг-Жамса тиигэжэ олоной хулЬэ шуЬаар олдоЬон адуу ма
лаа Санага нютагай хун зондо у*гэхэЬее арсаЬан туухэтэй.

Цыбиков мунее нюдарганай садхалан шарайЬаа дураа 

гутан:
— Гэлэг-Жамса, намЬаа юу хулеэнэш?— гэжэ асууба.

— Зубшеел!..
— Ямар зубшеел?
— Шинии расчедой' буридэлдэ ябажа, дайсаниие сохихо 

зубшеел хулеэнэб.
— Гэлэг-Жамса, ши еврее дайсан бэшэ юм аалши?
— Би... Дайсан?— гэжэ нюдэдев ёлолзуулба.
— Тон зуб даа: дайсан.
— Гэм зэмээ сагааруулха гэжэ штрафной батальоной бу- 

рндэлдэ ябажа фашистнуудые сохнлсоод, совет хун бухэнтэй 
адли эрхэтэй болонхойб.

— Шамайе хэн сагааруулаа юм?.. Тиимэ шиндхэбэри 
гаргахаЬаа туруун юундэ намЬаа асуугаа Ьураагуйб...— гэжэ 
байжа Дугар шангаржа орошобо.

— Дугар, шинии дуран. Бн эндэЬээ ябахаб.
— Ябахаараа айлгаба ха юмши. Ябыш!

Ьуулдэнь нэгэ хэды соо дуугай байдал тогтобо. Дугар Гэ- 
лэг-Жамсын Санагын хунуудтэ ямар гэм хэЬыень тодорхойлхо 
гэжэ бодолготобо. МонголЬоо адуу малаа гаргуулхыень сана- 
гаархннай хэды оролдолго гаргаашье Ьаань бутеегуй бэлэй. 
Тиигэжэ энэ Гэлэг-Жамса нюдарган олоной мэдэлдэ адуу малаа 
нинлуулэнгуй гаража шадаЬан юм. Тиигээ юм Ьаа, еерыень 
угэгты гэЬэниинь Шагдарон еерыгее буудаа, еертее гар хурэ
жэ хосороо, тиимэЬээ гэр булэдэнь Монголой гурэн турын га
зар уЬан дээрэ хододоо ажа!1уухаар зубшеегдее гэжэ мэдээсээ 
Ьэн.

Шагдаронпие тинхэдэ адуу малтаннь алдаЬанаа Дугарта 
мунее толгойдоо оруулхань нэгэл аягуй, шоро муута ябадал 
шэнги узэгдэнэ.



Дугар, эсэстээ, толгойгоо ургэн:
— Дайсан бэшэб гэнэ гуш?— гэжэ асууба.
*— Бэшэ ааб даа.
—  Дайсан бэшыеш хайшан гээд мэдэхэбибди?
—  Фашистнуудые эрэлхэгээр сохиЬонойнгоо тулее шаг- 

нагданхайб.

—  Нээрээ гу?.. Ямар шагнал бэ?
— «Улаан Одоной» орден, — гээд, Гэлэг-Жамса бушлаа- 

даа Ьэхэжэ, орденоо харуулаад, гимнастеркынгоо хармаан соо- 

hoo унэншэлгыень гаргаба.
Дугар тэрээнииень гуйсэд хараад байхадаа, хуушанайнгаа 

ябадалые буруушаажа, унэн сэхэ замда ороЬон хуниие дэмы 
Ьэжэглэнэ ха губ гэжэ еерЬеен асууха юм. Тиигээд:

—  Нэгэ иимэ асуудалда харюусал даа,— гэжэ Шагдарондо 

хандаба.
— Болохо. Ям ар асуудал хаб?

—  Тэрэ гушаад онуудай уедэ еерыгее буудажа хосороо  
гэЬэн caapha юундэ эльгээлгээ Ьэмши?

—  Хэрбээ минии малаа туужа гэдэргээ ороо Ьаам, намайе 
хайшан гэхэ байгааб... Ямар хэЬээлтэдэ орохо байЬанаа Ьайн 
мэдээд лэ, тиимэ харюу эльгээхыень захирагшые гуйЬан хум.

Дугар дайсанай талые хаража, нилээн бодолготобо: Гэлэг- 
Ж амса алдуугаа ойлгоЬон лэ хадаа фашистнуудтай шэн зориг- 
тойгоор тэмсэжэ, орден хай рада хуртэхэ ушартай болоо. Тиимэ
Ьээ дэмы Ьэжэглэнэ ха губ гэжэ еертев дурагуйдэнэ.

—  Зай, Дугар, юун гэхэшниб?— гэжэ Гэлэг-Жамса бодо-

лыень таЬалдуулба.
— Санага пютагай- нэгэдэлдэ ехэл хоро хургэЬэн хун гээ

шэш. ТиимэЬээ...— гээд, Дугар хэлэхэ юумэ мартаЬандал дуу
гай болошобо.— ТиимэЬээ намтай суг ябажа, дайсаниие сохихо 

грхэтэйб гэжэ Ьанана ха гут?
— Тиимэ эрхэгуйш гэхэшни аал?
—  Тиигэжэшье болохоб. Нэгэдэлыемнай Ьалгаахын тула 

ехэл оролдолго гаргаа бэлэйт даа.
— Ганса би тиимэ ябадал гаргаа бэшэ Ьэн хаб.

— бертэйгов адли нюдаргашуулые толгойлон, хамтын ажа- 
хын урдаЬаа тэмсэл хээ бэлэйт.

— Тиимэ,юумэн биишье байжа болоо. Теэд ондоогоор ар
гагуй байгаа. '

— Юундэ ондоогоор аргагуй байха юм?.. Малаа хамтын 
Ьурэгтэй ниилуулээд барантай адли нэгэдэлдэ худэлжэ эхилээл 
Ьаа, дуурээ Ьэн ха юм.

— Дугар, шишье зееритэй баян байгаа Ьаа, тиихэдэ баЬал



намтай нэгэдэжэ, нэгэдэлэй урдаЬаа тэмсэжэ орохо байгаат.
— Намайе еертэйгее адли болгохо гэбэ гут?
— Тиихэдэ ямаршье хунэй толгойгоо теерихеер саг бэ

лэй даа.
— Бухы Совет орон дотор хамтын ажалай хаа хаанагуй 

мандажа байхада, хуушан ажаЬуудалдаа тэхэрихэ тухай хаа
наЬаа мэдэхэ байгаабибди?

— Бухы орон дотор хамтын ажалай мандажа байЬые хаа
наЬаа ЬанаЬан хунууд бэлэйт?!

— Мэдэжэ байгааш. Тиигээшье Ьаа, гансал Санагадаа хуу
шанай ёЬо гурим бусааха гэжэ оролдолго гаргаа Ьэнта. Эрхэ 
сулеегэй амта абаЬан хунуудэй хэзээшье таанадайхяар боло
хогуй байЬыень Ьайн мэдэжэ байЬан аад, хун зониие Ьуйдхэ- 
жэ эхнлээ бэлэйт.

— Энэмнай унгэрЬэн юумэн гээшэ. ТиимэЬээ энээн тушаа 
дурдаЬанай улуу гэжэ Ьананаб.

— Улуу бэшэ.
— Улуу даа. Улуу. Зай, Дугар, намда юун гэхэшниб?
— Минни тугаарай хэлээшэЬээ шам тухай ямар Ьанал- 

тайем мэдэжэ абаба гээшэш. ТиимэЬээ эндэ улэхэ улэхэгуйгее 
ннрни бодожо узэ. Иимэл даа, Гэлэг-Жамса.

Шагдарон нууга соогуур ябуултажа оробо. Дугарай хэлээ
шые узуурЬаань эхилээд, узууртэнь хуртэр шуужэ оробо. Тии
хэдэ еерыгее Дугарай орондо табяад узэбэ. Эгээл мунее тэрээ
нэй хэлээшэдэл юумэ хэлэхэ байгаа» Зугеер Цыбиков хэлэхэ 
ёЬотой юумэ хэлэЬэн болоно ха гу гэжэ еерЬеен асуугаад, тэ- 
рээндээ ямар нэгэн харюу олохо гэжэ оролдобогуй.

— Зай, Гэлэг-Жамса, ямар шиидхэбэридэ ерэбэт?
— Эндээ улэхэм ха.
— Шам тухай ямар бодолтойем мэдээд, намЬаа айнагуй

гуш?
— Айна. Хаанашье алба хэхэдэ еергуй адли ааб даа.

Дугар абаЬаар харюусангуй, Гэлэг-ЖамсаЬаа айна ха губ
гэЬэн бодолдо абтаад, ямар нэгэн тобшолол хэжэ шадабагуй.

Гэлэг-Жамса туруутэй нюдаргашуулай саашадаа юу хэЬы- 
ень 1тнажа урдеэдуй байтарынь заглуугаа сэбэрлэжэ ороИон 
тэрэ автомадаа гартаа абаадхиба.

— Юундэ автомадаа шуурэшэбэт? Юун ябанаб?— гэжэ Ду
гар тэрээниие юугээ хэхэнь хаб гэжэ шэртэшэбэ.

— Дайсан тээЬээ хун мулхнхэ шэнги болоно.

— Алин,— гээд, Дугар тиишэ ннлээн хараба.
Ьуулдэнь Цыбиков Шагдарон тээшэ эрьеэд:

— Юуншье харагданагуй. ЬорьмоЬоо хараа ёЬотойт! —

гэбэ.



— Магад тиигэжэшье болооб. .
— Дайшалхы позидиин туруу линиин сэрэгшэ иигэжэ 

алдаха ёЬогуй юм,— гэЬэн ажаглалта Дугар хэбэ.
— Фашист мулхннэ гэжэ хараа хум.
— Юумэ Иайса тсСойлгоод дуугарха хэрэгтэй.
— Ойлгостой.
— Шагдарон, нэгэдэлые Ьунеен Ьалгаахын тула ямар муу 

юумэ хэЬэнээ мунее тооложо шадаха гут?— гэжэ Цыбиков 
Ьураба.

— Хэрбээ тоолохо гэжэ баалаа баадхаа юм Ьаатнай...
— Баалалтагуй, еерын дураар шадахагуй юм гут?
— Шадахагуйшье юумэнь угыл даа.
— Тиигээ юм Ьаа, дураа мэдыт даа. Мунео хэлээгуйшье 

haa, Ьуулдэ хэлэхэ баатай болохо байхат.
— Дугар, бидэ хоёрой хоорондо . дан хундэ хеерэлдеен 

СолЬно. Энээнээ орхёо Ьаамнай болохо бэшэ гу!
— Теэд хунгэнеер хеерэлдэхэ гэжэ хайшан гэхэ бэлэйбди» 

Та нютаг зоной хулЬеер баяжаЬан аад, тэрэ олон адуу малаа 
нэгэдэлдэ оруулхагуй гэжэ Монгол уруу намнажа opoxohoo 
гадна ушее олон муу муухай зуйлдэ гараа ургэ!1эн хун ха юм
та. Тиигээд ушее дан хундэ хеерэлдеен болоно гэхэт.

Гэлэг-Жамса энэ удаа харюусабагуй. Тэрэ холынгоо ааша
нуудые Ианаандаа оруулаа юм гу нэгэл бодолготоЬон шарай- 
гаар холые шэртэжэ орошобо.

Тэрээнэй юун тухай бодолгото!ше тааба хаб гэжэ Дугар 
баярлабашье, тэрэ муухай ябадалаа буруушаана ха гу гэжэ 
мэдээгуйдео голхороодхибо.

Юрдеел Гэлэг-Жамса тэрэ уеынхидээ ороходоо танигдахаар 
бэшэ болошоЬсндол мунее угэгдэхэ юм. Ьайн тээшээ хубнлЬан 
байба ха гу? Ямаршьэ Ьэжэггуй сэбэрхэн сэгсэ болошоЬон ху- 
нпе дэиы Ьэжэглэнэ ха губ гэжэ Дугар еерЬеен асуугад, 
энээндээ харюу олохо гэжэ Ьанабашьегуй. Мяха маряагаа шуу- 
Ьан хадань иигэжэл хосорхо тухай болоЬоншни хуреэ даа гэ
жэ Гэлэг-Жамса еер туханнь шэбшэхэдээ болоо. Ушее энэ \'г- 
лее мунее хул дээрэЬээ бууха болонхой аад лэ, юун болооб 
гэжэ мууемни малтаа юм гэжэ узэн ядажа байхадаашье магад.

Гэлэг-Жамса Дугарые нилээн гэтээд:
— Дутар,- би танда дайсан зандаа улее бшууб!—гэжэ шу- 

дэдэйнгро хоорондуур шулЬее шахан шуухнрба.
— Ондоо боложо, Ьайн тээшээ заларааб гэжэ Ьанана гут, 

Гэлэг-Жамса?
— верее еер тухайгаа юуншье гэхэ аргампи угыл даа.
— Хэрэг ажалаа шуужэ угеед, еер тухайгаа тобшолол хэ

жэ, саларЬан залараагуйгее хэлэжэ шадаха болоо юм Ьаа, 
Ьайн бэлэйт.



— 0ертее сэгнэлтэ угэжэ шадахагуйлби даа.
— Гэлэг-Жамса, би шинии дайсаншни гээшэб! Энээн ту

шаа тугаар хэлээ Ьэм. ТиимэЬээ юушье хулисэхеер бэшэ дай- 
сантайгаа уулзанхайб гэжэ бу мартаарай. Эгээл тиимэЬээ т' 
най расчедто албаяа саашань ургэлжэлуулхэ ургэлжэлуулхэ- 
гуйгее еврее мэдэ гэжэ хэлээ Ьэм. Ьуулдэ халаглажа байха- 
гуйншни тула энээн тушаа мунее баЬа дабтанаб.

— Намайе холодуулха гэжэ бухы арга хэрэглэнэ ха юмта

даа. - - .
— Хамта байхадаа бидэ хоёрто амнлха агаарнаи багадаха.

— Энэшье ойлгостой юм ааб даа.
— Ушее гэшхэхэ газарнайшье уйтадаха.
— Хэлэжэ ургэлжэлуулэ: ушее юун тухай хеерэхыетнай 

шагнаЬууб.
— Нэгэн угеер liaa, бидэ хоёр хамта байхадаа, бэе бэе- 

дээ тойб тодхор ушаруулхабди.
— Ойлгостой, Дугар. Юумэн сэхэ уруугаа байхадаа Ьайн

ааб даа. 7 '^
— Дайсантайгаа уулзааб гэжэ ойлгоо хадаа болоо.
Гэлэг-Жамса харюудань Ьа-Ьа-Ьа гэжэ лажаганатар энеэн,

Дугарай урдаЬаа хоёр гурба алхалаадхиба. Цыбиков энэ шуд- 
хэршни сохихонь гэжэ гэдэргээ болохын тэндэ байраЬаа худэл- 
бэгуй.

— Намайе гу, али Ьанааем зобоохо зорилготой иимэ зуйл- 
нуудые нгэдэлбэ гут, Цыбиков?— гэжэ Гэлэг-Жамса шуухнрба.

Дугар харюудань нугведэеэ сухалтайгаар шэртээд, угы 
гэЬэндэл толгойгоо Ьэжэсэгээбэ.

— Намайе муудхаЬан иимэ олон юумэ хэлээгуй юм Ьаат
най, Дугар Цыбиков гэжэ танине танихагуй байгааб.

— Худал юумэ хэлээгуй бэзэб?
— БайЬан юумые байЬан соонь хэлээт.
— Хэлээшэмнн намайе ойлгоходотнай, танда туЬатай 

байха. Юун дээрэЬээ нютаг зоной хараал шэнгээЬэн хун бэлэйб 
гэжэ тобшолол хэхэдэтнай минии угэнууд туЬалха.

— Унэхоерее Санагын хун зоной дайсаниинь бай)1ан хум- 
бн гэжэ Ьаял ойлгожо байнаб.

— Туруундээ ойлгоогуй ябаа юм гут?
— Угы.

— Гэлэг-Жамса, нэгэдэлдэ малаа xvy тушаахам гэжэ бай

жа, хэлэ амаа бэлюудэЬэн аад, бодото дээрээ тушааха болохо- 
доо, Монгол уруу намнажа ороо бэлэйт. Шэнэ байдалые узэн 
ядадагшни тон элеэр тиихэдэ гаража ерээ Ьэн шуу.

— Хун бухэн намда иигэжэ муулартай ябана аа гу, Дугар?
— Тиигэнэ ё!ютой. Тиибэшье он еерынгее нэрэ!1ээ хэлэнэб.



— Тиихэдэ тиимэ \'е саг байгаа Ьэн ха юм. Мунеенэй 
колхоздол адли хунууд манайда худэлдэг Ьэн.

— Ш и хунуудые худэлгеод, тэдээнэй олоЬон олзые тулэн- 
гуй, еерое олзолдог байгааш. Тиигэжэ баяжаИан шуут. Харин 
колхоздо худэлеьшэд олоиой зеериие арьбадхахаЬаа гадна, 
хулЬыень абадаг. Энэ хоёрой хоорондын илгаа тон ехэ. Шэнэ 
байдалай харата муухай дайсаниинь байжа, тэрээниие узэн 
ядажа тэмсэЬэн аад, муные юуитнай болоод шэнэ соцналнс 
ажаЬуудалые усадхаха зорилготой шуЬата-дай уудхэЬэи фа- 
шистнуудай урдаЬаа гартаа буу барижа сохилдоно гээшэбта? 
Энэл асуудал мунян дээрээ намайе Ьонирхуулна.

— Шэнэ байдалай дайсаниинь... Тэрээниие узэн ядажа 
тэмсэЬэн аад... Мииии бухы мяха бэеэрээ, ухаан бодолоороо 
гуйсэд шэнэ байдалай тулее оролдожо байхадамнн, тааиад лэ 
намайе энэ харгыЬаа гарахыем баадхаа Ьэн шуут.

— Хайшан гээд?
— Намайе нюдарган гэжэ -байжа аашалалдаад, адуу ма- 

лыем туужа абаашаха гэжэ шудво зуужа орошоо бэлэйт.
— Теэд адуу малтнай Санагын бухы зоной хулЬяор олдо 

Ьон ха юм. Энээн тушаа хэды хэлэнэбнб!
— Мунее намайе нюдарган гэжэ хэншье шадахагуй.
— Юун дээрэЬээ тиимэ тобшолол хэбэт?
— Би баранда адли сонет гурэи турые хамгаалхаа гартаа 

буу барижа тэмсэлдэ бодоод, фашистнуудые Ьуняян сохилсоноб.
— Ушее орден хайрада хуртееб гэхэтнай гу?
— Тон зуб даа: ушея ордентойб. Таанадай хэнтнай ор- 

дентой юм?

Дугар одоол эндэ хэлэхэ юу.мэоэ олобогуй. Гэлэг-Жамса 
ордентой хадаа еорЬ.йвн бухэли толгой лээгуур шэнги узэгдэбэ. 
Тон ехэ габьяа гаргаЬанойнгаа тулей иигэжэ шагнагдаЬан бай
т а  хаш. ТиимэЬээ дуугай байжа у гэхэ баатай болобо.

Дугар Гэлэг-Жамсын ёлогошоЬон нюдэдые хаража, эдээ- 
MofiT-tb юун тухай хз.чэжэ байЬыеш. тухайлхадал болоно: хэр- 
опэ ондоо сэрэгшэдэй эндэ байгаагуй том Ьаань, яярынь энэ 
юронь угы хэжэрхлхээр бэлэн байЬаидал хамарайнь нухэд

'Н ГО Л ЗО Н О .

— Гэлэг-Жамса, шэнэ байдалай тулее тэмсэлдэ бодоот гэ- 
т:э орой этигэнэгуйб.

— Дугар. хатуул хун хэбэртэйт. Гушаад онуудта баЬал 
;имэ Ьпнта. М унее орой ондоо болоогуйт.

— Гэлэг-Жамса, сэхэ уруунь хэлэл даа: шэнэ байдалай
т у л е е  ами наЬаа угэхяер бэлэн гут?

— Ямаршье хун ухэхэ тухайгаа бодохо ёЬогуй. Аргын бии 
юм агша Ьаа, напала гуйсэд эдлэЬэйб гэжэ Ьанагдаха ха юм.



— Ами наЬантнай танда хайратай ха юм даа.
—  Хэндэшье ами наЬаниинь юунНээшье хайратай юумэ- 

ииннь мун байха ёЬотой.
— Ойлгостой. Фашистнуудтай гартаа буу барижа сохилдо- 

хыетнай мунеонэй эрхэ байдал баадхаЬан байжа болоо. Тэрэ- 
гуй гартаа буу барижа, фашистнуудтай сохилдохогуй Ьэнта. 
Теэд фашистнуудые хэр сохидогыеш хараа haa болохол байгаа.

— Фашистнуудые сохингуй, миин лэ гартаа буу баряад 

ябана гэжэ iiaiiana алтайт?!
Дугар энэ х 0 ')рввнэй юугээр дуурэхые толгой' соогоо то- 

бойлгохо гээд, ямаршье тобшололдо ерэжэ шадабагун. Бааторов 
юундэ Гэлэг-Жамсые оирынь расчедой гэшуунээр эльгээЬэн 
хаб? Али юун хун болооб, шалга хара гэжэ эльгээЬэн байба 
гу? Угышье haa, шотаг зон угэеэ ойлголсоно бэзэ гэжэ эльгээгээ 
ха гу?

— Гэлэг-Жамса, Бааторов намдал адляар тантай хеерэл- 
Д1Н-) ха гу? Сэхэ уруунь хэлэл даа.

— Баатоповтап иимэ хатуу хверэлдеен болоогуй.
— Болохо ё1ютой байгаад болоогуй ха юм даа.
— Тиигэжэ Ьанана ха гут?
— Тиигэнэ.
Шагдарон харюудань юушье дуугарангуй, дайсанай тала 

уруу харасагаана. Цыбиковшье баЬа тш;шэ толгойгоо эрыоулбэ. 
Тиихэдээ ушно Гэлэг-Жамсатай хеерэлдэхэ арга олдохо гу, али 
угы гу гэжэ нврЬввн асуу, ехэ буугайнгаа хараада ошожо, буу- 
дахаар хэр бэлэн хаб гэжэ шалгажа оробо.

Гэбэшье Дугарай толгойдо Гэлэг-Жамса тухай ороод дэг- 
дэжэ угэхэ юм бэшэ. Энээхэн шудхэр Монголой газар уЬан 
дээрэЬээ нюусаар орожо ерэнхэй, баяшуулай хубуудые эмхнд- 
хэжэ, шэнэ байдалай урдаЬаа тэмсэхэ булэг бии болгоод, Са
нага нютагай энэ тэрэ булан тохойдо ЬууЬан зарнм угытэй- 
шуулэй хубуудые заналтын гу, угышье Ьаа, баалалтын хусеер 
оврынгве тонуулшадтай нэгэдуулжэ, тэдээнэй гараар тонолго 
доэрмэдэлгэ хэхэЬээ гадна, нютагай эдэбхнтэдые хэ1]ээжэ ороо 
бэлэй. Ьая бии болоЬон погранзаставан хнлын харуулшадта 
добтолгонуудые хэжэ, тэдээниие хюдажа захалаа юм. Иигэжэ 
тон аюултай, тон орёо байдал тэдэ тохёолдуулаа Ьэн.

Гэлэг-Жамсын булэгые усадхаха гэжэ эдэбхитэдЬээ эмхид- 
хэгдэЬэн дружинннгууд хэды намнаашье lma, ула муртэнь оро
жо шадангуй. нилээн удаан соо зобоо юм.

Оргодолнууд гу, али дээрмэшэд боложо арилЬан баяшуу
лай гэрнуудыеш хэдэн Ьунеэрээ нюусаар отоЬон ушарнууд али 
олон байха.

Oii тайгаар ябажа гандашаЬян оргодолнууд залуу бэреэд, 
басагадые отожо, хуснор эдлэхэЬээ гадна, тэдээниие шэбээл1юн



уурхай нухэ уруугаа абажа арилшадаг бэлэйл. ЭнээнЬээ шал- 
тагаантай турэлхпдэйнь уй-хай боложо, yha нелбоЬоо адхада- 
пть- олон удаа тохСолдоо агша Ьэн.

Тэдэ шолмосууд Ьая хул дээрээ гаража байЬан шэиэ бай
далые угы хэжэ Ьалгаагаад, арад олоной хэрэгтэ, революцнин 
хэрэгтэ ееЬэдыгев гуйсэд угэнги эдэбхитэдые газарай нюруу 
дээрэЬээ хюИажа хаяЬан бэсэрээ баяд ноёдой зоргоороо боложо 
байЬан хуушанай уе сагые Сусааха гэЬэн тон муухай Ьэдэлгэ- 
нуудыс хэЬэн туухэтэй. Гэлэг-Жамса эдэ бугэдые толгойлоо 
юм гэхэдэ, ямаршье алдуу угы. Тиихэдэ Санагын дасанай дээ- 
;1э апндаагай ламапар энэ харата уйлэ хэрэгтэ сэхэ хабаатай 
байгаа юм гэжэ Ьуулдэ элирээ юм.

Сапага нютагай дунда шадалтайшуулай- энэ Ьанаашалгы- 
(чь дэмжээгуйнь хуревд уловл гээшэ Ьэн. Оргодолнууд хэр- 
. эгы муухай тоиолго дээрмэдэлгэнуудээрээ дунда шадалтаниие 
| Ьэд1юнн сааша тулхижэрхиЬэн байгаа.

ЭдэбхнтэдЬээ буридэЬэн тусхай дружина шолмосуудтай 
тэмсэл эмхпдхэжэ, тэдээнэй хюдалгаЬаа евЬэдыгее, нютаг зо- 
поо, мун баЬа нютагайнгаа нэгэдэлнуудые хамгаалжа шада- 
Ьан юм.
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Гэлэг-Жамса Шагдарон дайн байлдаанай гал туймэр соо
гуур Санага нютагай хуктэй, эбсэшэгуй дайсантайгаа гу, али 
Цыбнкозтэй уулзаЬэндаа тогтууригуй байдалда орожо, унтаха 
ноиргуй шахуу болоо.

Аяар тэрэ гушаад онуудай хулгеон соогуур нэгэдэлдэ адуу 
малаа тушаахыень баадхагшадай нэгэ и болохо Цыбиковые та- 
няагуйгоо гайхана. Тиихэдэ хсреод наЬатай залуу хун, Дугар, 
шснэ байдал нютагтаа мандуулхын тул^о шармайжа орогшо 
бэлэй: Шнираг шамбай аад, маряатай бэетэй агша Ьэн. Тэрээ- 
нние coxirxue оролдоЬон баяшуулай хубуудые нуга баридаг 
гайтайхан эрэ ябаа юм. Мунео тэрээнЬээ юун улооб? Даншье 
ехээр туража, ганса яЬа арЬан хоёр болонхой, Дугар гэжэ 
тэннхын ямаршье аргагуй. Оройдо эдеэ хоолЬоо гарашаЬан хун 
гэжэ Ьанахаар лэ. Тон хундэ убшэндэ нэрбэгдэжэ, мяха маряа- 
гаа шууЬаншье Ьаа, Эхэ орондоо бэеэ гуйсэд угэнги тула гос
питаль гу, алн медсанбадта ошонгуй дайлалдажа, фашистнуу
дые тургэн Ьуновхэ хэрэгтэ еврыгеэ зоргаулна ха гу? Угэ хуур 

дээрэЬээнь тобшолол хэхэдэ унэн сэхэ патриот хэбэртэй. Тии
мэЬээ убшэндэ собожо тулижа ябаашье liaa, еврыгвв гамнан 

хайрлангуй, шолмос фашистнуудые сохнлсоно ха. Ямаршье гал



туймэр гу, угышье haa ямаршье тама уруу орохоор бэлэн шэн- 
гил. Тиигээд лэ яЬан хэдэргэ болотороо дайлалдажа, булимта- 
рагшадыс усадхахын тулее еерыгее зорюулжа ябаЬаниинь
дутэ хаш.

Теэд Цыбиковэй иигэжэ тураЬаниинь нэгэл таашагуй шэн
ги. Юундэ тураЬан тушаань Ьонирхоогуйгее халаглана. Магад 
эдеэ уЬандаа зохингуй гобожо ябана ха гу?

Дугарай яЬан дагадха болоЬондо Шагдароной хухидэЬэ- 
ннинь хурэхэдэл гэнэ. Юуб гэхэдэ, улаан гараараа бар хусее 
туршалсаха болоо юм haa, тэрээниие ямаршье' ушарта дороо 

^нрахаб гэл:э баярлана ха юм.
Дугар шиираг шамбай ябаа юм haa, еерынь барисашье 

болгонгуй Ьалгаахал. ТОуш хада еертэнь орходоо аяар арбаад 
nahaap дуу. Тэнхээтэй ябаа хадаа аюултайл ааб даа. Али ню- 
таг нугынгаа хунтэй уулзаад, дэмы иигэжэ хоро шараяа гар- 
гана ха губ гэжэ eepliee Шагдарон асуужа оробо. Хэрбээ Цы- 
бикоз хул дээрээ ябажа, нютагаа бусашагша юм haa, Шагда
рон Гэлэг-Жамсын фашистнуудые барантай хамта сохилсоЬон 
тухайнь, Совет ороной хэсуу байдалда ороод байхадань гартаа 
буу барижа, Э::э ороноо хамгаалЬан тухайнь Санагын хун зон
до мэдээ абаашаха ха том. Энээн дээрэЬээ тобшолол хэжэ, ню- 
таг зояшшь нор тухайнь хуушананнгаа Ьаналые хубилгаха- 

даа магад лэ.
Cain гада холынь турэлхид бага сага бии ха юм. Тэдээ- 

нэйнь олонхп зарасанарынь Иэн. Хэды тиимэ ябаЬаншье haa. 
тэдэ еер тухайнь дуулажа, эгээл миинтэ хулеэ шоройдожо 
ябаагуй бшуу гэЬэн тобшолол хэжэ, ееЬэдынгее уг coohoo гар- 
гажа хаяжархихагуй гэжэ шэбшэн гэхэдээ, аяар тэрэ гушаад 
онЬоо нааша баярлажа узеегуй сэдьхэлдэнь наран гарашахадал 
гэнэ. ЭнээнЬээ шалтагаантай досоонь яашгуй Ьайн боложо, он
доо юуншье тухай толгойдом дахяад бу opohoii даа гэжэ ha- 

наадхина.

Теэд Ьамганиинь, хубуу басаган хоёрынь толгойдонь бии 
болошоно. Адуу малаа нэгэдэлдэ угэхэгуй гэжэ Монгол орок 
уруу туужа ороо бэлэй. Хубуу басаган хоёрынь долоо найма 
хурэжэ ябапан байгаа. Тэдэнь амиды мэндэ haa, мунее хорин- 
доо шахажа ябанад. Монголой Уплган нютагта турэлэйнь ху
нууд бии байЬан дээрэЬээ гэр булыень бараг Ьайнаар угтаа 

бэлэй.

Арбаад жэлэй туршада гэртэхюул тушаагаа юушье дуулаа- 
гуй. ДугарЬаа энээн тухай асууха гэЬэн аад, халдаагуй.

Шагдарон хайшан гээд дахинаа Санага уруу ошоЬон ту
хайгаа Ьанаадхиба. Санагын дасангай шэрээтын дуудалгаар 
нютаг уруугаа ошожо, тэрээнЬээ шанга даабарн абаа Ьэн: ба-



яшуул болон тэдээнэй хубуудые эмхидхэжэ, шэнэ байдалые 
унагааха зорилготой сохилтонуудые хэхые захпраа юм.

Тиигэжэ тэдэ хуйхэрнуудтэйгээ хамта оргодолнууд боло

Ьон, элдэб эреэн муу муухай зуйлнуудтэ гараа ургэжэ эхпл- 
ЬэнЬээ хойшо мунеехил зоболон гээшэмни эхнлээ юм гэжэ Гэ
лэг-Жамса Ьайн ойлгодог. Хэрбээ шэрээтын дуудалгаар Санага 
ошоогуй юм Ьаа, ямаршье зоболондо сохюулангуй гарахадаа 
болохол Ьэн. Али шэрээтын хуйхэрнууд Монголой газар уруу 
орожо, еерыень хэЬээхэ гу, угы хэжэ болохо байгаа гэжэ Ьа- 
нахадаа, нюрга уруунь хуйтэн хулЬэн урдахадал болоно.

Тэрэл шэрээтын захиралта дуургэЬэн удэрЬен эхилжэ, му- 
нео хуртэр нэгэшье удаа дулаан гэртэ хоножо, змнлэн унта- 
рнда унтаагуй гэхэдэ ямаршье алдуу болохогуйл.

Теэд шэрээтын захпралтые дуургэнгуй Gaiiхын арга оноо 
гэжэ угы ха юм. берынь абаашахаар нюусаар Монгол уруу 
ерэЬэн баяшуулай гурбан хуйхэрнуудэй нэгэннннь Санагын 
эдэбхнтэд болон пограничнигуудтай буудалдажа байЬаар ба- 
рнгдаад, шорондо еертэйнь хамта Ьууха уедее пахнралтыень 
бэелуулхэЬээ арсаа юм Ьаань, еерыень усадхаха тухай шэрээ
тын зарлнгтай ябаа Ьэмдн гэжэ ЬаймЬараа бэлэй. Гэбэшье тэдэ 
гурбан хуйхэртэй хеерэлдэхэдее, тэдээнЬээ холо байхые орол- 
додог байгаа. Хэрбээ тэдээнэй добтолхо болоо юм Ьаань, убэр- 
пхи  наганаа абажа буудажа урьдихын тула пнгэхэ оаагай бо
лоо !1эн ааб даа. Тиигэжэ бэлэхэнээр тэдээнэй гарта орохогуй 
байгаашье iiaa, шэрээтын зарлнгые дуургээгуйдэ муу гэЬэн 
тобшолол хээд, зубшеехэ ушартай болоо юм.

Магад хамтын ажалда адуу малаа гуйсэд тушаагаад, тэн
дэ нэгэдэЬэн бухы гэшуудтэйнь адли худэлжэ ороо юм Ьаа, 
еерыгее хуби заяандань дайралдаЬан бухы сохилтонуудЬааар- 
шалжа шадахашье Ьэн губ гэЬэн зуйл толгой соонь хирэ бо
лоод лэ зуралзадаг. Тиигээ юм Ьаань, е о р  тушаань ямаршье 
хэ11ээлтэ хашалтанууд хэгдэхэгуй байгаа Ьэн гу гэжэ оимдаа 
мунее |1анагдаха юм. Энээнэй эсэстэ бухы хунуудтэл адли зол 
жаргалаа эдлэжэ, фашистнуудыешье сохиходоо, дуурэн эрхо- 
тэй совет хундэл ябаха тон ха гу? Тиигээ юм Ьаань, Цыбиков 
Дугаршье унэн сэдьхэлЬээ дайсаниие сохнно ха гу гэжэ е е р  
тушаань Ьэжэглэхэшьегуй байжа болохо Ьэн.

Гэлэг-Жамсын толгойдо юун opoitoryii гэхэб даа. Л ли тэрэ 
олон Ьуулгамаршадые удэр Ьунигуй ото худэлгэжэ, тэдээнэй 
хара хулЬыень гоожуулан, зеери хогшолтой болоЬопииш, унэн 
ха гу? Зугеер еерее юу хэдэг Ьэн бэлэйб гэжэ Шагдарон ечр- 

Ьеен асууха юм. Гараа холгоожо, бар хусее гаргажа бутееЬэн 
юушье угы шэнгнл. Иимэ тобшолол хэхэнь хэды хэсуушг.о 
Ьаа,. ондоогоор ямаршье аргагуйл. Гансал ухаагаа худэлгэн,



ямар арга гу, али мэхэ гохоор баян дээрээ баян болохоб гэжэ 
удэр Ьунние илгадгуй оролдодог бэшэ Ьэн аал?! Ямар аргаар 
гаргаша багаар хэжэ, зверитэй болохоб гэжэ Ьуниин зуудэн, 
удэрэй Ьанаан болодогынь уураг тархидань тобойсо бии болоод- 
хино. Хун гээшэ баяжаха тумаа садаха гэдэхээ болидог юм 
гэжэ унэн гээшэ ха.

Нэгэ мэдэн гэхэдээ, Гэлэг-Жамса Санагын гол соо ямаршье 
баян будуун айлЬаа олон адуу малтай гу, али хони ямаадтай 
болошоод байгаа юм. Тиихэдээ биб гэЬэн дээгуур зэргэ ту- 
шаалтайшуултай тэгшэ хеврэлдэхэ, тэдээнтэй адли гу, ушее- 
шье улуугээр гурэн турын удхатай асуудалнуудые шиидхэл- 
сэдэг болоЬоноо мунее Ьайн Ьанана.

Згээ муу таламни юун байгаа бэлэй гэжэ Шагдарон нэгэ 
хэды бодожо узэбэ. Баяжаха тумаа харуу болохоЬоо гадна, 
хэрзэгы хатуугаар арьяатан шэнги зэбуун болоЬониинь хамаг- 
Ьаа туруун толгой соонь ялас гэбэ. Эдэ шэруун зан абираараа 
гу. али аашануудаараа хун зоной дурые гутааЬан хаб гэЬэн 
тобшолол хэн гэхэдээ, нууга соогуур урагша хойшоо ябуултан, 
бэеэ хэхэ газараа оложо ядахадал гэнэ.

Хэнпнешье зарангуй зеерижэжэ шадаха байгаа губ гэЬэн 
зуйл бнп болоод, энээнэй харюу бэдэржэ  ̂ орошобо. берынгее 
улаан гараар убЬэ тэжээлыень бэлдээд, олон тоото малнуудые 
барнхын тула унтаха нойргуйЬее гадна, эдихэ хоолгуй худэл
хэ бологдохо. Тиигэжэ ябаа юм Ьаа, удааншье болонгуй яЬаа 

хаяхаш.
Юрдее олохон лэ Ьуулгамаршад убЬэ тэжээлынь бэлдэхэ- 

Ьяэ гадна. тоогуй олон хони буруу болон малнуудые эдеэлуул- 
хэ, хойноЬоонь харууЬалха, бэлшээхэ, байрыень арилгаха, шэб- 
хо шабааЬыень гаргаха... Тоолохо болоо юм Ьаа, тоогуй олон 
юумэ хэжэ, адагуусан турэлтэнииень хул дээрэнь гаргадаг Ьэн 

шуу.

Гушаад оидо еерынь гэр булын мэдэлдэ бии байЬан ма
лые нэгэ гэр булын ажалаар яашье бии болгожо шадахагуйЬее 
гадна, яашье харууЬалжа хушэ хурэхэгуй. байгаа. Олон хунэй 
ltd  л ажал хэЬэнэй аша уреер тэдэ Ьурэгуудэйнь бии болоЬон

унэн ха юм.
Шагдарон иимэ тобшолол хэЬэнэйнгээ удаа нилээн дуугай 

зогсобо.
Теэд тэрэ гушаад онуудта юундэ иимэ тобшолол хэхэ ша- 

далгуй гээшэ Ьэм? вирынгее гараар олоЬон зеврииемни нюсэ- 
гошуул хамаран абахань гэжэ сууха болотороо сухалдажа 

лбаЬаниинь дутэ ха юм.
Мун-)н хэЬэн тобшолол дээрэЬээ удхатай бодожо узэхэдэнь, 

хун соной mylia Иорожо зеерижэЬэниинь унэн ха юм. Тиимэ
Ьээ Санагын зон еерынь тон зубеер нюдарган гээд, адуу ма-



лаа нэгэдэлдэ тушаахыень дурадхаа бшуу. Унэн дээрээ тэдэ 
зееринь мантан томо шодаргын хусеер олдоЬон шахуул. Оло- 
ной хулЬэ Ьорожо, хунуудэй дээрэ гарааш гэхэдээ Дугар зуб 
хэлэЬэн болоно.

Угы даа, Дугар зуб гэхэдээ энэ толгойм нугее тээшээ бо- 
лошоо гу гэжэ Гэлэг-Жамса Ьэмээхэн маряажа оробо.

Угы, угы! вер тушаагаа тон буруу тобшолол хэЬэн ха. 
Тон буруу тобшолол. Хун нэрэеэ доромжолЬон удхатайл. Иигэ
жэ еерыгее доройтуулхадаа хнирээ гээшэ губ гэжэ еврэеэ 
шагнаархаба.

Нюсэгэшуулдэ адуу малаа гу, хони ямаадаа ажаллуулха- 
даа, хулЬэ хоолынь аарса айруулаар тулэдэг байгаа- ха юм. 
ТиимэЬээ яахадаа тэдээнэй uiyha yha Ьорожо зеерижэЬэн бо- 
лохонь хаб? Юун дээрэЬээ тиигэжэ хунууд тобшолол хэЬэн 
лэ? Уураг тархиингаа хамагЬаа гуйЬэнЬее боложо, нюдарган 
гэгдэтэрээ баяжаЬаниннь дамжаггуй. Теэд бусадай ухаагаараа 
худэлэнгуй, аяга шагаашоод ЬууЬандань би зэмэтэй бэшэ бшууб 
гэжэ Гэлэг-Жамса еерыгее дээгуур тооложо, бусадые шоозузэхэ 
юм.

Нэгэн угеер haa, ямаршье зэмэгуй байхадань нюдарган 

гээд хойноЬоонь ороходонь, ямаршье хун уур хилэнсэгтээ 
баригдажа, тэдэ нюсэгэшуултэй тоосолдожо, yhee хороёо абаха 
баатай болохо ха юм.

Али иигэжэ тон буруу тобшолол хэнэ ха гу? Тугаарайхи 
еерыгее олоной хулЬэ шуЬаар зеерижееб гэжэ шиидхэЬэниинь 
зуб ха гу? БаЬа дээрмэдэлгэ тонолгонуудые эмхидхэжэ, эдэб- 
хитэдые хэЬээхэ гэжэ тэдээнэй хойно1юо агнажа ороЬониинь 
ямар удхатай болоноб? Хайшаншье гэхэдээ, энээндэ гараа ургэ- 
хэ ёЬогуй байгаа. Али ондоогоор юушье хэхын аргагуй боло- 
шоЬон байгаа гээшэ Иэн ха гу? Хэрбээ дасангай шэрээтын тэ
рэ муухай Ьуйдхэлгын .даабари угеегуй юм Ьаань, адуу малаа 
туужа ошоЬон зандаал Монгол ороной газар уЬан дээрэ мунее- 
шье энхэ тайбан ажаЬууха Ьэм гэжэ Ьанан гэхэдээ, буришье 
орлихо дуранайнгаа хэды хурэбэшье, бэеэ барихал баатай бо

лоно. Бухы ажаЬуудалынь Санагын дасангай шэрээтэЬээ бо
ложо, ЬамарЬандал узэгдэнэ.

ХойноЬоонь тэрэ гурбан хуйхэр элшэнэрые эльгээгээгуй 
юм Ьаань, хуйЬэндее нёлбожо, юуншье тухай Ьанаата болон- 
гуй, зол жаргалаа эдлэхэ ёЬоороо эдлэжэ Ьууха Ьэн. Теэд шэ
рээтын даабари дуургээгуй юм Ьаа, тэдэ хуйхэрнуудэйнгээ Ьа- 
барЬаа хосорон Ьалажа болохо байгаа Шэрээтын даабари’паа 
уламжалан, даншье олон тонолго дээрмэдэлгэнуудээр гараа 
шуЬадаа бэлэйл. Дугарай хэлэ11эн дээрэЬээ тобшолол хэЬээрнь 
хада энээнииень Санагын хэншье хулисэхэгуй гэжэ унэн ха.

Нэгэдэлэй хэды гэЬэн олон тарган шахамалнуудые хюда-



ж а ЬалгааЬанаа мунее Ьанахадань, Гэлэг-Жамсын толгойн 
уЬэн бодошоходол болоно. Хэндэшье зэмэ хээгуй тэдэ дурбэн 
хултэ адагуусан турэлтэниие хюдан усадхаЬан ушарынь нэгэл 
таагуй муухай гу, али зэрлиг зэбуун зуйл байЬан шэнгил.

Нютагай эдэбхитэдэй болон хилын харуулшадай байрыень 
хуреэлжэ ороходонь, бэшэниинь шудее зуун буудалдаа юм. Ха- 
рин Гэлэг-Жамсада хоёр жэлэй туршада ойгоор тэнэжэ, тонол- 
го дээрмэдэлгэнуудые тоо тоомшогуй олоор хэЬэниинь даншье 
хашартай болошоЬон байгаа. ТиимэЬээ бэеэ тушаажа «амарха» 
дуранайнгаа хурэЬэн дээрэЬээ буудангуй Ьуужа угее бэлэй.

Хилын харуулшадые болон Санагын эдэбхитэдые буудаха 
гэбэлынь еертэнь эгээл хурдан буу байгаа юм. Бэшэниинь ба
рандаа бердаан буутайнууд Ьэн. Тэдээнэйнь Ьомонуудаа дуу- 
Ьамсаарнь, ямаршье зоболигуйгеер баряа Ьэн ааб даа.

Газар дорохи гэрэйнгээ шагаабаряар еерынгее оргодолнуу- 
дай тухаараа буудалдахые, Ьомонуудайнгаа дууЬахада, бэеэ 
тушаахыень хаража, эдэ хуйхэрнуудтэ «амарха» сагынь ту- 
лажа ерээ гэжэ шэбшэжэ ЬууЬанаа Ьанана.

Эдэбхитэд болон хилын харуулшад газар дорохи гэрэйнь 
уудэндэ туласа ерээд Ьэн. Тиигээд:

— Эндэ хэн бииб, бэеэ тушаагты!— гэжэ газааЬаа хашха- 
раа юм. ,

Дууниинь аргагуй танил шэнги Гэлэг-Жамсада дуулдаад, 
энэмни хэн агша бэлэй гэжэ абаЬаар танибагуй.

— Гэлэг-Жамса Шагдарон, бэеэ тушаа,— гэжэ баЬал тэрэ 
хоолой хашхараа Ьэн.

Тэрээниие таниЬаар:
— Дугар, бу айгты: нухэдтэйгее орогты. Буудахагуйб, 

юуб гэхэдэ бэеэ тушааха аргаа оложо ядажа байнаб,— гээ Ьэн.
«Гэлэг-Жамса, бэеэ тушааха арга оложо яда хадаа верее 

наашаа гаража ерэ»,— гэжэ Дугар хашхараа Ьэн.
Бэеэ тушааЬан сагЬаань хойшо арбаад гаран жэл унгэрее. 

Тэрэ гэЬээр хаагуур ябаагуй, юу хээгуйгвв тоолохо болоо юм 
Ьаань. ута унжагай болохо. Энэньшье энэ. Хиналтада ороЬон 
уе сагЬаань хойшо Монгол уруу гэртэхюулдээ бэшэЬэн нэгэ
шье бэшэгтэнь харюу ерээгуй, ушвв тэдэ бэшэгуудыньшье гэ
дэргээ бусажа ввртэнь угтвегуй. ТиимэЬээ мунее турэлхид ту
хайгаа юушье мэдэнэгуй. ЭнээнЬээ боложо, уйдаха гашуудахаа- 
раа болохо ушарнуудынь олоор тушаалдадаг.

Турэлхид тухайнь юу мэдэжэ ябаЬыень Цыбиков Дугар- 
Ьаа асууха гэЬэн аад лэ, яашье зурхэлеегуй юм. Тэрэ Ьураха 
угэнуудынь хэлэнэйнь узууртэ ерээд байЬан шахуу Ьэн. Ьуул- 
дэнь энэ еерынь эбсэшэгуй дайсан байЬан Дугар ЦыбнковЬээ 
дутынгее хунууд тушаа асуугаагуйгое халаглажа, толгойгоо 

ш аажа ороо юм.



Цыбиков Дугарай ухибуун ябахадань, орой этэшэЬээнь 
сааша ошохогуй гэжэ Ьанадаг ябаа. Али звери хогшолоо баг- 
таажа ядаЬан баяд ноёд угытэйшуулэй ухибууд тушаа баран
даа еертэнь адли дорой муу бодолтой ябаЬан гээшэ ха гу? 
ТиимэЬээ Дугар тушаа Ьанадагынь тэрэ уедее баЬал зуб бай- 

Ьан гээшэ ха гу?
Тэрэ сагтаа угытэйшуулэй хубууд, басагад эрдэм ном шу- 

далжа шадахагуй, гансал адуу мал харууЬалхын тула турэЬэн 
гэжэ Ьанадаг ябаа. Ганса Гэлэг-Жамса еврее тиигэжэ бододог 
бэшэ, бухы зееритэйшуул тиигэжэ бододог Ьэн хаш. Тэдээнтэй 
хеерэлдэхэдэ, барандаал еертэйнь нэгэ адли Ьаналтай шэнги 
агша Ьэн. Баяшуул болон тэдээнэй дундаЬаа тушаал дааЬан 
ноёд Ьайдууд угытэйшуулэй урэ хуугэдые уг залгуулан барлаг 
богоол байлгахын тула заяанайнгаа захяагаар эхэ эсэгэдээл 
адли адуу малнуудай шэбхэ шабааЬатай зууралдаха ёЬотой 
юм гэжэ номнодог бэлэйл. Тиихэдээ .эдэ бугэдэеэ зараса бо- 
гоолнуудтаа бухвер ойлгуулхын тула усэд нэтэруу оролдолго 
гаргадаг байЬаниинь баЬал ойлгостой ааб даа.

Энэ дээрэ хэлэгдэЬэн номнолдо Гэлэг-Жамса унэн сэдьхэл- 
Иээ этигэдэг ябаа юм. Цыбиков Дугартай уулзаа ушараагуй 
юм Ьаа, мунее хуртэршье тэрэ Ьаналаа Ьэлгэншьегуй байхадаа 
болохо Ьэн. Дугар дээрэЬээ тобшолол хэхэдэ, зееритэйшье, зее- 
ригуйшье айлай баганууд адли тэгшэ эрдэм ном шудалха ша- 
далтай гэжэ элирнэ. Магад угытэйшуулэй дундаЬаа Ьубэлгэн 
ухаатайшуул олоор турэнэ ха гу гэжэ Гэлэг-Жамса еерЬеен 
асуугаад, энээндзэ харюу бэдэржэ бодолготсно. Ульгэр онтохо- 
нуудые хеерэхэ гу, али зохёохо болоо Ьаа, орой газаагаа ган 
гэхэ нохойгуй угытэй ядуу убгэд лэ туурээдэг бэлэйл. Суглаа 
хураал дээгуур гу, али найр наадан дээрэ сэсэ буляалдахада, 
баЬал юрын арадай дундаЬаа гараЬашуул байгаа баридаг Ьэн 

ха юм.
Энэ Ьаналыень ушее юун гэршэлнэб гэхэдэ, уе наЬаараа 

Гэлэг-Жамсын эсэгын адуу малые харууЬалжа, аарза айруул- 
Ьаа ондоо юушье эдижэ узеегуй Цыбигэй хубуун Дугар батал- 
нал.

Энэ бодолЬоон удхатай инэ" xaftpais. ! с-.мгаяа тэоэриы таа- 
лажа эрхэлуулхэеэ болиЬоор арГаад жэл бмочхой гг,жэ шэб- 
шэнэ. Тарган Ьамганайнь шарз:' нюдэд&й:-г3 урда тобойсо бии 
болоходол гэнэ. Санагын дасангай шэрзэт-ын угэдэ орожо, би- 
дэнээ юундэ орхижо ошообши цаа гэЬэнпт -угаар еерьгэнь шоо- 
узэжэ байЬандал хурса нюдэдее узуурлэп птубгэдэхэдзл болоно.

Гэлэг-Жамсашье Ьамганайнгаа юундэ с^халдаЬые тухайл- 
на: хунэй угэдэ орожо, турэЬэн хунуудээ харкин газар уЬан 
дээрэ хаяжа ошоходоо, тэнэг лэ амитан байгааш даа г-эжэ шо
рой богто худхан, элуур юушье еерЬеень ’/лоенэгуй хэбэртэй.



Гэр булынге© урда ехэл зэмэтэйгээ Шагдарон Ьая мунеел 
ойлгожо, еерыгее хэхэ газараа оложо ядана. Аргын бии агша 
Ьаа, газарай. габа уруу орожо, турэл хунуудэйнгээ уур хилэн- 
сэг11ээ хоргодошоЬон хун гэжэ хоргодохо газар бэдэрЬэндэл 
нуугынгаа булан тохойе шэртэжэ ороно. Теэд тиимэ таатай зо- 
хид ямаршье нухэн гу, соорхой харагдабагуй.

Магад инаг Ьамганиинь гу, али ури ухибуудынь муу муу
хай уйлэ хэрэгуудэйнь тулвв инаг нухэр гу, угышье haa, эсэ- 
гэ гэжэ нэрлэхээ apcahaH ха гу гэЬэн дан шэруун зуйл толгой 
соонь бии болоод, Шагдарониие айлган Ьунэожэ оробо. Тиихэ- 
дэ знэ арбаад жэлэй туршада оерЬоен ямаршье мэДээ абаагуй 
туда хосорон Ьалаа гэжэ тооложошье болоо.

Угышье haa, турэл хунуудынь эдэ хушэр хундэ он жэлнуудэй 
эрьюулгэ соогуур тэсэнгуй, хосорон ЬалаЬаншье байхадаа ма
гад. Теэд эдэ бугэдэдэнь зэмэтэй, тон ехэ зэмэтэй хуниинь Гэ
лэг-Жамса юрдее оерее болоноб гэжэ Ьанан гэхэдээ, гартахи 
автомадаараа еерыгее энэ доронь буудан ЬалгааЬайб гэжэ зам- 
гыень татахын тэндэ мэдээ орон зог гэжэ бэеэ бариба. 0ерын- 
гее rtipaap еерыгее хороохын орондо нэгэ хэды фашистнуудые 
хулНеень буулгаад, тэдээнэй hoMOHhoo унахада хамаагуйл. Тии
мэЬээ еертее гар х\'рэхэ ЬаналЬаа мунее дээрээ арсалши. Юуб 

гэхэдэ, хэзээшье еерыгее хэЬээжэ урьдихэш.
Гэбэшье толгой соонь элдэб олон зуйлнууд мэеэ буляалда- 

Ьандал беегнэрэн хурмэлдэнэ. Тэдээн coohoo тобойсо мондойжо 
гараЬан гол шухалынь юун бэ гэжэ илгаруулхань тон хэсуу. 
Тархтшь мэнэ мэнэ хаха дэлбэ буухаа байЬандал лугшан, тэрэ 

олон эреэ маряан зуйлнууд ccohoo еертэнь туЬа болохоор Ьэ- 
нэгтэй Ьайниинь шэлэжэ бирахаар бэшэ болоЬондол шууяна. 
Юу хэлтэй, яалтай гээшэб гэжэ Гэлэг-Жамса шэбшээд, энэ бу- 
тархаа байЬан толгойгоо сэлмээхын тула Hyyrahaa гараад, ту
руу линиингээ урдахи гу, угышье Ьаа хойнохи талмай дээгууо 
гуйжэ ороЬсн хун гэжэ шэбшэбэшье. тэндэЬээ гараадхибагуй. 
Магад еер тухайнь Цыбиков Дугарай толгой соо Ьайн Ьайхан 
бодол орой угы байжа болоо. Тиигээшье Ьаань, юунэйшье бо- 
лоогуйдэл еерыгее харуулхые оролдоно ха гу гэЬэн асуудал 
тэрэ бнпсагар зуйлнууд сооЬоон тобойн гаража, Цыбиков тухай 
баЬал бодолготожо ороно. Ушее Дугар хубуунэй арайл арба 
хурэжэ ябахадань, ури шэрэтэйш гэжэ эсэгыень хашаад хаа- 
гаад, тугалтай унеэень намнажа абаашаЬанаа Гэлэг-Жамса 
мун«® мартаагуй. Энээнииень Дугар яахадаашье Ьанана ёЬо
той. Эсэгэнь орой дуугай байжа унгэрее юм. Тиихэдэ бишы
хан Дутар бархнржа удэшее бэлэй. Гэлэг-Жамса харюудань 
ташуураараа закаЬанаа Дугартай уулзан сасуу толгойдоооруул- 
жа. ’•’эрэл аашымтгп тулэе энэ дором Ьалгаахань гэжэ ЬанаЬа- 

ккик:ъ бараг унгэрез юм.



Тиихэдэ Гэлэг-Жамса тэнхээ шадалтай, юунЬээшье айха 
сухариха гээшые мэдэхэгуй ябаа. Багахан шадалтай айлай га- 
2 аа Ьайн юу хараа узээб, тэрэнээ яашье энэ тэрэ шалтагаан олоод 
лэ, гартаа оруулхые оролдодог бэлэйл.

Эгээл тэрэ шалтагаан дээрэЬээ Цэбэгэй Дугар вертэнь су- 
халдалса, шудее зуунхай, нюдэдее узуурлэн угтаа гэжэ Гэлэг- 
Жамса мунео тобшолол хэнэ. Бухы муу муухай аашануудги"' 
тулее оерыень газар дэлхэйн нюруу дээрэЬээ усадхажархихаар 
бэлэн байна ха гу гэжэ Дугартай уулзахадань харагдаа юм. 
Тиихэдээ зэрлиг зэбуун, хэрзэгы муухай арьяатан шинии ху- 
Л0 е шоройдожо ябаЬанай хэрэг бага гээдшье Ьалгаажархихаар 
бэлэн байЬандал нюдэдынь ёлогошон, юрэл е©рынь узэн ядажа 
байхадал хамарайнгаа нухэнуудээр шуухирхань буришье Ьу- 

Р00ТЭЙ бэлэйл.
Тиихэдэ бэеэ барингуй, Дугарые буудажархиха дураниинь 

хэды хур0 0  Ьэм. Теэд яашье тэрээниие буудахын аргагуй бай
гаа юм. Юуб гэхэдэ, тэрээнэй хажууЬаа хубуудынь орой холо- 
донгуй, энэ шудхэр хаанаЬаа ерээ хаб гэжэ отоод байЬандал 

узэгд0 0  Ьэн ааб даа.
Нэгэн уг0 0 р Ьаа, тон Ьэргэгээр бэеэ барина гэжэ эли бай

гаа юм. ТиимэЬээ Дугарые хулЬоонь буулгахань хэсуу асуудал 
хэбэртэй. Муу муухай юумэндэ еерынь гараа ургэхые тухайлаа 
хадаа ямаршье ушарта туруун буудажа урьдихэ. Теэд буудаха 
талаар хэр байгааб даа?

Ах, Ьанаадхиба: Дугар ушее эдир залуудаа улаан гуйдэ- 
леер ябаЬан гурые гу, шуумайЬан бодон гахайе сахюур зам- 
гатаар гар дээрэ! 1ээнь орой алданагуй гэлсэдэг бэлэйл. Тиимэ
Ьээ Дугарай сэхэ урдаЬаа буу тодхожо бирахагуй байЬанаа 
Гэлэг-Жамса ойлгоодхибо.

Цыбиковэй шудео зуушаЬаар тухайлхада, тэрээниие юушье 
хулисэхоер бэшэ хун гэхэдэ ямаршье алдуу болохогуй шэнгил. 
ТиимэЬээ тэрээниие усадхаа Ьаа?.. Теэд хайшан гэжэ тэрээниие 
хулЬеонь буулгахаб? ЯЬан туранхадха болошоЬон Дугарые 
даража унагаагаа юм Ьаа, хушэ хурэхэ байЬаниинь тон эли. 
Теэд тиигэжэ аашалха зохид ушар тохёолдохогуй ха юм. Зу- 
ге©р Цэбэгэй Дугарые юундэ Ьалгааха гэЬэн зорилго табина 
бэлэйб гэжэ Гэлэг-Жамса 0 ©рЬ0 вн асууба. Туужа абаашаЬан 
тугалтай унеэнэйнь тул0 0  тэрэ уЬео Ьанана юм. Теэд ямаршье 
харюу оложо шадаагуйдее голхорно. Гушаад онуудта тогтоо- 
Ьон нэгэдэлдэнь 0 врынь тохёолдуулЬан харата муухай ааша- 
н УУДые хэзээшье толгойЬоонь гаргаагуйнь дамжаггуй. Эдэ бу- 
гэд0 0 р тобшолол хэхэдэ, ушво оорыень угтаЬан дээрэЬээ ту

хайлхада, орой ямаршье угэгуйгеер буудажархихаар бэлэн 
гээшэ ха гу гэжэ Ьанагдаха юм. Теэд юундэ уулзан сасуунь



буудаагуйб? Али иигэхэ тухайнь буруу Ьанана ха гу? Тэрз 
удаа буудаагуйшье haa, хожом буудажа болохо ха. Туруун лэ 
тэрэ бэдьхые Ьалгаагаа юм liaa, энэ дэлхэй дээрэ нэгэ хэды 
соо амиды мэндэ ябаха аргатай болохо ха губ гэжэ Гэлэг- 
Жамса тээлмэрдэжэ хургысана.

Толгой соонь сугларшаЬан зуйлнууд бэе бэеЬээ мэеэ бу- 
ляалдаЬандал хэн юумнай диилэхэб гэжэ аашалалдана. Дуга
рые Ьалгааха тухай шэбшэхэдээ гу, али зобоходоо, яашгуй ехэ 
алдуу гаргана ха губ гэжэ Гэлэг-Жамса ©ерЬеен асуужа оро- 
шобо. Дугар фронтын туруу зэргэдэ ябаа хадаа еерынь хабаа- 
далгагуйгеер туулганай хоол хунэЬэн болохо гу? Угышье haa, 
яЬан туранхадха болошоЬон хадаа фронтын хушэр хундэ эрхэ 
байдалые тэсэнгуй будэрэн унаха ха гу?

Гэлэг-Жамсын энэ мэеэ буляалдаЬан зуйлнуудЬээ толгой
гоо сулеелхэ гэжэ дайсанай хамгаалгын бухэжуулгэнуудые 
шэртэхэдэнь, нэгэшье фашист харагданагуй. Фашистнууд га
зар уруугаа шэгэжэ, хэндэшье харагдахаа болитороо бэеэ нюу- 
жа шадаа гээшэ ха гэжэ бодоно. Тэдэ шолмосууд совет сэрэг
шэдэй атакада бодоо юм Ьаань, тумэр туулгаар угтаха гэжэ 
зэЬэихэйнууд ха.

Гэлэг-Жамса Ьая фронт ерээд байхадаа, фашистнууд ма- 
найхиниие олоор лэ Ьалгааг гэжэ Ьанадаг Ьэн. Юундэб гэхэдэ, 
совет засагай тогтоЬонЬоо боложо, энэ Ьуулшын арбаад жэлэй 
туршада зоболон соогуур ухэЬэн амиды хоёрой хоорондо яба- 
наб гэжэ Ьанадаг ябаа юм. Мунее энээн тушаа орой мартанхай. 
Фашис нохосуудые сохиходоо, шудее зуужа орошодог. Аргын 
бии юм агша Ьаа, тэдээниие тон олоор лэ жагсаалЬаа гаргахын 
тула ехээр оролдодог болонхой. Юундэ энэ талаар оролдолго 
гаргадаг болоЬоноо баЬал Ьайн мэдэдэг: фашис шолмосууд хун 
зониие зобоожо, шуЬа нужеер гол мурэнуудые урадхаЬыень 
хаража, ойгоо гутаа юм. Хэрбээ тэдэ шудхэрнуудэй дайн байл- 
даа эхилээгуй юм Ьаань, хаба дундаа ябаЬан ямаршье зэмэ 
хээгуй мянга миллион хунууд хосорон Ьалахагуй байгаа. Тии
мэЬээ хамаг юумэндэ фашистнууд лэ зэмэтэй гэЬэн шиидхэбэ- 

ридэ ерэжэ шадаа.
Фашистнуудай хамгаалгын туруу линиин нууга дээгуур 

хунэй бултагалзахада, Гэлэг-Жамса буудаадхина. Теэд тудаа 
юм гу, али угы гу, тэрэнь дахяад харагдахаа болишоно. Ингэ- 
жэ еерЬеень еергуй хоёр хултэ хуниие буудажа, ами наЬан- 
тайнь хахасуулха тушаа хэды оролдоошье Ьаа, еерее энэ та- 
ма соогуур амиды улэжэ, алтан дэлхэйгээ х а р аж а ' ябахяЬаа 
гадна, гэр булэтэйгее уулзажа магад губ гэжэ олзуурхалаг. 
Юрдее хэдэн жэлэй туршада зобохын тухай зобоошье Ьаа, 
саашадаа зол жаргалаа эдлэжэ, эдлэхэ ёЬотой наЬаа гуйсэд 
эдлэжэ болохо ха губ гэжэ нарилхые оролдодог болонхой.



Гэб гэнтэ автомадууд хусалдажа, дайшалхы позидиинь 
хажуудахи дурбэн дабхар гэрэй урагшаа хараЬан уудэнэй ха
жууда бэеэ нюуЬан фашиетнууд урагшаа мулхижэ оробод. 
Тиигэхэдээ, нэгэ заа гуйгеед хэбтээдхинэд. Ушее буудасагаагаад 
абанад. Гэбэшье урагшаа дугташаха гээшэнь яаш аргагуй. 
Тиигэ тиигэЬээр алхам алхамаар дутэлжэ, Гэлэг-Жамсын жэ- 
хыдэЬэниинь хурэшэхэдэл болоно.

Автомадуудай Ьомонуудшье шабжаргайдан, нуугынь дээ
гуур эшхэрэлдэн ходорнод. Зарим Ьомонуудынь нуугынь ур- 
дахи шорой сохин унанад.

Зузаан бодолдо улгыдуулЬэн Гэлэг-Жамса Ьаял нойроо сэл- 
мэЬэндэл боложо, хоёр гурбан алхам гуйлдеед лэ хэбтэсэгээл- 
дэЬэн фашистнуудые хараадаа оруулан, тоншосогоожо оробо. 
Хэбтэхэдэнь буудаашадынь ундэгэд гэбэшье, хул дээрээ тог- 
тонгуй арбаганалдаад лэ унанад. Энээн дээрэЬээ тобшолол хэ
жэ, лаб хулЬеень буулгабаб гэжэ хухибэшье, хэрбээ фашист
нуудай талада ороо юм Иаам, еертэм туЬа хургэжэ, абарха 
аа гу гэЬэн асуудал толгой соогуурнь зуралзахадал гэнэ. Теэд 
хайшан гээд абаржа болохоб гээд, энээндээ харюу оложо ша- 
даагуйдее голхорон алдабашье, фашистнуудые олоор Ьалгаагаа 
юм haa, амиды мэндыень гу, али мунее хаана байЬыень орой 
мэдэхэгуй гэр булэтэеэ уулзаха болзорни улам дутэлхэ Ьэн ха 
гу гэжэ бури хорхойтон, улам гааруугаар буудажа, фашист
нуудые хойно хойноЬоонь будэруулжэ мэдэнэ.

Дайсанай табан танкнууд гурба-дуроэн дабхар булэг гэр 
нуудэй caaHaliaa гаража ерэбэ. Тиигээд ееЬэдынь нууга тээшэ 

шамдашабад.

Ехэ буугай буудаха дуулдаад, тэдээнэй нэгэниинь утаа- 
гаар бадхашаба. Манайхин ехэ буугаар буудажа эхилээ ха 
юм даа. Магад мунеехи. Цыбиков Дугарай расчет буудажа, 
болоо ха гу гэбэшье, танкнуудайнгаа хоёр хажуугаар урагшаа 
дугшаЬан фашистнуудые буудажа мэдэнэ.

БаЬал лус гэНэн тэЬэрээн соностоод, ушее нэгэ фашис 
танк гал дулвер улаабхишаба. Нугее гурбаниинь нэгэн доро 
^угадажа мэдэбэ. Тиигээшье Ьаань, ^шее ноггниинь ехэ буугай 
Ьомондо дайрагдажа Ьалаба. Хсёрынь гэряуудэй саагуур хор- 
годон харагдахаа болишобо. Тэдээнтэй хамта фашис сэрэгшэд- 

шье зугадаа.

Гэлэг-Жамса хэды фашисты, хул he out '  /улгаЬгнаа тзоло- 
хо сулевгуй худэлее. Мунеел нпг^ заа зг-..vi абажа, макай охэ 
буу хаанаЬаа фашис танкнуудыэ угтаа ха . Ьонирхобошье, Гэ- 
лэг-Жамса тэрээнине хаанашье хараагуйдое нэгэл аягуй гэхэ 
гу даа, али таашагуй байдалда ороходол болобо. Теэд иимэ 
байдалда удаан байбашьегуй, баЬал мунеехи гэрнуудэй саана-



haa фашис солдадууд бии болоод, урагшаа жудхэжэ захалбад. 
Тэдэ манай сэрэгшэдэй буудалгые дабажа шадангуй, уйлсын 
мэлигээн шулуун дэбисхэр дээрэ хэбтэхэ баатай болобод.

Гэлэг-Жамса альган дээрэдэл элитээр хэбтэ)1эн фашист
нуудые туужэ оробо. Хэды манайхинда сохюулан хосоржо 
байгаашье haa, фашистнууд хашхаралдаЬан бэеэрээ гуйлдэжэ 
бодоод лэ, урагшаа дугташасагаалдан, манайхинай мэдэлэй 
талмай дээрэхн гэртэ дутэлхые оролдонод. Заатагуй энэ гэрые 
буляан абаха зорилготой ха гэжэ haHaxaap лэ. Фашистнуудай 
хашхаралдаха гээшэнь аргагуй. Даншье хажараар, хара шул- 
Ьэнэй адхарма муухайгаар Ьухирэлдэхэ юм. Нэгэл ой гута- 
маар дуулдана.

Урданиинь нэгэшье удаа бии болоогуй шэнэ зуйл Гэлэг- 
Жамсын толгой соо ялагас гэбэ. Тиигээд нууга соогуур шам- 
дан, тэрэ гэр соо opohoop, фашис шолмосуудые сонхоор буу
дажа оробо. Тиихэдээ бодолготоно: фашистнууд энэ гэрые бу
ляан абаг даа, тиихэдэ еертэйнь юун болохоб? Тэдээнэй Ьа- 
барта орожо болохо ха гу? Тиигээд?.. Магад дайн байлдаан
да дахин орохоо болнжо, энэ тама coohoo амиды мэндэ гара
жа болохо гу? Хэрбээ тиигэхэ Ьаань, бэеэ тушаажархихида ямар 
бэ? Амиды мэндэ улэхэ улэхэгуй хоёроо урид мэдэгшэ Ьайб! 
Теэд бэеэ тушаагшье гэг даа... Ьамгантайгаа гу, али ухибууд- 
тэйгээ уулзаха сагынь улам дутэлжэ, тиимэ арга боломжонь 
улам ехэ болохо ха гу? Фашистнууд булигдажа байЬан тула 
еертэнь орой анхарал хандуулангуй, Германн уруугаа тургэн 
ябуулха гээшэ ха гу? Хэрбээ тиигэжэ ябуулаа юм Ьаань, тэн- 
дзЬээ ямар нэгэн аргаар дайн байлдаанда хабаадаагуй гурэндэ 
эльгээхэ гуйлтатайгаар хандаад хангаагуй юм Ьаань, тэрьедэн 
гараха арга олдохо гу? Тиимэ гуйлта барихадаа, монгол ун- 
дэЬэ яЬатанби гээд Монгол орон орохо табилга гуйжа ханда- 
хадань, лнээндэнь зубшееЬэн харюу угтэхэ ха гу? Магад яашье 
оутэхэгуй хни тооЬоор толгойгоо дуургэжэ зобооно алтай? 
Угыпгьп haa, урдандяа баян хун байЬанби, совет гурэн турэ зее- 
риием буляан абаад. гэр булыемни салдаган болгоо. тиимэЬээ 
танда ал5а хэхыемни зубшеегыт гэжэ фашистнуудта хандаа 
Ьаань, юун гэхэб? Теэд урдандаа хэды ехэ зееритэй байгаашье 
Ьаа, мунее нюеэгэндее орошоЬон амнтанние еегшевхэ хэн нэ- 
гэн хурэнгэтэн г\'рэндэ олдонгуй байхадаа болохо. Тэндэ ган- 
сал мунгэнэй хусеер бухы юумэн хэгдэнэ ха юм. Мунгэ зее- 
ритейл хадаа хундэ тоологдохо. Мунее нюеэгэн ябаЬан еерыень 
шорой бсгЬсо доогуур харахадаал болохо.

Гэлэг-Жамсын сспхоороо урагшаа хараЬаниинь гартахи 
пистоледзэрээ нэгэ фяи-ист занган, уйлсын шулуун дэбисхэр 
дээрэ хэбтэЬэн фашистнуудые намнажа мэдэнэ. Командирынь



хэбэртэй. Гэлэг-Жамса тэрээниие хараадаа орууламсаараа, шаб- 
хаа даражархиба. Тэрэнь тэмтэрэ тэмтэрЬээр, шулуун дээрэ 
Ьандайшаба.

Эгээл энэ уеДэ захиралта соностошобо:
— Хубууд, доодо дабхарта фашистнууд сумэрэн ороо. Доо- 

шоо тургэн буужа, шудхэрнуудые сохиёбди. Тургэлэгты.
Гэлэг-Жамсашье энэ захиралтые дуулаЬаар, бусадтай хам

та доошоо шамдашаба. Гэшхуур еедэ шамдажа ябаЬан хоёр 
фашистые буудажа урьдибэ. Ьомонуудай эшхэрэлдэхэнь арга- 
гуйл. Фашис шолмосууд энэ тэрэ тулга баханын саана гу, али 
булан тохойдо хороод буудахаараа болонод.

Гэлэг-Жамсын хажуугаар Ьомонууд эшхэрэлдэн, саанаЬаа 
жэхыдэЬэтэй болошоно. ТаЬалгын уудэнэй caaHahaa еерыень 
шагаахаа байЬан фашистые Гэлэг-Жамсын урьдижэ буудаЬа- 
ииинь, тэрэнь автомадаа алдабашье, унабагуй. Гарынь оноо 
бшуу. Ьуулдэнь тонгойгоод, нугев гараараа буугаа абахынь 
тэндэ тэрээниие Ьалгаагаад, гэшхуурээр доодо дабхарта шуран 
бэрхээр буужа, лестницын доро хоргодоод хараашалЬаниинь 
сонходо тодхоотой ехэ буу тээшэ фашистнууд маряажа, расче- 
дынь гарта оруулха хусэлэнтэй дутэлжэ ябабад. Тэдээниие 
тэндэЬээнь буудажа оробол. Фашистнууд ехэ буугайхидта ан
харалаа хандуулхаа болижо, хаанаЬаа нюрга уруумнай бууда- 
ба хаб гэЬэндэл зог гэбэд. Гэбэшье Гэлэг-Жамса тэдээниие ша- 
дал мэдуулэн хиргахаараа болоно. Тиигэжэ тэрэ бэеэ нюугаад 
байЬан тула ямаршье хохидолдо оронгуй, ехэ бууда добтолЬон 
шолмосуудые Ьалгаагаад. ехэ буугай хажууда нюдэ сабшаха 
зуура хурввдхибэ. Хунэй танихаар бэшэ шахуу болошоЬон 
хоёр сэрэгшэ уйлсээр наашаа дабхижа ябаЬан дайсанай танк
нуудые сулввгуй буудажа байбад. Yuies нэгэ сэрэгшэ шарха- 
танхай ёолохо юм. БаЬа нэгэниинь амигуй хаш: худэлэнгуй
хэбтэнэ. Теэд тэдэ хоёрто угэ андалдаха сулввнь угыл: уйлсэ- 
дэхи танкнуудые Ьалгаахын тула нэгэниинь буугаа залана, 

нугеедэнь Ьомолоод буудажа мэдэнэ.
Хараагай хажуудахинь:
— Нухэр сэрэгшэ, снарядуудые абаад угэлши!— гэжэ хаш- 

хараадхиба.
Гэлэг-Жамса снарядуудые асаржа угэхэ Ьамбаандаа сон- 

хоор газаашаа хараадхиба: хоёр танк утаагаар бадхан зогсо- 

шонхой байба.

Шулуун гэрэй ханануудай дорьбоонЬоо Гэлэг-Жамсын 
хоер шэхэн дулинржэ, орой юушье дуулахаа болихоЬоо гадна, 
юушье оножо, нюдэдынь харанагуй шахуу. Тэрэ хэды снаряд 
асарЬанаа тоолоогуйшье Ьаа, арбаадые ехэ бууда духеежэ та- 
биЬанаа тухайлна.



Ехэ буугайнгаа xapaahaa Ьалангуй зогсо!юн сэрэгшэ пилот- 
коо толгойЬоонь абажа, снарядай хайрсаг дээрэ ЬууИан хойноо:

— Зургаан танк Иалгаагаабди. Гурбаниинь зугадаа, — гээд, 
Шагдаронине танижа асууба. — Гэлэг-Жамса, хаанаИаа бии 
болообши?

ХулЬэ шорой xocplioo харлашаЬан нюуртай энэ сэрэгшые 
хоолойгоорнь Цыбиков Дугар гэжэ Гэлэг-Жамса таняад:

— Дугар, хара шорой болошоНон нюурааршни хэн бэ гэ
жэ танихаар бэшэ болошоош!— гэбэ.

— Тээсгэн таняагуй Иэнши. Юрдеел намайе таниха дура- 
гуй хэбэртэйш. Тиимэ шалтагаан шамда бии ха юм даа,— гээд, 
Цыбиков пнлоткоороо нюураа аршасагаана.

— Тээсгэншье таняагуй Ьэм, мунеешье танибагуйб. Дугар, 

зорюута танинагуй гэжэ Ьанана ё!ютойш.
— Ондоогоор аргагуйл. Гэлэг-Жамса, намайе нээрээ та- 

няагуйб гэнэ гу ш ?  Лли таняашьс h a a ,  зорюута тиигэжэ ДУУ- 
гараа юм гуш?

— Хулисэ, Дугар: таняагуйб гэжэ сэхэ уруунь хэлэнэб, 
— гээд, Гэлэг-Жамса хундеер Ьанаа алдаба.

— Гэлэг-Жамса, мунее хаанаЬаа гэб гэнтэ бии болообши?
— Хоёрдохи дабхарЬаа дайсаниие буудажа байгаабди. 

Доодо дабхарта фашиетнууд сумэрэн ороо. ТэндэНээ шолмо- 
суудые намная гэЬэн захиралтые дуургэлтэ болгожо ябаИаар, 
энэ болобо бшууб.

— Ехэл Ьайн гээшэ. Гэлэг-Жамса, хэрбээ туруун намайе 
эндэ гэжэ мэдээ юм haa, туИалха Иэн гуш?

Гэлэг-Жпмсын энэ эрндээр табпгдаИан асуудалЬаа hyxeep 
сохюулЬандал болошоод байхадань, тиигээд юуншье гээд ха- 
рюусахаа ойлгожо яданхай тээлмэрдэжэ байха уедэнь шуЬан 
болошоод хэбтэ!1эн сэрэгшэ хундеер гэншэн ёоложо, Дугар тэ- 
рээндэ дутэлэн:

— Дамба, бэеэ шангаар бари. ШуНаншни тогтоо,— гээд, 
флягаа нээжэ, тэрээнэйнгээ хоолойгоор ром архи нухэрэйнгее 
ама уруу дуЬаажа оробо.

Дугар Ьуулдэнь Дамбынгаа толгойн шуИые ром архида 
норгоЬои маарляар аршаба. Тиигээд:

— Дамба Арсаланович, би Дугарби. Дамба, Ьайн хун бо
ложо, нэгэ заа тэсэжэл узыш даа. Медсанбадта абаашаха. 
Тиигээд госпнтальдо шамайе эмнэхэ. Ши эцэгэхэш. Дахин дай- 
санине сохижо орохош...

Дамба харюусахын орондо ёолон гэншэхэ!1ээ ондоо юушье 
амалбагуй. Тиигээд аб — шэб болошобо.

Дугар тэбдэн, ЬудаЬыень баряад узэбэ: орой сохихсо бо- 
линхойл. Цыбиков юуншье гэхээ ойлгожо ядан, нэгэ хэды соо



дуугарбагуй. Эсэстээ, толгойгоо ургэн, Дугар Гэлэг-Жамса тээ- 
шэ харагшаанай болоод:

— Амяа табинхай. Дамба, ухаатай сэсэн, айха гээшые 
мэдэхэгуй сэрэгшэ бэлэйш. Ш и бидэ хоёр бэшэ олон нухэдтэй- 
гее хэды олон фашистнуудые, хэды олон танкнуудыень Ьал- 
гаагаа бэлэйбди. Табан Ьарын туршада хуйтэ нойтониие адли 
тэгшэ хубаалдажа, дайсаниие сохёобди. Дамба, ши хэды гэЬэн 
ехээр Илалтын Ьанхан найрые бусадтай хамта угтаха дуратай 
бэлэйш. Теэд дайн байлдаан гээшэмнай даншье хатуу шэрууи, 
хомхой хобдог ха юм. Хэнииешье гамнахагуйнь буришье айм
шагтайл... Унэн сэхэ, олоной тулее гуйсэд бэеэ угэнги, Ьанхан 
сэдьхэлтэй сэрэгшэ бэлэаш даа!— гээд, Дугар, шодэдт'.н бли 
болоЬон нёлбо1юо барижа шадангуй орлижо оробо.

©ерынгеа ехэ буугай Ьалахада эндэ командираар ерэЬэн 
сержант Нима Шираиович Ванчиковшье, мун баЬа Гэлэг-Жам- 
сашье Дугарай бархнрхада тойб татабагуй.

3

Дугарай Ьанаагаа зобохо юумэн яашгуй ехэ болонхой: 
тэрэнь Гэлэг-Жамса.

Хэдэн хоногой урда тээ хоёр дабхар гэрэй дорохи дабхар- 
та уулзаЬанЬаа хойшо расчедойнь гэшуудэй нэгэн боложо, Гэ
лэг-Жамса улэнхэй. Юуб гэхэдэ, расчедтоо оройдоо гурбан ху- 
нэй улэшеед байхадань, ехэ буугай командир сержант Ванчп- 
ков тэрээнэй эндэ улэхыень зубшввгее юм. Командира!! зуб- 
шеежэ байхада, Шагдарондо улэхыень Дугар арсаашьегуй Нэп.

Гэлэг-Жамса эдэ удэрнуудэй тулалдаануудта Ьомологшын 
уялга муу бэшээр дуургэжэ, фашнс танкнуудые олоор Ьалгаа- 
хадань яЬала туЬалаа. ХулЬее яНала адхаа гэхэдэ зуб. Зугыер 
муу юумэннннь юун бэ гэхэдэ, Ьайн хун болохо гэЬэндэл yjj- 
да хойнонь орожо байжа гуйЬэниинь болоно. Энэнь Дугарай 
дурые гутаана. ДугарЬаа [тураншьегуйгеир расчедтонь улэхэ 
тухай сержант Нима ВанчиковЬаа зубшвел aoanxaii. Нэгэндэ 
энэньшье зуйтэй юм ааб даа. Хэрбээ еертэнь улэхэ тухайгаа 
хандаа юм Ьаань, баЬал тзэегэнэйхндээ адли элдэб эреэн юумэ 
доможо, тэрээниие саашань тулхижэ болохо Ьэн.

Гэбэшье Гэлэг-Жамса унэн сэдьхэлЬээ дайсаниие сохихоо 
улэхэ гээ гу, али ямар нэгэн харата зорилготопгоор улео ха 
гу гэЬэн харата бодол Дугарай Ьанаае зобоохо юм.

Гэлэг-Жамсын зорилгые тааха гэжэ тэрээндэ эдэ удэрнууд- 
тэ хэдэ хэдэн асуудалтайгаар хандахадань, энээнинень наадан 
болгоод унгэргэхэ гэЬэндэл шог наада гарган дуугарха ю.м.



Тиимэ] 1ээ Гэлэг-Жамса Дугарта таашагуй ехэ таабари болонхой. 
Тэрээндэ «ДурлаИан тээшээ ошо» гэжэ хандахаяашье Цыбиков 
залхуурдаг. Хэрбээ хунэй Ьайн Ьанаатайгаар ерэхэдэнь, тэрээ
ниие саашань тулхижэ, урмыень хойшогуй хухалжа болохогуй 
бшуу. ТиимэЬээ хэлэнэй узууртэ ерэнхэй шахуу энэ Ьанаашаяа 
хэлэнгуй, бэеэ барина.

Гэлэг-Жамса бодото дээрээ хунэй хузуун дээрэ баяжаЬан 
хунби гэжэ тобшолол хэжэ шадаа юм Ьаа, унэн сэдьхэлЬээ 
фашистнуудые сохилсохо гэжэ шиидэЬэн байжа болоо ха. Теэд 
Санагын хун зоной хара хулЬеер баяжаЬанби гэжэ тобшололдо 
ерэЬэниинь ушее элиржэ угэнэгуй. Эгээл тиимэ тобшолол хээ 
юм Ьаа, аюулыныиье бага болохо. Хэрбээ хара хулЬеерее оло- 
Ьон зеэриием хамтын ажалда хамаран абаха гээ юм гэЬэн 
Ьаналынь булиЬан зандаа Ьаа, еерынь урда хойнонь орон бил- 
даганажа, Ьайнда орохо зорилго табяад, саашадаа ямар нэгэн 
аргаар еерынь Ьалгаан угы хэхэ гэЬэн бодолтой ябахадаа ма
гад. Энэ аюулынь тон ехэ.

Нэгэн угеер Ьаа, Ьэргэг байха гэжэ Дугар шиидэнэ: амар- 
ха уедее тэрээнтэй заатагуй хэн нэгые харуулда улеехэ шуха- 
ла. Хододоо тиигэжэ шадагдаха ха гу? Мунее ехэ буугайнь 
расчет сержант Ванчиков Шагдарон хоёртой дурбэн хун. Тии
мэЬээ хайшан гээд амарха болохоб? Хайшан гээд?

Гэлэг-Жамсые хэнтэй харуулда улеелтэйб? Ниматай гу, 
али Ахмедтэй ха гу? Угы даа, тиигэжэ яашье болохогуй. 
0ереел Гэлэг-Жамсатай харуулда зогсоо юм Ьаа, аюулынь 
бага байха хаш. Али ондоо арга бии ха гу? Теэд тиимэ юун

шье Ьанаандань ороногуй.

Дугар Гэлэг-Жамсые хирэ болоод лэ хулгайгаар шэртэхэ 
юм. Шагдарон ехэл анхаралтайгаар дайсанай дайшалхы пози
циие хаража зогсоЬон шэнги узэгдэнэ. Теэд фашистнууд хараг- 
данагуй. Магад тэдэ шолмосууд дайшалхы позицииёо орхижо, 
Ьуниин харанхыгаар халхабша хэн, саашаа зугадан арилЬан 
ха гу гэжэ Ьанахаар аалин байдал тогтоно. Юрдеел энэ аали 
номгон байдалай саана ямар нэгэн мэхэ гохо далдалаатай шэн- 
гн Дугарта узэгдэнэ. Шолмосууд атакада бодожо болохо, угы
шье liaa, ехэ буунуудаар сохилто хэхэдээ магад.

Одер мурэн тээшэ усэд нэтэруугээр жудхэЬэн дивизинь 
зали абахаЬаа гадна, хойноо ябаЬан хамЬабариингаа подразде- 
ленинуудэй хусэжэ ерэхын тула зургаан часай туршада амар
ха ба юу хээхэнээ хам дум гэжэ абаха гэЬэн захиралта бэе- 
луулжэ зогсоо юм. Дугар мунее дайсанай зорилгые таахые 

оролдон, тэдээнэй сухариЬан газарые гу, угышье Ьаа, дайшал

хы позициие шэнжэлхэ Ьамбаандаа Гэлэг-Жамсые адаглана. 
Тэрэнь баруун тээшээ хараЬан шэгтээл.



Бухы юумэн дээрэЬээ тобшолол хэхэдэ, дивизиинь часть 
нууд Франкфурт гэжэ нилээд томо городые шэглэн добтолно. 
Теэд ганса ееЬэдынь дивизи иигэжэ добтолгоёо зогсоожо тог- 
тоо юм гу, али бухы 8-дахи гвардейскэ армиин соединенпнууд 
барандаа зогсоо юм гу гэжэ Дугар мэдээгуйдее голхорно. Хэр
бээ гвардейскэ армиин соединенпнууд булта зогсоо юм haa, 
хожомдоИон частьнуудайнгаа хусэжэ ерэхэ аргые хангаха зо- 
рилготой байжа болоо хаш. Теэд эдэ бугэдэ Дугарта хамаатай 
бэшэ ха юм даа. ТиимэЬээ улуу юумэн тухай дэмы талаар 
толгойгоо зобооно гээшэ ха.

Гэлэг-Жамсые хулгайгаар гэтэхынгээ хажуугаар УфаНаа 
хамта фронт ерэЬэн нухэдее Ьанаандаа оруулна. Тэдэнь тон 
тубшэн даруу Ьайн зантай, барандаа урагшаа Ьанаатай, дай
саниие сохиходоо шудее зуужа орошодог хубууд Ьэн. Булта 
Эхэ оронойнгоо эрхэ сулеегэй тулее ами наНаа угее. УфаИаа 
ерэЬэн расчедойнгоо гэшуудИээ Дугар ори гансаараа улэИэндее 
голхорно. Гашуудалтайшье, гомдолтойшье гээшэл.

Расчедойнь командир, ухибуун нарай сержант Васильев, 
жэгтэй хубуун Ьэн. Орой эсэхэ сусахые мэдэхэгуй, Ьуури бай- 
рагуй бэлэй. Ушее Сорокин болон Бармин. Хубуудэй тухай 

хубууд Ьэн.

Эдэ Нуулэй удэрнуудэй байлдаанууд соогуур оройдоо ган
са нэгэн угэнуудые амалдаг, ухаатай сэсэн Дамба Арсаланович 
Эрдыниевынь... Муунь юун бэ гэхэдэ, нэгэнннньшье шархата- 
жа, госпитальдо эльгээгдээгуй. Барандаа хосорон Ьалаа. Бул- 
тадаа баатарнууд шэнгеэр дайсантай сохилдохо уедео унаа. 
Ушее тэдээнэй орондо ерэЬэн хэдэн сэрэгшэ баЬал баатарай 
ухэлеер унаа. ЁЬотойл баатарнууд бэлэйл. Эдэ бугэдэ дээрэЬээ 
тобшолол хэхэдэ, тон ехэ гээлтэ хоролтотойгоор Польшые, тэ- 
рээнэй арад зонние сулеелхэ нангин уургэ совет сэрэгшэд дуур
гээ. Тиихэдээ хэды гэЬэн эрхим хубуудээ алдажа, зобо!юн ту- 
лиЬан поляк арадта эрхэ сулее асараа хаб! 0еЬэдынь расчедой 
баатарнууд тухай дурасхаал хун бухэнэй сэдьхэл зурхэндэ хэ
тэ мунхэдое улэжэ, Эхэ оронойнгоо хубууд, басагадые шэн зо- 
ригто хэрэгуудтэ уряалжа байхал. Тиигэжэ мунеедэрэй баатар 
хубууд углеедэр ажаллаха хунуудтэ баатарлиг уйлэ хэрэгуудэй 
жэшээ болон байхаИаа гадна, эрхэ сулеегэй тулее тэмсэлдэ 
уряалЬан hyp жабхаланта одониинь боложо угэхэл.

Мартын туруушын удэрнууд урилдажа байгаашье haa, ду- 
лаанай унн буужа байхань аргагуйл. Турэл тоонто Санагадань 

орходоо эндэ тон эрто дулаардаг гээшэ ха. ТурэЬэн нютагтань 

апрель Иарын Ьуул багта иимэ уни буума дулаан боложо, хун 

бухэнэй Ианаа сэдьхэлые аймшагтайгаар хулгеежэ ородогха юм.

Нэгэн угенр хэлэхэ болоо юм haa, энэ Евроио тубидэ тон



эртэ дулааржа, хабарай хангалтама Ьайхан саг нютагайхиНаань 

эртэ ерэдэг ха гэжэ Дугарай толгойдо зуралзаха юм.

Хабартаа бухы юумэн ами орожо, шэмэ шууЬээ абан, тэн
хээ тамирынь газаашаа дэлбэрэн гарадаг лэ. ТиимэЬээ хабарай 
carliaa улуу Ьайхан ямаршье саг жэлэй дурбэн саг соо угы 
гэхэдэ хэншье арсахагуйл.

Колхозойнь олон тоото унеэд гансал хабартаа тул асаржа, 
шэмэ шууЬээ Ьабаар дуурэн билтаруулан, Ьун далайгаар дол- 
гилдог ха юм. Энээн11ээ уламжалан садхалан Ьайхан саг ерэхэ, 
хэнэйшье сэдьхэл баяраар бусалан, замбуулин соогуур ниидэ- 
хэЬ.ээ тээ наагуур хулгэжэ ородог шуу.

Дугарай ургэЬэ нойр хурэжэ, нюдэдынь анилдажа оробо. 
Ьуулшын уенуудэй добтолгонууд соогуур эсээ ха. Тэрэгуйиигэ- 
хэгуйл Ьэн. Юрдее ургэЬэ нойргуй шахуугаар добтолгонуудай 
уедэ урагшаа дабхяа ха юм. ТиимэЬээ амархын тула угтэЬэн 
энээхэн сагтань унтаад абаха гээшэ яашгуй Ьайн гэжэ Ьанаба- 
шье, аргагуй хундеер хурхирЬан сержант Ванчиков сэрэгшэ 
Ахмадулин хоёрые хайрлаад, ушее унтаг гэжэ Ьэреэбэгуй.

Тиигэжэ хаана'паа дайсан гаража ерэнэ ааб гэЬэншуугаа 
баруулжаа харахаараа болоно. Хамагаа мартан, нэгэ час тухай 
орой юуншье тухай бодонгуй Ьууба. Зугеер аргагуй ургэЬэ ной- 
рынь динлэжэ, Дугар хэдэн удаа эбЬээлээд абаа. Эсэстээ, тэсэ- 
хэ аргань Ьалажа, нюдэдынь анилдаад, нугее хоёроо Ьэреэхэ 

гэжэ шиидээд:
— Нухэр командир! Ахмет! Бодогты. Хурее. Гэлэг-Жамса 

бидэ хоёр унтаад абахамнай. — гэжэ тэдээнэтЧ бушлаад хушал- 

тые xvy татаба.
Ахмадулин нэгэ хэды Ьуняажа хэбтэбэ. Нима хушалтыень 

хуулахатай адли гуйжэ бодоод, умдэнэйнгээ хармаан сооЬоо 

часыгаа гаргажа xapaliaap:
— Гурбан саган туршада унтаад байхадамнай Ьэреэхэ 

голсээ бэлэибди. Дурбэн чгс юунлэ унтуулзабта?— гэжэ асууба.
— Аргагуй амтатайгаар хурхиралдахадатнай Ьэреэхээ зур- 

хэлеегуйбдн,— гэбэ Дугар.
— Та хоёр бидэндэ орходоо багаар унтахатнай.
— Хунууд наЬажаал болоходоо, нойр багатан болодог юм 

гэлсэдэг. ТиимэЬээ Гэлэг-Жамса бидэ хоёрто багаар амарха- 
дамнай ехэ гай болохогуй.

— Дугар зуб хэлэнэ,— гэжэ Шагдарон дэмжэбэ.

— Тиигээ том Ьаа, таанадайхяар болог лэ даа. Та хоёр 
бушуу унтаад абагты, — гэжэ сержант Ванчиков захирба.

— Болоно. Болоно,— гээд, Нимын хэбтэЬэн газарта Дугап 
арЬан дэгэлээрээ хушаад хэбтэшэнэ. — Гэлэг-Жамса, унтангуй 
юунда Ьуунаш? Унтахаа хэбтэлши.



еЬондоо амаршье юм гу даа. Зугеер хододоол гунигта бариг- 

даИандал бодолгото болоЬон шарайнь Ьайханаар харагдаха. 

Дуугаран гэхэдээ, сэдьхзл зурхэнэйнгее гун coohoo гаргажа 
байЬандал гунзэгы удхатай угэнуудые хэлэхэ.

Дамба Тунхэнэй ЖэмЬэг нютагай хун. Сарьдагай бэлэнууд- 

тэ агнажа, элдэб ангуудай зан абари Ьайн мэдэхэ болоЬон тула 
фашистнуудай юу Ьанаашалжа байЬые таахаар бэрхэ юм. Ду

гар энэ талаарнь Дамбые ундэреер сэгнэдэг. Ушее дайнай ур
да тээ тэрээнтэй уулзаИан байха. Душэн оной зун ЖэмЬэг уруу 

турэлэйнгее хунуудтэ CaHarahaa айлшаар ошоЬон бэлэй. Тии- 

хэдээ Сурхарбаанай заншалта найр дээрэ Дамбын барилдажа, 
хоердохи Ьуури эзэлЬыень Ьайн Ьанадаг. Турэл хунуудынь тэ- 

дээнэйдэ дутэ ЬууЬан байжа, Дамбатай хэдэн удаа хеерэлдее 

Ьэн.

Гэб гэнтэ дайшалхы позициинь урдуур дунгинэжэ, Дугарай 
бодолые таЬалдуулба. Сэрэгшэ бухэн энэ хууеЬэн, хэнэйшье 
зурхэ сэдьхэл хобхолмо абяае Ьайн мэдэхэ: фашис танкнууд 

атакада бодоод урагшагуйдэЬэн шолмосуудтаа туЬалхаа байл
даанда оробод ха юм.

Дугаршье, Эрдыниевшье, Васильевиче, ушее бэшэнииньшье 
7б-хиингаа хажууда ош ожо зэЬэшэбэд. Танкнуудые мунее 

фронт ерэЬээр туруушынхиеэ угтахань.

— Шудхэрнуудшни олон лэ! — гэжэ Васильев хэндэшье 
хандангуй амална.

Хэлээшыень дуулаагуйдэл хэншье дуугарбагуй. Хун бухэ- 
нэй толгой соо дайсанай танкнуудые хайшан гэжэ угтаха ту
хай бодол зобооно. Дугар абаЬаар дайсанай танкые Ьалгаажа - 
шадаха губди гэжэ Ьанаата болоно. Расчедойнь бухы сэрэгшэд 

туруундээ артиллеристнууд байгаагуй. ТиимэЬээ ехэ буугаар 
дайсанай танкнуудые угтажа узеегуй. Дугар эдээнэй хэнтэй- 
шье хамта туруундээ дайсаниие сохеогуй. ТиимэЬээ хэнэйнь 
ямараар танкнуудые угтахые орой мэдэнэгуй. Фронтовик Дам
бын еерыгее Ьайн талаИаань харуулхань дамжаггуй.

Танкнуудай дутэлхэ тума Дугарай еерынь айдаЬаниинь 
гу, али жэхыдэЬэниинь хурэжэ, нюрга уруунь хуйтэн хулЬэн 
горхолон урдахадал гээд, 76-хиингаа хараада танкые оруулжа 

байЬан гарынь Ьалганана. Тиигэжэ дайсанай хуягта шолмос 
хараадань орож о угэхэ юм бэшэ. Нюдэдыньшье байрадаа бэ
шэ б'олошоЬон' хэбэртэй: хараагаа оножо харанагуй. Хуягта 

шолмосые алдана ха губ гэжэ айха юм. Туруушын буудалгаар 
дайсанай танкые алдаа юм Ьаань, сэхэ ееЬэдынь урдаЬаа 
ерээшэнь бала-биса даран Ьалгаахал. Тиигэжэ ееЬэдее хум- 

хиин тооЬон боложо дэгдэшэхэл.
Дугар энэ юун тухай бодожо байнабиб гэжэ Ьэгээ ороод,



дые Ьалгаагаа хаб. Дугар Гармаевич хэды убшэншье haa, эсэ- 
хэ сусаха гээшые мэдэхэгуй сэрэгшэ. ЁЬотойл ульгэрэй баатар- 
шуугаа хун.

— Тон зуб даа. Ульгэрэй баатар ха юм.
— ТиимэЬээл Дугарые нарилха, эмнэлгэндэ ябуулха бай-

гаабди.
БаЬал аалин байдал тогтоно. Сержант юушьеб дуугарха 

гэжэ уралнуудаа нээЬэн хойноо хаажархиба. Ульгэрэй баатар 
гэлсэ Цыбиков тушаа Ахмадулин зуб хэлэнэ. Теэд ульгэрэй 
баатарнууд хэды хэсуу убшэндэ дайралдаашье Ьаа, бэеын та- 
мирай шадалаар дабажа гарадаг лэ. ТиимэЬээ Дугар Гармаевич 
улбэр ядуугаа дабажа гарахые оролдоЬоншуугаал. Эмнуулхээ 
ошо гэжэ Ьанаа унеендэ оруулЬанай аша ту ha байха гу?

— Нухэр сержант, минии хэлээшэ тушаа юун гэжэ Ьана- 
набта?— гэжэ Ахмадулин Ьалабагуй.

— Юуншье гэжэ Ьананагуйб.
— Тиихэдээ хуниие хайрлаха гээшые мэдэхэгуй амитан 

хэбэртэйт.
—• Тон зуб: тиимэл амитан ёЬотойб.
— Нухэр сержант, харюусахын орондо хунэй хэлээшэ 

УРУУ юундэ дуугарнат? Али намайе наадажа байна гэжэ Ьа- 

нана гут?
Ванчиков энэ удаа юун гэхэеэ ойлгобогуй. Ахмадулинай 

экээн тушаа усэд нэтэруугээр Ьурахадань, Нимада хашартай 
шэнги болошобо. Тэрээндэ ямаршьеб шангахан угеер харюуса- 
ха гоЬэн аад, энэ ЬаналЬаан арсажа, дуугай болошобо.

— Нухэр сержант, намтай хеерэлдэхэ дурагуй гут?— гэжэ 

Ахмадулин сухалыень хургэбэ.
— Ахмет, Ьалал даа саашаа!
Ткнхэдэ Ахмадулин оройдоо угэ дуугуй Нимын дуугархые 

хараха гэжэ туршана ха гэжэ хэн нэгэн хажуу тээЬээ хараа 

юм haa тобшолжо болохо бшуу.
Цыбиков унидэ Ьэринхэй, Нима Ахмадулин хоёрой хеерее 

гуйсэд шагнаба.
— Ахмет, минии госпиталь гу, али эмнэлгэндэ ошохые 

юундэ иитэрээ хусэнэбши?— гэжэ Цыбиков арЬан дэгэл доро- 
Ьоон толгойгоо бултайлгаба.

Ахмадулин энэ удаа Дугар Гармаевичын гэнтэ табиЬан 
асуудалда харюусахаар бэлэн бэшэ байЬан тула дуугай Ьуужа 
угэбэ. Цыбиковые унтана гэжэ ЬанаЬаниинь Ьэргэг хэбтээд,
хоорплдеоень шагнаа ха юм даа.

— Ахмет, хэрбээ би убшэн Ьаа, эмнуулЬэн байнгуй юун
дэ зобожо ябаха байгаа бэлэйб! Элуур энхэл хадаа дайсаниие 
сохёо хун бэзэб. Али худалаар хэлэнэ ха губ? — гэжэ асуу-



гаад, Цыбиков нэгэ Ахмадулиниие, ушее Нимые Ьэлгэсэгээн 
хаража оробо.

— Дугар Гармаевич, этигэхээр бэшэ юумэ бу дуугарагты: 
Шагдароной хэлээшээр сержант Ванчиковтал шиираг бэетэй 
oaiiliaH хунта. ТиимэЬээ му нов яашгуй убшэн хун гээшэт. Эндэ 
арсаЬанай улуу,— гэжэ Ахмадулин гэдэргэдэбэ.—Тэрэгуй haa, 
бадалюун шиираг бэетэй ябаЬан аад, хабшалга гадаЬандал 
болошохогуй Ьэнта.

Цыбиковэй даасадаЬаншшь яашгуй хурэжэ, уушха уруунь 
со гэхэдэл узэгдеед, нюдэдынь харлан, дэлхэй дээрэхи хамаг 
юумэеэ мартажархнна. Нюдэдынь анилдана. Пойртоо диилдэн 
хурхнржа орошоно. Тиихэ Ьамбаандаа ямаршьеб сэбэр Ьайхан 
уЬатай голые эхэ!]ээ турэЬэн бэеэрээ тамаран гаталжа ябахадаа, 
аймшагтай эрьюулгэдэ дайралдажа, тэндэЬээнь арай гэжэ га- 
раад, нугее эрьедэнь хурэхэдэл болобо. Тиигээд Ьэришэбэ. Юу- 
нэй ЬолоЬые ойлгожо ядана. Мунее тургэн урадхалта сэбэр 
уЬатай голые хараха гэжэ толгойгоо ундылгэбэ. Теэд уушха 
уруунь шубгеер хадхахадал болоод, Дугар гэдэргээ хэбтэхэ 
баатай болобо. Ахмадулинай тугаарай хэлэЬэн угэнууд толгой- 
донь бии болоодхпбо. Тэрэ эмнуулхэ тухайнь Ыиматай усэд 
нэтэруу хеерэлдее хээ ха юм. Зуб лэ тиимэ хеерэлдее хэЬэн 
байгаа. Уушханшшь буудууланхай губ даа. Эгээл тиимэЬ.ээ 
Ахмадулинай хэлэзшээр убшэн улбэр хун болоно ааб даа.

Эдэ удэрнуудэй добтолгонуудай уедэ амарха сулеегуй даи- 
сантай сохилдоЬон шалтагаанЬаа боложо, улбэр тулюур ууш
ханшшь тэсэнгуй убдэшев бшуу.

Польшын ехэихи газар уЬые сулнелЬэнэйнгээ удаа манай- 
хин нэгэ заашье амарангуй добтолгонуудаа ургэлжэлуулээл. 
Дугарай расчет эдэ добтолгонуудай уедэ ябган сэрэгшэдтэй 
хамта хододоо туруу зэргэдэ ябажа, дайсанай танкнуудые бо
лон самоходхонуудые ЬалгаахаЬаа гадна, уй тумэн фашистнуу
дые жагсаалЬаа гаргалсажа, веЬэдынгве сэрэгшэдэй урагшаа 
эршэтэйгээр дабшаха арга олгоо юм. Иигэжэ дайсаниие Ьу- 
неен Ьалгааха хэрэгтэ евЬэдынгвв хубитые оруулЬан ааб даа.

Манай сэрэгшэдэй Одер мурэндэ дутэлжэ ябаЬан уедэнь 
уушханшшь убдэшэхэ болоо Ьаа, гомдолтойшье, харамтайшье 
юм ааб даа. Али иигэжэ хадхасагаагаад намдажа, Ьайн тээ- 
шээ заларха юм гу? Тпнгээл haa, болохо бэлэй.

Дайсанай эшээн болохо Берлинпие абалсажа, Илалтын 
удэрые угталсаа юм haa, болохол байгаа. Дугарта мунее дээ- 
рээ энэл хэрэгтэй шэнги узэгдэнэ. Энэ ушарта дайн байлдаан
да унаЬан эрхим хубуудэйнгээ тулмв уЬвегее абаха гэЬэн зо- 
рилгоо бодото дээрэнь бэелуулжэ шадаЬан болохо Ьэн. Тиигээд 
Ьанааниинь амаржа, сэдьхэл дуурэнээр тоонто Санагадаа буса- 
Ьаар амараншьегуйгвер дайн байлдаанай уедэ эрэ хунэй гар-



гуйгеер доройтон ЬандарЬан ажахыгаа ургэхэ ундылгэхын ту
ла еерыгее гуйсэд зорюулха ха юм.

Уфагай госпитальЬоо уушхаараа убшэн улбэр гэжэ табиг- 
даад шотагаа бусаха даа, нэгзшье 11энэгтэй эрэ хунэй тоонто 
Санагадань улэпгуй, дайсаниие сохихоо фронт мордоЬыень, 
тэдээнэй олонхиин байлдаанай уедэ баатарлигаар унаЬыень 
мэдээ Ьэн. ЭнээнЬээ шалтагаантай колхозойнь ажахы дорой- 
тохоороо болоЬон байгаа бэлэй.

Илалтын мандаха тэрэ 11айхан удэрэй болотор, ушее хэды 
эрхим хубуудынь Эхэ оронойнгоо, арад зонойнгоо зол жаргал
та ажаЬуудалай тулее дайн байлдаанай гал туймэр соогуур 
ами наЬаяа хайрлангуй угэхэб! Илалтын дутэлеешье Ьаань, 
ушеел ехэ гээлтэ хоролто байха гэжэ Ьанаханшье хэсуул. 
ЭнээнЬээ боложо, досоонь буришье муудажа, нюдэдтее бии бо
лоЬон нёлбоЬоо дэгэлэйнгээ хамсыгаар аршана.

Сержант Ванчнковта, Ахмадулинда, мун баЬа Гэлэг-Жамса- 
да еорынгее Ьула муу талые харуулаагуйл Ьаа, болоо. Юуб 
гэхэдэ, буЬэтэйшуул эрэ хунэй нюдэдтэ нелбоЬо харахадаа, 

эмэгтэйшуул шэнги 11ула амитан гэжэ сэгнэдэг ха юм.
Дугар тиигэжэ нэгэ хэды соо арЬан дэгэлээ хэдэрэн, ууш- 

ханайнгаа шэмшэрэи убдэхые нэгэл зориггуйгеер шагнаархан, 
хайшан гэбэл нухэдтее харуулангуйгеер. уушханайнгаа убдэхэ- 
дэ уудаг Василиса Макаровнагай гэртээ бусахадань угэЬэн, му- 
Н0 й амандаа хэхын аргагуй гашуун эмЬээ хэды удаа уултайб 
гэжэ шэбшэнэ. Тэрээнээ ууха зай забЬар хайшан гээд олол- 
тойб гэжэ Ьанаашархан, Цыбиков нууга соогуураа ябуултажа 
оробо. Хэрбээ тэрэ эмэйнгээ хармаан соонь Ьаань, хэндэшье 
мэдуулэнгуй ама уруугаа хээд, хэнэйшье анхарал татангуй 
залгижа болохо Ьэн. Ьуулдэнь уЬаар даруулаа юм Ьаа, дуурээ 

ааб даа.

Эрдыниевэй гу, УфаЬаа хамта ерэЬэн расчедойнгоо бэшэ 
гэшуудэй амиды мэндэ байхада, тэдээндээ харуулжа байгаад 
уудаг бэлэй. Тэдэнь толгойгоо ЬэжэхэЬээ ондоо олон табые 
асуужа хашараадаггуй Ьэн ааб даа. Туруушээр лэ иимэ бай
гаа. Теэд байн байтараа, еер тушаань улбэр тулюур амитан 
гэЬэн тобшолол хэжэ, эмнуулхыень баалажа баадхажа ороо юм. 
Тиигээшье Ьаань тиишэ ошоогуйл. Вещмэшээг соохи шэди ехэ- 
тэй эмэйнгээ ашаар хул дээрээ бододог ябаал. Хэрбээ мунее 
расчедойнгоо гурбан гэшуудэй нюдэн дээрэ эмээ уугаа юм 
Ьаань, еорынь госпитальдо орохые баадхажа болоходоо магад 
лэ. Илангаяа Гэлэг-Жамса Шагдарон еерыень еерЬеен холо- 
дуулха гэжэ убшэн улбэ тухайнь дээгуур тушаалтай командир- 

нуудта, тэрэ тоодо Содном Гэрэлтуевич Бааторовта дуулгаа юм 
Ьаань юун болохоб? Тээсгэн ууган нухэрэйнгея баадхахада,



бухы шадалаа элсуулжэ, госпитальдо оронгуй улэЬэндеел хэ
зээшье мунвв улэжэ шадахагуйгее Дугар Ьайн мэдэнэ. Энээн 
тушаа полкын гу, ушее дивизиин командирта дуулдаа юм 
Ьаань, верЬвень угэшье Ьурангуйгеер, госпитальдо абаашаха 
байЬаниинь ямаршье арсалтагуйгевр элил.

Дугар сержант Ванчиковые, ушее Гэлэг-Жамсые пэлгэжэ 
байгаад гэтэнэ. Тэдэ хоёр ееЬэдын бодолдо эзэлэгдэнхэй, дай
санай талые шэртэнэд.

— Сэбэр уИатай губди?— гэжэ хэндэшье сэхэ хандангуй 
Дугар амалба.

— Нухэр сержант, томо пилаагамнай хаанаб?— гэжэ Гэ
лэг-Жамса Нимада хандаха юм.— Тэрээн соо уЬан байгаа Ьаа 
байха.

Ванчиков томо пилаагаа хаана хаб гэжэ угэ дуугуйгевр 
тойруулан хараад, нуугын нугаляагай саанаЬаа тэрээнээ оложо:

— УЬан угы,— гэбэ.
— УЬа уугаа Ьаа... — гэжэ Цыбиков дуугарба.
— Би уЬа олоод ерэЬуу,— гээд, Ванчиков пилаагаа барин- 

хай, нууга соогуур саашалшаба.
Гэлэг-Жамсада хайшан гэбэл харуулангуй, эмээ абажа ууха 

гээшэб гэЬэн Ьаналда баригдан, Дугар нугеедэеэ шэртэхэ юм. 
Шагдаронпие минутыншье тэдыдэ нэгэ заа саашалЬай даа гэ
жэ хусэнэ. Теэд тэрэ худэлхее болиЬон тугсуулдэл дайсанай 
тала уруу гэтэЬэн шэгтээл. Али юунииньшье болобол болоно 
бэзэ гээд, вещмэшээгээ тайлажа, тэндэЬээ мунее нарин нягта 
эмээ абаад, дахин дэгэл дороо бухажа, тэрээнээ залгижа оро

хо болоно ха гу?
Дугар элдэб эреэн бодолнуудтаа туугдан, хамагаа мартан- 

хай шахуул. Юун тухай бодолготоЬыемни Гэлэг-Жамса бул 
мэдэжэрхиЬэй даа гэжэ шэбшэхэ юм.

Дугар тиигэЬээр мунеехи эмээ хайшан гээд ууха тухай 
бодолдоо эзэлэгдэнэ. Угы даа, тэрээниие хуурайгаар яашье зал
гижа болохогуй гэЬэн тобшололдо ерэбэ. Юуб гэхэдэ, гашуун 
гээшэнь аргагуй, уЬаар даруулжа уугаагуй юм Ьааш, хэлэ 
аманшни, хоолой хотошни гал туймэртэ ороЬондол дурэжэ хуу- 
харшаха бшуу.

— Дайсанай талада юун харагданаб?— гэжэ Дугар асууба.
— Орой юуншье угы хэбэртэй,— гэЬэн Гэлэг-Жамсын шии- 

ганаан дуулдаха юм.

— Юуншье угы гэжэ дэмы бу дуугарыш даа. Танкын гу, 
али самоходхын хунхинэхэ абяан дуулдана хэбэртэйл.

— Дуулдахзнылье дуулдана, теэд юуншье харагданагуйл.

— Фашиетнууд атакада орохоо бэлдэжэ байгаагуй юм гу? 
Юун гэжэ Ьананаш, Гэлэг-Жамса?



— Магад атакашье бэлдэхэдээ болоо.
Шагдароной иигэжэ Ианаа амарханаар дуугарИанда, дураа 

гутабашье, Дугар юушье дуугарбагуй. Улуу юумэ амалжа, 
шудхэрэй хоро шарые худэлгэхое залхуурба.

Яалтай гээшэб гэИэн асуудал дахин толгой соонь зурал- 
заадхиха юм. Тэрээндээ улгыду'^тан, нэгэ хэды соо дуугай 
байба. Эсэстээ, юунииныиье болоо хадаа болоно бэзэ гээд, Ду
гар вещмэшээгээ уудалжа орошобо. Грузин уйруул сайн тэб- 
хэрхзн сад хобдохон соо муудахагуйнь тула нарин нанжанаар 
орёожо хэИэн мунеехи эмээ тэндэИээнь гаргахань. Тэрэ хобдо- 
хоноо гаргаад, дэгэл дороо хэИэн бэеэрээ бухашахадань, энэш- 
ин юугээ хэнэб гэжэ Гэлэг-Жамса дэгэлынь Иэхэхээ зурхэлхэ- 
гуй юм бэзэ гэжэ айд гэхэ юм.

— Нима, хэлэл даа: дайгуйгеер бумбэрсэг дэлхэйн арад 
олон зэргэ оршои Иуужа шадахагуй гээшэ ха гу?—гэжэ Гэ
лэг-Жамса асууба.

Сержант Ванчиков юун гээд харюусахань ааб? Энээхэн 
ухибуундэл нарай сержант энэ асуудал тушаань ямар тобшо- 

лолтой юм ааб?
Нилээи аали номгон байдал тогтоно. Али Нимада харюу- 

саха юумэшшнь олдоногуй ха гу? Тиигэжэшье болоо: тон гэн- 
тэ табигдаИан асуудал ха юм. Туруундээ энээн тушаа бодожо 
узеегуй юм Паа, аба'наар юуншье гээд харюусахаа ойлгоншье- 

гуй байжа болоо.
— Ш адаха,— гэжэ, эсэстээ, Нима амалба.
— Шадаха?.. Юу шадаха гэнэш?
— Дайгуйгеер ажаИуужа шадаха гэжэ асуудалдатнай 

харюусанаб.
— Хайшан гээд?
— Бухы арсалдаата асуудалнуудаа эбээрээ хэлсэжэ нпшд- 

хээ юм liaa, дайгуйгеер хун турэлтэн ажаИуужа шадаха...
Нима тон сэсзнээр харюусаба. Нээрээшье, бухы арсалдаа

та юумэеэ эбзэрээ шиндхэхэ арга олдохо ха гу?
— Нима, бухы арсалдаата зуйлнуудые эбээрээ шиидхэхэ 

тиимэ арга хэзээшье байхагуй.
— Тиигэжэ Ианана гут?
— Тиигэнэ. Хун турэлтэнэй бии болохоИоо нааша арсал

даата зуйлнуудээ хусэ. хэрэглэжэ шиидхэдэг байгаа ха юм.
Нима дуугарбагуй.

— Нухэр сержант, харюусаха юумэн олдобогуй алтай?
Энэшье удаа Нима харюусабагуй.

— Бухы арсалдаата асуудалнуудаа хусэ хэрэглэжэ шиид- 
хэхэИээ ондоо ямаршье арга байхагуй,— гэжэ Шагдарон будуу- 
нээр дуугархые хусэн, хоолойгоо шахана.



— Нухэр Шагдарон, эндэ дэмы юумэ дуугархаа болигты. 
Эбэй ёЬоор шиидхэхэ арга бии.

— Эбэй сЬоор... Эбэй ёЬоор!.. Фашис Германитай бэе бэе- 
дээ добтолхогуй тушаа хэлсээн бии Ьэн ха юм. Теэд тэрэ хэл- 
сээгээ хахара шуу татажа, гал уруу хэжэрхёод, Соведтэ добто- 
лоо бшуу. Тиигээд энэ тулалдаан дурбэн жэлэй туршада зам- 
ханагуй.

— Тугаар хун турэлтэнэй дэлхэй дээрэ мундэлхэЬее наа- 
ша арсалдаата асуудалнуудые хусэ хэрэглэжэ шиидхэдэг бай
Ьан юм гээ Ьэнта...

— Тон зуб уруунь хэлэЬэн байгааб.
— Энэ хусэ хэрэглэдэг ябадал хожом бии болоЬон юм гэ-

хэб.
— Хожом хэзээ?
— Баяшуулай гу, ондоогоор хэлэхэдэ дарлагша ангиин 

бии болохо carliaa хусэ хэрэглэжэ арсалдаата асуудалнуудые 
тэдэ шолмосууд шиидхэдэг болоЬон юм.

Нима энэ харюугаараа Шагдарониие дайраба хаш, нугве- 
дэнь дуугарбагуй. Тэрэ верве баян изагууртай амитан ха юм. 
Саашаа энэ хверэлдеегво ургэлжэлуулхэнь аа гу гэжэ Дугар 
хулеэнэ.

— Германида худэлмэришэн ангиин засаг турэ байгаа 
Ьаа, хэзээшье манайхмнда дайгаар орохогуй байгаа. Теэд ондо 
ондоо байгуулалтатайшье гурэн турэнууд эбэй ёЬоор арсалдаа
та зуйлнуудээ шиидхээд, зэргэ оршон Ьуужа шадаха ха юм, — 

гэбэ Нима.
— Эбэй ёИоор... Эбэй ёЬоор! ХооЬон газарта бу арсалдая 

даа,— гээд, Гэлэг-Жамса нууга соогуураа ябуултажа оробо.
Дугар дэгзл дорэЬоонь толгойгоо бултайлгаад, сааша наа- 

шаа ябуултаЬан Шагдарониие Ьонирхон хаража, энэ нюдарган 
дайгуйгбяр зэргэлжэ Ьууха тухай Нимын хэлэЬэн угэнуудтэ 
юундэ дурагуйдэбэ хаб гэжэ вврЬевн асууха юм. Тиигээд Гэлэг- 

Жамсын дутэлжэ ерэхэдэ:
— Гэлэг-Жамса, эбэй ёЬоор арсалдаата асуудалаа шиид- 

у.ээд, дайгуйгввр зэргэ оршон Ьууха тушаа сержантын хэлээ- 
шэдэ этигэнэгуй аалта?— гэжэ Дугар асууба.

— Угы. Этигэнэгуйб.
— Эгээл тэрээн дээрэЬээ манай колхоздо тэрэ гушаад онуу- 

дай уедэ дай соносхожо, дээрмэдэлгэ хюдалга хэжэ ороо Ьэн 
шуут.

— Таанаршье бидэндэ дай соносхоо Ьэн шуут.

— Колхоздо орогты, малаа хамтын зееридэ ниилуулэгты 
гэЬэмнай таанар Ьуйдхэлгэ эхилээ бэлэйт. Тиигээд лэ еерын- 
хеэрээ тобшолол хэжэ, дайн байлдаагуйгвер хун турэлтэн ажа-



Ьуужа шадахагуй гэнэ ха юмта. Бишье Нимые зуб хэлээ гэхэ 
байнаб: эбэй ёЬоор бухы юумэеэ шиидхээд байгаа юм haa, 
дайгуйгеер хун турэлтэн амгалан тайбан байжа шадаха,— гээд, 
Дугар ундыбэ.— Юумэ бухэн танай Ьанаашаар байхагуй.

Шагдарон шоно шэнги ёлогор нюдеерее Дугарые муухай- 
гаар гэтээд, нилээн зогсобо. Юун гэжэ харюусахань ааб гэжэ 
Цыбиков хулеэбэ. Тиихэдээ энэ хэлээшэдэнь Гэлэг-Жамса дура- 
гуйдее гэжэ тэрээнэй тухэл шарайгаар Дугар тобшолол хэбэ. 
Сержант Ванчиковай хэлээшээр, дарлагша ангиин угы байгаа 
юм Ьаань, дайн байлдаанда хэншье уудэ нээхэгуй Ьэн хаш гэ

жэ шэбшэхэ юм.
Гэлэг-Жамса yha балгаЬандал дуугай. Юун тухай бодол- 

готоно хаб? Юун гэжэ харюусахаа олон тээЬээнь шуужэ, тэ
рээнээ ее-меегуй болгохо гэжэ шэбшэнэ ха гу? Али хэлэхэ юу
мэеэ оложо ядан тээлмэрдээд, дуугай болохо баатай болоо гээ
шэ ха гу? Ушее гушаад онуудайнь аашануудые ЬануулЬан- 
дань, еертэнь дураа гутан, шоодбори болгоно гээшэ ха гу? 
Ушее ондоо юун тухай бодолготожо, хурхышеед зогсохоб?

Эсэстээ, Гэлэг-Жамса сержант Ванчиковые гэтэжэ:
— Нима, намЬаа хорин таба дууш. Ажабайдал тухай 

намда орходоо багые мэдэнэш. Дайгуйгеер зэргэ оршон Ьууха 
гэЬэн тушаагаа Ьайса бодожо узеерэй. Дугар, эбэй ёЬоор ар- 
салдаата зуйлнуудээ шиидхэхэ ёЬотой гэжэ Нимын хэлээшые 
дэмжэбэшье, гушаад онуудые Ьануулжа, намда дай соносхохо 

гэбэ алтай?— гэбэ.
— Энээн тухай миин лэ дуугараа хум. Дайн байлдаагуй- 

геер хун турэлтэн зэргэ оршон Ьуужа шадахагуй Ьэн гэжэ 
танай хэлээшэ энээнэйм шалтагааниинь болоЬон байха.

— Дугар, намайе дайраха ямаршье шалтагаан угыт. Би 
мунее эгээл адаг угытэй хун гээшэб: эдлэхэ зееришьегуйб. 
Урданиинь манайда худэлжэ байЬан хунуудЬээ угытэйб. Сана
гын хун зонЬоо эгээ угытэй ядуунь мунее би болонхойб.

—- Би танай хэлээшэдэ этигэнэгуйб.

— Танай дуран: этигээшье хадаа этигыт, угышье хадаа 

угы... Санагын хамтын ажалда нэгэдэЬэн айл бухэн Ьу шэмы- 
ень Ьаажа эдихэ унеэдтэй. Тиихэдэ намда юун бниб? Орой 
юушьегуй хооЬон, салдаган амитанби гэхэдэ ямаршье алдуу 
болохогуй. Ьунэй унэр гу, амтан ямар бэ гэжэ мэдэхээ боли- 
Ьоор арбаад жэл болонхойб,— гээд, Гэлэг-Жамса нуугын эрмэг 

дэрлээд Ьугшаржа орошобо.

Шагдароной иигэжэ орилхые Дугар туруундээ нэгэшьс 
удаа хараагуй. Ямар юумэндэ гомдожо, иигэжэ эрхиржэ оробо 
хаб гэжэ ойлгожо ядаад:

— Бидэндэ, Санагын хун зондо, муулаЬанай улуу,— гэбэ



Дугар.— Танай нэгэшье хони гу, али тугал хамтын ажалай 
зееридэ нэмэри боложо ороогуй Ьэн шуу, Баранииень Монгол 
УРУУ намнажа ороо Ьэнта.

Шагдарон юушье дуугарбагуй. Цыбиков тэрээниие алдан- 
гуй харана. Гэлэг-Жамса НимаЬаа хорин таба аха. Душэ га
раа хадаа наЬажаал хунэй шэнжэтэй болоошье Ьаа, ушеелэди 
хабадаа ябаЬан хундэл харагдана. Хажуудань Нима ухибуун 
лэ хадаа ухибуун.

Нууга соогуур ябуултажа ябаЬан Нима гэб гэнтэ:
— Фашистнууд! — гэжэ хашхараад, автомадаа шуурэн, 

хойшоо хараад, нуугынгаа эрмэгЬээ тулгалан буудахаар зэЬээд- 
хибэ.

— Хаана?..— гэжэ хашхарЬаар, Гэлэг-Жамсашье Нимын 

хараЬан зуг буудахаар бэлдэбэ.
Уушханайнгаа хэды хадхажа, хуйтэ даан Ьалганажа, тог- 

тохо торохоо болишоод шахуу байгаашье Ьаа, Дугарай автома
даа бэлдэн, Нимын хараЬан тээшэ харахадань, булэг фашист
нууд бэеэ нюу1тар нууга соогуур ееЬэдтэнь дутэлжэ ябабад.

Шолмосууд хаанаЬаа хайшан гээд бии болоо хаб гэЬэн 
асуудал Дугарай толгойдо зуралзаадхиха юм. Ямар аргаар 
манайхинай дайшалхы позици сумэрэн ороо хаб? Дугарай 

иигэжэ бодожо урьдингуй байхадань:
— Дугар Гармаевич, буудахамнай гу? — гэжэ асууЬаар, 

Нима харюушье хулеэнгуй буудахаар забдаба. Ш абхаяа дараал 

Ьаань дуурээ ха юм.
— Зогсохыень захирхамнай ха гу? Манайхин Ьаа паролёо 

хэлэжэ болохо,— гэбэ Дугар.
— Фашис хубсаЬатай манайхинай иишэ эльгээгдээ Ьаань, 

бидэндэ дуулгаха Ьэн,— гэхэ юм Нима.
— Бишье тиигэжэ Ьананаб, — гэжэ Гэлэг-Жамса Нимые 

дэмжэбэ.
Нима Гэлэг-Жамса хоёрой тобшолол яашгуй зуб.

— Зогсохые дурадхангуй буудаха болохомнай ха гу? — 

''Ээд, Нима ондоо юумэ дуугаржа урьдибэгуй.
Юуб гэхэдэ, тэдээнэй нэгэниинь ехэ бууень шабжаргай буу- 

са буудажа, хэд юуд байЬанаа элишэлбэ.
Тиигээшье Ьаань Нима, Гэлэг-Жамса, Ахмет дурбэн нуу- 

гын нугаляада бэеэ нюун, тэдээниие автомадаар угтабад. Тэдэ- 
шолмосуудай зариманиинь Ьомондо дайрагдажа, тэмтэрэ тэм- 
тэрЬээр унаха юм.

Нима, Гэлэг-Жамса, Ахмет гурбанай автомадууд секун- 
дыншье тэдыдэ замхангуй шабясаргай буунад.

Энэ уедэ телефон хонхиножо, тэрээндэ дутэ байЬан Дугар 
трубка ургеед:

— Юун буудалдаан бэ гэжэ гу?.. Нууга соогуурнай бидэн



тээшэ арба гаран фашистнууд хурэжэ ерээ. Тэдээнтэй манай 
расчедойхид сохилдоно. Нухэр капитан, юун гзнэт?— гэжэ хаш- 
харба.— ХаанаЬаа бии болооб гэжэ гу?.. Мэдэнэгуйбди. Нууга 

соогуур хойноЬоо ерээ. Тэсэжэ узэгты гэжэ гу?.. Ойлгостой. 
Дурбыень гу, али табыень Ьалгаагаабди. Ябган сэрэгшэд хаа- 
наб гэжэ гу?.. Бидэнэй урда хажууда далаад метрын зайда. 
Нухэр напитан, нууга соогуур наашань сэрэгшэдые эльгээгыт: 
эдэ шолмосууд гэдэргээ зугадажа болохо. Граната шэдэхэ зай
да оруулхагуй Ьанаатайбди. Мунее шолмосууд харагдахаа бо- 
лишоо: нуугын нугаляагай саана хорожо Ьуушоод ха. Ара та- 
лаЬаапь сэрэгшэдые эльгээхэмнай гэжэ гу?.. Ьайнта даа, нухэр 

капитан!.. Тэсэхэ бэзэбди. Баяртай!

Познань хэрэмэй тулее болоЬон байлдаануудай уедэ капи
тан аэргэтэй болоЬон Хусаиновай абяан ехэл холоЬоо дуулда- 
Ьан шэигеэр уоэгдее юм. Батарейн командирай Ьеелдэнги хоо- 
лойе хаанаЬааш дуугархадань, Дугар абаЬаар таниха болоо. 
Буудалдаха абяа дуулаЬаар, энэ юун болобоб гэжэ капитанай 
Ьанаата болоЬониинь эли ааб даа. Фашистнуудай араЬаа авто- 
матчигуудые эльгээхэб гэжэ дуулгаЬаниинь юунЬээшье унэтэй 
сэнтэй губ даа. Тэдэнь гар доронь бэлэн олдохо юм гу, али 
угы гу? Юрдее батарейн командирай дэргэдэ хоёр гу, али гур
бан юрын сэрэгшэд лэ бии гэжэ Дугар Ьайн мэдэнэ. ХаанаЬаа 
автоматчигуудые оложо эльгээхэ тухайгаа дурдаба хаб гэжэ 
тэрэ бури Ьанаата болошобо.

Днбизидэиь нэмэлтэ сэрэгшэдые угэЬыень Дугар эндэ ерэ- 
ЬэнЬээ хойшо орой мэдэнэгуй. Сэрэгшэдыемнай баранииень фа
шистнууд хюдажархёо юм гу гэжэ Цыбиков голхорхоороо бо
ложо ябаа. Теэд фронтын дайшалхы позициин туруу линиЬээ 
душенд модо шахуу гэдэргээ гаража, батарейн командир Ху- 
спиповай хутэлбэри доро хоер 76 мм. ехэ буунуудые асаралса- 
хадаа, танкнууд болон ехэ буунуудай, уш00 сэрэгшэдэй шорой 
шоргсолжондол уймэлдэжэ байхые хоёр нюдеерее хараа узее- 
гуй юм Ьаа, энэ ЬаналЬаань хахасажа шадахагуй байгаа. Фа- 
шнстнуудые Ьунвен сохихо тон ехэ бэлэдхэл хэгдэжэ байна гэ
Ьэн тобшололдо ерээд, хэзээл тэрэ сохилтоёо эхилхэнь ааб даа 
гэжэ худалаар хэлэхэ болоо Ьаа, минута бухэндэ хулеэнэ гэхэ
дэ ямаршье алдуу угы. берынгее нюдеер энэ ехэ бэлэдхэлые 
хараад лгР'байхадаа, Ьанааниинь амаршоо юм.

Тэрэ арадань ерээд байЬан сэрэгшэдые дайшалхы позициин 
туруу зэргэдэ асаржархиха болоо Ьаань, багтаха шэнгэхээр бэ
шэ шэнги Дугарта узэгдэхэ юм. Ушее иишэ асараагуйнь болоо 
даа гэжэ шэбшэнэ. Дайсан энээниие мэдээ Ьаа, ехэ буунуудаа

раа сохилто хэжэ, гээлтэ хоролтодо оруулха ха юм. Энэнь 
юунЬэзшье аюултайл. Дайшалхы позициин'туруушын зэргэЬээ



холо дайсаниие яажа сохихо Ьуралсал хэЬэниинь юунЬээшье 
улуу ха юм.

Хэдэн шудхэрее хороолгоЬон фашиетнууд нуугын оёорто 
хоронхой, толгойгоошье бултайлгахань харагданагуй. Магад 
нуугын оёороор наашаа мулхижэ ябахадаа болоо. Али гэдэргээ 
тэрьедэн арилаа ха гу?

Тэдэ шолмосуудай хаанаЬаа бии болоЬониинь баЬа Дуга- 
рые зобоожо оробо. Али ямар нэгэн нюуса нухэн гу, угышье 
haa, блиндаж соо манайхинЬаа хоргодонхой байЬанаа эдеэ хоо- 
лойнгоо дууЬахалаар газаашаа гаража болоо ха гу? Юрдоел 
газар дороЬоо гаража ерэЬэндэл гэб гэнтэ бии болоо ха юм. 
Унэн дээрээшье газар дороИоо гараагуйдее, хаанаЬаа бии болоо 
хаб? Магад манайхин дайсаниие эндэЬээ намнан гаргахадаа, 
шолмосуудай тон нюуса ямар нэгэн дот гу, угышье haa, газар 
дорохи байра олонгуй орхижорхиНон байжа болоо ха гу гэЬэн 
зуйл Дугарай толгой соогуур зуралзаад Ьаланагуй. Магад эдэ 
шудхэрнууд дайсанай тагнуулшад байжа болоо ха гу? Ямар 
нэгэн тон нюуса дайшалхы даабари дуургзэд, веЬэдынхпдтее 
хурэжэ ошохо гэжэ ябаЬаар эндэ дайралдаа ха гу?

Дугар стереотрубагаар тэдэ шолмосуудай ерэЬэн тээшэ ха
ража оробо. Булэг манай сэрэгшэдэй фашистнуудай ерэЬэн 
нууга соогуур наашаа ерэжэ ябахань харагдаба. Дугарай ху- 
хидэ!1эниинь хурввд, нуугын дээгуур ундэгэд гэхын тэндэ тол
гой дээгуурнь 1’омонууд эшхэрэлдээд, алад гаршаба. Тудаа 

оноогуйнь болоо даа гэжэ баярлаха юм.
Буудалдааншье болошобо. Нууга соохи фашистнуудые ара- 

Ьаань ерэЬэн манайхинай буудаЬан эли б^йба.
Нэгыень амидыгаар гарта оруулаа Ьаа, Ьайн бэлэй гээд, 

бэеэ шоуЬан шэгтээ Дугар:

— Хэндэ хох !— гэжэ хашхарба. Тиихэдээ уушха уруугаа 
хадхаЬанЬаа боложо, арай хул дээрээ тогтобо. Шангаар дуугар- 
даггуйгея мартаад хашхарЬаниинь даншье шангаар убдэжэ, 
оорыень будэруулэн алдаа юм.

Бухын Ьагад туруулээд гуйжэ ябаЬан фашист хаанаЬаа 
хашхарбаб гэЬэншуугаа согсойн Ьуугаад шагнаархаба. Дугар, 
Нима, Гэлэг-Жамса, Ахмет дурбэнэй хороЬон нугаляа тээшэ 
гэтэнэ. Теэд тэндэ юу хараха Ьэм даа.

— Хэндэ хох !— гэжэ Дугар ушее дахин хоолойгоо шангад- 
хан бадашаба.

Туруушын фашист автомадаа хаяад, гараа ургэ ургэЬеер 
ургэжэрхинэ. Тэрээнэйнгээ хойноНоо ушее хоёрынь гарнуудаа 
ургэхэ баатай болоо. Бэшэниинь ара талаЬаань ерэЬэн манай 
хубуудтэй буудалдана хэбэртэй: автомадууд Ьэгээ 11эггуй ху- 
салдажа, Ьомонуудайнь эшхэрэлдэхэ Дугарта элитээр дуулдана.



Гэбэшье буудалдаан удаан ургэлжэлбэгуй. Гэнтэ эхилЬэн- 
дээл адли абяагуй болоод замхашаба.

Автомадуудаа хаяад гараа ургэ!1эн фашистнуудые «наашаа 
ерэгты» г&жэ Дугар даллаба. Тиихэдээ немец хэлэн дээрэ «наа- 
ша ерэгты» гэхэдээ юун гээд хэлэдэгыень мэдэхэгуйдвв гол- 
хорхо юм.

Тэдэ гурбаншье дутэлбэ. Юрын солдадуудтал шинельтэй- 
нууд. Гуша холо гараЬан наЬатайнууд. Нима шинелеэ тайла- 
хыень шагтыень мулталжа дурадхаха юм.

Дугар гайхалаа баран, тэдээниие шэртэшэбэ: нэгэниинь
генерал, хоёрынь дээдэ зиндаагай офицернууд. Энэ фашис ге
нерал-полковник болон обер-лейтенанттайгаа хаанаЬаа бии бо
лоо хаб? Иигэжэ Дугар тэдээниие амаа ангайЬан шэгтээ хара
жа зогсоно. Тиихэдээ ямар аргаар юун зомта гэжэ мэдэлтэйб 
гээд зобохо юм. Юушье ойлгожо ядаЬаар байтарынь генерал 
бараг ород хэлэн дээрэ:

— Генерал Эрих Шварц амиды улэЬэн штабайнгаа зарим 
гэшуудтэй Ьайн дураар бэеэ тушаана,— гэжэ элидхэбэ.

— Юундэ бэеэ тушааха гээбта?— гэжэ Дугар асууба.
— Дайн байлдаан дуурэхэ болоо: амиды мэндэ эндэЬээ 

гараха хэрэгтэй.
— Манайда бэеэ тушаагаа юм haa, амиды гараха юм гэ

жэ хаанаЬаа мэдээ юмта?
—• Ьайн дураар бэеэ тушааЬан сэрэгшэдые амиды улеохэ 

тухай танай хуулинууд соо бэшээтэй ха юм.
— Магад энэ доротнай буудажа болохобди.
— Иимэ алхасада таанар хэзээшье гараа ургэхэгуйт.
— Юун дээрэЬээ тиигэжэ хэлэхэ болообта?
— Намда адли ехые мэдэхэ хун танай гарта усеен оро- 

дог, тиимэЬээ таанарай дээдэ зиндаагай командирнууд намтай 
хворэлдэхэ дуратай байха.

Генералай хэлээшэ яашгуй зуб.
— Генерал, бэеэ тушаагаагуй юм Ьаа, амиды улэхэгуйб 

гэжэ мэдэнэ аалта? — гэжэ Нима асууба.
Ннмын асуудалда юун гээд харюусагша ааб? Дугар тэрээ- 

нииень шагнаха Ьанаатай дуугай зогсохо юм.

— Мэдэнэ.
— Юундэ амиды улэхэгуйбта?

— Нэгэдэхеэр, ородуудай галзуу шанга сохилтонуудта 
орожо хосорон Ьалажа болохобди; хоёрдохёор, минии дивизи 
Ьуулшынгээ сэрэгшэ хуртэрее танайхинда Ьайсахан тээрмэдуу- 
лээд хосорон Ьалаа. ТиимэЬээ..,— гээд, генерал саашань хэлэбэгуй.

— ТиимэЬээ?.. Юун гэхэ гээбта? Хэлэгты: шагнажа бай- 
набди.



— Ямаршье ушарта манайхин бидэниие буудан алаха. 
ТиимэЬээ бидэндэ ееЬэдынхидтне ошоЬоной улуу.

Генерал Эрих Шварц амиды улэхэ Ьанаатай ха юм даа. 
Теэд хэды олон манай сэрэгшэдые болон юрын хунуудые Ьал- 
гааЬан тухайдаа 11анаандаа оруулангуй, амиды мэндэ улэхэ 
тухайдаа бодоно бшуу. Тиигээд амиды улэхэ тухайдаа бодол- 
готохоороо хадаа Ьэнгэргуй амитан ха юм даа.

Эрих Шварц!.. Энэ нэрые хаанашьеб дуулаЬан гу, али иимэ 
нэрэтэй хэн нэгэнтэп уулзаЬан ушарЬан байгаа ха губ гэжэ 
Дугар Ьанажа ядана. Теэд хаана тиимэ юумэн тохёолдооб? 
Али госпитальдо тиимэ нэрэтэй хэн нэгэн байгаа гээшэ Ьэн ха 
гу? Угы даа, госпитальдо тиимэ нэрэтэй хун угы байгаа. Немец 

нэрэ обог ха юм.
Эрих Шварц! Эрих Шварц!
Магад партизан ябаха уеден тиимэ нэрэ дуулаа гээшэ Ьэн 

ха гу?
Тон зуб даа. Партнзандал дуулаЬаниинь зуб. Теэд Эрих 

Шварц гэжэ хэн бэлэй?
Алёна! Алёна! Тагнуулшан басаган Алёна Эрих Шварцын 

сахиргаанда худэлее. Тиихэдэ тэрэ арьяатан подполковник бэ
лэй гу, али полковник?

Теэд энэ Эрих Шварц Алёнын худэлЬэн фашис захиргаа- 
пай дарга гу, алн бэшэ ха гу? Эрих Шварц гэжэ нэрэ алдар- 
тай хэды олон фашистнууд байгаагуй юм даа. Табяад, жараад 
миллион зон соо хэды Эрих Шварцнуудай бии байЬые хэн тоо- 
лоо юм?! Тэрэ Алёнын худэлЬэн захиргаанай удамарша Эрих 
Шварц мун ха гу, алн бэшэ гу? Дугарые мунее дээрээ энэ 
асуудал зобооно. ЭнээнЬээ ондоо бухы юумэеэ мартаа шахуу.

— Господин генерал, энэ дайн байлдаан соогуур России 
газар уЬан дээгуур дайлалдаа Ьэн гут?— гэжэ Дугар асууба.

— Дайлалдаа.
— Хаагуур?
— Баруун БелорусснЬаа Витебск хото хурэтэр полкын ко

мандираар дайлалдаа хум.
— Ушее?
—• Витебск хотын бидэнэй гарта ороходо хоёр жэлЬээ улуу 

фашис захиргааниие толгойлоо хум.
Алёнын дуулгаЬан Эрих Шварц мун шуу.
Витебск хотын фашис захиргаанда худэлЬэн манай таг

нуулшан басаган Алёна мэдээсэлнууд соогуураа хэрзэгы ха- 
туугаараа хэм гадуур дарга Эрих Шварц тухай хэдэн удаа 
дуулгаЬан бэлэй. Арьяатан мэтэ амитан гэгшэ байгаа. Мунее 
билдаганан, хундэ Ьайнда орохо гэхыень харыт. Нэгэшье зэ- 
мэгуй юрын хунуудэй шуЬа адхаруулаагуй, арюун сэбэр ами- 
тандал билдаганахань юунЬээш муухайл. ТарганЬаа тарган



хасарынь муухайгаар харагдана. Олоной звери эдиЬэнЬээ бо
ложо, хубсаЬа хунартаа багтахаа болиЬон шолмос гэжэ тэрээн 
тушаа тагнуулшан басаган дуулгадаг байгаа.

Тэрэ шолмос Эрих Шварц эдэ жэлнуудэй туршада генерал 
хуртэрее ургаЬан хадаа манай ороной .хун' зониие Ьалгааха 
усадхаха талаар Ьайсахан ажаллаЬан арьяатан байЬаниинь 
тон элил. Тиигэжэ Гитлертэ гансал Ьайн тээЬээнь харуулха гэ
жэ оролдоЬон шолмос ха юм.

— Витебск хотын фашис захиргаанай толгойлогшо Эрих 
Шларц бшуут.

— Тон зуб даа. ХаанаЬаа намайе мэдэхэ байбат?
— Тиихэдэ подполковник нэрэ зэргэтэй бэлэйт. Генерал 

хуртэрее ургаа хадаа Гитлертэ ехэл Ьайнда орохые оролдоЬон 
хун байнат.

— Би солдат гээшэб. Солдат хун шахаа тангаригаа дуур- 
гэхын тула жэлэй дурбэн сагта оролдохо ёЬотой гэжэ Иайн мэ- 
дэнэт. Эхэ орондоо унэн сэхээр алба хэЬэнээ би хэзээшье мэл- 
оэхэгуйб.

— Мэлзэхыетнай хэншье баадханагуй.
— Тон зуб даа: хэншье баадханагуй.
— Подполковник Эрих Шварцын секретарь-оршуулагшаар 

тиихэдэ фрау Алёна худэлее юм. Тэрээниие мэдэнэ гут?
— Фрау Алёна?!. Мэдэнэ. Тэрэ секретарь-оршуулагшаар 

худэлее Ьэн. Партизаиуудай тагнуулшан байЬыень хожомдожо 
мэдэЬэн бэлэйбди.

— Партизануудай тагнуулшан байЬыень хайшан гээд мэ
дээ юмта? Магад тагнуулшан бэшэ байгаа.

— Партизануудай тагнуулшан. Энээн тушаа толгойгоо 
та бихаб.

— Танай толгой бидэндэ хэрэггуй. Бидэ барандаа ееИэдын 
толгойтой зомди.

— Тэрэ басаган бидэн тухай олон лэ юумэ партизануудта 
дуулгаЬан байха.

— Юун дээрэЬээ тиигэжэ хэлэнэбта?
Эрих Шварц тарган нюураа эльбээд абаба.

— Партизануудай буридэлдэ орожо Ьуйдхэлгэ хэхыень 
эльгээЬэн олоп тагнуулшаднай Ьэегуй ЬалаЬан юм. Эдэ баран
даа фрау Алёнын ажал байгаа гэхэдэм ямаршье алдуугуй. Та 
хэн хадаа фрау Алёные Ьайн мэдэхэ юмта? Ушее нам тухай 
олые мэдэхэ байнат,— гээд, генерал Эрих Шварц ехэл Ьонир- 
хоЬ.ондол Дугарые гэтэжэ орошобо.

Энэ асуудалдань унэн сэхэ уруунь харюусалтай гу, али 
угы гу гэжэ Дугар агшан зуура вертев хандаба. Шолмосой 
ямар нэгэн эзан хун мэтээр асуудалнуудые табихыень харыт.



— Господин генерал, Толмачево тосхонине Ьанана гут?
— Толмачево тосхон?!. Ьанана даа, Ьанана. Тэндэ парти

зан бригадын штаб байрла11ан юм. Тэрэ тосхоной партизануу- 
дые ямаршьеб монгол уг изагууртай адагуусан толгойлно гэ
Ьэн мэдээ бии Нэн.

— Тэрэ монгол изагууртан тухай юу мэдэнэбта?
— Юушье мэдэнэгуйб. Угы, угы: Дугар гэжэ нэрэтэй ада

гуусан гэжэ мэдэнэб.
— Тэрэ Дугар гээшэтнай би байнаб. Адагуусантай адли

губ?
— Тэрэ Дугарби гэжэ гу?.. Этигэхээр бэшэл. Тарган бада- 

люун бэетэй хун, тиимэЬээ тэрээниие усадхахань хэсуутэй асуу
дал гэжэ манай тагнуулшад дуулгадаг байгаа юм.

— Би тиимэ бадалюун бэшэ аалби?
— Шубуунай удэн шэнгит.
— Тиихэдээ тагнуулшадтнай танда буруу мэдээ угэдэг 

байгаа ха юм даа. Тэрэ Алёна хаанаб? Тэрээн тухай юу мэдэ
нэбта?— гэжэ Дугар бэеэ сэхэлбэ.

— Манай хэдэн сэрэгшэдые гранатаар Ьалгаагаад, намайе 
буудажа алан алдаа Ьэн, теэд шархатаашье Ьаа буудажа урь- 

део Ьэм. Иимэл даа,— гэбэ генерал.
— Тиихэдээ угы хэжэ шадаа Ьэн шуут,— гэжэ Дугар ню- 

даргаа бажуун, тэрээн тээшэ нэгэ алхам хээд абаба.
— Таниие угы хуулхэ гэжэ эльгээЬэн хунууднай барандаа 

элируулэгдэжэ хосорон ЬалаЬан гэхэ гу, угышье Ьаа зарим- 
шуулынь этигэл багатай зон байшоо.

— Хайшан гэЬэн хадань этигэл багатай гээбта?
— Партизан отрядуудай бурндэлдэ ороЬоор, тэдээндээ унэн 

сэхээр алба хэжэ, бндэниие сохилсодог Ьэн.
— Теэд тэдээниие этигэл багатай зон гэжэ таанар тооло- 

нот. Тпимэшуулые бидэ Эхэ ороноймнай унэн сэхэ патриодууд 
гэхэ байнабдн,— гэжэ Дугар тэшэ ядан, баруун гарайнгаа ню- 
даргые эльбэсэгээхэ юм.

— Ородууд барандаа патриодууд гээшэ. Тиимэл хадаа 
ородой газар уЬые гуйсэд шахуу гартаа оруулаад байхадам- 
най, бидэнэй Ьээрые хуха сохёод, бндэниие Ьуневн Ьалгаажа 
байна. Толмачево тосхон дохи партизан отрядай удамарша хун- 
д«ер шархатаад, самоледоор тэндэЬээ гаргагдаа, амиды улэхэ- 
гуй гэжэ бидэндэ дуулдаа бэлэй. Тэрэ адагуусанби гэжэ унэ- 
хевр хэлэнэ ха гут?

— Унэхе^р ааб даа.

— Бэшэт! Тарган, бадалюун хун гэжэ тагнуулшаднай 
дуулгадаг Ьэн. Гар тулалдаанда тэрээниие хулЬоень буулгахын 
аргагуй гэжэ мэдээсэдэг байгаа. Харин тэрээнэй шархатахада



ороЬон командирынь шубуунай удэндэл туранхай амитан гэ
Ьэн мэдээ бии юм Ьэн.

Зуб даа, еерынь орондо партизан отрядайнь командир бо- 
лоЬон Чепурин Семен Петрович, нээрээшье, шубуунай удэндэл 
суршэгэр нарихан 11эн. Эрих Шварцда тон зуб дуулгадаг ху
нууд отрядтань бии байгаа ха юм. Теэд тэрэ шолмосые эли- 
руулхэнь хэсуухэн лэ асуудал бэлэй.

— Господин генерал, партизан бригадые угы хэЬэн тухай- 
гаа дээдэ захиргаандаа олон удаа мэдээсээ гэжэ бидэндэ дуул- 
дадаг Ьэн. Угы хээбди гэжэ юун дээрэЬээ тобшолол хэдэг Ьэм- 

та?— гэжэ Дугар асууба.
— Нээрээшье, партизануудые баранииень Ьалгаагаабди гэ- 

хэдэмнай газар дороЬоо гараЬандал бидэниие улам шангаар 
сохижо ородог бэлэйл. Душэн гурбадахи ондо тэдээнэй сохил- 

тонууд тон шангадаа Ьэн.
— Унэн болото байдалые хазагайруулНан мэдээ дээшээ эль- 

гээхэ гээшэ буруу ааб даа. Таниие энээнэй тулее тэрэ доротнай 
буудаха байгаа.

— Теэд буудахын орондо генералай нэрэ зэргэ зуулгээ ха
го м.

Нээрээшье, бодото байдалые хазагайруулЬанайнгаа тулее 
ааб даа.

Нээрээшье, бодото байдалые хазгайруулЬанайнгаа тулее 
ургаЬан ха юм. Эрих Шварцын эльгээЬэн хуйхэрнуудэй пар- 
тизануудта Ьанги набта сохюулаад байхадань, энэ шудхэртэ 
полковнигой нэрэ даадхагдаа юм Ьэн. ТиимэЬээ бодото байда
лые хазагайруулЬан мэдээнуудэйнгээ тулее генералай нэрэ зэр- 
гэдэ хуртееб гэжэ зуб хэлэнэ ёЬотой. Ондоогоор хэлэхэдэ Эрих 
Шварц оирее тиимэ тобшололтой ябажа болоо.

— Бидэндэ эльгээЬэн ямар табималайнгаа таанарта бэшэ, 
харин бидэндэ унэн сэхээр алба хэдэг болоЬыень хэлэжэ ша
даха гут?

— Олонхи табималнуудыемнай партизанууд усадхажа ша- 
даЬан юм. Зариманиинь партизануудта ехэ гэм хэжэ шадаа- 
гуй. Хоёр гу, гурбаниинь ееЬэдынхидтее ошохын хэрэгээр би
дэндэ билдагуушалжа, манай тусхай бэлэдхэл эрхнмээр даба- 
жа гараад, тэндээ ошоходоо, бидэнэй урдаЬаа хайра гамгуй- 
геер тэмсэжэ ородог болоо. Нэгэниинь туруун Бабушкин отряд- 
та ротын командираар, Ьуулдэнь тэрэ отрядай командираар, 
1943 оной Ьуул багаар партизан бригадын штабай начальнигай 
тушаал даажа ябаад, бидэниие сохёо юм. Айхабтар амитан 
байгаа. Эрхим тагнуулшан болохо гэжэ тэрэниие тон туруун 

эльгээгээ зомди.
— Нэрэ обогыень Ьанана ха гут?
— Ьацана даа, Ьанана.



— Хэн бэ?
— Мышкин!
— Тиимэ.
Бааторов Мышкин гэжэ ротын командир тушаа дурдаа 

гээшэ Ьэн ха. Тэрээнэй фашистнуудай табимал байЬые этигэ- 
дэггуй тушаагаа нэгэ хеереед, ушее тэрээниие еертэнь харуул- 
Ьые Ьанаадхиба. Мунее Мышкин тухай фашис генерал Эрих 
Шварцын хэлээгуй юм Ьаань, тэрээн тушаа хэзээшье Ьанаан- 
даа оруулхагуй байгаа.

Мышкин!.. Нэрынь хэн бэлэй?.. Байза, байза! Мэнэ Ьанаан- 
дань орохонь. Хэн бэлэй даа?.. Ах, Роман!.. Тиихэдэ алда- 
рынь?.. Угы даа, Ьанаанда орохогуй хаш даа. Нэрэ зэргэнь 
лейтенант бэлэй гу, ахалагша лейтенант бэлэй Ьэн гу баЬал 
мартаа. Ямар бэетэй бэлэй? Ах, Ьанагдаба: хоршогор нарихан 
нюу'рынь Дугарай нюдэдтэ тобойсо харагдахадал гэнэ. Гансал 
яЬад холболдошоод байЬандал узэгдэЬэн юм. Ундэр аад, баЬал 
Ьургаагтал суршэгэр нарихан бэетэй гээшэ Ьэн ха. Залуушаг 
хун. ©ерЬеен нилээн дуу. Тиихэдэ шарайнь зуун зугэй хунэй- 
хидэл дутэрхы. Содном ГэрэлтуевичЬээ ямар ундэ11э яЬатанби 
гэжэ ЬураЬаниинь эхэнь бэлэй гу, али эсэгэнь (мунее орой мар- 
тажархёо) буряад гээ Ьэн хаш. Ондоогоор хэлэхэдэ ород буряад 
хоерой хоорондоЬоо бии болоо хадаа метис хун болоно.

Ушее тухэл шарайдань юун бии бэлэй? Ах, нюурынь абар 

табар Ьахалаар хушагдаЬан хаш.

Душэн хоёрдохи оной намарЬаа эхилжэ, Мышкинэй Ба- 
бушкинай нэрэмжэтэ отрядые толгойлЬон тушаань баЬал Сод- 
номЬоо дуулаа гээшэ Ьэн ха. Душэн гурбадахи ондо партизан 
брнгадые толгойлоо. Энээн тушаа энэ фашис генерал Эрих 
ШварцЬаа дуулаба ха юм даа. Эдэ бугэдэ дээрэЬээ тобшолол 
хэхэдэ, Эхэ орондоо, арад зондоо еерыгее гуйеэд зорюулЬан 
патриот байхаЬаа гадна, толгой Ьайнтай хун байЬаниинь тон 

эли.
Туд бригадын командираар Внтебскэ обкомой секретарь 

Третьяк гэжэ тон шиираг бадалюун аад, унтэр томо xvh хулэл- 
дэг бэлэй, ушее дарагар ургэн муртэй Ьэн. Нидхэнь удхэн. 
Ехыел мэдэхэ хун юм агша.

Тэрэ Третьяк хайшаа ошоЬон байха хаб? Тэрээнтэй юун 
тохёолдооб? Дайсанай эльгээЬэн Ьомондо дайруулжа, тулал- 
даанай уедэ баатарлиг аад, шэн зоригтойгоор унаЬан байба 
гээшэ гу? Магад шархатаад, жагсаалЬаа гарахадань, самолё- 
доор гаргажа абаашаЬан байжа болоо ха гу? Ондоо ямар аюул- 
да Третьяк орожо болохоб? Ушее брига дынь бурндэлдэ шурган 
ороЬон дайсанай табималнуудай харата муухай ЬабарнуудЬаа 
унажа болохо ха юм.



Обкомой секретарь Третьягтай юунэй тохёолдоЬые мэдэжэ 
шадахагуйдве, Дугар нэгэл аягуй байдалда орожо голхороодхи- 
бо. Третьягтай юунэй болоЬые хайшан гээд мэдэлтэй гээшэб? 
Хайшан гээд? Юрдве юуншье Ьанаандань ороногуй. Орой тол
гой соохи шурэбуудынь худэлхев болишоЬондол узэгдэхэ юм. 
Генерал Шварц байна бшуут. Третьягтай юунэй тохёолдоЬые 
табималнуудынь дуулгаЬан байжа болохо. Хэрбээ энээн тушаа 
асуугаа юм Ьаань, энэ садхалан шарайтай дайсан сэхэ уруунь 
хэлэхэ гу? Тугаарай нилээн олон асуудалнуудтань зуб харюу- 
нуудые угнн хадаа энэшье ушарта юундэ зуб уруунь хэлэхэ- 
гуй хаб? Мышкиной бригадын командираар худэлЬые мэдээ 
хадаа Третьягтай юунэй болоЬые гу, угышье Ьаа, хайшаа ошо- 

Ьые мэдэхэл ёЬотой.
— Господин генерал, партизан бригадын командирнуудые 

мэдэхэ гут?— гэжэ Дугар Шварцда хандаха.
— Хэн таниие Ьонирхуулнаб?
— Партизан бригадын командираар МышкинЬээ туруун

дээ хэн худэлжэ байгаа Ьэм?
МышкинЬээ туруун?..— гээд, нэгэ хэды соо Эрих Шварц

дуугай погсохо юм.
— Тон зуб.
— Той томо коммунист худэлЬэн юм.
— Томо бэетэй хун гу?
— Бэе тухайнь хэлэнэгуйб... Витебскын коммунистнуудай 

толгойлогшодой нэгэн.
— Нэрэ обогыень мэдэнэгуй ха гут?
— Байза, хэн бэлэй?
Витебскын коммунистнуудые толгойлогшодой нэгэн гэжэ 

мэдээ хадаа тэрээнтэй юунэй болоЬые мэдэнэ ёЬотой. Дугар 
тэрээнэй Ьанахые хулеэнэ.

— Третяк!— гэжэ генерал хашхарба.
— Третяк бэшэ, Третьяк!— гэжэ Дугар заЬаба.
— Магад Третьягшье байжа болоо.
— Байжа болоо бэшэ Третьяк байгаа юм,—гэжэ Дугар 

тэрэээндэ ойлгуулхые оролдохо юм.— Бригадын командир Тре
тьягтай юунэй болоЬые мэдэнэ ха гут, господин генерал?

— Байза, тэрээнтэй юун тохсолдоо бэлэй?— гэжэ евртве 
асуудал табнжа, генерал Эрих Шварц дуугай зогсобо.

— Ьананагуй ха гут?— гэжэ Дугар тэсэнгуй асуужархиба.
— Ьанааб! Ьанааб!— гэжэ Шварн дэбхэрбэ.
— Юун тохёолдоо хаб?

— Манай бомбонуудта дайралдажа, генерал Третьяк шар
хатаа юм. Мун баЬа штабайнь начальник ямаршьеб подпол
ковник- тэрээнтэй хамта шархатаЬан байха.



— Тиигээд тэдээнтэй юун болооб?
— Тэдээниие самолёдоор гаргажа абаашаа гэЬэн мэдээн 

бидэндэ бии байгаа.
Иигэжэ генералай нэрэ зэргэдэ хуртэЬэн Третьягай болон 

майорЬоо подполковник болоЬон Миронов тухай мэдээ абажа, 
Дугар дуугай байба.

Мышкиниие бригадын командираар шархатаад байхадаа, 
Третьяк дэожуулээ епотой. Бааторовай угеер haa, Мышкин бу
хы .талаараа шадалтай, арад олонойнгоо тулее бэеэ гуйсэд 
угэхэ байЬаниинь дамжаггуй. Дугар эдэ бугэдэ тухай бодолго- 
тон, генерал Эрих Шварцдашье анхарал хандуулхаа болишобо. 
Бригадын командир Третьягай хуби заяан тухай дуулахадаа 
хуреед улее ха юм. Мунее дээрээ Дугарта юуншье хэрэггуй 
шэнги болошсо. Шварц Витебскдэ арьяатан нохос байЬан аад, 
ушее мунее амиды улэхэ Ьанаатай ха юм. 0ерынь тулее табан 
мянган сккупациоино марка, ушее нэгэ мэшээг гурил сэи гар
гаа бэлэй. Теэд тэрэ сэнгээр еерыень барижа тушааха хун ол- 
доогуй. Магад Дугарай Аленатай уулзаха болзоото газарта 
ошоходонь, хойноЬоонь намнажа ерэЬэн тэрэ Демьянов хуйхэр 
еерыень барижа, Эрих Шварцда тушаахаа ябаЬан байжа болоо. 
Шиираг бэетэй, шаб шара уЬэтэй, хододоо бодолгото болоЬон 
шара нюдэдтэй агша Ьэн. Магад ямар аргаар еерыень гартаа 
оруулхаб гэжэ бодолготодог ябаа.

Алёнын дурадхаЬан уулзаха газартаа хурэжэ ерээд байха

даа, Демьяновой модонЬоо модондо бэеэ далдалан ерэжэ яба- 
хые саг соонь хараЬаниинь болоол гээшэ Ьэн. Тэрэгуй Ьаань, 
тэрэ Демьянов еерыень буудажа, эрэмдэгтэй болгоод, Шварц
да абаашажа Ьайнда ороходоо болохол Ьэн.

Тэрэ нтолмосые хулЬеень буулгажа, энэ аюулЬаа гараЬа- 
ниинь дамжаггуй.

— Господин генерал, минии толгойн тулее хэды сэн со- 
носхоЬоноо Ьанана гут?—гэжэ Дугар генералай урдаЬаа сэхэ 
хараба.

— Ьанана,— гэжэ Эрих Шварц губэд гэбэ.
— Ьанаа Ьаа хэлэгты даа.
— Табан мянган оккупационно марка, нэгэ мэшээг гурил.

— Намайе унзтэйгээр сэгнээбди гэжэ Ьанаа Ьэн гут?

— Дайнай уеынхеэр тон унэтэй ааб даа.

— Танай оккупационно марка хаанашье хэрэглэгдэдэггуй 
Ьэн шуу. ТиимэЬээ хии саарЬаар намайе таанарта барижа угэ

хэ хун олдоогуй ааб даа.
— ТиигэЬэншье байжа болоо... Теэд нэгэ манай табимал 

таниие гартаа оруулаа шахууб, мэнэ абаад ерэхэб гэжэ дуулга-



Ьан аад, hypar Иуняагуй угы болошоо юм,— гэжэ фашис гене
рал нюун неенгуй, сэхэ уруунь хэлэбэ.

— Ямар аргаар энээн тушаагаа дуулгаЬан байгааб?
— Рацяар!
— Тэрэ табималтнай шэг шарайгаар хайшаа хун Ьэнби 

хэлэжэ шадаха гут?
— Ш аб шара хун байЬан юм. Дамянов гэжэ обогтой Иэн

хаш!
— Дамянов бэшэ, Демьянов!
— Тон зуб: Демьянов! Тэрээнтэй юун болоо Ьэм?
— Фрау Аленатай уулзаха болзоото газартаа ерэхэдэм 

хойноЬоом намнажа ерээ юм.
— Тиигээд?
— Унтуулаа хум. Намайе гартаа оруулхаб гэжэ лаб най- 

даЬан байгаа ха юм даа.
— ТиигэЬэн лэ хадаа тиимэ мэдээ угеел даа. Хусэ шадал- 

даа найдашоод, алдуу гаргаЬан байжа болоо.
— Таанар манайхинай хусэ шадалые тоодоггуй байгаат. 

ТиимэЬээ Демьянов еертее найданги байгаа. Минии болон нухэ- 
рэйм шадалые сэгнээгуй...

Нима, Гэлэг-Жамса, Ахмет гурбанай Дугарай фашис гене- 
ралтай хеерэлдэЬые Ьонирхон шагнажа байхые обёорон гэхэдээ, 
тэрэ ухаа алдан тэбдэшэбэ. Юуб гэхэдэ, партизан отрядые тол- 
гойлон, фашистнуудые сохиЬон тухайгаа эдээнэй хэндэшье 
дуулгаагуй юм. Сэрэгшын хэхэ ёЬотой юумые хээ хадаа энээн 
тушаагаа хеерэхэ гу, али ЬаймЬарха дураниинь огто угы байдаг.

Мунее нухэдэйнгее еерыень гэтэшэнхэй байхыень харан 
гэхэдээ, фашис генералтай хеерэлдэхэ дураниинь Дугарта угы 
болошобо. Тиибэшье ушее нэгэ асуудалтайгаар хандаха гэжэ 
шиидэбэ:

— Господин генерал, хун турэлтэнэй ажабайдалда дайн 
байлдаан хэрэгтэй гэжэ Ьанана гут, али угы гэжэ Ьанана гут?

Эрих Шварц юун гэхэеэ бодожо узее юм гу, дуугай зогсо
но. Тиигээд даншье тарган хасараа эльбэсэгээгээд абаба. Тар- 
ган нюурЬаань боложо онигор бишыханаар харагдаЬан нюдэ- 
деерее энеэхые оролдобо. Теэд энеэжэшье шадабагуй. Ьуулдэнь 
уруугаа хаража, нилээн болоод:

— Дайнай хэрэгынь бага даа,—гэбэ Эрих Шварц.

— Юундэ тиигэжэ Ьананабта? Душэн нэгэдэхи жэлэй зун 
хэрэгтэй гээд, манай гурэндэ дайгаар оробо ха юмта,— гэжэ Ду
гар Ьеергэдэбэ.

— Тиихэдэ ондоо байгаа ааб даа.

— Тон зуб даа. Фашистнууд Европын олохон лэ гурэниие 
хамаран абаЬан байгаа. Ондоо байгаагуйдэнь аргагуй. Манай



гурэнэй газар уЬые хамаран абаха тухайгаа бодолготон, баран- 
даа шулЬее Ьайруулжа байгаа бшуут.

— Хэлээшэтнай зубшье байжа болоо.
— Господин генерал, энэ дайнда хэн нэгэнээ алдаа гут?
— Алдаа: хоёр хубуугээ алдааб.
— Энээнэйтнай тулее хэн зэмэтэйб?
— Ородууд ааб даа.
— Юун дээрэЬээ тиигэжэ Ьананабта?
— Сталинградта ородуудай хуреэлэлгэдэ ороогуй юм Ьаа, 

ехэ хубуум амиды гаража болохо байгаа,— гээд, Эрнх Шварц 

дуугай болошобо.
— Лугее хубуунтнай хаана Ьалаа юм бэ?
— Курск шадарай асари ехэ танкова тулалдаанай уедэ 

Ьалаа.
— Тиигээд Эхэ ороноо хамгаалЬан ородуудые хубуудэйн- 

гее гээгдэЬэнэй тулее зэмэту’улнэ бшуут.
— Ондоо хэниие зэмэтуулхэ бэлэйб! Ородуудай гарЬаа бо

ложо хосороо бшуу.
— Хэрбээ таанадай Россидо дайн байлдаагаар ороогуй юм 

Ьаатнай, хубуудтнай Ьалаха Ьэн гу, господин генерал?

Шварц дуугай зогсоно. Иимэ асуудал туруундээ еертее 
табижа узеегуй ябаЬан байжа болоо ха. Тиигээд лэ энээн ту- 
шаа бодожо узэхэ гэжэ абаЬааар харюусабагуй хаш.

— Юундэ харюусанагуйбта, господин генерал?
— Юун гээд харюусахаа ойлгоногуйб.
— Теэд фашистнуудай Россидо добтолоогуй юм Ьаань, ху

буудтнай Ьалаха байгаа гу?
— Угы ааб даа.

— Тон зуб даа. Хэрбээ дайн байлдаагаар бидэндэ ороогуй 
Ьаатнай, хубуудтнай Ьалахагуй байгаа. ТиимэЬээ манай гурэндэ 
дайгаар орохогуй байгаат.

— Эндэ бидэ зэмэтэй бэшэ, фашистнуудай удамарша Гит
лер зэмэтэй ха юм.

— Таанар «Хайль Гитлер!» гээд, бухы шадалаараа тэрээ
ниие дэмжэдэг байгаат. Тиигээд мунее Гитлер зэмэтэй гэжэ 
байжа хашхаралдаЬанай аша урэ бага! — гэжэ Дугар нёлбо- 
жорхсод, тэрээнЬээ нилээн холо ошоод, Эрих Шварцые хаража 
зогсохо юм. Дайн байлдаан соогуур олзологдо1юн фашис гене- 
ралнуудые бага сага хараашье Ьаа, иимэ дутэ уулзахаЬаа гад- 
иа, ушега хверэлдэжэ узеегуй ха юм. ТиимэЬээ генерал Шваи- 
цын маряатай тэсхэгэр бэеые Ьонирхон харана ха юм. Хоёр 
хубуугээ манай орондо баадхаЬан дайнЬаа боложо алдаашье 
liaa, тэдээнэйнгээ тулее ородуудые зэмэтуулжэ ябаа хадаа тол
гойгоо худэлгэдэггуй амитан ха юм даа.



Эрих Шварц ВитеОскын фашис зах'яргааниие толгойлжо 
байхадаа, орой гэм зэмэгуй хунуудые хэЬээн зобоожо, газарай 
шору у дээрэЬээ усадхаха даа, баяр баяехаландаа ханажа сада- 
жа байЬан ёЬотой. Х.арин мунее гэм зэмэгуй хундэл амиды 
улэхэ Ьанаатай ха юм. Энэ доронь буудажа ЬалгаажархиЬан 
хун гэжэ буугайнгаа шабхые татахын тэндэ Дугар бэеэ барижа 
урьдибэ. Витебскын захиргааниие толгойлходоо, юрын хунуудые 
хони ямаадтал хюдаЬанайнь тулее, ушее адуу малнуудтал фа
шнс эшээн уруугаа абаашаЬанайнь тулее Эрих Шварцые энэ 
доронь буудан Ьалгааха дуурэн эрхэтэй ха юм. Хэды олон ху- 
ниие улаан гараараа усадхаЬыень хэлэхэ гут! Эдэ бугэдын 
Ьуулдэ амиды мэндэ улэхэ тухайгаа шэбшэжэ ябахаараа хадаа 
еерын нюургуй амитан гэясэ эли.

Дайн ушс->0 дуурээгуй. Тулалдаанууд соогуур хосорон Ьа- 
лахаб гэжэ айгаа. Дайнай дуурэтэр, Россидо олзологдоЬон сэ- 
рэгшэдээр байгуужаб гэжэ шиидээд, бэеэ тушааха гэжэ гараа 
ургэЬэниинь дамжаггуй.

— Господин генерал, Витебскын фашис захиргааниие тол- 
гойлхо уедее зэмэгуй хэды хуниие Ьалгаагаа Ьэмта?— гэжэ Ду- 
гад нюдаргаа бажуун, Эрих Шварцда дутэлбэ.

Фашис генерал нэгэ алхам гэдэргээ боломсоороо:
— Энээн тушаа хэлэжэ шадахагуй, байнаб,— гэжэ амалба.
— Даабарииетнай дуургэлтэ болгон, нэгэ обер лейтенант- 

тнай ханха харгыда дутэ ЬууЬан убгэд хугшэдые олоор Ьал- 
гаагаад, нэжээд шэхыень танда абаашахадаа, партизануудые 
усадхаабди гэжэ элидхэ11эн байха.

— Энээниие би усадхаа бэшэ обер-лейтенант усадхаа бшуу.
— Танай захнралтые дуургээ ха юм. Бидэ энэ доротнай 

танине буудаха эрхэтэйбди,— гээд, Цыбиков автомат абахын 
тэндэ зог гэбэ.

Буудаха эрхэгуйт. Ехые мэдэхэ намайе буудаЬанайнгаа 
тулев командованнннгаа урда харюусахат, —гэжэ фашис гене
рал буришье Ьэнгэргуйгеер амалха юм.

Цыбиков автомадаа саб шуурэн, замагыень гэдэргэнь та
тахын тэндэ Ьеергэнь табиба: ехые мэдэхэ амитан байжа бо
лоо ха гу? Дэмыдэ Ьалгаажархиха юм губ гэжэ буудаха гэЬэн 
ЬаналЬаан арсаха баатай болобо.

Ушее Дугарай партизан отрядые толгойлжо ябаха уедэнь 
Алёна Эрих Шварцые усадхаха зубшеел угэхыень гуйжа хан- 
даЬан юм. ЗубшееЬэн харюу Дугарай угэхэ гэхэдэнь, Витебскэ 
подпольно обкомой секретарь-партизан, бригадын командир Тре
тьяк, зубш-жгеегуй Ьэн. Тэрэгуй haa, Эрих Шварцые Алена уни- 
дэ усадхаЬан байха бэлэй гэжэ Дугар тагнуулшан басаганда 
зубшеожэ харюусаагуйгее шаналжа орошобо. Хэрбээ зубшеел 
абаа юм |;аа, тагнуулшан басаган Шварцые хэндэшье мэдуулэн-



гуйгеер усадхажа шадаха байгаа гэЬэн тобшолол хэхэ дура
ниинь Дугарта хурэхэдее яахабши! Саг соонь энэ шолмосые 
усадхаа Ьаань, совет хун зондо хохидол багаар ушаруулЬан 
байжа болохо бэлэй.

— Господин генерал, олон тоото совет хунуудые усадхаЬан 
хадаа амиды ябаЬанайтнай аша урэ бии гу?^гэж э Дугар Эрих 
Шварцда хандаба.

— Хэншье бухы наНаяа амиды мэндэ ажаИуухые хусэдэг

шуу.
— Тиихэдэ таанар баИал бухы наЬаяа амиды мэндэ ябажа 

унгэргэхэ гэИэн совет хунуудые хайра гамгуйгеер хюдаат. Бу- 
садые амиды ябаха эрхэгуй гэжэ тоолодог байгаа бшуут. Ха- 
рин ееЬэдее бухы наЬаяа амиды ябажа унгэргэхэ Ианаатайт! 
—гэжэ Дугар нюдаргаа бажуун, фашис генералда бури дутэлбэ.

Эрих Шварц гэдэргээ болоч болоЬоор нуугын нугаляада 
хуреед, худэлхее болишобо. Генералшье haa, шэшэрэгнэн Налга- 
наха юм. Угы хэхэнь гэжэ айн, хаанаа оролтойб гэжэ тэбдэшэ- 

бэ ха юм даа.
— Господин генерал, мэнэ гэИээр таниие буудахамнай! — 

гэжэ Дугар бури шангарха юм.
Эрих Шварц Ьалганан шэшэрэгнэхэЬээ ондоо харюудань 

дуугарбагуй. Унэхеер буудахань гэжэ ухаа мэдээгээ табижар- 

хёол ха.
Батарейн командир капитан Хусаинов булэг сэрэгшэдтэй 

хоёр фашистые туугаад, нууга соогуур дутэлжэ ябабад. ____
Капитан Хусаинов элшэнэртэеэ эдэ хоёр фашистнуудые 

гарта оруулаа хадаа муу бэшээр шолмосуудые сохёо бшуу.
Сержант Ванчиков урдаЬаань угтажа гуйдэлеер ошоод:
— Нухэр капитан, манай расчет гурбан дээгуур зиндаатай 

фашистнуудые олзолоо!— гэжэ элидхэхэ юм.
— Хараж а ябанаб. Бэрхэт, хубууд! — гээд, Хусаинов ту- 

руун сержантын, Ьуулдэнь Дугарай, тиигээд Гэлэг-Жамсын бо
лон Ахмедэй гарые барижа мэндэшэлбэ. — Бэрхэнууд гээшэт! 
Генералые гарта оруулЬанайтнай тулее командованиин нэрэЬээ 
барандатнай баясхалан хургэнэб!

— Совет Эхэ орондоо алба хэхээр хэзээдээ бэлэмди! — гэжэ 
туд расчедоорхнин нэгэн доро харюусабад.

— Нухэр капитан, генералынь манай наводчигой хууша- 
най танил!— гэжэ Ахмет бэеэ барибагуй.

— Дугарай хуушанай танил гэжэ гу?
— Тиимэ.
— Хайшан гээд?

— Манай наводчигой партизан отрядай командираар ху- 
дэлхэ уедэнь Витебскын фашис захиргааниие толгойлжо байгаа



юм гэжэ генерал тушаа элирээ,— гэжэ Ахмет ами абангуй ша
хуу буудаба.

Капитан Хусаинов Дугарые анха туруун хараж а байЬандал 
Ьонирхон шэртэжэ орошобо. Тиигэжэ нэгэ хэды болоод:

— Партизан отрядай командираар худэлое гэжэ унэн гу, 
Дугар?— гэжэ асууба.

— Тиимэ ушар байгаа юм,— гэжэ Дугар харюусаба.
— Хайшан гээд энэ генералтай танилсаЬан хабта?
— Тиихэдэ туруундээ подполковник байЬан аад, полковник 

болоо юм. Манай тагнуулшан басаган Алёна Шварцын хаж уу
да оршуулагшаар, ушее бэщээшээр худэлое. Эрих Шварцтай 
тиигээд улаан нюураараа бэшэ, заочноор танилсаЬан байгааб. 
Мунов уулзаба гээшэбди,— гэжэ Дугар тайлбарилха юм.

— Ушее партизан отрядай командираар дайсаниие сохи
Ьон манай наводчигые барижа тушааЬан хундэ табан мянган 
марка болон нэгэ мэшээг гурил шагнал угэхэбди гэЬэн соносхол 

гаргаЬан байгаа,— гэжэ Ахмет дуугарба.
— Ахмет, нам тушаа элидхэхыеш хэн тулеелое юм? Хэ- 

лээ хазаад байлши!— гэжэ Дугар тэрээн тээшэ хёлойбо.
Ахмедшье аб-шэб болошобо.
Хусаинов Дугар тээшэ энэ Ьоннниие дуулаад, энээнЬээ бо

ложо ЬогтоЬондол байЬанаа Ьэгээ ороЬондол:
— Сумэрэн ороЬон фашистнуудые усадхахыень эльгээхэ

гэхэдээ, нэгэшье улуу сэрэгшэ угы байшообди: тиигээд бидэ
ееЬэдее ерэхэ ушартай болообди,— гэбэ.

— Нухэр капитан, фашистнууд сумэрэн ороо бэшэ, газар 
дорохи гэр соо манай добтолхо уедэ хоргодошоЬон байгаа, — 
гэжэ баЬал Ахмет яараба.

Яажашье байг гэЬэндэл Дугар Ахмедые мунее хорибошье-

гуй.
— Газар дороЬоо гараад, манайхиниие буудажа ороо, — 

гэжэ капитанай ерэЬээр нэгэшье удаа дуугараагуй Гэлэг-Жам
са туруушынхиеэ дуугарба.

— Ушее амиды улэхэ Ьанаатай бэеэ тушаа)1ан гэжэ манай 

наводчик Дугарай генералтай хеерэлдэЬэн дээрэЬээ элирээ. Ну
хэр капитан, эдэ шолмосуудые энэ доронь Ьалгаажархиябди,— 
гэжэ Ахмет баЬал шудее хабнрба.

— Ахмет, пишаганахаа болил даа,— гэжэ капитан Ахма- 
дулинда дураа гутаЬанаа мэдуулхэ юм.

— Генерал Шварц ородоор муу бэшээр дуугарна,— гэжэ 
баЬал Ахмет дуулгаба.

— Шамайе хэлээ хаза гээ бэлэй Дугар,— гэжэ Хусаинов 
гараараа зангажархиба.

Капитан олзологдоЬон фашистнуудые Ьонирхон хаража



оробо. Тэрэ верее горхогор ута байЬан дээрэЬээ тарган будуун 
гонералай толгой уруу шагаан хараха юм. Ьуулдэнь хэндэшье 
хандангуй амалба:

— Хоёр жэлэй урда тээ эдэ хэзээшье бэеэ тушаахагуй 
‘>айгаа. Ямаршье ушарта гэдэргээ гараЬан байха Ьэн.

— Нухэр капитан, Эрих Шварц душэн нэгэдэхи ба душэн 
хоёрдохи онуудай уедэ подполковник ябаа юм. Генерал хуртэ- 
рее ургаа хадаа Гитлертэ муу бэшээр алба хэЬэниинь тон эли. 
Совет хунуудые усадхаха талаар хэрзэгы хатуу байЬан ёЬотой. 
ТиимэЬээ Ахмедэй хэлээшээр эдээниие энэ доронь усадхажар- 
хихада болохо юм шуу,— гэжэ Дугар Хусаиновые гэтэбэ.

Капитан нилээн дуугай зогсоод:
— Дугар, яашье тиигэжэ болохогуйл даа,— гээдхибэ.

Цыбиков нюдаргаа бажууЬан шэгтээ:
— Тиихэдээ Эрих Шварцые амиды улеехэ гэбэ бшуут. 

Энээнэй захиралтые дуургэлтэ болгон манай олон лэ хунуудые 
шолмосуудынь ЬалгааЬан байха. Тиимэ шолмосой дэлхэй дээ
рэ амиды ябапанай хэрэгынь бага,— гэбэ.

— Энээн тушаань манай командованида дуулгуужабди,— 
гэжэ капитан Дугар тээшэ харасагаангаад нэмэбэ. — Господа фа- 
шистнууд, ябагты.

Фашиетнууд Хусаиновай сэрэгшэдтэйгээ ерэЬэн зуг уруу 
сэхэ ябаадхибад.

Эрих Шварц ородоор Ьайн мэдэхэ тула ДугарЬаа ехэл ай- 
imu байгаа хаш, тиигээд эндэЬээ тургэн ябуулЬаниинь болоо 
гэжэ хухибэ еЬотой. Капитан Хусаиновай фашистнуудай ошом- 
соор. табан танкнуудаар дэмжэгдэЬэн фашиетнууд атакада бо- 
добо. Нилээн холо байЬан нууга сооЬоо ябган сэрэгэйхид фа
шистнуудые автомадуудай галаар угтабад. Дугар ехэ буугайн- 
гаа хараада фашис танкнуудые оруулжа мэдэнэ. Хубуудынь 
буудахаараа болоно. Теэд снарядуудынь барагдажа, нухэдынь 
тэдээнээ асархаар нууга соогуураа гуйлдэбэ. Дугарай нюдэдынь 
харлаад, ехэ буугаа тушэ тушэ11еер, хамагаа мартан, газарта уна- 
шахадань, оршон тойронхи газар дайда хумэрижэ байхадал 

узэгдэхэдэл гэбэ.

...Дугар хаана хэбтэЬэнээ орой ойлгоногуй: блиндаж соо 
хэбтэнэ гу, али ямар нэгэн нухэн соо хэбтэнэ гээшэ гу? Угы
шье haa, эмнэлгын газарта гээшэлтэй?! Теэд эндэнь эмуудээр 
юундэ ханхалнагуй хаб? Хубуудынь хаана хаб: Нима, Гэлэг- 
Жамса, Ахмет?

Юушье элируулхын аргагуй, еерыень тойроод хон-жэн. 
Хэншье эндэ угы. Дугар энэ нухэн соохиие шэнжэлжэ оробо: 
ханыень фанериин хабтагайнуудаар халхалЬан нухэн. Дугар



oepee ямаршьеб хабтагайнууд дээрэ хубсаЬатаяа, ушее сабхи- 
таяа хэбтэжэ бай11анаа мэдэбэ.

Дугар шагнаархажа оробо: хунуудэй дуугаралдаха дуул- 
дахадал гэбэ. Угэнуудынь орой ойлгогдоногуй. Ород хэлэн дээ
рэ бэшэ ондоогоор дуугаралдана. Ямаршьеб эхэнэр хунуудые 
зандана хэбэртэй. Иигэхэдээ фашистнуудай Ьабарта ороо гээшс 
губ гэжэ Дугар бури Ьанаата болошобо. Бодохо гээд ундыжс 
шадабагуй: хабтагайнуудтаа ямаршьеб тумэр ооЬороор худал- 
кын аргагуйгеер хулеэтэй бшуу.

Юун болоо гээшэб? Хайшан гээд фашистнуудай Ьабарта 
ороо бэлэйб? Ехэ гэрнуудэй саанаЬаа атакада бодоЬон шудхэр- 
нуудээ дэмжэжэ ороЬон фашис танкнуудые буудажа байхадаа, 
снарядуудынь барагдаад, тээ холохоно байЬан нууга сооЬоон 
асархаяа Нима, Гэлэг-Жамса, Ахмет гурбанаи ошоЬые Ьанана. 
Ондоо юуншье толгойдонь ороногуй. Тиигэхэлээрээ мэдээгээ 

тябижа унаЬап гээшэлтэйб гэ!1эн тобшолол хэнэ.
Гэб гэнтэ ехэ буунуудай хунхинэхэ дуулдажа, снарядууд 

зай талагуй тэЬэрэлдэхэ юм. Нухэнэйнь уЬээгээр энэ тэЬэрэлгэ- 
нуудЬээ боложо, шорой нюур уруунь унажа, энээхэи нухэн соо
гоо хэндэшье мэдэгдэнгуй хосорхом ха юм даа гэжэ Дугар бу

ришье муудашана.
«Ура!», «Ура» гэлдэхэ соностоод, автомадууд нилээн 

шабжаргай буугаад замхашана. Нухэ уруунь фанаршш гэрэл 

ялаганаад:
— Дугарнай эндэ хулеэтэй хэбтэнэл!— гэжэ Грлэг-Жамсын 

xair:xapxa дуулдаадхиба. — Хонуулангуй олоЬомнай болоо даа. 

Тэрэгуй Ьалашаха Ьэн.
— Нээрээшье Ьалашаха Ьэн,— гэжэ Нимын дуугарха со- 

ностобо.
— Снарядуудые абаад ерэЬэмнай, фашистнууд танине ол- 

золонхой абаашаЬыень тэдээнэй мурнуудээрнь элируулээбди,— 
гэжэ Ахмет дуулгаба.

— Ьайнта даа, хубууд!— гэжэ Дугар Ьугшаржа орошобо.



ЗУРГААД АХИ  БУЛЭГ

1

Анфиса дайсанай газар уруу асарагдаЬаар жэлЬээ улэн- 
хэй. Мунее манай сэрэгуудэй Полыные гуйсэд сулеелеед, ба
руун талынь хилые дабажархёод шахуу байхадань, тэрэ Ьэг- 
шэхээрээ боложо, зурхэниинь амаараа гарашахаЬаа тээ наа- 
гуур аашалха юм.

Таабайн, ондоогоор хэлэхэдэ партизан бригадын командир 
Третьягай, тусхай даабари ушее дайсанай сабхяар дэбЬуул&гдэжэ 
байЬан ееЬэдынгее газар уЬан дээрэхи хун зоной дунда худэл- 
жэ, тэдээндэ манай армиин асари ехэ добтолгонууд тухай унэн 
байдал харуулЬан хеереенуудые хэжэ ябаЬаар, фашис нохо- 

суудта баригдажа тушаагдаЬан туухэтэй юм.

Тиигээд лэ хэдэн зуугаад басагад богоол болгогдохоор фа- 
щис Германи уруу асарагдаа бэлэй. Турмэ шорон соогуур гу, 

угышье liaa, концлагерьнууд соогуур элдэб доромжололго, муш- 

хэбэринуудые хэжэ, ееЬэдыень зобоохоороо болоо. Гэб гэнтэ 
тэдэ олон басагадые «сулеедэ» гаргажа, Балтиин далайн эрье 
шадархи Штеттин хотын дэргэдэхи фашис помещик-фермер- 
нуудтэ ухэр малнууд шэнгеэр худалдаа юм Ьэн гу, али яагаа 
юм, тараагаа Ьэн губ даа.

Анфиса еврее Отто Цвейг гэжэ помещигтэ дайралдаа. Фер- 
мерэй Ьамган гэхэ юм гу, али шабганса гэхэ юм гу, эгээл ухэр 
мал худалдажа абаЬандал шандаапархуу гасагадыо убай Ьу- 
байгуйгеер хухэ дэлэнгуудЬээнь эхилээд, бал ан шурбоЬыыпни 
гу, угышье Ьаа, ууса гуяыень бгжуужа бахалууидажа байжа, 

нилээн удаан узэЬэн шэнжэлЬэнэйнгээ удаа - ртэйнь ушее хсер 
басагадые шэлэжэ абаа бэлэй. Иигэжэ Анфиса Отто Цзейг 
гэжэ помещигэй богоол болоЬон юм. Тур\-~ л орой соогуур гу, 
угышье Ьаа, концлагерьнууд соо. уур зобо-’т ябахрдат танил- 
дажа, эгээл найдалтай басагадай "оодо : р лпан хс(‘р басога- 
дынь евртэйнь дайралдаЬан байба. Тиш;..:■ России бдсчгад, 
ондоогоор хэлэхэдэ, гурбан басагад, Отт.. I ,чглгэй богоолкууд 
бухы наЬандаа болгогдон худал; агдаЬан : .:атол.

Анфиса еврее 333113 тоотой богоол ге лзл ;э , экэ иомещи- 
гэйдэ худалдагданхай. Иигэхэлээрээ н&р обогыньшье бог



шоройдол газарай нюруу дээрэЬээ этэрэгдэн угы хэгдэЬэндэл 
тоотой губ даа. Турэлхидыньшье, ушее нухэдыньшье еертэйнь 
юунэй тохёолдоЬон тухай юушье мэдэхэгуйдее болохол. Нэгэн 
угеер haa, дайсанай ha6aphaa боложо хосорон Ьалашоо юм 
Ьаань, иимэ тоотой хэн гэжэ нэрэтэй хаанахи басаган хул 
дээрэЬээнь буугааб гэжэ хэншье мэдэхэгуйл. Энээн тушаа Ьанан 
гэхэдээ партизан бригадын командирта Москва ошохо тухай 
хэлэхэдэнь apcaliaHaa мунее шаналха баатай болоно.

Полоцк город шадарай Наташа гэжэ тэнхээ Ьайнтай, мон- 
догор сула бэетэй хорин хоёртой басаган 333114 тоотой нэрэ 
алдаргуй богоол болгогдожо, баЬал энэ помещигэйдэ худалдагдаа 

юм. Энэ басаганай эгээл айха юумэниинь гэхэдэ хадамда гара
жа, эхэнэр хунэй зол жаргал эдлэнгуй Ьалашана губ гэжэ Ьа- 
наата ехээр болодог. Ушее Оля гэжэ Полоцк шадарЬаа дайсанай 
Ьабарта ороЬон ундэр бэетэй, шаб шара уЬэтэй, туруундээ 6air- 
шанарай училищиин оюутан ябаЬан басаган 333115 тоотой 
богоол болгогдоо. Олиин эжые фашиетнууд доромжолон Ьал- 
гааЬаи юм. Абань Эхэ ороноо хамгаалхаар мордоЬон. Хугшэн 
эжынь нютагтаа. Басаган абатаяа, ушее хугшеедэйтэеэ уулзажа 
шадахаяа болёоб гэжэ Ьанаа унеен боложо ябадаг.

Отто Цвейгэйдэ худалдагдаха уедэнь фашиетнууд манай 
га?ар yliaH дээрэЬээ гуйсэд намнагдаад байгаа. Тиигээшье Ьаань, 
унэн байдалые мэдэхэгуй байЬан тула, фермерэй Ьамган бухы 
дэлхэйн гуйсэд эзэниинь фашиетнууд болохо юм гэЬэн Гитлерэй 
номнолдо этигэЬэн шэгтээ Ьэн.

Мунее манай сэрэгшэд Полынын газар уЬые гуйсэд сулее- 
лее. Фашизмын эшээн уруу углее мунее далайн Ьуреетэй дол- 
гиндол харгыдаа хамаг дайсанай б'ухэжуулгэ тухеэрэлгэнуудые 
хамаран хаяжа орохонь.

Иигэжэ манайхинда хамха сохюулан, хосорон Ьалахын 
туйлда хуреед байгаашье Ьаа, олонхи немеи.ууд Гитлерэй со- 

носхоЬон асари ехэ хусэтэй зэбеэгэй эди шэдидэ этигэ!1эн, ушее 
шутэЬэн зандаа. Тэрэ Ьуреетэ зэбеэгэй ашаар России больше- 
вигуудые унэЬэн тоброг болгон дэлхэйн нюруу дээрэЬээ углее 
мунее усадхахамнай гэжэ фашиетнууд тылдэ ажаЬууЬан хун 
зондоо этигуулжэ шаданхайл. Тэдэ этигээшэдэй тоодо Отто 
Цпейгэй Ьамган, тарган шалхагар фрау Эмма, оролсоно. Тиигээд 
лэ богоолнуудые ееЬэдынгее гарта оруулха гэжэ шуЬа мяхаа 
татажа ороЬон ёЬотой. Тэдээндээ хатуу шэруунээр хандахань 
буришье аймшагтайл. Бухы дэлхэйн бурин тугэс эзэниинь бо- 
лохомнай гэжэ Ьана11ан хадаа тэрэ шабгансын иигэжэ аашал- 
дадынь дамжаггуй.

Харин Анфиса эндэ богоол болгогдо1юн хухасаа соогоо 
эдээнэй гэр булын гурим ёЬые, тэдээнэй Ьанаа сэдьхэлые, зан 
абариие Ьайсахан мэдэхэ болоо. Шабгансань, ондоогоор хэлэхэ-



дэ, фрау Эмма, пятница бухэндэ хоер хоногоор хайшаашьеб 
ошодог. Понедельнигтэ басагадай бодоходо, гэртээ бии болоЬон 
байдаг.

Отто Цвейг Ьайхан сэдьхэлтэй убгэжеел гэжэ Ьанамаар 
хун. Шабгансынгаа тэрэ хэдэн хоногоор угы байхада, басагадай 
хэн нэгые Штеттин хотоор ябажа ерэхыень табидаг. Шабган- 
сань иимэ уршеел хайрада басагадые хуртеехэ гээшые огто 
мэдэдэггуй, ушее убгэнэйнгее ееЬэдтэнь иимэ хунгэлэлтэ хэдэ- 
гые мэдэдэггуй байжа болоо. Энээн тушаа шэхэндээ дуулаа юм 
Ьаа, энээнииень болюулхаЬаа гадна, убгэндее ухэр малЬаа дороор 
хандажа болохо Ьэн.

Хатуу шэруун фрау Эммын оролдолгоор тэдээнэй туруушын 
богоолнууд— ород, украин ба белорус яЬатанай зургаан баса
гадые угэ хуурээр байнагуй гээд, концлагериин пеэшэндэ ту- 
люулЬэн гэжэ Анфиса дууланхай. Ьуулдэнь ушеел дурбэн бо- 
гоол басагадые тиигэжэ Ьалгаагаа юм гэжэ элирээ.

Анфиса еерее, Наташа, уш00 Оля гурбан гурб'адахи ээл- 
жээндэ эдээнэй богоолнууд болгогдон худалдагдаЬан туухэтэй.

Туд помещигэй Ьамган фрау Эмма Гитлертэ mylia ыяхаараа 
шутэшэЬэн амитан гэжэ ееЬэдынгее ундэЬэ яЬатанай элдэб ху- 
нуудтэй хеерэлдэхыень олон удаа' шагнаад байха даа, Анфиса 
тобшолол хэЬэн юм. Тиигээд тон угэ дууламгайгаар байха гэжэ 
хоёр басагадтайгаа угэеэ ойлголсоЬониинь мэдээжэ. Аргын ол- 
доо Ьаа, ееЬэдыгее хамгаалхын хэрэгээр пистоледуудые олоо 
Ьаа, буришье Ьайн бэлэй гэЬэн тобшололдо Акфиеа ерэЬэн юм. 
Хэрбээ пеэшэндэ тулихее тушааха гэбэлынь фрау Эммые, ушее- 
шье хэдэн фашистнуудые Ьалгааха гээшэ туруушынь зорилгонуу- 

дай нэгэн болохо губ Даа.
Ф рау  Эммын ээлжээтэ дэншэлгэдээ ошоЬон хойно убгэн 

Отто Цвейг басагадай хэн нэгэнэй Штеттин соогуур ябажа ерэ
хыень зубшеегее юм. Хоёр басагадынь Анфисада ябажа, горо- 
дые хараж а, хун зонойнь ямар Ьанаатай байЬыень мэдэжэ ерэ
хыень дурадхаа Ьэн губ даа.

Анфиса нилээн Штеттин соогуур ябахадаа, фашис Герм а- 
ниин юрын хунуудэй юун гэжэ хеерэлдэхыень шагнахые орол- 
доо. Булэг эрэшуулэй олон дабхар гэрэй буланда сугларшоод 
байхые обёорЬоор, хажуугаарнь гарахадаа: «Шэнэ Германиие
байгуулхын тула худэлмэришэн ба таряашан зониие эмхидхэхэ 
гээшэ бидэнэй арюун уялга байха ёЬотой»,— гэжэ нэгэнэйнь 
хэлэхые дуулаба. Тэдэ еертэнь ямаршье анхарал хандуулбагуй. 
Юубгэхэдэ, хубсаЬаарнь ямар нэгэн баянхундэ гу, угышье Ьаа, 
помещигтэ худэлдэг богоол гэжэ ойлгоо мэдээ Ьэн ааб даа. Тэ
дээнэй нэгые хараЬан шэнги байба. Алад гараад, гэдэргээ хара- 
Ьаниинь тэдэ таранхай, тэрэ танил шэнги хуниинь хойноЬоонь



ябажа ябаба. Анфиса зогсоодхёо Ьэн. Тон зуб даа: хуушанайнь 
танил обер-лейтенант Келлер. Витебскын фашис захиргаанда 
худэлжэ б'айгаад, гэб гэнтэ харагдахаа болишоЬон юм. Магад 
табигдаад, иишээ бусажа ерэЬэн байга гу, угышье Ьаа, ондоо 

тээшэ эльгээгдээ Ьэн гу, энээн тушаа Анфиса юушье мэдэдэггуй.
Анфиса еерыем бул таниЬай даа гэжэ наманшалан зогсоо

Ьэн.
Обер-лейтенант хажуудань ерэЬээр зогсожо:
— Ород басаган гуш?— гэжэ ород хэлэн дээрэ Ьураба.
— Тиимэ.
— Хэнэй богоол болгогдон худалдагданхайбши?
— Отто Цвейгэй.
— Фрау Эмма хэрзэгы хатуу шабганса, Отто вере© Ьайхан 

сэдьхэлтэй хун,— гэжэ мунее юрын немец худэлмэришэнэй 
хубсаЬатай ябаЬан обер-лейтенант дуугарба.

Анфиса обер-лейтенантые Витебскын фашис захиргаанда 
худэлдэг эгээл томоотой, элдэб эреэн аашануудые гаргадаггуй 
офицернуудэй нэгэн гэ.жэ тоолодог байЬан юм. Юрдее элдэбээр 
аашалхыень нэгэшье удаа обёорЬоноо Анфиса мунее Ьананагуй.

Келлер Витебскын фашис захиргаанай приёмно уруу орохо- 
доо, еерыень удаан хаража зогсодрг Ьэн. Хэрбээ унэн сэхэ 
юрын хунуудэй Ьайн Ьайхан байхын тулее оролдодог патриот 
Ьаа, «Энэ фашистнуудта еерыгее худалдаЬан ухиие бахалуур- 
дан ЬалгааЬайб»— гэжэ Ьанадаг байгаа гээшэ гу гэло Ьанаан- 
дань ороодхибо.

— НамЬаа бу* ай, басаган!— гэбэ Келлер.
Анфиса харюудань дуугай зогсоно.

— Басаган, шамайе танинаб гээ Ьаамни юун гэхэб'ши?
— ХаанаЬаа намайе таниха юмта?
— Витебскын фашис захиргаанда секретарь-оршуулагшаар 

худэлЬэн фрау Алёна бшууш.
Басаганай хулнуудынь Ьалганаад, тэмтэрэн унахынгаа тэн

дэ арай хул дээрээ тогтобо: бу таниЬай даа гэжэ 11анаЬаниинь 
яагаа бэрхээр таниба хаб? АйдаЬаниинь хурэжэ Ьалганаа ха юм.

— Алёна, шамайе Ьайн мэдэнэб.'
— ХаанаЬаа мэдэхэ юмта?
— Партизан бригадын командир нухэр Третьяк манай хун 

гэжэ танай тухай намда хэлээ юм.

— Та хайшан гээд тэрэ «таабайтай» уулзаа юмта?

— Витебскын фашис захиргаанЬаа тэрьедээд, тэрэл Третьяю 
«таабайн» бригадын нэгэ отрядтай ниилэжэ шадаа бэлэйб. «Таа- 
бай» тиихэдэ намда хэлээ юм.

— Би танине Германи уруугаа бусаа гу, угышье Ьаа, байл- 

даан соогуур унаа гэжэ ЬанаЬан хум.
Фашиетнууд минии уЬеетэ дайсад. Тэдээнтэй тэмсэхэ



хэрэг минии бухы наЬанай зорилго болоно. Тиигээд лэ партиза 
нуудтай ниилэхэ гол зорилго урдаа табяа бэлэйб.

— Партизаиуудай хаана бии байЬые хаанаЬаа мэдээбта?
— Витебскын фашис захиргаанда Пафнутнй Логинов гэжэ 

убгэжеел худэлдэг Ьэн. Тэрэ 11айн нухэрни байгаа. Тэрээнэй 
оролдслгсор партизануудые олоЬон байхаб. Тэдээнэй фашист- 
нуудтай дайлалдаха уедэ ннилээ аабзаб даа.

— Иигэжэ гайхалтай уулзалга болодог юм губ даа,— гэжэ 
басаган баярлаба.

— Алёна, хайшан гээд «богоол» болошосбши?
— Алёна бэшэ, Анфиса гэжэ нэгэтэйб. Ушее ондоогоор 

333113 г&Ьэн тоотой богоолби.
— Анфиса, хайшан гээд иимэ байдалда орообши? Ямар гэм 

оэмэдэ ороо гээшэбши?
— Хеерэхэнь ута унжагай.
— Тон тобшохоноор хеерыш.
— Тон тобшохоноор болохо. Намайе тушааха гэжэ байЬан 

фашистые толгойгоороо сохижо унагаагаад, пистоледынь саб 
шуурэн Ганс Цвейгые буудаад, кабинедЬээ гуйжэ гараЬан Эрих 
Шварцда буудуулаад, мэдээгээ табяаб. Ойн дундахи газар гэр- 
тэй убгэжеелэйдэ мэдээ орооб.

— Хайшан гээд тэндэ ошообши?
— Фашистнууд намайе амидыгаар олон алуулЬан хунууд- 

тэй хамта ой соохи нухэ уруу хаяЬан байгаа. Тэндэ ёолоходом, 
убгэжеел абараа. Тэдээнэйдэ удаан эмнуулжэ хул дээрээ гарааб.

— Тэрэ 'j бгэн ехэ Ьайн хун байгаа бшуу,— гэжэ Келлер 
дуугарба.

— Тон зуб даа: Ьайншье гээшэнь аргагуй хун. Тэрээнэй 
туЬаламжаар Бабушкинай нэрэмжэтэ отрядта хурэжэ, тэндээ 
змнуулхээрээ* болооб. «Таабай» Москва ошохыемни дурадхаа. 
Би арсааб.

— Алёна, зубшеехэ байгааш. Тиигээ liaa, богоол болохогуй 
Ьэнши.

— Нээрээшье, зубшеехэ байгааб. Теэд хуби заяамни бу- 
руутаха тээшээ арсаЬан байгаа бшууб,— гээд, Анфиса дутэлжэ 
ябаЬан убгэн шабганса хоёрЬоо залхууран, дуугай болошобо.

Тэдээнэй алад гаража ошоЬон хойнонь Келлер ябууд дундаа 
асууба:

' — Анфиса, ямар эрхэ байдалда фашистнуудай Ьабарта 
ороо хумши?

— Москва ошохоо арсахадамни, фашизмын сабхи доро 
зобожо байЬан хилэ шадарай хун зониие совет-германска фронт 
дээрэхи унэн байдалтай таннлсуулха тусхай даабаритайгаар на
майе эльгээгээ. Тиигэжэ хилэ шадарай хун зонтой Ьара шахуу 
худзлеед байхадаа, фашистнуудай Ьабарта ороо хум. Элдэб'



турмэ шорон соогуур, уше© концлагерьнууд соогуур зобохоороо 
болоод байхадамнай, тэндэЬээ гаргажа, богоол болгожо, бидэ- 
ниие худалдаа юм. Иимэл даа, нухэр обер-лейтенант.

— Обер-лейтенант бэшэ, нухэр Фридрих гээрэйш намайе.
— Ойлгостой, нухэр Фридрих.
Ьуулдэнь нэгэ хэды соо тэдэ угэ дуугуй алхалалдаба.
— Нухэр Фридрих, хайшан гээд, эндэ хурэжэ ерээбта?
— Намайе Москва дуудаа Ьэн. Самолёдоор тэндэ хурее Ьэм. 

Немец Компартиин Центральна Комитедэй зарим гэшууд ба 
секретарьнуудтай тэндэ уулзааб. Олонхииень таниха Ьэм. Тии
гээд лэ тусхай д а абарита it га а р иишэ эльгээгдэнхэйб.

— Хайшан гээд гэхэ гу„ ондоогоор ямар аргаар иишэ хурэ
жэ ерээбта? Нюуса бэшэ Ьаань хэлыт. х

— Юун шоуса байха Ьэм даа. Туруундээ параитюдаар Ьу- 
рэхэ Ьургуули дуургээ Ьэм. Тиигээд парашюдаар буугааб. Иимэл 
даа. Мунов «Немецкэ национальна сулворэлгын комитет» бай- 
гууланхайбди. Би тэндэ худэлнэб.

Анфиса хундввр Ьанаа алдаад:
— Гартаа буу барижа, фашистнуудые сохилсоо юм Ьаа 

Ьайн бэлэй,— гэбэ.
— Отто Цвейгэйдэ хэды басагад худэлнэбта?
— Намтай ушое Наташа Оля хоёр.
— Тэдэшни хэр найдамтай басагад бэ?
— Тон найдамтайнууд.
Нухэр Фридрих нилээн дуугай ябаба. Ямаршьеб уйлсэ юм 

гу, али переулок юм гу, зуун гар тээшээ нугарба.
Хунуудэй дутэ наагуур харагдахаа болиходо, нухэр Фридрих 

нор тээшэнь хараад:
— Анфиса, басагадайнгаа найдамтай хада «Немецкэ нацио

нальна сулоорэлгын комитедэй» тусхай даабарн дуургэжэ ша
даха гут?

Баяраар сэдьхэлынь ханаж а:

— Шадангуй яаба гээшэбибди?!— гэжэ басаган харюу- 
саба.

— Тон туруун Шетттин шадарай помещигуудтэ худэлдэг 
ород басагадтай холбсо бэйгуулха болохот. Тиигээд тэдэ поме- 

щигуудэй эд зввриеэ болон ухэр малнуудаа баруун зуг уруу 
туужа ябашахагуйн тула оролдолго гаргаха болонот.

— Абаашаг лэ.

— Шэнэ Германи тогтооходоо, зеори хогшолгуй хии хооЬон 
газарта тогтоохо болоно губди?! Юумэ бухэн хэрэгтэй! Илан- 
гаяа ухэр малнуудаа тиишэ намнажа ошохогуйн тула бидэ 
оролдолго гаргаха ёЬотойбди. Энэ худэлмэри тон туруун таа- 
надта, ород басагадта, даалгаха Ьанаатайбди.



— Помещигуудэй адуу малаа туугаад тэрьедэхэдэнь буу 
::осэггуй бидэ юу хэжэ шадахабибди?

— Нэн typyyh бидэндэ дуулгахат.
— Ямар аргаар?
— Гэрэй эзэдтэй немец хэлээр хеерэлдэнэ гуш?
— Угы, нухэр Фридрих.
— Бури Ьайн. Немец хэлэ орой мэдэхэгуй хундэл бай. 

Юун тухай хеерэлдэхыень ойлгоод, бидэндэ дуулгахаа орол- 
доорой.

— Ойлгостой, нухэр Фридрих.
Келлер нэгэ хэды дуугай гэшхэлбэ. Тиигээд амалба:
— Отто Цвейгэй усадьбада дутэ ганса нарЬан бии. Тэрээнэй 

урдахи эгээ будуун ундэЬэнэй узуурай доро бишыхан хонхосог 
байха. Тэрээн соошье мэдээнуудээ хэхэдэ хамаагуй.

— Ойлгооб, нухэр Фридрих.
— Ганс Цвейгые хундеер шархатуулЬан байгааш. Эхэнь 

эмнэлгын газарта ошожо, хэдэн хоногоороо хажуудань Ьуудаг. 
Тиигээд лэ тэрэ суббото, воскресенидэ гэртээ байдаггуй.

— Ганс Цвейг эдээнэй хубуун юм гу, нухэр Фрндрих?
— Тиимэ. Мунее хахасаха сагнай болоо.
— Бидэндэ пистоледууд олдохогуй гу?
Келлер баЬал абаЬаар дуугарбагуй. Нилээн болоод:
— Асарха аргаа бэдэрхэбди. Би еерее еруужэб, — гэбэ тэрэ.
— Ьайн даа.

— Гансын гэртээ ерээ Ьаань, танигдахагуйе оролдохош.
— Ойлгооб, нухэр Фридрих.

— Зай, баяртай, Анфиса!— гэжэ дохёод, нугее тээшээ оро- 
Ьон уйлсэ уруу оромсоороо, Келлер гэшхэдэлээ тургэдхэбэ.

—  Баяртай!— гэжэ Анфиса урьдэбэ.

Удэр хоногууд удаа дараа Ьубарилдан унгэрнэ. Басигад фа- 
шистнуудта хэды дурагуйшье Ьаа, тэдээндэ Ьзжэ-ггэ орохогуйн 
тула угэ хуурээрни байжа, даабг.ринуудыекь Ьайнаар дуургэ- 
хые оролдонод. Нэгэтэ боро . хараанаар кухэр Фридрих нэгэ 
хунтэй бии болоод, арбан хоер пистолет гуйсэд Ьомотойнь, 
ушее хэдэн гранатануудые асараад:

— Эдзэн тухай гэрэй эзэдэй хэниикынве мэдэхэ ёЬогуй. 
Нюугаад байхат. Анфиса, бэшэ фермеркуудтэ худэлдэг баса- 
гадтаа кайдаа Ьаа, -угэжэ болохеш. Пистследтэ ханшан гэ:кэ 
хандахые мэдэнэ бэзэш?— гэбэ.

— Мэдэнэ, нухэр Фридрих. Буудажашьг, задалаад суглуул- 
жашье шадахаб.

— Тон Ьайн гээшэ. Тиигээ Ьаа, тон нюусаар нухэд басагадаа 
энээндэ Ьургахые оролдоорой.



— Ойлгостой, нухэр Фридрих.
— Аюулай болохые мэдээ юм Ьаа, тээсгэн хэлсэЬэн ёЬоороо 

тон тургэн бидэндэ мэдээсээрэйш.
— Ойлгостой, нухэр Фридрих.
— Зай, бидэ ябаабди. Баяртай!— гээд, обер-лейтенант му- 

Н0 0 ХИ хунтэеэ удэшын харанхы уруу шургажа, харагдахаяа 
болишобо.

Цомещигэй газаахи ажалые хэды сулевгуй хээшье haa, 
оршон тойрон юукэй боложо байЬан тухай мэдээнуудые нар- 
Ьанай ундэНэн дорохи нюуса хонхосог соо гурба удаа хэбэ.

Ушее ухээри соохи плиткэ доро хэхэ гэжэ хоёр удаа оШоо- 
шье haa, тэрээнииень басаган олоогуй. Энээн тушаа басагадынь 

дуулаад, ехэл айшабад.
— Магад нухзр Фридрих ухээри соохи тэбхэр плиткэ доро

хи коробко тухай худалаар хэлээ гээшэ гу?— гэжэ Наташа Ьа- 
наата болохо юм.

— Бидэниие дайсанай гарта оруулха зорилготой байжа 
болоо ха гу?— гэжэ Оля нюдэдтее yha гуйлгэнэ._

Анфиса басагадай юундэ Ьанаата болоЬые ойлгоно. Теэд 
Битебскын фашис захиргаанда обер-лейтенанттай хамта худэл
Ьэн хум, тэрээндэ гуйсэд этигэжэ болохо гээд басагадтаа хэлэхэ 
ямаршье эрхэгуй ха юм.

— Наташа! Оля! Нухэр Фридрихтэ би гуйсэд этигэнэб. Тэрэ 
.мрамор плиткэ дорохи коробкыень ухибууд абахадаа болоо,— 
— гэжэ Анфиса басагадайнгаа Ьанаа заЬана.

Штеттин шадар басагадай эндэ байха уедэ баригдаЬ.ан сэ
рэгэй шэнэ аэродром угы хуулхэ арга бэдэрыт гэЬэн гуйлта 
басагад муноохн нар!1анайнгаа ундэЬэн доро хэЬэн юм. Удан- 
шьегуп тэрэ сэрэгэй аэродромые манай бембарднровщигуудай 
Ьамна бута бсмбодохыень басагад ееЬэдее хараЬан бэлэй.

Штс-ттиндэ, тон дутэ Балтпин далайн эрье дээрэ, ямаршьеб 

сэрэгэй катернуудые б'утээн гаргадаг завод тухай мэдээ абаад, 
тэрээшше угы хэхэ арга байха гу гэжэ немец нухэдтоо дуулга- 
Ьанмннь, тэдэнь манай командованида дуулгаа; тиигэжэ тэрэ 
завод газарай нюруу дээрэЬээ усадхагдаа гэЬэн мэдээ басагад 
абаа.

Отто Цвейгэй шабганса фрау Эммын угы байЬан суббото 
болон Боскрессниин удэрнуудтэ Наташа гэрэй эзэн убгэжеелэй 
зубшае-лтэйгаер фермсрэй усадьба!та гаража, Штеттин шадарай 
газаа талаар ябажа ерэхэдээ, городой зуун .ба урда хажуугаар 
бухэжуулгэнуудэй хэгдэжэ захалЬые, городые тойруулжа нуу- 
гануудай малтагдаЬые хаража бусаа. Энэ бухэжуулгэ дээрэ 
ямар зэб'сэгуудые тодхоЬыень муу бэшээр мэдэжэ, ухаандаа 
хадуун абаа.



Басагад энэ бухэжуулгын карта зохёожо, хэдэн удэр хоно- 

гуудаа ото худэлее юм.
Анфиса тэрэ карта зохёоЬон саарЬаа хаража Ьуухадаа:
— Наташа, фашистнууд ямар зайда, ондоогоор хэлэхэдэ, 

бэе бэеЬэн хэды шэнээн холо ехэ буунуудые тодхооб?— гэжэ 
асууба.-

— Ьайса хадуун абажа шадаагуйб. Хорёод... Гушаад мет- 
рын зайда хаш даа.

Эндэ ерэЬэнЬээ хойшо еерынь Ьанаае зобоодог асуудалаар 
Анфиса Наташатай хеерэлдэхэ гэжэ шиидэбэ:

— Энээн шадархи помещигуудтэ худэлдэг богоол басагад- 
haa партизан отряд байгуулха арга олдохо ха гу, Наташа?

Наташа нюдэдее ехэ болгон, хани басагаяа хаража орошо- 
бо: дайсанай газар уЬан дээрэ байгаад, партизан отряд бай
гуулха тухай амалхадаа, еерын толгойтой гуш гэЬэндэл шэр

тэхэ юм.
— Этигэл ядана аалши?— гэжэ Анфиса асууха баатай 

болобо.
— Юуншье гэхын аргагуй. Дан гэнтэ табигдаЬан асуудал. 

Анфиса, энээн тушаа Ьайса бодожо узее ха гуш?
— Энээн тушаа олоороо Ьуужа хеерэлдэхэ шухала.
— Анфиса!.. Анфиса! Туреедуй ухибуундэ тумэр улгы бэл- 

дэбэ гэЬэншууу юумэ хэлэнэш.
— Наташа, бодожо узыш: манай сэрэгууд зуун Европын 

олон гурэнииё гуйсэд сулеелее шахуу. Энэ ушарта бидэ гар 
хооИон liyyxa болоногубди?

— Дайсанай ееЬэдынь газар уЬан дээрэ юу хэжэ шадаха- 

бибди, Анфиса?
Анфиса дал соо эдеэлжэ байЬан фермерэй хара алаг Ьаам- 

хай унеэдые хаража:
— Эдэ унеэД хаанаЬаа гэжэ Иананаш?— гэжэ харюусахын 

орондо гэдэргэ асууба.
— ©еИэдынхинь ааб даа.
— Хэнэй хара хулИеер ее11эдынхинь хадаа удхэгдэЬэн 

зеериб?
— Мэдэхын аргагуй.
— Бидэндэл адли богоолнуудай хара хулЬеер бии болоЬон 

байха... Дайнай эхилхэдэ, минии худэлжэ байЬан Толмачево 
тосхонЬоо колхознигуудай хубинн иимэрхуу унеэдые бара- 
нииень буляан абажа, фашис Германи уруугаа асарЬан бай
гаа. Эдэ магад тэдэ аалам?!— гэбэ Анфиса.

— Теэд партизан отряд эдээндэ ямар хамаатай байхаб?

— Ямаршье хамаагуй гэжэ Ьанана гуш, Наташа?

Наташа харюудань юушье дуугарбагуй.
Анфисашье дуугай байжа, нухэр басагаяа гэтэнэ: Наташа



юумэнэй саадахи наадахииень шуужэ узэхэ шадалгуй гээшэ 
гу? Басаган энэ асуудалдаа харюу оложо шаданагуй.

— Ойлгооб гэЬуул даа. ЭнээнЬээ ямар урэ гарахаб?
— Энэ звери помещигэй баруун тээшэнь намнажа абааша- 

хагуйн тула партизан отряд байгуулха шухала.
— Партизан отряд энэ ухэр малые юунэй тулее хамгаалха 

болоно?
— Нэгэдэхеэр, унэн эзэдтэнь тушаахабди.

— Унэн эзэдынь хэд болоноб?
— Немец худэлмэришэд ба таряашад.
— Хоердохеор, партизан отряд ямар зорилго бзелуулхэ 

болоноб?
— Хоёрдохёор гу?.. Дайсадай бидэниие Ьалгаажархихагуйн 

тула веИэдыгее хамгаалха ёЬотойбди. Ойлгостой гу, Наташа?
— Ойлгостой, — гэбэшье Наташа шодэдев сагаа ягаагаарнь 

эрьюулэн дуугарба.— Анфиса, бутэхеер бэшэ юумэн тухай Ьа- 
наашархаа хэбэртэйш.

— Хэрбээ бутев liaaHb, бидэ айхаар бараг болохо Ьэмди...
Эгээл энэ уедэ тарган шалхагар, шаб шара шабганса фрау

Эмма тэдээнэй хажууда бии боложо, шэруун нюдэдее ёлого- 

шуулба.
Басагад ажаллаха Ьамбаандаа дуугаралдажа байЬан тула 

дуугаа хуряанхай ажалаа ургэлжэлуулнэ.
— Гахайнууд! Юушье хэнгуй, ама хэлээ дэлгэжэ байба 

бшуут! Шудхэрнууд! Хэлээ мартаха ёЬотой Ьэнта гэхэдэ хоо- 
рондоо хверэлдевд лэ байхыень харана гут!.. Хэн нэгыетнай 
пеэ1нэн уруу тулихыень тулеэнэй орондо эльгээжэрхёо haaM, 
хэлээ мартаха болохот!— гэжэ байжа шабгансын еерынгее 
хэлэн дээрэ галзуурхыень Анфиса шагнажа, бидэниие тулеэн 
болгохоЬоош Туруун верыеш «тулеэн» болгохобди гэжэ бодолго- 
тохо юм. Шабганса фрау Эмма тээ холо ошоЬон хойноо зог гэжэ:

— Гитлерэй эдэ ород гахайнуудые онсо хусэтэй зэбсэгээрээ 
Ьуневн Ьалгаахадань, эдэ шудхэрнуудэйш хэлые ходолжо хаюул- 
хал байхаб! Тэрэл ушарта адуу малда адлинууд болохол...

Анфиса гуйжэ ошоод, шабгансын верынь хэлые ходолжо 
хаял<архиха хэрэгтэй гэжэ Ьанабашье, бэеэ бариба. Иимэ ал- 
хасада мунее дээрээ ямаршье эрхэ байдалда зурхэлхэгуй тухай 
вертев тангариглаа ха юм. ©еЬэдтэнь аюулай тохёолдоодуйдэ, 
ямаршье ушарта энэ тангаригайнгаа газаа тээ гэшхэжэ болохо- 
гуй бшуу.

Шабганса хашартайгаар хашхарЬан лэ шэгтээ:
— Ушее богоолнуудые юундэ асарнагуй хаб!.. Хэрбээ аса- 

раа юм Ьаань, эдэ гахайнуудые пеэшэндэ тулюулжэрхихэ 
байгааб!..

Эдэ угэнуудЬээ Ьанаата болоходоо, Анфисын нюрга уруу 
хуйтэн хулЬэн гоожоходол гэнэ. Нухэр Фридрихтэ шабгансын



хараал тухай дуулгалтай гу гэжэ басаган еерЬеен асуубашье, 
энээндээ харюусахые оролдобогуй.

Хэрбээ таабайн, обкомой секретарь болон бригадын коман
дир Третьягай угые дуулажа, Москва ябашаЬан байгаа юм Иаа, 
Ьанаа унеендэ орохоор бэшэ, толгойн уЬэнэй зариин бодошохоор 
угэнуудые энэ шабганса11аа хэзээшье marnaxaryii бэлэй.

Теэд мунее шадалгуй шахуу болошоЬон энэ шара улэгшэ- 
нэй хаш харха Ьухирхэдэнь, хэлээшыень орой ойлгоо мэдээгуй- 
дэл тушаалта ажалаа хэжэ ургэжэлуулхэЬээ ондоо юуншье 
угы л. УндэЬэн ород хэлэн дээрээшье ядахын сагта дуугарЬанай 
улуул. Юуб гэхэдэ уур хилэнеэгыень ехээр худэлгее юм 11ааш, 
энэ ш ара улэгшэн ямаршье муу муухай алхасада гараа ургэ- 
хеер бэлэн байЬаниинь дамжаггуй. Хэды доромжолуулаа муу- 
шалуулаашье Ьаа, бэеэ барижа шадахал хэрэгтэй. Тэрэл ушарта 
шабгансын элдэб эреэн аашануудЬаа оеЬэдыгее абаржа шадаха 
бшуу. Анфиса иигэжэ бодолготон, шабгансын хараалай угэнуу- 
дые шагнахаа болин, ажалаа ургэлжэлуулхэ юм.

Шабгансынгаа гэртээ хурэмсверынь, уданшьегуй хоршогор 
нарихан, горхогор ундэр аад, саб сагаан толгойтой Отто Цвейг 
уб1 эжпел бии болобо. Юрдее яр яржагар бэетэй, убдэхэ хабда- 
ха гээшые орой мэдэхэгуй шулуун шэнги гэхээр лэ. Дуб дуугай 
байжа, басагадай ажаллахые хаража зогсоно. Нэгэн угеер Ьаа 
угэ дуу усеентэй убгэн, хоёр гурбан часаараа худэлэнгуй зог- 
сохо шадалтай юм. Шабгансатаяа адли хаш харжа Ьухиржэ гу, 
угышье Ьаа, модо шулуугаар сохихоЬоо байтагай гараараашье 

Ьарбад гэдэггуйл.

Анфиса Штеттин соогуур ябахадаа, немец хэлэн дээрэ нэ
гэшье хунтэй хеерэлдэдэггуй. Гансал немецээр хеерэлдэхэ ху- 
ниинь нухэр Фридрих. Юуб гэхэдэ, секретарь-оршуулагшаар 
худэлЬыень мэдэдэг ха юм. Yuiee немец хэлээр хэнтэйшье хее- 
рэлдэхэгуй, орой мэдэхэгуй шэнгеэр харууулхые оролдохо 
ёпотойш гэжэ тэрэ захиЬан байха.

Убгэжеелэй ошомсоор нэгэ хэды болоод, Анфисын толгой
гоо ургэЬэниинь Ьуга доогуураа хоёр таяга тулаЬан фашис сол
дат зогсожо байба. Басаган тэрээниие адаглан шэртээд, туруун- 
дээ энэ хуйхэрые хараЬан хаб гэЬэн тобшолол хэбэ. Энээнтэй 
хаана ямар эрхэ байдалда уулзаЬан ушарЬанаа толгойдоо 

оруулха юм бэшэ.

Тэрэ шудхэр таягануудаараа хонгиргон, басагадай хажуугаар 
нилээн ябуултаад:

— Эдэ гахайнуудые олоор лэ эдлзЬэн ба ЬалгааЬан байхаб! 
Мунеешье буудажархихадаа мирэдшье гэхэгуйб,— гэжэ шуу- 
хирба.

Эгээл энэ уедэ хажуудань бии болоЬон убгэжеел Цвейг:



— Хубуун, тиигэжэ бу хэльпп: хэрбээ эдээниие Ьалгаажар- 
хёо Ьаашни хэн ажалыемнай хэхэб!— гэжэ хорибо.

— Орондонь шэнэ гахайнуудые абана бэзэбди!
— ХаанаЬаа абаха юмши! Хэдэн Ьарын туршада иимэшуу- 

лые асархаа орой болинхойл.
— Юундэ болёо юм?
— Юундэ гэжэ гу?.. Манай сэрэгшэдые ородууд ееЬэдынгее 

газар yhaii дээрэЬээ намнаад, манай гурэн турын дэбисхэр уруу 
углее мунее нэбтэрэн орохонь ха юм.

— Хэоээшье орохогуй. Фюрерэй хусеер бутеегдэЬэн онсо 

хусэтэй ээбсэгээрээ ородуудые Ьамна сохихо сагнай углее мунее 
болоо. Энээниие мэдыш, аба!

— Этигэхээр бэшэл даа.
— Тэдэ гахайнууудай барандаа хилэ дээрэ сугларамсаарынь 

нэгэн доро Ьалгаагаад, зуун тээшээ шуумайн добтолжо, ямар
шье эсэргуусэлгэгуйгеер Россие гуйсэд эзэлхэбди,— гэжэ ха
рюудань хубууниинь буришье ганирна.

Анфисын толгойдо энэ шудхэрэй хэн байЬаниинь тобойшо- 
бо: Эрих Шварцын гар дорохи дутын хун байЬан Ганс Цвейг 
ха юм. Ушее России газар уЬанай эзэн болохо гэ11эн Ьэдэлгэ- 
Ьээн арсаагуй бшуу гэжэ басаган уралнуудаа зуусагаана. Эрих 
Шварцын даабаряар партизануудые усадхан Ьалгааха гэжэ 
ошоЬон аад, хэдэн зуугаад хугшэдые болон ухибуудые Ьалгаа
жа, нэгэ ха_жуугайнь шэхэнуудые тайража асарЬаниинь Ьанаг- 
дашана. Ушее хэдэн олон коммунистнуудые болон эдэбхитэдые 
саазалЬыень Ьайн мэдэнэ. Гансые сэрэгэй трибуналай шиидхэ- 
бэрсэр саазалха хэрэгтэй гэжэ басаган бодолготоно. Теэд тэрэ 
сорэгэйнь трибунал хаана хаб? Басагад ееЬэдее тиимэ трибуна- 
лай эрхэ бэе дээрээ абажа шадаха гу? Юрдее ееЬэдее богоол- 
шолгодо асарагда11ан ухид ха юм даа. Хэрбээ гурбууландаа 
сэрэгэй трибуналай уургэ дуургэхэ гээ юм Ьаа, ямар хуулиин 
ходыдэхи статья барнмталан Ганс Цвейгые саазалха болохоб?

Ганс Цвейг басагадай хажуугаар таягануудаараа хонгиргон, 
буудуулЬан хуле© шэрэжэ наярха 11амбаандаа:

— Аба, Внтебскдэ эгээл эдээндэл адли ухидэй нэгэн HaMaiie 
буудажа. арай алан алдасан юм, — гэжэ шуухирха юм.

— Ши тиигээд тэрэ басагые Ьалгаагаа бшууш даа. Ганс?!
— Буудажа урьдеэгуйб. Мэдээгуй унаЬан байгааб!

— Тэрэ басаганшни тэрьедэЬэн байгаа ааб даа.

— Ьуулдэ мэдэн гэЬэмни эзэмни кабинедЬээн гуйжэ гараад, 
б\удажа ЬалгааЬан байгаа. Ушее тэрээниие ородой олон гахай- 

куудтай нэгэ нухэн соо зооЬон байха!..

Анфиса тэрээнэй хэлээшые шагнажа байхадаа, хэрбээ тэрэ 
зоогдоЬон басаган хажуудань амиды байна гэжэ мэдээ юм 
Ьаа, энэ фашист хайшан гэхэнь ааб гэжэ бодолготоно.



— Ганс, тэрэ басаган зуб алхасада зурхэлее.

— Аба, юундэ тиигэжэ Ьананаш?
— Амгалан ЬууЬан юрын хунуудэй ажабайдалые таанар 

дайгаар орожо, Ьандаргаа haMapraa ха юмта! Тэрэ басаган он
доогоор шадахагуй байгаа,— гээд, убгэжеел гэр тээшээ алхал- 
шаба.

— Аба, ши ёЬотойл коммунист хэбэртэйш. Шамайе тэрэ 
ухинтэй хамта тэрэ нухэ уруу зоожорхихо байгаа,— гэжэ Ганс 
хойноЬоонь хашхарба. Энээхэн фашист еерынгее турэЬэн эсэгые 
нухэ уруу зоожорхиходоо гу, угышье haa, сахада улгэжэрхихэдее 

орой убайлхагуй амитан хаш даа гэжэ Анфиса бодолготон, 
ажалааа ургэлжэлуулбэ. Иимэшуул ямаршье хэрзэгы шэрууя 
ой ухаанда орохоор бэшэ аашануудта гараа ургэхеер бэлэн ами- 
тад шуу. ©иЬэдев г урбан басагадЬаа буридэЬэн трибунал бии 

болгоод, Ганс Цвейгые суудлэхэ тухай Наташа Оля хоёртойгоо 
хеерэлдэхэ шухала.

Гансал энээхэн фашистын эсэгэнь хайратай, юуб гэхэдэ 
ушее Ьэшхэлээ алдаагуй убгэжеел хэбэртэй. Фашис Германиин 
манай Эхэ орондо добтолон ороЬые зубшеедэггуй гэЬэн тобшо- 
лолдо ерэбэшье, Анфиса энээнэйнгээ унэн зуб байЬые ушеел 
шалгаха хэрэгтэй гэжэ шэбшэхэ юм.

Тиихэдэ энэ Ганс еерыень орой танинагуй. ХаанаЬаашье 
таниха Ьэм даа. ТуЬеелэешье haa, нухэ уруу зоогдоЬон ухин 

амиды ябаха юм гэжэ ямаршье ушарта толгойдонь орохогуйл. 
Хэрбээ гай тодхор боложо, еерыень буудаНан басаган еерынь 
эсэгындэ худэлжэ байна гэжэ мэдэг даа, унэхеереел нухэ УРУУ 
амидыгаар зоохые оролдохонь дамжаггуй.

Ганс Цвейгшье таягануудаараа хонгиргоЬоор арилжа, ха- 
рагдахаа болиб'о.

— ХаанаЬаа энэ шудхэр бии болоо хаб?— гэжэ Оля Анфиса 
тээшэ хараба.

— Эдээнэй хубууниинь хэбэртэй.
— Муухай амитан хаш. Хёлолзо1юн нюдеернь тухайлхада 

фашист хадаал фашист хаш... ГоспитальЬоо ерээ хаш даа.
Анфиса юушье дуугарангуй бодолготон зогсохо юм. Энээ- 

нииень адаглаЬан Оля:
— Анфиса, юун тухай бодолготонош?— гэжэ асууба.

— Энэ шудхэр олон лэ манай хунуудые ЬалгааЬан лэ байха.

— Теэд ши яаха гэнэбши, Анфиса? Энэ шудхэрэй ямаршье 
муухай аашануудые хэжэ, манай хун зониие хэЬээн хюдаЬыень 
тодорхойлхо арга бидэндэ иимэ эрхэ байдалда байхадамнай 
хэзээшье олдохогуйл,— гээд, Оля хундеер Ьанаа алдана.

Олнин хглээшэнь зуб юм ааб даа. Ганс Цвейгэй хэрзэгы 
муухай ябадалнуудые хэншье мэдэхэгуйл. Ондоогоор хэлэхэдэ 
энэ шудхэрэй аашануудые еерЬеен ондоо мэдэхэ хэншье энда



угыл. Гансал энэ арьяатанай оролдолгоор дурбэ— табан зуугаад 

ямаршье зэмэгуй манай хунууд ами наЬантаяа хахасаЬан байха.
— Энэ арьяатанай муухай уйлэ хэрэгыень гэршэлЬэн ямар

шье баримта бидэнэй гарта угыл,— гэжэ Оля Ьанаата болоно.
— Энэ шудхэрэй муухай аашануудые гэршэлЬэн баримта- 

нуудые олохо гэбэл олдожо болохо!— гэжэ гэб гэнтэ Анфиса 
еереешье ойлгонгуй дуугараадхиба.

Оля Наташа хоёр хани басагаяа гайхан тагнаЬан нюдэдеер 
шэртэшэбэд. Хэниинынье ямар нэгэн асуудалтайгаар Анфисада 
хандахаа абаЬаар зурхэлб'эгуй.

Эсэстээ, Наташа асууба:
— Энэ муухай арьяатанай муу муухайе гэршэлЬэн ааша

нуудые ши мэдэхэ юм гуш, Анфиса?
— Муу муухайень гэршэлЬэн зуйлнуудые энэ шудхэрэй 

еорынь гэр сооЬоо, альбомууд сооЬоон оложо болохобди гэжэ 
Ьананаб. Олонхн немецкэ фашистнууд фотоаппарадтай ябаЬан 

байжа болохо!— гэжэ Ганс Цвейгэй хаа ганса фотоаппарадаараа 
Ьайрхадагыень Ьанаандаа оруулан, Анфиса дуугарба.

— Гэртэнь ямар аргаар орохобибди?— гэжэ Оля Ьанаагаа 

зобонгёор асууба.
— Альбомуудые гарта оруулжа шадаха губди?— гэжэ Н а

таша асууба.
— Аргынь бэдэрхэл даа,— гэхэЬээ ондоо юумэ Анфиса дуу

гарбагуй.
Нугее хоёр басагадайнь хэниинынье харюудань дуугарбагуй. 

Оноото ажалаа хэжэ ургэлжэлуулбэд.

2

Нэгэ мянга юЬэн зуун душэн табадахи он. Апрель Ьарын 
гурбадахи арбан хоног.

Хоёрдохи Белорусска фронт маршал Рокоссовскиин удари- 
далга доро Балтиин далайе зубшан добтолЬоор, Штетт1гн хотодо 
дутэлжэ ерэбэ. Ехэ буунуудай снарядуудай тэЬэрэн хунхинэлдэ- 
хэнь басагадта элитээр дуулдана.

Фронтын дутэлхэ ту г. та басагад бури Ьэргэг боложо, унтажа 
хонохоо болёо шахуу. Отто Цвейгэйшье шабганса хубуун хоёр 
звери хогшолоо суглуулжа, хэдэн томо модон абдарнууд соо 
хэжэ, баруун тээшээ гевжэ абаашаха гээ юм гу, бэлэн болгобод. 

Энээн тушаа нухэр Фрндрихтэй унгэрЬэн Ьуни уулзахадаа, Ан- 
фисын хэлэЬэннинь «Адуу малнуудыень туулгажа абаашуулха- 
гуйн тула оролдохобди»,— гээ юм.

Анфиса энээн шадархн ломещигуудтэ худэлдэг богоол ород 
басагад, Ьамгадта пистоледуудые хубаажа угэхэЬев гадна, нухэр



Фридрихын эмхиин бэлдэЬэн газар дорохи тир соо хэдэн Ьуни 
удаа дараа тэдээниие ээлжээгээр абаашажа, иистоледуудЬээ ба 
автомадуудЬаа буудуулжа hypraxaliaa гадна, гранатануудые 
шудэхэ дадалтайнууд болгоо. Уше© ееЬэдыгоя хамгаалхын тула 
дурбэ, табан басагадЬаа буридэЬэн хэдэн булэг бнм болгоод, 

таатай зохид аад, хэнэйшье Ьанаа унвендэ орохоор бэшэ нюуса 
далда газарта хоргодохоЬоо гадна, ееЬэдынь пеэшэндэ тулихеер 

абаашаха гэбэлынь тулалдахаар зэЬэнхэйнууд ябадаг болонхой.
Мунее наран баруун тээ Ьуужа, удэшэ дутэлло байба. Ба

сагад эгээл бурыхэЬве эхилжэ, уни заяанда хаягдашаЬан тула 
оёортонь ногоо ургашаЬан нууга соо орожо хородог болоо. Х эр
бээ буутай жадатай фашистнуудай алаха абаашахаар ерэбэлынь 
эндэЬээ буудалдахань ха юм. Ядахын сагта нэгэ хоёрыеньшье 
хулЬвень буулгаха шухала гэжэ Анфиса бододог. Иугмо хоё- 
рыньшье баЬал еертэйнь адли Ьаналтайнууд.

Бурыжэ байхада, гэб гэнтэ брезент хушалтатай ашаанай 
машина Отто Цвейгэй газаа гуйлгэжэ ерээд зогсошобо. Тэрээнэй 
кабина сооЬоо удаа дараа гурбаи фашис сэрэгшэд гарамсаараа, 
Отто Цвейгэйдэ гуйдэлеер шахуу оробод.

Анфиеын зосоо ёб гэхэдэл болоод:
— Наташа!.. Оля!— гэжэ шэбэнэбэ.— Бидэниие абаашахаа 

ерээ ёЬотой.
— Нээрээ Ьаа, бидэниие абаашахань гээшэ гу?— гэжэ ха

рюудань Наташа баЬал шэбэнэхэ юм.
— Бил тиигэжэ Ьананаб. Хэрбээ бидэндэ ерээ Ьаань грана- 

тануудаараа угтаха болоно губди?!— гэжэ арай дуулдахаар 
дуугараад, Анфиса пистоледээ гаргажа, хажуудаа табяад, ушом 
хоёр граната бэлдэбэ.

— Тулалдаха саг болохонь ха rv?!— гэжэ Оля шэшэрэгнэЬэн 

хоолойгоор дуугарба.
Анфиса энээнииень обёорЬоор:
— Оля, бу ай. Бэеэ шангаар бари!— гэбэ.
— АйдаЬам хурэнэ.
— ТулаЬан саг дээрээ тулалдаад лэ Ьалаха болонобди,— гэ

жэ Наташа амалба.

— Наташа, зуб лэ хэлэнэш,— гэжэ Анфиса дэмжэбэ.

ИигэИээр харанхы болошобо. Гэртэ эсесовецуудэй юундэ 
удаарЬые Анфиса ойлгожо ядана. Магад ееЬэдынгее хэрэгээр 
ерэЬэн байжа болоЬон ха гу? Али ееЬэдыень хайша яашань хэ- 
хэб гэЬэн асуудал шиидхэжэ болоолтой?

Мунее гурбан эсесовецууд Ганс Цвейг болон тэрээнэй эхэ 
шабганса фрау Эмма хоёртой гэрЬээ гараад зогсоодхибод. Фрау 
Эмма тэдээндэ хандажа:

— Ьуниин тэнгЬээ адуу малаа баранииень тээгээд баруул- 
хабди. Машинануудшье тэрээнЬээ тээ урда ерэхэ.



— Ябахаар бэлэн ха юмта даа?!

— Бэлэн даа. Бэлэн! Отто Штеттин ошоЬон юм. Ерэхэ ду- 
талое еЬотой. Мунеехи ород гахайнуудаа яаха болонобибди?— 

гэжэ Эмма шабганса асууба.
— Тэдэ гахайнуудые гу?.. Ябаха дээрээ Ьалгаана бэзэт, —■ 

гэжэ эсесовецуудэй нэгэн дуугарба.
Одоо мунее аюул унгэрбэ гэжэ Анфиса энэ хеерэлдее шаг- 

наЬан дээрэЬээ баярлахадал гээд, Ьуниин тэнгЬээ эдэ шудхэр- 
нууд баруулжаа зугадахань ха юм даа, тиихэдээ ееЬэдыень 
Ьалгааха тухай угэеэ ойлголсобо гэжэ бодолготобо.

Басагадай тэмсэхээр бэлэн болошоод Ьуухада, Ьуниин тэн 
багаар хоёр ашаанай машинанууд бии болобо. Эгээл тиигэн са- 
суунь Эмма шабганса басагадай байрада ерээд:

— Ородой гахайнууд, наашаа гарагты. АдууЬа малыемнай 
ашаанай машинануудта тээлсэгты!— гэжэ хашхарба.

Басагадай абяа угеегуйдэ, шабганса байрынь уудые нээжэ 
шагаагаад:

—• Эдэ гахайнууд, тэрьедэшоол! Тэрьедэшоол!-'-гэжэ байжа 
Ьухиржэ оробо.

Эгээл энэ уедэ ушее хоёр ашаанай машина бии болобо. Тэ- 
дээнЬээ жолоошодынь юм гу, нэжээд хун гараад, помещигэй 
гэртэ орошобо.

Шабганса хашхархаараа болоно:-
— Гахайнууднай тэрьедэшоол!..
Тэрээнэй хашхараа дуулаЬан хунууд гэрЬээ гуйлдэжэ гараад, 

басагадай байрада дутэлбэд. Тэндээ уудээрнь шагааЬан бэеэрээ 
тэдэнэр дуугаралдаха юм:

— Эдэ гахайнуудые олоо юм haa, тэрэ доронь Ьалгааха 
хэрэгтэй!

— Зубынь аргагуйл даа,— гэжэ Эмма шабганса хухинэ.
— Би эмнэлгэЬээ бусаЬаар, эдэ гахайнуудые угы хэхэ гээ 

Ьэм. Тиихэдэ таанар угыемни дуулаха дурагуй байгаа Ьэнта!— 
гожэ Ганс Цвейг эхэдээ зэмэрхэнэ.

Тиигээд тэдэнэр басагадай ЬууЬан нууга уруу дутэлжэ ерэбэд. 
Тинхэдэнь Анфиса:

— Гранатануудаа бэлдэгты!— гэжэ шэбэнэбэ.
Арбаад алха шахуу зайда дутэлэмсеерынь, Анфиса басагад- 

таяа дээрэ дээрэЬэзнь хошоод граната ябуулжа мэдэбэд. Хойно 
хойноЬоень тэ'::эрэлгэнууд дуулдажа, мунее ерээшэ хунууд ба

рандаа унашоод Ьэн.
Тэдээнэй хэнииныиьеб даа нэгэ хэды соо ёолон гэншээд, 

апиргуй болошобо.
— Анфиса, хажуудань ошожо харахамнай гу?— гэжэ Ната

ша шэбэнэбэ.
— Огто болохогуй. Хэн нэгэниинь амиды байгаад, биДэниие 

буудажа болохо.



Эгээл энэ уедэ хухы шубуунай донгодохо гурба дахин дуул- 
даадхиба: нухэр Фридрих гу, угышье haa, тэдээнЬээ ерэЬэн хэн 

нэгэн мэдээ угэнэ.
Анфиса нэгэ хэды болоод, харюудань хоёр удаа донгодобо. 

Харюудань улэ мэдэг эшхэрхэ соностобо: ойлгообди, ерэхэмнай 
гэЬэн тэмдэг.

Хэн ерэхзнь хаб гэжэ басагад хулеэнэ. Тиихэдээ мунеехи 
нууга соогоо дайшалхы постоёо эзэлЬэн шэгтээ тэдэ Ьуубад. 
Тиибэшье Анфиса Ьэжэглэжэ оробо: дайсадай хэн нэгэн энэ 
нюуса дохёоень ямар нэгэн аргаар мэдээд, ееЬэдыень Ьалгаахаа 
ерэжэ болоо ха гу? Теэд тэрэ дайсан хэн байжа болохоб? Немец 
антифашистнуудай эмхидэ шурган ороЬон дайсанай табимал- 
нууд энэ дохёо хэрэглэжэ болохо гэжэ Анфиса хододоо айдаг. 
Тэрэ эмхиЬээ мунее ерээ юм Ьаа, тон Ьайнаар таниха хунуу- 
дэйнь хэн нэгэн ерэжэ болохо. Нухэр Фридрих ондоо танигдаха- 
гуй хуниие ямаршье ушарта эльгээхэгуй. Танил бэшэ хунуудые 
ямараар угтахаяа басагад Ьайн мэдэнэ: тэдээндэ ееЬэдыгее 
харуулхагуйЬее гадна, эгээл яажашье ядаа хадаа буугай Ьомоор 

угтаха юм. Гэбэшье буу ямаршье эрхэ байдалда хэрэглээгуй Ьаа 
Ьайн бэлэй гэжэ тэдэ гурбан тоолодог. Зугеер мунее граната- 
нуудые хэрэглэхэ баатай болоод, хэдэн хуниие унагаажархи- 
Ьандаа, Анфиса зобожо орошобо. Магад гранатануудые хэрэг- 
лэхэгуй байгаад хэрэглээ губди? Нухэр Фридрих энээнииень юун 
гэжэ сэгнэхэб’?

Хунэй буудэлзэн дутэлхэ харагдаадхиба.
— Би Фридрихби!— гэжэ тэрэ дуугараадхиба.
Дууень a6ahaap Анфиса таняадхиба: нухэр Фридрих еерее 

ерээ хадаа ямаршьеб даа шухала хэрэг гараа.
— Анфиса, помещигуудтэ богоол басагадаа пеэшэндэ тули- 

хоер тушааха тухай захиралта угтэнхэй. Тиигээд би энээниие 
дуулгахаа ерээб,— гэжэ мэндэеэшье хэлэнгуй, нухэр Фридрих 

дуулгаба.
— Бидэниие абаашахаа эсесовецууд ерээ. Тэдэ хэбтэнэ,— гэжэ 

Анфиса харанхы уруу зааба.
— Ьалгаагаа гут?
— Ондоогоор аргагуй байгаа.
— Олон гу, Анфиса?
-— Мэдэхын аргагуй.
— Таанадые тушаахаа ерэЬыень яагаад мэдээ зомта?
— Удэшеер эсесовецуудэй ерэхэдэ, Эмма шабгансын «ород 

гахайнуудаа яахамнайб?» гэхэдэнь, «Ьуниин тэн багаар ерэхэ- 
дээ Ьалгаахабди»— гэжэ тэдэнэй нэгэнэй харюусахые дуулаа 
хум. Тиигээд бэлэн байгаабди.

— Буудалдаа гут?
— Гранатануудаар Ьалгаагаабди. Бэшэ помещигуудтэ ху-



дэлЬэн басагад энэ удаа ееЬэдыгее абаржа шадаба аа гу?
— Мэдэхын аргагуй, Анфиса.
— h униндво барандаа байрадаа хонохоо болинхойнууд 

юм 11ЭН...
— Эсесовецуудэй ерээ юм Ьаань хайшан гэхэ тухай тэдэ 

басагадта заабари угтэнхэй гу, Анфиса?
— Угтэнхэй.
— Тиигээ Ьаа тиимэ амар эсесовецуудэй Ьабарта орохогуй 

оЬотой!
— Бишье тиигэжэ Ьананаб. Хэрбээ мунее эдэ шудхэрнуудэа 

угыляед, эсесовецуудэй хурэжэ ерээ Ьаа, яаха болонобибди, 

нухэр Фридрих?
— Ьайсахан угтахал болонобдил даа. Ьомо хэрэгсэлтнай 

хэр бэ?
— Ьомошье, гранатануудшье бии.
Эгээл энэ уедэ ёЬо буруугаар гэхэ гу, утаЬаа утаар эшхэрхэ 

ооностошобо. Нухэр Фридрих болон басагад тэрэ эшхэрээнэй 
дуулдаЬан тээшэ харанхы уруу шэртэн, дуугай Ьуубад.

— Юун эшхэрээн бэ? — гэжэ нухэр Фридрих асуугаад, ба
сагадые шарайшалан амалба.— Бидэндэ иимэ дохёо угы ха юм!

— Хэд хаб?— гэжэ Анфиса Ьанаата болошобо.
— Мэдэхын аргагуй. Алн эсесовецууд дохёо угэжэ болоо 

ха гу?

Помещигэн усадьбын хорёодо тон дутэ богонихоноор эшхэрхэ 
дуулдаад, харюудань хэншьеб эшхэрбэ. ТиигэЬээр улэ мэдэгдэ- 

хээр хунууд дуугаралдахадал гэбэ.

Анфиса шэхээ газарта няажа байжа шагнаархаад:
— Олон хунууд хэбэртэй,— гэбэ.
— Тиимэ олон юун хунууд хаб?— гэжэ нухэр Фридрих Ьа

наата болошобо.— Нээрээшье Ьаа, эсесовецууд гу?
«Хубууд, ааляар!» — гэжэ ородоор дуугархыень Анфиса 

дуулажархиба.
— Нухэр Фридрих, «Хубууд, ааляар!»—гэжэ ородоор хэлэ- 

хыень дуулаалби,— гэбэ Анфиса.
— Бишье дуулааб,— гэжэ Наташа Оля хоёр нэгэн доро шэ- 

бэнэлдэбэ.

— Ородоор хэлээ хадаа танайхинай тагнуулшад бии болоо 
ха гу?— гэжэ нухэр Фридрих дуугарба.

— Нээрээшье!— гэжэ басагад нэгэн доро дуугаралдаба.

— Тугаарай самоледууд олоор хунхинэлдоое бэлэйл: десант 
буулгажа болоо хаш !— гэЬэн тобшолол нухэр Фридрих хэбэ.

Тэдээнэй хэбтэЬэн нуугада тон дутэхэнуур дурбэн хун ехэл 
аргааханаар шэбэнэлдэЬээр гарахадань, фашис хубсаЬатай 
хунууд гэжэ Анфиса обёоржо урьдибэ. Эсесовецууд ееЬэдыем- 
най абаашахаа ерэбэ гэжэ толгой соогоо зуралзаашье Ьаань,



манай тагнуулшад дайсанай мундирнуудые умдэнхэй ябана 

ёЬотой гэЬэн тобшолол Анфиса хэбэ,
Тэдэ дурбэн хунэй oiuohoH тээЬээ улэ мэдэг эшхэрхэ дуул- 

даадхиба. Тиигэн сасуунь булэг хунууд тон дутэхэнуур ородоор 
шэбэнэлдэЬээр алад гарашаба. ХойноЬоонь хоёр хун бии болобо. 
Тэдээнэй ееЬэдтэйнь зэргэлэн сасуу:

— Ород басаганби!— гэжэ дуугараад, Анфиса нуугаЬаа га- 
раадхиба. Тэдэ хоёр зогсошобо.

— Хэн дуугарнаб?— гэжэ мунеехэнэ алад гараЬан булэг 
coohoo асууба.

— «Ород басаганби» гээд, нэгэ басаган газар дороЬоо гара- 
Ьандал эндэ зогсожо байна.

— Наашань абаад ерэгтылши!
Анфиса энэ хэлээшыень дууламсаараа, еврее тэрэ дуунай 

гараЬан зуг тээшэ гэшхэлээдхибэ.
— Тэндээ худэлэнгуй зогсо!— гэжэ мунее дуугарЬан хунэй 

хоолой соностошобо.
Анфиса зогсоодхибо.
— Буу зэбсэгтэй Ьаа хая!
— Юушьегуйб!— гэжэ Анфиса харюусаба: пистолет болон 

гранатануудаа нуугаа соо орхиЬон байгаа.
— Юун басагамши?

— Ород басаганби!

— Эндэ юу хэжэ байгаа юмши?
— Помещигэй богоол басагадай нэгэнби! Таанар хэд гээ- 

шэбта?
— ХубсаЬаарнай танинагуй аалши?

Власовецууд гээшэ гэЬэн зуйл басаганай толгойдо зурал- 
заадхиба. Эдэ Эхэ орондоо урбаЬан шудхэрнуудые энэ доронь 
Ьалгаажархиха ёЬотой байгаа гэжэ Ьанамсаараа, гранатануу
даа нууга соогоо орхижорхиЬоноо басаган шаналжа орошобо. 
Тиибэшье:

— Эсесовецууд гэжэ этигэхээр бэшэ!— гэбэ Анфиса.

— Хаана байдаг юмта?

— Энээхэндэ.

— Байрадатнай орожо болохо гу?

— Болохо.

Тэдээнэй гурбаниинь басагадай байрадань оролсобо. Баса
ган тэдээнэй нэгые танин сасуу нюдэдее сагаа ягаагаарнь харан, 
толгойнь эрьехэдэл гээд тэмтэрэн унахынь тэндэ нэгэниинь б'а- 

рижа абан сасуу:

— УЬа!— гэбэ.

— УЬан хэрэггуй!— гээд Анфиса нюдве нээбэ.— Танил та-



латайгаа уулзахаб гэЖэ орой толгойдом ороогуйл, нухэр Васи
лий Логинов!

— Алёна гуш?
— Аленашье!.. Анфисашье! Хэншье гэхэдэ хамаагуй.

— Мэндэ сайн, Алёна!— гээд, Василий басагые тэбэрин таа- 
лажа, озожо орошобо.

Анфиса Василиин мэдэлдэ гуйсэд орожо, харюудань тэрээ
ниие озохоороо болоно. Эсэстээ, майорой raphaa мултаран:

— Би эндэ гансаараа бэшэб: хоёр нухэд басагадни харуул-
да. Ушее немец антифашист айлшантайбди: тэрэ Витебскын
фашис захиргаанда худэлИэн юм. Пафнутий Осипович хаанаб?

— Витеб'скдээ.
— Тэрэ танай абын танилынь.
— Наашань еруулыт!
Анфиса уудээр газаашаа шагаагаад:
— Нухэр Фридрих! Наашаа орыт!— гэбэ.
Тэрэнэй орожо ерэмсээр, Василий тэрээниие нилээн хараад::
— Обер-лейтенант Келлер гут?— гэжэ асууба.
— Зуб даа, нухэр Логинов.
— Мэндэ сайн, нухэр обер-лейтенант!— гээд, Василий хоёр 

гараараа Келлерэй гарые адхажа амаршалба.— Тантай эндэ 
уулзаха тухай орой Ьанаандамнишье ороогуй. Та манай отряд- 
haa Москва ошоо Нэнта. Хайшан гээд иишэ ерэшообта?

— Манай компартиин даабаряар нюусаар бусаад, баЬал 
нюусаар Штеттиндэ худэлнэб. Мунее нухэр Фридрих гээшэб! 

Нухэр Василий, таанар хайшан гээд эндэ бии болооб'та?
— Бидэ унгэрНэн Ьуни фронтын туруу линиие дабаабди. 

Гол зорилгомнай немец антифашистнуудтай холбоо байгуулха, 
тэдээние тэмсэлдэ бодхохо даабаритайбди.

— Би Германиин компартиин Штеттинэй окружной комите
дэй секретарь гээшэб! Хамта худэлхэ болоно бшуубди,— гэбэ 
нухэр Фридрих. — Нухэр Анфиса оршуулагшамнай болохо. 
Фрау Алёна зубшеехэ бэзэт?

— Зубшеехэ ааб даа!



ДОЛООДОХИ БУЛЭГ

1

Газаа уни буума дулаан. Мододто бии боложо захалЬан 
набша намаа Ьэбшээндэ Ьабиганалдан, Бааторовта нэгэл зохид- 
хоноор узэгдэхэ юм. Иигэжэ дулаарха бури тэрээнэй еерынь 
сэдьхэлшье дулаарЬандал болоно. Мододшье хуртэр шэмэ шуу- 
Ьэеэ абан, амидыраа губ даа. Ондоогоор хэлэхэдэ бухы юумэн- 
дэ амидарал асардаг сагынь хабар. Хабартаа газарай ами оро
ж о гэдэхэдэ ургаса ногоон ургажа, ухэр мал налайдаг. Хунууд- 
шье янгинама хуйтэн убэлые удэшэн, сэдьхэл дуурэнээр амил- 
жа, зол жаргалаа эдлэхэ сагнай ерээ гэжэ баяр баясхаландаа 
улгыдуулэн, ниидэхэЬээ тээ наагуур болодог ааб даа.

ДулаарЬанЬаа болоол гээшэ ха: немец фермернуудэй 
хаяад тэрьедэшэЬэн арбаад ухэр добо дээрэ hanaa амархан хэб- 
тэнэд. Энэ хоер хоногой туршада тэндэхэнээ бэлшээд лэ, тэрэ 
мунее хэбтэЬэн добо дээрээ удэрынь гаража амарха юм. Эзэ- 
нээ орой угылээгуйдэл жаргалдаа дашуурЬанууд хэбэртэй. Бай- 
рань энээхэн багаар бии байЬан хаш. Орой дайн байлдаанай 

угыдэл налайшаЬан мал.
Бааторов нууга сооЬоонь тэдээниие хаража зогсоно. Бараг 

тэнхээтэйнууд, убэлдее Ьайн тэжээлтэй байЬанайнь гэршэ мун. 
Элдэб тэжээлээр эзэииинь Ьайн лэ байЬан еЬотой. Булимтаран 
эзэлЬэн газар нютагуудЬаань тонолго дээрмэдэлгэ хэжэ, ееЬэд- 

тее гэжэ хоол хунэЬэ хамаран абахаЬаа гадна, адуу малдаашье 
шэрэЬэн зееЬэниинь дамжаггуй.

Тоонто Санагадань олон лэ малнуудай ургуулЬэн тушаа 
Даримамни бэшээ гэжэ Дугарынь Ьаяшаг хеерэЬэн юм. Эрэ
шуул барандаа фронтдо. Гуйсэд ухэр малдаа хурэхэ убЬэ тэ- 
жээл бэлдэжэ хушэ хуреегуйнь лабтай. СаЬан ехэ ороо гэжэхэ- 
нэйшьеб дуулгаЬан Ьанаандань ороодхибо. Ушее даншье хуйтэн 
убэлэй хашан хаарипан тухай Дугарынь хэлээ Ьэн. Даримань 
энээн тушаа дуулгаа хаш. ТиимэЬээ хабаршье хатуу шэруугээр 
хайража, колхозуудай адуу малнуудые хулЬеень олоор буулга- 
жа, гээлтэ хохидолоор бахалуурдаЬаниинь мэдээжэ ааб даа. 
Хэрбээ эрэшуулэй нютагтаа байгаа юм Ьаань, тиимэ юумэн хэ- 
зээшье болохогуй Ьэн. Юуб гэхэдэ, тэдэ ухэр малдаа гуйсэд ху-



рэхэ тэжээл заатагуй бэлдэхэ бэлэй. Теэд энэ фашис булимта- 
рагшадай манай Эхэ орондо дайн байлдаа баадхаЬанЬаа боло
жо, Санагада мунее ургуулЬэн мал олошороо ха юм. ЭнээнЬзэ 
шалтагаантай. зурхэниинь .убдэхэдэл гээд, Содном hyyxa байха 
газараа оложо ядан траншей соогуураа ябуултажа оробо. Са-. 
нагада бии болоЬон тэдэ ургэдэлнууд ухэг хатаг даа, тэрэ 
ушарта юун болохонь хаб? Ниитынь Нан ж аса багадаха ба 
угырхэ. Дайнай урда Санагаар олон удаа ябаЬан хадаа эндэ- 
хиин эрхэ байдалые Содном Ьайн мэдэнэ.

Тиигэ11ээр Доной убгэжеел туруулэгшэнь Ьанагдашаба. Ду
гарай дайн байлдаанда мордоходо, убгэжеелые туруулэгшын 
тушаалда ЬуулгаЬан юм. Тэрэ залуудаа ажал худэлмэридэ абь- 
яас ехэтэй эрэ ябаЬан гэгшэ. Теэд .убгэрхэ утэлхэ гээшэ хэсуу 
ха юм даа. Ушее ямаршье хун утэлхэдее нарай нялхада адли 
болодог гэжэ угэшье бии. Тэрэл Доной убгэжеелшье Дала ху- 
рее хадаа нарай багадал жэшээтэй боложо байЬаниинь дамжаг- 
гуй. Орондонь шамбай шиираг эхэнэрнуудЬээ хэн нэгыень уни- 
дэ ЬунгаЬан лэ байха байгаа. Тиигээ юм Ьаань, ургэдэлшье угы 

байхадаа магадгуй Ьэн.
Хабарай иигэжэ ерэхэдэ, Санагын шэг шарай Ьайжаран, 

сээжэ дуурэнээр амилЬаниинь лабтай. Тиигэжэ хунуудэйнь Ьа
наа сэдьхэлдэ наран гаралса, налайгаа ааб даа.

Эгээл энэ уедэ хээрын хангал агаараар амилха дуран хэды 
хурэдэг хаб! Теэд Санагын Ьамгад басагадта, убгэд хугшэдтэ 
энээн тушаа бодохо сагынь олдоогуйнь эли. Тэдэ ургэдэлнуу- 
дынь дулаарха тума тэнхээ тамираа баража, бэрхэшээлнуудынь 
дабахаар бэшэ болоо еЬотой.

— Нухэр подполковник, удын хоол бариит!— гэжэ хажуу

дань бии болоЬон подполковник Мышкин хандаба.
Тэрээн тээшэ юун гэЬыень ойлгоогуйдэл хаража, Бааторов 

дуугай байба.
— Содном Гэрэлтуевич, удын хоол бария!
— Удын хоол! Ьайн лэ юумэ дуулгабаш, Роман Минеевич!
Крупа ултэргеед, капуста холижо шанаЬан сэрэгшын шу-

лые амтархан халбагадажа, хоердохинь гэжэ обеос каша эди- 
жэ, стакан буруул сайгаар даруулаад, ЬууриЬаа бодоЬонхойноо:

— Роман Минеевич, дайшалхы ябуулгынгаа тусэб дуургээ 

гуш?— гэжэ Бааторов асууба.
— Ушеел худэлэгдэхэ.
— Тиигээ Ьаа, намтай дивизиингээ полк, батальон болон 

ротонуудаар ябалсаха сулеегуй ха юмши даа.
— Орой сулее байхагуй.
— Теэд иимэ харюусалгатай уеын. хурэжэ ерээд байхада, 

унтаха нойргуй худэлхэ шухала ааб даа.
— Тон зуб хэлэнэт, Содном Гэрэлтуевич!



— Зай, би ябаЬуу,— гээд, Содном Гэрэлтуевич саашалха- 
даа, Мышкинэй дайшалхы ябуулгануудые тусэблэхэ талаар 
шадамар Ьубэлгэн байхынгаа хажуугаар дайн байлдаае ухаан- 
сараар хутэлбэрилжэ, дайсаниие сохиходоо, дивизиинь олон 
илалтануудые туйлаЬыень хараадаа абажа, армиин дарга гене
рал Чуйковой захиралтаар тэрээндэ подполковник нэрэ зэргэ 
эдэ удэрнуудтэ олгоЬониинь толгой соонь бии болошобо. Диви
зиингээ бухы полкнуудай гу, угышье Ьаа, батальонуудай шада- 
лые Ьайн мэдэдэг тула аляандань ямар даабари угэхее тон зу- 
беер хараалдагыеньч мун баЬа тэрээниие бодото байдал дээрэ 
бэелуулхэ эрхэ байдалаар гуйсэд хангадагыень дээгуур тооложо, 
Роман Минеевичые Бааторов хундэлдэг. Юрдеел хурдан ухаатай, 
дивизиин штабай дарга байхаар турэЬэн хэбэртэй хун.

Арадаа хунэй хундеер гэшхэлхэдэ, Бааторов тэрээн тээшэ 
эрьебэ. Жолоошониинь арадань зогсонхой:

— Нухэр подполковник, ямар захиралта байхаб? — гэжэ 
асууба.

— Намтай ябалсадаг автоматчигуудай нэгые наашань 

еруулэ, Олег.
— Мэнэ гэЬээр... Полкнуудаар ябахатнай аал?

— Тиигэхэ.
— Намаяа абалсыт, нухэр подполковник.
— Угы, болохогуй. Машинашни эндэ хэрэгтэй болохо. Тии

мэЬээ яашье болохогуй. Минии хэлээшые зубеер ойлго, Олег,— 
гээд, Бааторов суумхэ соогоо саарЬадые эблуулжэ хээд, нэмэбэ. 
— Ошоод, автоматчигуудые ерэхэ гыш даа.

— Мэнэ гэЬээр, нухэр подполковник.
Содном эдэ удэрнуудтэ блиндаж уруугаа орой оронгуй, ди

визиингээ элдэб частьнууд болон подразделенинуудаар ябажа, 
дайшалхы ябуулгануудай бэлэдхэлнуудтэй танилсахаЬаа гадна, 
сэрэгшэдэй ЬонирхоЬон асуудалнуудаар хеерэлдеенуудые хэжэ, 
сагаа унгэргэнэ. Юрдее удэр Ьунинуудые ото сэрэгшэдэй дунда 
ябахада, нэгэ еЬондоо -ехэл Ьонин. Байлдаанууд соогуур баатар- 
шалга болон шэн зориг харуулжа, фашистнуудые Ьайсахан со
хижо, газар уЬан дээрэнь хурэжэ ерэЬэн сэрэгшэдтэ хеерэлдэхэ 
юумэн олдоод лэ байха. Эгээл хеерэлдеен соогуур сэрэгшэдэй 
Ьанаа сэдьхэлэй юунэй боложо байЬые ойлгохош. Ярилдаха су- 
гаалдахадаа тэдэ нюуса неесэгуйгеер сэдьхэлээ нээжэ, турэл 
тоонто тухайгаа гу, гэр булэ тушаагаа олые дурдаЬан лэ байха.

Сэрэгшэдэй хеереенуудые хоол хунэЬэндэл тооложо, аргын 
олдоол Ьаа, тэдээниие шагнан, элдэб оньЬон гу, хошон угэнуу- 
дые олоор хэрэглэдэгыень ундэреер сэгнэжэ, арад олон гунзэгы 
баян угэ хуурнуудэй дундашагуй булаг мун гэжэ Ьанажа яба- 
дагаа Бааторов толгойдоо оруулан, автоматчигай хойноЬоо яба- 
жал мэдэнэ. Сэрэгшэдэй дайсаниие сохиЬоноо, саашадаа яажа



сохихо тухайгаа хворЗлдэхыень шагнахадаа, орой эдихэ хоол- 
гуй liyyuiaxa дураниинь Бааторовта хурэдэг ха  юм. Тэдээнэй 
хеерэлдеонууд бэе бэеэ баатаршалгада зоригжуулЬан уряалнууд 

шэнги байдаг лэ.
Дайшалхы ямар аргануудые хэрэглээ юм haa, ееЬэдее 

гээлтэ хоролтодо оронгуйгевр дайсанда ехэл хохидол ушаруул- 
жа, илалта тугэлдэроер инаг дуухэйнэртээ, урэ хуугэдтээ гу, 
ушее убгэд хугшэдте© бусахаяа дурдалдахадань, Бааторов тог- 
тууригуй байдалда орожо, уйдхар гунигта баригдан, еерыгее 
хэхэ газараа олохоо болишодог. Нэгэн угеер хэлэхэ болоо Ьаань, 
сэрэгшэд Ьанаа унеендэ орохоор бэшэ унэтэй сэнтэй дурадхал- 
нуудые оруулдаг. Тэдээнииень хараадаа абалсан, удэр буриин- 
г0 н ажалые ябуулжа, дивизиингээ ажабайдалай болон дайшал
хы ябуулгануудай урагшатай байхын тулее еерыгее гуйсэд зо- 

рюулна.
Дивизиингээ дайшалхы позициин туруушын зэргэдэ хурэ- 

лсэ ерэхэдзэ, Одер мурэнэй булангиртай уЬанай эхуун унэрэй 
хаглар уруунь шороб утаадал хаха сорьеошье haaHb, энээндэ 
анхаралаа хандуулангуй, нууга соо баяан дээрэ наадажа Ьуу
Ьан сэрэгшэдэ дутэлбэ. Дайнай туруушын хахадта иигэжэ наа- 
дахыс хэишье зурхэлхэгуй 6ailraa. Юрдое энээгээрээ ееЬэдыгее 
элируулжэ болохо ха юм.

Тэрэ сэрэгшын хажууда нэгэ хэды зогсожо, хэдэн угэ ан- 
далдаад, Бааторов ябадалаа/ ургэлжэлуулбэ. Тон туруун Дугар- 
тай уулзахаа шамдана. Тэрээнэй бэеын элуурые полкын штабта, 
тэндэ11ээнь батарейн командир капитан Хусаиновта хонходожо, 
хододоо шахуу Ьонирходог. Нухэрэйнгее убшэн улбэр гэгдэжэ, 
тоонто Санагадаа бусаЬан аад, ГалзутовЬаа холодохо гэжэ 

фронт мордохо гэжэ дивизиинь буридэлдэ ямар аргаар opoho- 
нинр1ь мунео хуртэр Бааторовые гайхуулдаг юм. Ушое Дугарайн
гаа усэд нэтэруу зангые заримдаа хулисэхеер бэшэ болошодог. 
Тээсгзн дивизиин политотделдо худэлхыень дурадхаа. Тиигэжэ 
нерыпгео хажууда байлгажа, уулзахаЬаа гадна, удэр бури бэе 

бэеэ харалсаха аргатай болохо гэЬэниннь таЬа арсаа. Энээнии- 
ень дан хэтэруу ябадал гэжэ тоолодог. Заримдаа хамарайнгаа 
узуурые сэхэ хараад лэ, ондоо юуншье тухай бодолготоногуй 
гу гэжэ Ьанагдаха юм. ХаргыЬаа хажуу тээ халташье гэшхэ- 
нэгуй гу гэхээр байдаг.

Нухэрэйнь дивизиин политотделдо худэлхое арсаЬан шал- 
тагаанинньшье эли. Эхэ оронойнгоо эрхэ сулеегэй тулее баатар- 
лигаар унаЬан нухэдэйнгее ба сэрэгшэдэйнгээ тулее yheeree 
абажа, шадалЬаа олон фашистнуудые хулЬеень буулгаха гэЬэн 
зорилготой гэжэ багсаадаг. Магад. ондоошье шалтагаан байгаа 
ааб даа. Теэд тэрээндэ энэ талаар хандахадань уг-маг гээд лэ



унгэргэдэг ха юм. Иигэжэ траншей соогуур ябахадаа, Бааторов 
олон лэ юумэ толгойдоо оруулна. Мэнэ Ьая генерал Эрих 
Шварцые булэг фашис офицернуудтэйнь дивизиин штабта туужа 
ерээ. Энэ фашис генерал хайшан гээд манай гарта ороо юм 
гэжэ ЬонирхоЬониинь Дугарай ехэ буугай расчедоорхиной ол- 
золЬон тушаа Хусаинов дуулгаа Ьэн. Ушее Эрих Шварцын Ви
тебск хотын комендант байЬан тушаань капитанда хэлэЬэн бай
гаа. Тиихэдээ энэ шудхэрэй захиралтаар олон лэ совет хунууд 
хосорон Ьалаа юм, мэнэ доронь буудахые зубшеегыт гэжэ Ду
гарай эрилтэ табиЬан тушаа Хусаинов дуулгаа. Нухэрэйнь 
эрилтэ зубтэйшье гээшэ ха гэЬэн тобшололдо Бааторов ерэнхэй.

ЭнээнЬээ удхатай Витебск шадар партизан ябажа, дайсан- 
тай дайлалдаЬаниинь Ьанаандань орошоно. Партизан отрядай 
командираар болон удаань партизан бригадын комиссараар 
ябажа дайлалдахадаа, Витебск хотын комендант Эрих Шварц 
тухай олые Бааторов дуулаЬан юм. Фашис нохос туруундээ 
подполковник байЬанаа полковник нэрэ зэргэтэй болоо Ьэн. 
Гэм зэмэгуй олон лэ хунуудэй ами наЬые xopoohoH дээрэЬээнь 
дээгуур нэрэ зэргэ уршеегдэЬэн байха. Партизан отрядтань олон 
лэ тагнуулшадые эльгээЬэн туухэтэй. Нэгэниинь Роман Минее
вич Мышкин болоно. Тэрэ юун хун байЬанаа сэхэ дуулгаад, 
гартаа буу барижа, дайсаниие сохихом гэжэ эрилтэ табяа Ьэн. 
Фашистнуудые сохиходоо, унэн сэхэ патриот байЬанаа бодото 
ажалаараа гэршэлээ юм. Ьубэлгэн ухаатайгаар дайсаниие со- 
хихоЬоо гадна, айхые мэдэхэгуй хун байЬанаа харуулаа. Юрын 
сэрэгшэ!'ээ партизан бригадын командир хуртэрее ургаа. Мунее 
подполковник Мышкин дивизиинь штабай начальник.

Эрих Шварц генерал болотороо ургаЬан хадаа эзэдтээ хун- 
дэтэй байЬаниинь дамжаггуй. Зугеер энэ хундэдэ хайшан гэжэ 
хуртэЬэниинь эли гэхэдэ ямаршье арсаан угы. Хюдалга дээрмэ- 
дэлгэ фашистнуудай Ьанаанда хурэхеер хэйэн хадаал иимэ хун
дэдэ хуртэЬэниинь эли ааб даа.

«Хундэтэ» господин генерал, намайе танина ха гут?» — 
гэжэ Мышкин тэрээнИээ асуугаа юм.

Эрих Шварц немец хэлэн дээрэ бараг Ьайнаар хэлэхэ хунтэй 
хаана уулзаа бэлэйб гэжэ Ианажа ядана. Теэд энэ подполков
ник нэрэ зэргэтэй залуу офицертэй уулзаИанаа гу, али yuiapha- 
наа тэрэ Ианаандаа оруулжа шадаагуй Ьэн.

«Угы даа, Ьананагуйб!»— гээд, Эрих Шварц толгойгоо Иэ- 
ЖЭЭ 11ЭН.

«Партизан отрядай хутэлэгшэдые Ьалгааха даабаритайгаар 
намай эльгээЬэнээ мартаа ха юмши!»— гэжэ Мышкин тэрээнээ 
шааха гэЬэншуугаа нюдаргаа бажуун, шудее зуугаадхео.

«Мышкин!.. Шамайе усадхахын тула эльгээЬэн Макаров



гэжэ адагуусан юушье бирахагуй амитан байшоо!»— гэжэ Эрих 
Ш варц шаналха юм.

«Нэн туруун хэниие усадхаха гэжэ эльгээЬэнээ Ьанана ал- 
тайш, Эрих Ш варц?».

«Ьанана: партизан отрядай командир ямаршьеб монгол 
угсаатанай хуниие усадхаха даабаритай ош оо бэлэйш, господин 

Мышкин».
«Баруун гартаа зогсожо байЬан подполковнигые харыш,— 

гээд, Мышкин Содномые еерыень заагаа Ьэн. — Тэрэ Бабушкин 
партизан отрядай командир Содном Гэрэлтуевич Бааторов 
еерее. Мунее манай дивизиин политотделой дарга».

Эрнх Ш варц уруугаа хараш оо Ьэн.
Гэнтэ фашис талада муухай хииганаан дуулдаад, Бааторо

вай бодолые таЬалдуулба. Шолмосууд зургаан сэмгэтэй мино- 
медуудаараа буудабад ха юм даа.

Минэнуудынь еерынь ябажа ябаЬан траншейн хоер талаар 
ой ухаанда багташагуй муухайгаар зохорон тэЬэржэ, эльгэ зур- 
хэ хобхо татажархин алданад. ХэмхэрдэЬэнуудынь найман зуг 
уруу эшхэрэлдэн тарана. Траншей соо минэ бул унажа тэЬэр- 
шэЬэй даа гэжэ Бааторов Ьанаата болон, ябадалаа ургэлжэ- 
луулнэ.

Хойнонь зэргэлээд шахуу автомат ургэлэнхэй жолоошон 
Олегынь ябана. Машинаар иишэ тиишэ ошохо юм гу гэжэ 
еерынь дурагуй байгаашье Ьаань, Олегэй еертэйнь ошолдохые 
полковник Сулоянов зубшеегее юм.

Фашис шолмосуудай ееЬэдынгее газар уЬанай тулее усэд 
нэтэруугээр тулалдажа эхилЬые хараадаа абан, ямаршье дай
шалхы ябуулга Ьайн бэлэдхэлтэйгээр бэелуулхэ гэЬэн командо- 
ванинн захиралтые Ьанаадхина. Теэд иимэ захиралташьегуй- 
геер бухы дайшалхы ябуулгануудые тон Ьайса хаа хаанаЬаань 
бэлдэжэ унгэргэнэ гэжэ ееЬэдынгее дивизиин байдал дээрэЬээ 
Ьайн мэдэнэ. Штабай начальник Роман Минеевич Мышкин энэ 
талаар тон ехэ оролдолго гаргажа, дайшалхы ябуулгануудай 
уедэ тон харюусалгатай газарта ошожо, захиралтын хэр дуур- 
гэгдэжэ байЬые харахаЬаа гадна, туЬалдаг губ даа.

— Олег, Хусаиновай батарейдэ хурэхэ болоо ха губди?— 
гэжэ Бааторов жолоошондоо ябууд дундаа хандана.

— Ушее нилээн ябагдаха^ нухэр подполковник.
— Минэнуудэй тэЬэрхэЬээ айна ха гуш?

— ‘Нээрээшье, нугаляагай байгаагуй Ьаа, юунэй болохо 
нугаляагай саана байЬаниинь болоо даа. Наанань Ьаань, мунее 
хул дээрээ ябахамнай хэсуул Ьэн.

— Нээрээшье, нугаляагай байгаагуй Ьаа, юунэй болохо 
байЬые мэдэхэ хэлэхын аргагуйл. Тиихэдэ айгаа гуш, Олег?



Жолоошон дайсанай талые хаража орошобо. Нилээн болоод:

— Олон танкнууд жэрысэ зоолгоотой.
— Зуб даа. Танкнууд зай талагуйгоер зоолгоотой,— гээд, 

дайсанай ееЬэдынгвсо газар уЬые бухэжуулхээрээ болоЬыень 
Бааторов мэдэрнэ. ТиимэЬээ эдээнииень бэлэхэнээр эзэлээдхихэ- 
гуйш. Хуягта зэбсэгуудээ зоожо байжа бухэжуулЬэн дайсанай 
оборонын туруу линиие гарта оруулхын тула хэды гэЬэн баатар 
сэрэгшэдэйнгээ алдалан унаха байЬые Ьанаандаа оруулан гэхэ
дээ, Бааторов тогтууригуй байдалда ороходол гээд, бурин тугэс 
илалтаяа угтасараа нэгэшье хун гээлтэ хоролтодо орохогуй бо
лоо haa, Ьайн бэлэй гэхэ юм. Теэд юумэн бухэнэй хунэй Ьа- 
наашаар болодоггуйнь харамтайл. Ушеел гээлтэ хоролтын гара- 
ма байЬэшшнь хэды муухайб! ЭнээнЬээ шалтагаантай нюдэдынь 
харлан, дороо Ьуушаха дуранайнгаа хурэбэшье, бэеэ барижа, 
улам тургэер Бааторов ябаха юм. Дайн байлдаанай дуурэхээ 
байхада. бэеэ Ьуладхажа болохогуй бшуу. Нэгэ гу, ехэдээл haa, 
хоер удаа гэмгуйхэн дугташаал haa, дайсаниие убдэг дээрэнь 
Ьугэдуулэн, бэеэ тушаахыень баадхахань.

Тэдээнэй Хусаиновай КП-дэ ерэхэдэнь, капитан блокнот 
дээрээ ямаршьеб тоололго хэжэ ЬууЬанаа Ьурэжэ бодобо.

— Нухэр капитан. Ьуугаад худэлжэ ургэлжэлуулэ,— гэжэ 

Бааторов гараараа зангажархиба.
— Нухэр подполковник!..
— Капитан, мэндэ сайн!— гэжэ .Бааторов тэрээниие бэрхэ- 

шээлтэй байдалЬаань абарба.
— Мэндэ амар, нухэр подполковник!— гээд, капитан под- 

полковнигой 11арбайЬан гарые адхаба.
— Юумэн амгалан гу?
— Бараг.

— Дайсан таниие амар байлганагуй ха гу?
— Снаряд, минэнуудээрээ зобоохоороо болоно.
— Нухэр капитан, харюу сохилтонуудые хэнэг\й ха гут?

— Батарейнгээ дайшалхы позициие элируулжэ болохогуй 
тушаа г’пхиралта бии. Дайсан^ай сохилдонгуй байхадаа, ша- 
даал haa, гээлтэ хоролтодо орохогуй оролдолго гаргана губди 
даа. Энэ хоер хоног соо нэгэшье удаа буудаагуйбди.

— Нухэр капитан, эиээгээрээ юу дурадхаха гэнэбта?

— Добтолгодо орохо шухала.

— Добтолгодо орохын тула гу, али добтолгын урагтатай 
байхын тула бэлэдхэл бухы тээЬээнь хэхэ шухала. Тиимэ бэ- 
лэдхэл хэгдэжэ дуурээгуй.

— Ойлгостой, нухэр подполковник.
— Добтолгын бзлэдхэл мунее гансашье манай фронтдо



хэгдэнэ бэшэ, харин бухы фронтнуудта хэгдэнэ. ТиимэЬээ саг 
хэрэгтэй.

— Нухэр подполковник, энээниие бидэ ойлгонобди.
— Ургэн дэлисэтэй добтолгонууд бэлдэгдэнэ. Мунее хэгдэ- 

хэ добтолгонуудай урдаЬаа дайсан юушье хэжэ шадахагуй. 
ТиимэЬээ таанар батарейгээ энэ добтолгодо Ьайнаар бэлдэхэ 
еЬотойт.

— Манай батарей добтолгодо орохоор гуйсэд бэлэн, нухэр 
подполковник.

— Ьайн гээшэт, нухэр капитан.
— Снарядуудаа гуйсэд асараа ха гут?
— Асараабди. Нухэр подполковник, сэрэгшэ Цыбиковтэй 

хнерэлдэхыетнай гуйнаб.
— Юун бэ?
— Юун гэхэ юм даа...
— Дугар дайсаниие муугаар сохино ха гу, али захиралта 

муугаар дуургэнэ ха гу?
— Тиимэшье юумэн байгаагуйл даа.
— Теэд юундэ Дугар тушаа намтай хеерэлдэхые хусеебта, 

капитан?
Энэ хэрэгээр подполковнигто ханда!1андаа, еерыгее зэмэ- 

лэн, Хусаинов халаглажа оробошье:
— Цыбиков дайсаниие сохихо талаар еЬотойл баатар. Тэ- 

дэиэй танкнуудые унды 11унды унагаажа, тоо томшогуй олон 
удаа бидэниие абарЬан сэрэгшэ. Нэгэшье удаа тэдэ хуягта 
шолмосуудые наашань табингуй, баранииень шабын тумэр бол- 
годог байгаа.

— Тиигээд юун болооб?
— Манан оборонын туруу линиин нууга соо ехэ буугаа 

тодхохо гэ’пэн захиралтые дуургэлтэ болгоногуй.
— Дугар расчедой командир бэшэ ха юм. Командиртань 

захирыт!
— Тон зуб даа. Цыбиков командир бэшэ.
— Тиигээд?
— Нухэр подполковник, бэшэ сэрэгшэдынь, тэрэ тоодо 

командирынь угэЬеень гарадаггуйл.
— Тэрэ ушарта Дугарые командир болгохо байгаат.
— Теэд ямаршье нэрэ зэргэгуй юрын сэрэгшэ ха юм.
— Юрын сэрэгшэ гу?.. Цыбиков ямаршье нэрэ зэргэгуй- 

геер тон томо партизан отрядые хутэлжэ, дайсаниие сохихо 
талаар тоогуй олон илалтануудые туйлаЬан хун. Манай илал
тын жасада ехэ юумэ оруулЬан сэрэгшэ.

— Теэд 'юундэ юрын сэрэгшээр дайлалдаа юм бэ?
— Мэдэхын аргагуй. Цыбиков ямар захиралтыетнай дуур

гэлтэ болгоогуйб, нухэр капитан?



— Манай оборонын нууга соо ехэ буугаа тодхохо гэЬэн 
захиралтые дуургэлтэ болгонгуй алад гараад, нейтральна тал- 
май дээрэ тодхоо.

. Бааторов дуугаа хуряажа, нухэрэйнгее нертев таатай зо- 
хнд дайшалхы позиди оложо, нейтральна талмай дээрэ «бур- 
ханаа» тодхоЬыень юун гзэд сэгнэхээ абаЬаар ойлгобогуй.

— Нейтральна талмай дээрэ ехэ буу тодхоходо муу аал?
— Тон аюултайл, нухэр подполковник.
— Дугарые байлдаанай талмай дээрэЬээ зугадаа ха гу 

гэжэ айгаалби. Лйха гээшые мэдэдэггуй аад. гэб гэнтэ юундэ 
гараа ургэсэ хаб гэжэ юушье ойлгохоо болео шахуулби. Теэд 
ехэ буугаа нейтральна талмай дээрэ табиЬан ушараа юун гэжэ 

тайлбарилнаб?
— Оборонынгоо нууга соо «бурханаа» тодхоо юм Ьаань, 

дайсан усадхаха гэжэ буудахадаа, ябган сэрэгшэдые гарза гай- 

да оруулжа болохо гэжэ тайлбарилна.
Дугарынь сэрэгшэдзэ аюулЬаа абарха зорилго табихадаа, 

олондо туЬатай Ьайн юумэ хээ ха юм. Тиихэдэ энэнь Хусаино- 
вай Ьанаае юундэ зобообо хаб? Цыбиковтэ Ьайниие хургэхын 
орондо тэрээн тушаа гомдоходоо зуб гу?

— Капитан, Цыбиковэй эпэ алхасые бурууда тоолоио губ- 

та даа.
— Тон зуб ойлгоот, нухэр подполковник!
— Капитан, нэгэ иимэ асуудалда харюусагтыл даа: ма

най оборонын нууга соо дайшалхы позицинуудые эзэлИэн ехэ 

буунуудтнай гайда ородоггуй ха гу?
Хусаинов горхогор ута аад, нуугаЬаа дээшээ гарахагуй гэ

жэ бухыд гэжэ баруун гараараа нуугын эрмэгЬээ тулажа зог- 
соно. Олон лэ ехэ буунуудаа алдажа, тэдээнэйнгээ орондо шэ- 
нээр хэды буу абаЬанаа тобойлгохо гэжэ ухаагаа гуилгэнэ. Рас- 
чедууд бухэнэйнгяя олон лэ сэрэгшэдэй баатарай ухэляер уна- 
Ьые, орондонь шэнэ хунуудэй орэЬые, тиигээд баЬал байлдаан 
соогуур гу, али оборонодошье байхадаа гээгдэЬыень тодорхой- 

лон, гашуудалда капитан барнгдаха юм.
— Манай батарей тон ехэ хохидолдо оронхой,— гэжэ Ху

саинов амалба.
— Уфа шадарЬаа ерээшэдтнай олон ха гу?
— Орой барандаа хосорон Ьалаа, нухэр подполковник. Бил 

хул дээрээ ябанаб. Тэрэ Цыбиков Дугар улэнхэй.
— Дугар! Дугар!—гэжэ Бааторов дуугарсагаагаад саашань 

юушье хэлэбэгуй.
— Дугарай ехэ буу нейтральна талмай дээрэшье Ьаа, бутэн 

улчвд лэ байдаг. Харин расчедойнь гэшууд хэдэн удаа шэнэ- 
лэгдээ. Гансал наводчик Цыбиков юундэшье дайруулаагуй. 
Иимэл даа, нухэр подполковник.



Бааторов. нилээн Дугар тухайгаа бодолготон угэ хуургуй 
байжа, дайсанай талые шэртэхэ юм. БаЬал бутуулинууд дуурэн: 
шолмосууд танкнуудаа зоогоо губ даа. Хэрбээ Балтиин далайн 
эрьеЬээ эхилээд, Австри хуртэр иигэжэ танкнуудые зэргэлуулэн 
зооходо, тэдэнь хэдэн арбаад мянгаадаараа хэрэгтэй болохо ха 
юм. ТиимэЬээ хойноЬоо эхилээд ото зоогдоогуй, харин гансал 
дивизиинь оборонын урдахана тэдэ зоогдоЬон байжа. болоо ха 
гэЬэн тобшололдо Бааторов ерэбэ.

— Юун дээрэЬээ Цыбиковэй ехэ буу бутэн гаралсана хаб? 
Нухэр капитан, энээн тушаа юун гэхэбта? Энээниие бодожо 

узее ха гут?
— Угы, нухэр подполковник.
— ЦыбиковЬээ энээн тушаань Ьураа гээшэ гут?
Хусаинов харюусахын орондо эльгэ хатажархиба.
Юундэ энеэЬэн шалтагаанииень ойлгонгуй байшаЬандаа,

капитаниие шарайшалжа оробо Бааторов. Али еерынь асуудал- 
да ямар нэгэн энеэдэ хургэмеер зуйл байба ха гу? Юун гэжэ 
асууЬанаа адагЬаань эхилээд, Ьуулдэнь хуртэр шэнжэжэ узэ- 
хэдэнь, тиимэ хуниие энеэлгэмээр юуншье угы хэбэртэй. Тии
мэЬээ Хусаинов юундэ энеэбэ хаб гэжэ тааха гэжэ нугеедэеэ 

шэртэхэ юм.
Бааторов хаанашьеб арадань нилээд холо снарядуудай тэ- 

Ьэрхые шагнажа, дивизиинь штаб дээрэ бэшэ гэЬэн тобшолол 
хээд, юушгуй хооЬон газарта тэЬэрээ Ьаа, болохол Ьэн гэжэ ha- 

нан сасуу:
— Капитан, дайшалхы позицинь дайсанЬаа холо ха гу?— 

гэжэ Ьураадхина.
— Хэнэй дайшалхы позици?
— Тэрэ Цыбиковэй ехэ буугай.
— Холошог. Хоер зуун метрын зайда.
— Хажуудань ха юм. Нээрээшье аюулынь бага байха гэжэ 

Ьананалби.

Хусаинов абаЬаар дуугарбагуй. Подполковнигой хэлээщые 
шуужэ узэЬэн хэбэртэй.

— Цээрээшье, энэ талаар аюулынь бага гээшэ хаШ.

— Снарядууд болон минэнуудЬээ айЬанай хэрэггуй гэжэ 
ойлгостой бэзэ? Тиимэ11ээ аюулынь бага.

— Тиибэшье дайсанай гарта амидыгаар орохо аюул бии.

— Тиимэ аюулые багадхахын тула нэгэ взвод сэрэгшэдтэ 
тэрэ ехэ буугай дэрхэдэ обороно эзэлхэ тушаань тэндэхи бата
льоной ксмандирта подполковник Роман Минеевич Мышкин 
захираа. Энэ захиралтань дуургэлтэ болгогдоо еЬотой. Энээн 
тушаа ЬонирхоОгуй ха гут, капитан?

— Угы.



— Нэгэн угеер haa, тэрэ ехэ буугай тулее айлтагуй болоо 
гэжэ ойлгохомнай губ даа.

— Тиигээдшье ойлгоходотнай болохо.
Тиигээд Бааторов Хусаиновай батарейн ажабайдалаар Ьо- 

нирхоЬон асуудалнуудые табижа, харюунуудыень шагнана. Цы- 
биковай дайшалхы шэнжэ шанар тушаа хеврэхэдее, нэгэ сна- 
рядаар хододоо шахуу дайсанай танк Ьалгаадаг тушаань капи
тан -ундэр сэгнэлтэ угэнэ. Ехэ буугаар мэргэн буудахань арга- 
гуй хун. Энэ талаар Цыбиковэй хажууда ошохоор хэншье бата- 
рейдэнь угы. ТиимэЬээ еЬотой баатар гэжэ капитан нухэрыень 
магтажа оробо.

— Цыбиков залуудаа энэл мэргэн буудаха талаараа уетэн 
нухэдео ойроо узэдэггуй Ьэн,— гэбэ Бааторов.

Цыбиковэй расчедойхидой мэнэ Ьая фашис генерал олзол- 
Ьон тушаань Хусаинов хеерэбэ. Тиигээд тэрэ фашис генерал- 
тай Дугар хуушанай танил шэнгеэр хворэлдее гэжэ дуулаЬа- 
наа, энээнниень тон Ьэжэг туруулмээр аюултай зуйл гэжэ Ьа- 
надаг болоЬоноо капитан дуулгаба. ХаанаЬаа тэрэ фашис гене- 
ралые мэдэхэ байЬыеиь асуужа урьдеедуй байЬан тушаагаа 

хэлэхэ юм.
— Дугарые Ьэжэг туруулмэ х\н гэхэтнай ха гу?
— Ьэжэгтэйл шэнги, нухэр подполковник.
— Фашис генёралтай хуушанай танил шэнги хеорэлдэЬэ- 

ниинь энээн тушаа гэршэлжэ угэнэ гэхэтнай ха юм даа.
— Бэеэ тушааха гэжэ нейтральна талмай дээрэ ехэ буугаа 

тодхоо ха гу гэжэ айгдана.
— Капитан, зузаан бододог хун байнат!
— Мунее зузаан бодоогуйдэ аргагуй ха юм.
— Тэрэ генерал баЬал минии хуушанай танил юм. Тиимэ

Ьээ би баЬа Ьэжэгтэ орохом гээшэ ха гу?!

— Та хайшан гээд тэрэ генералтай хуушанай танил юмта?
— Тэрээнтэй танилдаха ушар тохеолдоо юм,— гээд, Эрих 

Шварцын Витебскын захиргаанай комендантаар худэлЬэн ту
шаань, партизан бригадые дотор1юонь Ьалгааха зорилготойгоор 
тагнуулшадые олоор эльгээдэг байЬан тушаань, тиигэжэ гене
ралтай евреешье танилсаЬанаа, Дугарайшье танилсаЬые Баато
ров хеерэбэ.

Подполковпигой хнереее Хусаинов анхаралтапгаар, абяашье 
гарангуйгеер шагнаба.

Хеврэжэ дуургэЬэн хойноо Бааторов траншей сооЬоо тол- 
гойгоо бултайлгаад, оршон тойрон юунэй боложо байЬаар Ьо- 
нирхон хараба. Теэд тоцроод юумэн аыгалан хэбэртэй.

— Цыбиковэй Ьэжэг туруулмээр байгаа хадань бишье тэрэ 
генералые мэдэхэ банЬандаа, ба.Ьал !1эжэгтэ орохом хаш. Зуб 
хэлэнэ ха губ, капитан?



Хусаннов харюусаг5агуй. верЬоен Дээгуур тушаалтай хун 
тушаа тиимэ аюултай тобшолол хэхэеэ зурхэлеегуй хаш.

— Капитан, Цыбиковэй генерал Эрих Шварцые мэдэхэ 
байНан ушарыень таашагуй таабари гэхээ болибо гут?

Хусаинов иимэ о'пол тобшололтойгоор иодполковнигто хан- 

даЬанаа аягуйдэ тоолсо юм гу 6aha харюусабагуй.
— Мэдэлэйнгээ сэрэгшэ Цыбиковые дайсанай шпион гэжэ 

арайл Ьанаагуи юм бэзэт даа!
— Пухэр подполковник, тиимэ муу муухай юумэн толгой 

соом ороогуй, орохошьегуйл.
— Мэдэлэйнгээ сэрэгшэ тушаа муугаар Ьанажа огто боло- 

хогуй.
— Ойлгостой, нухэр подполковник.
— Лиха гээшые мэдэхэгуй сэрэгшэ тушаагаа Ьэжэг туруул- 

мээр хун гэжэ ямаршье ушарта болохогуй, капитан.
— Ойлгостой, нухэр подполковник.

Наводчик Цыбиковые таашагуй таабари гэжэ Ьанадаг яба- 
lmnaa му уда тоолобошье, капитан Хусаинов еерыгее зэмэтуул- 
хыс оролдобогуй. Магад наводчик Цыбиков Дугарай дайнЬаа- 
туруундээ нютагтаа томо колхозой туруулэгшээр худэлЬше мэ
дээ юм haa гу, угышье haa, дайнай туруушын удэрнуудтэ сэхэ 
фрокт мордожо, фашистнуудтай сохилдожо эхилЬыень гу, али 
Витебск город шадар дивизиингээ гэдэргээ гараха аргые хангал- 
сан, фашис нохосуудтай тулалдажа байЬаар, дахяад дивпзиин- 

гээ гол хусэнтэй ниилэхэ аргагуйдеед, тэндэхиин ой соо парти
зан отряд эмхидхэжэ, дайсаниие сохижо ороЬьтень дуулаа юм 
haa, тэрээн тушаа ондоо Ианалтай байха Ьэн. Туруундээ Дуга
рай ажаСайдалаар Ьснирхоогуйдее голхорно. Энэ yniaphaa Ьа- 
багшатай сэрэгшэд тушаагаа орой анхарал хандуулдаггуй хун 
хаб гэжэ Хусаннов еерыгее шуумжэлхэ юм.

Цыбиковэй отряд гурбахан сэрэгшэЬээ дайшалхы замаа 
ургэлжэлуулээ- гэлсэ подполковнигой хэлэЬэнЬээ мэдэжэ абаа. 
Байн байтараа хэдэн зуун сэрэгшэдтэй томо отряд болотороо 
ургаад, дайсанда амар заяа узуулхэеэ болн!юн тухайнь, ушее 
партизан стрядай командирай даабаряар манай басаган Аленын 
Витебскын комендант Эрих Шварцын захиргаанда секретарь- 
оршуулагшаар орожо худэлхэ аргатай болоЬыень, ушее хэрэг- 
тэй мэдээнуудые саг соонь дуулгадаг байЬыень подполковнигой 
хеерэхэдэ, еврее эдэ габьяануудые харуулЬандал Хусаиновта 
узэгдее Ьэн.

Эрих Шварцые усадхахыень зубшеехэ тушаа асуудалтай- 
гаар тэрэ басаган хэдэн удаа партизан отрядай командир Цы- 
бикостэ хандахадань, партипн подпольно обкомтой хододоо 
зубше.од, арсадаг байЬыень подполковнигой угэиууд coohoo ха-



Дуун абаа. Тэрэ шолмосые усадхахые басаганда зубшеегеегуй 
шалтагаанииншье зуб байгаа гэЬэн шиидхэбэридэ Хусаинов 
ерэбэ. Юуб гэхэдэ, Эрих Шварцые усадхахадаа, тон туруун тэ
рэ секретарь-оршуулагша басаган Ьэжэглзгдэжэ, сохилтодо 
орожо болохо. Манайхинда дайсанай комендатурада худэлхэ 
хун заатагуй хэрэгтэй байгаа. ТиимэЬээ Эрих Шварцые усадха
ха зубшеелэй угтеегуй дээрэЬээ амиды мэндэ улэЬэн тула Ьая 
мунее баригдажа, тэрээнЬээ шалтагаантай Цыбиков тушаа Ьа
наа унеендэ орохоор бэшэ зуйл толгойдонь ороо ха юм.

Подполковнигой хэлээшээр тобшолол хэхэдэ, Цыбиков тэрэ 
отрядаа жэлЬээ улуу хутэлжэ, тоогуй олон фашистнуудые хул- 
Ьеень буулган, жаргалайнь орондо эльгээЬэн гэжэ ойлгоо. Тии
гэжэ Цыбиков фашистнуудые Ьунеен Ьалгааха жасада хуби- 
таяа муу бэшээр оруулаа гэжэ мэдээжэ. Тиихэдэ тэрээниие Ьэ- 
жэг туруулмээр хун гэжэ Ьанахадаа, холые харадаггуй амитан 
хаб гэжэ Хусаинов еер тушаагаа бодохо юм.

Цыбиковэй отрядай шэн зоригто хэрэгууд тухай liypar суу 
Витебска область соогуур зэдэлжэ, дайсанай газар уЬан дээрэ 
улэЬэн хун бухэнэй ухаан бодолдо нара ногоо дэлгээжэ байгаа 
юм гэжэ подполковнигой хэлээгуй Ьаа, ухаандань орой орохо
гуй Ьэн. Цыбиков энээнээ хэзээшье хеерэхэг.уй губ даа.

Ушее уушхаараа соо буудуулЬыень, хахад уушхатайень, 
улбэр бэетэй гэгдээд гэртээ бусаЬыень, тиигээд ГалзутовЬаа 
холуур ябаха гэжэ фронт мордохын тула дивизидэнь хурэжэ ерэ- 
Ьээрнь тухайлжа, шиидэнги гээшэнь хатуул эрэ хэбэртэй гэжэ 

Ьанахынь тэндэ:
— Капитан, Цыбиков убдэнэгуй ха г\ ? — гэжэ Бааторов 

асуун, бодолыень таЬалдуулба.
— Ходол убдэ!1эн тухайнь дуулдагша. Хахад уушхатай

хадаа убдеешьегуйдэнь аргагуй ха юм даа.
— Мунее тэрээнэй бэень ямар бэ?
— Мунее мэдэхын аргагуй. Ьаяхан ехэ буугайнь командир 

сержант Ванчиков Цыбиковэй убдэЬэн тухай дуулгаа 11эн. Эдэ- 
гээ юм гу, угы гу мэдэхын аргагуй.

— Капитан, сэрэгшэдэйнгээ бэеын элуур мэндээр Ьонирхо- 
хо байгаат. Энэ хадаа танай арюун уялгануудай нэгэн болоно. 
Саашадаа энээн тухай мэдэжэ абагты.

— Тээсгэн орой мэдээгуй хэбтэнэ гэжэ дуулдаад, фашис 
танкнуудай добтолжо ороходо, еЬотой баатар шэнги Ьамна oyia 
сохижо хаяЬан туухэтэй.

— Теэд тиимэ баатар сэрэгшые яашье Ьэжэглэжэ болохо- 
гуйл.

— Нухэр подполковник, танда нэгэ асуудалаар хандаха 
гээд зурхэлнэгуйб.

— Юун бэ?



— Тиимэ дээгуур тушаалтайгаар дайсаниие сохиЬон аад, 

Цыбиков мунее юундэ юрын наводчигоор дайлалданаб? Энээн 
тушаа тайлбарилжа угыт, нухэр подполковник.

— Одоо энзэн тушаа юушье мэдэнэгуйб.
— Ядахын сагта капитан гу, майор зэргэтэй болоЬон лэ 

байха бэлэй.
— Дугарые Иэжэг туруулмэ х\н гэЬэн гурбадахи шалта- 

гаантнай энэ болоно ха гу, капитан?
— Угы.
Бааторов еорынгео ээлжээндэ дуугарбагуй. Уржадэр фрон- 

тын дэргэдэхи госпиталяар ябаЬанаа, тэндэ Василиса Макаров- 
натай уулзаЬанаа Ьанаандаа оруулаадхиба. Тэрэ госпиталиин 
ахамад хпрургаар худэлмэрилнэ.

— Капитан, Цыбиков партизан отрядай командир тушаал
тайгаар фашистнуудые сохеошье haa, сэрэгэй нэрэ зэргэгуй Ьэн. 
Юрдоо партизан бухы командирнууд сэрэгэй ямаршье нэрэ зэр- 
гэгуй байЬан юм. Эгзэл тэрэ шалтагаан дээрэЬээ Цыбиков юрын 
сэрэгшэ зандаа улэнхэй гэжэ 11анагдана. Хоердохеор, Цыбиков 
убшэн улбэр гэгдээд, сэрэгэй албанЬаа сулоолэгдэжэ, гэртээ та- 
бигдаЬан юм. ЭнээнЬээ боложо, сэрэгэй нэрэ зэргэгуй улэшэЬэн 

байг.аа хаш!
Хусаинов дуугай. Энэ хэлээшэмни тэрээнэй табиЬан асуу- 

далда харюунь боложо угоо ха гу гэжэ асуубашье, Василиса 
Макаровнатай уулзаЬаниннь баЬа Ьанагдаадхиба. Дугарые да- 
хик дайлалдахаа болео, уушханнинь убшэн улбэр, гэртээ бусаа 
гэжэ ушее Уфада хирург эхэнэр хэлэ11эн юм.

Тэрээндэ Дугарай эндэ дайлалдажа ябаЬан тухай хэлэЬэ- 
ниинь Василиса Макаровна мэдээгээ табижархин алдаа.

Бааторов тиихэдэнь энээн тушаа хэлэЬэнээ шаналхаараа 
болоо бэлэн. Амаа барижа шадахагуй муул амитан губ даа гэ
жэ аортой дураа гутан, оерыген шоо узэн голхоржо, ямар нэгэн 
газарта орожо, хоргодохо хорохо гэ!1энииньшье юуншье бутее- 
ГуЙ 11ЭН.

Теэд Василиса Макаровна Дугарай бэеэр ЬонирхоЬон асуу- 
далнуудые дээрэ дээрэЬээнь табяад, Ьалажа хууража угеегуй 
юм. Тиихэ Ьамбаандаа Цыбиковые дайлалдана гэжэ худалаар 
хэлэнэш, тиимэ убшэн улбэр ©ерыгаа харууЬалжа шадахагуй 
шахуу хуниие дахин сэрэг суурта абаха хэншье олдохогуй, 
ямаршье эмшэн тэрээниие элуур гэжэ гэршэлхэгуй гэжэ байжа 
шангарЬыень хэлэхэ гут! Теэд хэды тиигэжэ аашалаашье Ьаа, 
унэншэхэ баатай болоо юм. Эсэстээ, гэртэнь бушуу бусааха 
T y x a i i  асуудал мэнэ гэЬээр шиидхэхые захирЬаниинь буришье 
энеэдэтэй шэнгил. Юуб гэхэдэ, дайсаниие убдэглуулхээ байгаад, 

ямаршье ядаруу хун нлалта харангуйгоер гэртээ ябашахагуй 
губ даа.



— Капитан, убшэн улбэр аад, фашистнуудые сохихо гэжэ 
ЦыбиковЬээ ондоо хун хэзээшье тумуулхэгуй байгаа. Энээн ту
шаа юун гэхэбта?

— Амиды ябахань хашартай болоол хадаа иимэ алхасада 
зурхэлжэ болохо.

— Капитан, гайтайхан тобшолол хэбэш! Иигэжэ туруундээ 
минии толгойдо юундэ ороогуйхаб!?

Теэд хэндэ амиды ябахань хашартай болохо хаб? Хэндэ? 
Бааторов энэ асуудалдаа харюу бэдэрэн, нилээн дуугарбагуй. 
Эсэстээ, Хусаиновые шэртэн:

— Амиды ябахань хашартай болохо ушар хундэ байха гу? 
Энээн тухай юун гэхэбта, капитан?— гэжэ Бааторов асууба.

— Душэн дурбэп оной намар фронт ерээбди. Тэрэ гэЬэнЬээ 
хойшо Цыбиковэй расчсдой дайсанай хэды гэЬэн танкые шабын 
тумэр болгоЬыень мэдэгшэ Ьайт, нухэр подполковник.

— Мэдэнэгуй гэжэ Ьанана гут?
— Угы, мэдэнэгуйт.
— Дайсанай душэн юЬэн танк Ьалгаагаа.

— Нээрээшье, мэдэнэ ха юмта. Душэн юЬэн танк ганса тэ
рэ расчет Ьалгаагаа. Хэрбээ манай батарейн расчет бухэн тии- 
сэ танкнуудые Ьалгаагаа юм агша Ьаа...

—  Теэд юундэ расчет бухэнтнай тиигэжэ дайлалданагуй
хаб?

— Цыбиковтэл мэргээр танкые хараадаа оруулжа шадаха 
хун манай батарейдэ угы. ТиимэЬээ расчет бухэмнай Цыбико
вэй расчедтол ушее дайсаниие сохижо шаданагуй. Дугарай 
танк хараадаа оруулан сасуунь буудажал урьдэхэ шухала. Тии- 
гээл Ьаань танк Ьаладаг гэжэ нухэдынь хэлэдэг. Цыбиковэйл 
ашаар дайсанай олон лэ танкнуудые Ьалгаагаа юм манай бата
рей,— гээд, Хусаинов дуугай болошобо.

— Ямар орденуудаар шагнагданхайб?— гэЬэн асуудалтай- 
гаар Бааторов капитанда хандаба.

— Хэн?

— Хэн тухай хверэлдэнэбибди?!

— Цыбиков гу? Ямаршье орденоор шагнагдаагуй юм.

— Юундэ? БаЬал «Ьэжэг туруулмэ» хун гээд гу?

Тугаар «Ьэжэг туруулмээр» хун гэжэ Цыбиков тухай хэлэ- 
ЬэнЬээ боложо, аягуй байдалда оробо ха юм. Энэ хэлэЬэниинь 
хододоо подполковнигой хэлэн дээрэ байха. Хусаиновай нюрга 
уруу энэ ЬаналЬаань шалтагаантай хуйтэ даахадал гэнэ. Тии
гээд шад улаан болоод, еерынь гэтэшоод байЬан Бааторовта 

харюу саб а :

— Тиимэ таатай ушар тохеолдоогуй юумэл даа.



— Таатай ушар гээшые юун гэжэ ойлгожо болохоб, капи
тан?

— Цыбиковые орденоор шагнаха ушар тохеолдоогуй юм, 
— гээд, Хусаинов уруугаа харашана.

— Юундэ?
Энэ асуудалдань юун гэжэ харюусалтайб гэжэ Хусаинов 

тээлмэрдэхэ юм. Дугарай шагнагдаагуй тушаа мунеешье хуртэр 
толгой соогоо бодожо узевгуйдве голхорно.

— Юундэ?
— Нухэр подполковник, дайн байлдаанай уедэ арбан мян-

ган сэрэгшэЬэа нэгэнэйнь шагнагдаа хада Ьайнда тоолонобдн. 
Теэд юЬэн мянга юНэн зуун ерэн юЬэн сэрэгщэдынь тэрээн1тээн 
дутуу бэшээр фашистнуудые сохилсожо, илалта туйлалсаашье 

haa, орден хайрада хуртэдэггуй ха юм. ^
— Тэрэ юЬэн мянга юНэн зуун ерэн юНэнэй тоодо Цыби

ковые оруулха гэбэ гуш?
— Тэрэгуй мунее хуртэр юундэ шагнагдаагуй гэхэ бэлэйбди.
— Капитан, Цыбиковые шагналда зууршалагты.
— Болохо, нухэр подполковник, — гэмсээрынь, дайсанай 

галада зургаан сэмгэтзй миномедууд шииганалдаад, минэнуу- 
дыпь эшхэрэлдэЬээр ерэжэ, батарейн командна пунктын дэргэ- 
дэ улилдан тэЬэрээд, хэмхэрдэЬэнуудынь эшхэрэлдэн сасагда- 

шана.
— Доошоо!— гэжэ хашхараад, Бааторов нууга соогоо Ьуу- 

ба, тиигээд толгойгоо ургэЬэниинь, Хусаинов тарайшанхай хэб- 
тэбэ.

— Капитан! Капитан! — гэжэ дээрэ дээрэЬээнь хашхараад, 
Бааторов Ьудалыень баряад узэбэ. Юуншье угы. Сабиргайдань 
улэ мэдэгдэмээр шуЬан улабхина. Уураг тархи уруунь сабир- 
гайгаарнь минын хэмхэрдэ11эн орожо Ьалгааба ха юм даа.

Батарейн KIT дээрэ капитантай байлсадаг гурбан сэрэгшэ 
амигуй хэбтэ!1эн командир дээрээ тонгойлдон, оог хуугай та- 
билдаха юм. Нээрээшье, ямаршье хунэй бархирхаар бэрхэшээл- 
тэй саг. Байлдаан соогуур капитанай баатарай ухэловр унаа 
Ьаань хулисэхоор байгаа. Теэд байлдаагуй байхада, орой хэн
дэшье хэрэггуйгеер Ьалаха гээшэ хэды харамтай хаб?

Бааторов тэдэ сэрэгшэдэй хажууда нэгэ хэды соо малгай- 
гаа абажа зогсоод:

— Тон гашуудалтай юумэн болобо даа. Капитан уг зорил- 
гоо Ьайса мэдэхэ мэргэжэл ехэтэй командир бэлэй,— гэбэ.

— Ехэл аюул болоо даа.
— Аюул... Тон ехэ гээлтэ болобо. Капитан Ьайхан сэдь- 

хэлтэй хун байгаа юм,— гээд, Бааторов бушлаадаарнь тэрээниие 
хушаад, ундыжэ асууба.— Сэрэгшэд, танай батарейдэ хэд лейте- 
нантнууд бииб?



— Нэгэшье лейтенант угы.
— Батарейн командираар капитан Хусаиновай орондо ху- 

дэлхэ хун угы ха юм даа,— гээд, нуугынь хажуугаар минэнуу- 
дэй тэЬэржэ ургэлжэлНые шагнаархан, лужэгэнэИэн хууеэндэнь 
дураа гутаха юм.

— Манай капитан наводчик Цыбиковые ямаршье батарейн 
командир болохоор хун гэдэг Ьэн,— гэжэ телефонист абяа угэбэ.

— Наводчик Цыбиков?..
— Тон зуб. Наводчик Цыбиков. Тэрэ фронт ерэИээр дай

санай душэн юЬэн танк шабын тумэр болгоо юм.
— Нэзрээшье, тэрэ батарейн командир болохоор хун. Томо 

партизан отрядай командираар фашистнуудые сохиЬон лэ бай
ха ,— гэжэ Бааторов хэндэшье хандангуй дуугарба.

— Нухэр подполковник, тиигээ liaa, тэрэ Цыбиковые манай 

батарейн командираар томилыт,— гэжэ тэрэл телефонист ду- 

радхаба.
— Теэд энэ минии мэдэлэй хэрэг бэшэ. Дивизиин коман

дир Сулояновтай зубшэхэ шухала. Дивизиин командиртай хол- 

божо шадаха гут?—гэжэ Бааторов тэрэ наЬажаал телефонист- 
iiaa асууба.

— Ш адаха, — гээд, тэрэ телефонойнгоо ручные мушхаса- 
гаан шиигануулаад, хэлэжэ оробо. — Алло!.. Алло!.. Ангара 
хэлэнэ. Та хэмта? Би Ьайн дууланаб. Байгал гут?.. Табадахиие 
телефондо уриит. Мэнэ гэЬээр гу?.. Зай ,Ьайн даа. Пухэр под
полковник, хеерэлдэгты.

Бааторов трубка абажа, нэгэ хэды шагнажа ЬууЬан хойноо:
— Мэндэ сайн, Юсуп Ахметович! — гэжэ амаршалба. — 

Ьайн дуулана гут? Ьайе гэжэ гу?.. Би гу?.. Хусаиповай бата

рейн КП дээрэб. Фашистнууд зургаан сэмгэтэй миномедуудаар 
сохилто эндэмнай хэнхэй. .Тэрэ сохилтодо капитан Хусаинов 
дайралдаад, харата муухайгаар Ьалаа... Хайшан гээд гэжэ гу?.. 
Ураг тархи уруунь минын хэмхэрдэЬэн сумэ сохижо ороо. Тии
гээд абяашье гарангуй Ьалашоо. Орондонь хэниис табихамнайб 
гэнэ гут?.. Би эгээл энэ асуудалаар тантай хегарэлдэхэ гэнэб... 
Энэ батарейдэ нэгэшье лейтенант, ушее младша лейтенант угы. 
Хубуудынь хэлеэхэдээ капитан Хусаинов наводчик Цыбиковые 
ямаршье батарейн командираар худэлхвер хун гэдэг байгаа 
юм гэнэд. Цыбиковые мэдэнэгуйб гэнэ гут?.. Тээсгэн партизан 
отрядай командир Цыбиков тухай хворее бэлэйб. Тэрэ! Фронт 
ерэЬээр, тэрээнэй ехэ буугай расчет душэн юЬэн дайсанай танк 
Ьалгаанхай. Орденууд?.. Угы юм. Томилходо болохо ха гу?.. 
Тиигээ liaa, Роман Минеевич захиралта бэшэг. Юрын сэрэгшэ 
ха юм гэжэ гу?.. Ахалагша лайтенантын гу, али капитанай нэ
рэ зэргэ олгохыень зууршалга армиин штабта хэел. Болохо гэ
жэ гу?.. Тиигээ liaa, би Цыбиковые дуудажа хеерэлдэЬууб. Ма-



гад арсажа болохо гут?.. Угы гэнэ гут?.. Ойлгостой. Зай, баяр
тай!

Бааторов трубкаа табяад, хайшан гэжэ Дугарые угэдев 
оруулха тушаагаа шэбшэжэ узэн, нэгэ хэды соо дуугай Ьууба. 
Хэрбээ энэ дурадхалдань тэрэ арсажа харюусаг даа... Тэрэ 
ушарта юун болохоб? Дугарай -эрид хатуу зан абариие Ьайн 
мэдэхэ тула тэрээнЬээ юушье хулеэжэ болохо гэжэ тэмдэглээд, 
наЬал;аал телефонистдо хандажа:

—  Цыбиковые дуудал даа,— гэбэ.
— Та хкерэлдэхэ гут, нухэр подполковник?
— КП дээрэ ерэхые капитан захирна гээрэйт.
— Ойлгостой. Мэнэ гэЬээр, — гээд, телефонист трубкаяа 

мушхажа оробо.— Хэн бэ?.. Ванников?!.. Мэндэ сайн, сержант!.. 
Наводчик Цыбиков бии гу?.. Тиигээ Ьаа наашаа батарейн КП 
дээрэ ерэг. Ойлгостой ха гу? Мэнэ гэЬээр ерэхэ гэжэ гу?.. Тии
гээ Ьаа Ьайн даа. Баяртай!

Бааторов наЬажаал телефонистын сержант Ванчиковтай 
хоерэлдэхые шагнажа, . Цыбиковые нилээн хараагуй тула му- 
нйн унгзнь ямархан хаб гэжэ тухайлхые гу, ондоогоор хэлэхэдэ 
тэрээнэй дурые тобойсо бии болгохо гэжэ оролдобо. Тарган 
нюурЬаань юуншье улеегуй, гансал хонхиишоЬон яЬад ербойл- 
доно гэжэ мэдэнэ. Убшэн улбэрынь хэм гадуур ехэдэнэ ха юм.

Хэрбээ Дугарынь тушаал зэрго эреэгуйб гэжэ шангаржа 
орошог даа. Одоол тинхэдэнь юун гэхэбши? Орой халдаангуй 
байхадаа мигад ха юм. Угы даа, ямаршье ушарта Дугарые 
угэдно оруулха шухала. Ондоогоор ямаршье аргагуйл. Энэ хэ
суу сагта Gyхэли батарейе командиргуй байлгажа болохогуйл.

— Нухэр телефонист, Цыбиков' наащаа гараа ха гу? Мэ- 
дэгтыл даа,— гэбэ Бааторов.

Телефонист хонходожо оробо. Тэрээнэй хеерэлдее шагнаха 
гэжэ Бааторов траншей соогуур ганса нэгэ алхалан, телефо
нистдо дутэлнэшье, мун баЬа саашалнашье.

— Юун гэнэб?— гэжэ БаатороЕ тэсэнгуй асууба.
— Трубкаа ургэнэгуй, нухэр подполковник.

. — Магад телефоиой утаЬан таЬаржа болоо ха гу?

— Тиигээгуй гээшэ ха.

— Хайшан гээ хаб? Хайшаа ябашоо хаб'/’'

— Юуншье гэхэнь бэрхэтэй.

БаЬал Дугартайгаа хайшан гээд хеерэлдэхэ тухайгаа Баа
торов бодопготожо оробо. СэрэгшэдЬээ холо ошоод лэ хеерэлдэ
хэ шухала. Хунуудэй дутэ байхада, арсажа болохо.

Удааншье болонгуй Дугар хурэжэ ерэбэ. Тэрээндэ амяа 
абаха суле«ень угэнгуй добтолжо орохо гэжэ шиидээд:



— Одоо ерэбэ гуш?!— гэжэ Баатаров нугеедэеэ тэбэрин 
таалажа оробо.— Ямар Ионинтойбши?

— Ьониншье гэжэ даа.
— Юундэ Ьониншье гэжэ даа гэнэбши?.. Бэешни Ьайн гу?
— Бараг.
— Бараг! Бараг!.. Ондоо угэ мэдэхээ болео юм гуш?
— Болижошье болооб, Содном. Хэзээ иишэ ерээ хумши?
— Мэнэ Ьаяхан. Хусаинов минын тэИэрхэдэ алуулаа,— гэ

жэ Бааторов Дугарые Иугабшалаад, саашаа ошожо ябахадаа 
дуулгаба.

— Ю ун?— гээд, нухэрынь зогсошобо.
— Хусаинов алуулаа. Тиигээд лэ шамайе дуудааб.

— Хусаиновые худеелуулхэмнай ха гу?
— Хусаиновай хуурые дивизиин штабай дэргэдэ худее- 

луулхэбди. Ш и ажахыень даажа абаха болоош Командирай 
олдотор ааб даа. Энээн тушаа полковник Сулоянов захираа. 
Захиралта элшэтэй эльгээхэб гэжэ дуулгаа.' Дайн байлдаанай 
газарта бухэли батарейе командиргуй байлгажа болохогуй гээд 
Сулоянов тиимэ захиралта гаргаа. Зай, эзэн болохо болоолши 

даа эндээ, Дугар.
— Содном, зубшеехэ гуш, угы гуш гэжэ намЬаа юундэ 

асуунагуйбши?
— Тиигэжэ асууЬанай эндэ улуу. Захиралта дуургэлтэ бол- 

гогдодог ха юм.
— Хузуундэмни хомууд углагдаа гэжэ ойлгохо болохомни 

гээшэ аал?

— Хомууд бэшэ, батарейн командирай тушаа л даадхагдана.
— Ямаршье ушарта хомууд ха юм даа. Тиихэдээ арсаха 

ямаршье эрхэгуй болоно ха губ, Содном?

— Хушэр хундэ уедэ партизан отрядые хутэлжэ, фашист- 
нуудые сохихоороо болоо бэлэйш, Дугар. Мунеешье эндэ ядал- 
дахагуйш. Дивизиин командовани гуйсэд этигэнэ. Иимэл даа, 
Дугар.

Дугар юун гэжэ харюусахаа бодожо узэЬэндэл дуугарангуй 
ЬуужаЛ байба. Бааторов энэ асуудалаа шкпдхэЬэндэл тоолоод, 
ууган нухэрэйнгее бодолготоИые таЬалдуулха гзбэгуй. Гансал 
юун тухай бодолготоЬыень таажа шадахагуй байИандаа голхор- 
хо юм. Магад турэд тоонто Санагадаэ хурэшэнхэй, инаг хай- 
рата Даримаяа эрхэлуулэн таалахадаа бслсо. Уг:>дшье haa, кол- 
хозой туруулэгшээр худэлЬэн жэлнуудынь толгой соонь Ьуури 
эзэлхэдээ магад. Ушее партизан о т р я д  толгойлжо, фашистнуу
дые сохиЬоноо мартаха аал?! Али батарелы командирай ту- 
шаалда орохо тухай дурадхалынь Ьанааень зобсожо эхилээ 

ха гу?



Дугарай дуугархые хулеэжэ ядаЬан Бааторов тэрээндэ хан- 
даба:

— Зай, бэешни хэр бэ?
— Ьайн ааб даа. Ьайн лэ хадаа фашистнуудые сохилсо- 

жо ябаа хун губ даа.
— Тон зуб даа.
— Фронт сугтаа ерэЬэн нухэдЬеень гансаараа улееб. Энэл 

харамтай ба муу байгша.
— -Харамтайнь гайтай ааб даа.
— Тэдээнэйнгээ Ьуулдэ хэдэн удаа сэрэгшэдые нэмэжэ 

абаабди. Тэдээнэй олонхинь баатарай ухэлеер баЬал унаа.
— Энээн тушаа Ьанахадаш, эльгэ уушханшни Ьугнэ буу- 

шахадал болодог. Тиимэ ушарай тохеолдохые ойлгоо мэдээ Ьэн 
гущ. Дугар?

— Ушеешье дорой муу байдалда ородогби... Хаана яба- 
набшн, тэрэл дороо Нал Ьуушаха дураншни хурэхэ. Зугвер тии- 
гэжэ болохогуй губ даа.

— Зуб даа. Ямаршье ушарта тиигэжэ болохогуй.
— Фашистнууд ееЬэдынгее газар уЬан дээрэ ороходсо, 

ушеел усэд нэтэруугээр дайлалдадаг болошоо. Шолмосууд шу
дее зуужа, алхам газар бухэнэйнгее тулее зулгаалдажа орошо- 
дог. Гээлтэ хоролтодо орожо байха гээшэмнай аргагуй, Содном, 
энээниие бэе дээрээ мэдэрнэгуй еЬотойш.

— Дивизиин штабта худэлдэгшье Ьаа, удэр бури туруушын 
зэргын нууга соогуур ябажа, сэрэгшэдэй байдалтай танилсана 
ба хв>рэлдэнэб. Мунее эндэ байхадам, намтай зэргэлээд байЬан 
Хусаинов минын тэЬэрхэдэ унаа ха юм.

Хусаиновай гээлтэ яашье хулеэгдээгуй ушар шэнги Дугар
та узэгдэжэ, энээнЬээ шалтагаантай ямаршьеб гсмдолдо бариг- 
даад, тэрэ еерыгее хэхэ газараа олохоо болпшоод шахуу хурга- 
даа мушхасаг-аана. Юушье дуугарха дураниинь угы. Мэнэ Ьая- 
хан Хусаиновай Ванчиковтай хеерэлдэхые шагнаа Ьэн шуу. 
ТиимэЬээ мунее батарейн командир Хусаинов угы, саашадаашье 
байхагуй гэжэ этигэхэ дураниинь Цыбиковтэ огто угы гэхэдэ 
алдуу болохогуйл. Теэд унэн дээрээ капитанай гээгдэЬэниинь 
унэн. Юумэн гээшэ гайхалтай хэбэртэй. Юундэшьеб Содномойн- 
гоо капитанай гээгдэЬые дуулгаЬандань унэншэхэ дураниинь 
угы шэнги Дугарта усэгдэхэ юм. Хусаинов мэнэ гэЬээр блин
даж сооЬоо гаража срээд, гарыень барижа мэндэшэлхээ байЬан- 
дал уззгдэнэ. Лмаржа байха уедее капитанай эгээл ухибуун 
шэнги энеэдотэй, япаошьеб хухюун болошодогыень 11анан, Цы- 
бнков буришье гашуудан уятштаЗа. Юрдее Хусаиновые ямар
шье Ьсмсндо хусэгдэхэгуй гу, хусэгдеешье Ьаа. тэрээндэ дааг- 
дахагуй бзетэл еЬотойл баатар шэнги Ьанадаг Ьэн ха юм.



— Дугар!—гэжэ капитан дуугархадал болобо.
Юугээ дуулаба хаб? Орой хнигээр дуулдаба ха гу? Али 

элмайржа байна ха губ гэжэ Цыбиков еерйеен асуугаад, энээн
дээ харюушье олохые хусэбэгуй. Хии юумэн толгойдом бии 
болоно гэжэ ойлгон сасуу юуншье тухай Ьонирхохоо болихо 
Нанаатай фашистнуудай оборонын туруу линиие шэртэжэ оро- 
шобо. Тиихэдээ фашис зургаан сэмгэтэ миномедууд баЬал эгээл 
дээрэнь минэнуудээ шэдэлхээ байЬандал узэгдеед, тэдээнэй 
хоол хунэЬэн болохо ээлжээмни болобо ха юм даа гэжэ Дугар 
Ьанаадхиба.

Гэбэшье энэ ЬаналЬаань Цыбиков сошоод абаба.
— Дугар!
Цыбиков ушее юун дуулдахань ааб гэжэ шагнаархаба.

— Дугар!
— Юун бэ, Содном?
— Дугар,— гээд, Бааторов мур дээрэнь гараа табиба.— Ка- 

питаниие хул дээрэнь хэзээшье бодхожо шадахагуйбди. Энэм- 

най .ехэл гомдол ааб даа.
— Содном, энээн тушаа бу хверэлдэе. Бархиржархихаар 

болсод байнаб. Орилхогуй гэжэ хусеер бэеэ баринаб.
— Дугар, танкнуудые унэЬэн тоброг болгохоор мэргэжэ- 

Ьэн наводчик гэжэ шам тушаа Хусаинов хэлэдэг байгаа.

— СодноМ, капнтан намайе эгээл журамгуй сэрэгшэш гэ
жэ удэр бури угэлдэг Ьэн. Энээн тушаань юундэ хэлэнэгуйбши?

— Тон зуб даа: нейтральна талмай дээрэ хэнэйшье зуб- 
шеелгуйгвер ехэ буугаа тодхоо, тиимзНээ эгээл журамгуйшуу- 

лэй тоодо орохо хун гэдэг байгаа.
Дугар нюдэдтве бии болоЬон нелбоНоо аршасагаан, Сод- 

номойнгоо ушее юу хэлэхыепь хулеэнэ. Юуб гэхэдэ, Хусаино- 
вай еертэнь бии байИан бухы дутуунуудые Содномдо хэлзэшэнь 
мэдээжэ. ТиимэЬээ тэдээнниень нухэрынь мунее хэлэжэ бо
лохо бшуу.

— Нейтральна талмай дээрэ дураараа ошожо, ехэ буугаа 
тодхооы! гэжэ толгойем таЬалхаб гэжэ занаашье haa, тэрээнээ 
юундэшьеб бодото дээрэнь бэелуулээгуйнь гайхалтай. Магад на
майе мнин лэ айлгадаг байжа болоо.

— Дугар, ямаршье ушарта шамайе айлгахаа 1панаагуй. 
Шинии габьяае хундэлдэг дээрэЬээ шамайе хэЬээхээ яараагуй 
еЬотой.

— Содном, юун габьяа гэжэ даа... Миин лэ убшэн улбэр 
смитаниие хэЬээгээдшье даа гэжэ капитан бодоИои байхадаа 
магад.

— Тиигэжэшье м»гад. Хундэлхэдеешье болоо.

— Намайе юун гэжэ хундэлхэб даа. Бишье хэхэ еИотой



юумзеэ хээ бшууб. Юуб гэхэдэ, сэрэгшэ бухэн фронт дээрэ уур- 

гэеэ эрхпмэр дуургэхэ уялгатай ха юм даа. Туруу линиин ха- 
руулдахи сэрэгшэдэй фашистнуудые муугаар сохихо болоо 
Ьгань, хэд тэдээшгае сохихо хаб? Дайсаниие Ьайсахан сохихо 
гзэшэ бидэнэй хунэЬэ хоол гу, али ургэЬэ нойрнай байха жэ- 
шэзтзйл. Энээнэйл тулво бидэ шахаа тангаригаа угее бэшэ 
губди! Бил тиигэжэ Ьанадагби. Содном, ши еерее юун гэхэ 
юмши?

— Зуб лэ даа. Нейтральна талмай дээрэ юундэ буугаа 
тодходог гомта? Хусаинов энээндэтнай дурагуй байгаа ха юм?

Цыбикоп эиеэсэгээгээд, юушье хэлэбэгуй.
Дугарай Ьиргэг шарайгаар тухайлжа, бэень заларжа эхилээ 

хеш гэжэ Бааторов Ьанаадхина. ЭнээнЬээнь удхатай досоонь 
нэгэл упл бууд:а наран гарашахадал гэнэ. Этигэлгуй улбэр ту- 
люур гэгдээд, удаан соо амархынь тула гэртээ эльгээгдэ11эн 
хунэй оды ЬайжарЬаар тухайлхада, Дугарайнь маха бодо ямар- 
шьеб даа эгээл хатуу бодосуудЬна буридэЬэндэл узэгдэхэдэл 
гэнэ. Тэрэ хатуу бодосуудынь Ьайсахан шэрээгдэЬэн буладЬаа 
улуу бухэ зуйл байжа болоо. Тиихэлээрэп нухэпынь ямаршье 
буладЬаа улуу хатуу бэетэй гээшэ ха.

Унидэ фронт дээрэ Мая ерээд байхадаа анха тур'^ун уулза- 
хадань, зудэруу муухай гээшэнь аргагуй, углов мунее хосорхоо 
байЬан хунлэл харагдаа бэлэй. Тиигэжэ нухэрэйнгво шарай 
дээрэЬээ тобшолол хэжэ айн Ьурдввд, госпиталь ошожо эм- 
нуулхыень дурадхаЬашшнь убшэн бэшэ элуур мэндэб гэжэ ар- 

сажа орошоо бэлэй.
— Дугар, юундэ харюусанагуйбши?

— ТОун тухай?
— Нейтральна талмай дээрэ юундэ буугаа тодходог зомта?
— Энэ манай расчедоорхиной мэдэхэ зуйл ааб даа.
— Тнибэшьс?
— Аюулынь бага.
— Капитан Хусаиноя аюулынь ехэ гэдэг -Ьэн.
— Капитян Хусаинов нейтральна талмай дээрэ бэшэ бай- 

гаад, дайсанай буудаЬан минын тэЬэрхэдэ хосорон Ьалаа. Тии- 
у эдэ  бидэнтше фашиетнууд орой бууданагуй.

— Юундэ бууданагуйб?
— Юундэ?.. Бидэ шолмос фашистнуудта тон дутэ бшууб-

дн. ТгпмэЬээ овЬэдыихнеэ Ь а л г а а х а б д и  гэжэ айна. 
Роман Минеевич Мышкинэй захиралтаар нэгэ взвод
аптоматчигууд бидэнэй хажууда дайшалхы харуул эзэлбэ. 
ТштмэЬээ амнлыгаар дайсанай Ьабарта орохо аюул усадхагдаа.

— Зай, би ябаЬуу. Ш и батарейнгээ ажахытай танилсаха 

болоолши даа.
— Содном, би зубшеелев угоегуй бшууб.



— Дугар, ши энэ юундэ гэдэргэдэжэ оробобши?.. Тугаа- 
рай зубшееЬэн аад...

— Содном, юрын сэрэгшые батарейн командирай тушаал
да Ьуулгадаг юм гэжэ хаана узэгдее дуулдааб?

—• Ш и юрын сэрэгшэ аад, бухэли партизан отряд толгой- 

лоо Ьэн шууш.
— Партизан отряд гээшэмнай ондоо ааб даа.
— Юундэ ондоо гэжэ?
— Партизан отряд сэрэгэй бэшэ, юрын хунуудЬээ бури- 

дэжэ, дайсаниие сохинол. ТиимэЬээ командиртань сэрэгэй нэ

рэ зэргэ хэрэггуйл.
Тугаарай зубшееЬэн тооной байЬан аад, мунее Дугарайнь 

арсажа ороЬон ушар Бааторовта ойлгогдохоо болишобо. Нухэ- 
рынь ямар нэгэ балтаар долгой уруугаа сохюулЬандал энэ ту- 
шаал эзэлхээ хойшогуй арсахань гээшэ ха гу? Нюдее ехэехээр 
елолзуулан харасагаажа, хамараараа шуухирхыень хэлэхэ гут! 
Энэ ушарта ДугарЬаа Ьайн юумэ хулеэЬэнэй улуул, буруу Ьу- 
жуураа еалаха гэжэ шиидэшэЬэн хэбэртэйл. ЗубшееЬэн аад, 
гэб гэнтэ юундэ мэдээгээ табиба хаб? Алк зореолхожо оробо 
ха гу? Магад иигэжэ арсагша бзлэй гэжэ хэлэхэ дуугарха юу- 
мзеэ оложо ядахадаа, элдэб эреэнээр аашалжа оробо ха гу?

— Дугар, элдэбээр зореолхожо, угэ хэлэндээ ямаршье тоо- 
сор угэнгуйгеер дуугархаа болил даа. Энэ тон харюусалгатай 
хэгэгые наадан болгохоор бу аашалал даа.

Дугар е̂ рынгг:"-) ээлжзэндэ энеэжэ орошобо. Энэ еерынь 
хэлэЬэнЬээ тиимэ энеэдэ хурэмееч юу олоо хаб гэжэ Бааторов 
асуун, ямар аргаар угэдее оруулалтайб гэжэ дуугай байха, дай- 
санан тала уруу харг жа оробо. Теэд толгодойнь ту’патай юун
шье орохо юм бэшэ. £м ар  нэгэн хундэ шулуугаар даруулЬандал 
сабиргайдахи ЬудаЬанайнгаа абяатайгаар сохилхые мэдэрэн, 
Дугар тээшээ эрьебэ:

— Ши коммунист хадаа партиингаа эльгээЬэн тээшэ ошо- 
хо уялгатайш!

— Содном, батарёйн командирай тушаалые даажа шада- 
хагуй хадаа би арсажа харюусаха эрхэгуй хун губ?

— Бу тиигыш даа.
— Содном, би соерынгее мэдэхэгуй юумэ уруу толгойгоо 

шинхажархеод, хунуудэй энеэдэ наадан болохо дурамни угы.

— Хэншье наадалхагуй.

— Хэлэхэдэ бэлэн бэзэ.

Дугарайнь арсажа харюусаха байЬаниинь Ьуралташьегуй- 
грер эли байгаа юм. Тусхай Ьургуулигуйнь гу, ехэ буугай ко
мандирай тусхай Ьургуулида Ьураагуйнь тон ехэ дутагдалааб 
даа. Теэд Уфа шадар хоер Ьара шахуу ехэ буу шудалха та-



лаар курс гараа ха юм, ушее 1^44 оной намарЬаа эхилжэ 
фронт дзэрэ наводчигоор худэлхэ зуураа душэн юЪэн дайсанай 
танкнуудые шабын тумэр болгоЬониинь ямаршье академи дуур- 
гэЬэнтэй адли бэшэ гу? Тиигэжэ ехэ буу шудалжа, энэ мэргэ- 
жэлэйнгээ талаар баян дуй дуршэлтэй болонхой. Тиихэдэ Ви
тебск шадар томо ттартизан отряд толгойлхо уедве сэрэгэй под- 
разделенп гу, али часть хутэлжэ шадаха захирагшын шэнжэ 
шанар олоЬсн байха. Иигэжэ мэргэжэлэй талаар ба захиргаа- 
пай талаар дуй дуршэл ехэтэй болоЬон хадаа Дугарынь арти- 
лерийскэ батарейн командирай тушаал даажа худэлхэ бухы 
Ьургуулитай болоЬоп хун гэхэдэ алдуу болохогуй.

Дээрэхэнэ жэргэжэ, ямаршьеб хухюун дуугаа дуулаЬан 
булжамуурые хаража зогсоЬон Дугартайгаа адли Бааторов тэ
рэ шубууханда анхаралаа хандуулан, гол асуудал тушаагаа 
тур зуура мартаадхина. Тнихэдээ энээхэн талын дууша шубуу- 
хайдал адли орой юуншье тухай Ианаата болонгуй дуулажал, 
сагаа унгэргэгшэ Иайб гэжэ Ьанаашье liaa, хэзээшье шубуухай 
боложо шадахагуйгее сйлгон гэхэдээ, нухэрев хайшан гэжэ 
угэдее оруулха тушаа асуудалда тэхэришэнэ.

— Батарейн командирай тушаал дааха гуйсэд мэргэжэл 
шадабаритай болонхойш, Дугар. ТиимэЬээ эндэ арсаЬанаи улуу.

— Хайшан гээд тиимэ гуйсэд мэргэжэлтэй болоо хунбиб, 

Содном?
— Уфа шадар хоер Ьарын л'уршада ехэ буу шудалха ба 

тэрээниие хэрэглэжэ шадаха Иургуули хээш. Ушее унгэрЬэн 
памарЬаа эхилжэ, дайсантай сохилдоходоо, душэн юЬэн хуягта 
таикнуудыень шабын тумэр болгоходоо, мэргэжэлэйнгээ талаар 
баян дуй дуршэлтэй болоош. Партизан отрядые толгойлходоо, 
сэрэгэй захиргаанай талаар баян шадабари олоош. ТиимэИээ 
батарейн командирай тушаал даахаЬаа арсаЬанай улуу. Дугар, 

ойлго энээнние.
— Содном, даншье амтатайгаар хеврэжэ оробош.
— Бидэ хоерой энэ талаар арсажа байха сагшье угыл.
— Содном, энэш минии химэ бэшэл даа. Наводчигоор 

илалтын удэрые угтаа юм haa, хуреед улее губ даа.
— Наводчик тухай бодоНонойш улуу. Батарейн команди

руй тушаал дааха тухайшни полковник Сулояновай захирал- 
ташье бии.

— Теэд энэ минии химэ бэшэ гэнэ бшууб.

— Энэ дурадхалЬаа арсаа хадаа гэртээ бусаха болоолши 
даа, Дугар!

— Гэртээ бусаха?..

— Тон зуб даа: гэртээ бусаха болобош. ЭндэИээнь мэнэ 
гэЬээр!



— Гэртээ бусаха... ЭндэЬээ мэнэ гэНээр... Содном, ондоогоор 
наадажа болохогуй юм гу?

— Дугар, хэрэг ажал дээрээ наададаггуйомни Ьайн мэдэ- 
жэ байгаад, саг унгэргэхэ гэжэ олон табые шашахаа болилши. 
Мэнэ гэИээр дивизиин штаб хурэебди. ЭндэИээ эдэ сэрэгшэдэй 
нэгэниинь бидэнтэй ошолдохо. Тиигээд шамайе саашань ябуулха.

— Дайн байлдаа дуургэлсэжэ, дайсаниие убдэг дээрэнь 
Ьугэдуулэлсэхэгуйм ха юм даа.

— Тон зуб даа.
— Зубшеехэл болоно бэзэб даа.
— Гэртээ бусахаа гу?
— Угы ааб даа: батарейн командир болохоо зубшеохэмни 

ааб даа.
— Одоол эрэ хун шэнгеэр харюусабаш, — гээд, Бааторов 

Цыбиковые тэбэрншэнэ.— Дугар, ямаршье ушарта энэ тушаал- 
да ядахагуйш.

Телефонист толгойгоо ургэжэ:
— Нухэр подполковник, телефондо!— гэжэ уриба.
Бааторов трубка абажа шагнаад:

— Мэндэ сайн, Юсуп Ахметович!.. Хомор... Цыбиков гу?.. 
Ороо. Юун капитан гэнзт?.. Цыбиковтэ капитанай нэрэ зэргэ 
олгохо тухай захиралта гараа гэнэ гут?.. Хэн гаргаа юм?.. Ге
нерал Василий Иванович Чуйковой захиралта бии гэжэ гу?.. 
Цыбиков... Эндэ шагнаад зогсожо байна... Ьайн даа. Би гу?.. 
Энэ батарейн дэбнсхэр дээрэ нэгэ хэды соо байхаб. Баяртай! — 
гэжэ трубкаа гэдэргэнь табяад, Дугар тээшэ хаража нэмэбэ.— 
Шагнаба бэз’эш?!

Бааторовай хунэй убшэнтэй газарые олохоор бэрхыень Цы
биков гайхажа барадаггуй. Батарейн командирай тушаалда 
opoxohoo арсахадань, гэртэнь ябуулхаараа еерыень айлгаа ха 
юм. Тиигээд дэмышье арсаа гээшэ ха губ гэжэ Ьанадаг боло 
1юноо мунее бэе мяхаараа мэдэрдэг. Юуб гэхэдэ, батарейн ко
мандирай уургэнь тиимэ хэсуу бэшэ хэбэртэй. Хунуудынь усеен, 
тэдээнтэй худэлхэдэ орео юуншье угы. Снарядуудаа саг соонь 
асаруулаад, буугаа зубеер тодхоод, фашистнуудые мэргэнээр 
буудаяса, тэдээнние олоор жагсаалЬаа гаргаал liaa, хуроед улеел 

гээшэ.
Батарейн командираар худэлЬэн эдэ удэрнуудтээ олон лэ 

шэнэлэлгэнуудые бэелуулээ. Тон туруун нейтральна талмай 
дээрэ Иуниин харанхыгаар халхабша хэн, дайшалхы позици-



до ехэ буунуудай тодхоотой байхадй, аюулынь ехэ. Дайсан тэ
дэ ехэ буунуудые усадхаха гэжэ снаряд ,болон минэнуудээр 
сохилто хэхээрээ болохо. Тиихэдээ сэрэгшэдые олоор жагсаал- 
Ьаа гаргаха. Буунуудаа нейтральна талмай дээрэ тодхоходоо, 
дээрэ дурсагдаЬан аюулЬаа ябган сэрэгшэдые абарха оролдол- 
го гаргаа. Ушее ехэ буунуудаа, мун баЬа тэдээнэй расчедуу- 
дые аюулЬаа абараа гэхэдэ алдуу бэшэ. Юуб гэхэдэ, эдэ удэр- 
нуудтэ ехэ буунуудайнь дайшалхы, позицинуудые нэгэшье удаа 
фашистнууд буудаагуй. беЬэдынгее туруу линиин дайшалхы 
позицинуудые гу, сэрэгшэдээ ЬалгаажархихаЬаа айгаа ха юм. 
Энээн тушаа Ьанан гэхэдэнь, Цыбиковэй сэдьхэЛдэ нара гара- 
шахадал гэбэ. Хунуудэй ами наЬые абарха гээшэ сэрэгшэ бу-- 
хэнэй нангин уургэ байха еЬотой. Фашистнуудые усадхахада 
ондоо ааб даа. Юуб гэхэдэ, тэдэ хунууд бэшэ, хоер хултэарьяа- 
танууд лэ. Тэдэ шолмосуудые хайра гамгуйгеер усадхаха шу
хала.

Дугар батарейнгээ ехэ буунуудые хоорондонь 'зуу зуун 
метрын зайтайгаар дойбодложо тодхоо. Тэдэнь таримал акаци- 
нуудай булэнсэг соо тодхогдоЬон тула хажуудань ошоторшни 
харагдахашьегуйл. Нейтральна талмай дээрэ бэлдэЬэн энэ дай- 
шалхы позицииень мунее. дээрээ фашистнууд дайлана дабЬал- 
нашьегуйл. Энээнэй ашаар хубуудыньшье зали абажа амараа. 
Гээлтэ хоролтошье эдэ Иуулшын хэдэн хоног соо угы.

Цыбиков батарейнгээ КП-е баЬал нейтральна талмай дээ
рэ ехэ буунуудайнгаа умэнэ асараа. Тиигэжэ сержант Нима 
Ванчиковай ехэ буугай дайшалхы позициин хажууда байрлаа. 
Дайсанай бэлдэжэрхиИэн бэлэн блиндаж болон нууга бии бай
жа, ехэ ажал гаргангуйгеер КП-гээ эмхидхээ. Иигэжэ батарейгээ 
нейтральна талмай дээрэ гаргамсаарынь, эндэхи батальон дай
шалхы харуулаа бухэли рото болгоо. ТиимэЬээ айха эшэхэ юу- 
мэшшнь угы болоо. Хэрбээ Нуниндее дайсанай сохилто хээ ха- 
дань тэдээниие бута сохихо хусэн олдохо.

Иигэжэ ЦыбикоЕэй Ьанаа сэдьхэл амарИандал болоод, дай
санай танкнуудай добтолхо болоо юм haaHb, тэдээниие залан 
сэуэ буудаха аргань улам ехэ болонхой гэжэ тэрэ баярлана.

Дугарта заримдаа тон аягуй болошоно: юрын наводчигИоо 
гэб гэнтэ батарейн командир болотороо дэбжуулэгдээд, капи- 
танай нэрэ зэргэтэй болошоИониинь бэшэ нухэдэйнгее урда тон 
эшхэбтэр шэнгнл. Ондоогоор хэлэхэдэ, дээрэЬээ буужа, дэгну'ул 
дээрэ тогтошоЬондол узэгдэхэ юм. ЭнээнЬээ удхатай заримдаа 
оерыгвэ хэхэ газарынь олдохоо болишодог лэ. Нухэдэйнь хара- 
са ямаршье хурса эритэЬээ улуугээр шубгэдэжэ байхадал боло- 
дог.

Душэн нэгэ гу, али хоердохи онуудта партизан отрядай 
командираар дайлалдаЬыень мэдэхэ Бааторовта энэ Дугарай



гэб гэнтэ ургаЬаниинь оройл юрын зуйлдэл хамаагуй шэнги 
узэгдэнэ еЬотой. Теэд энээнииень орой мэдэхэгуй, зугеер ееры- 
ень Ьайн мэдэхэ нухэдтэнь ямаршьеб юрэ бусын юумэндэл 
узэгдэнэ гэжэ Ьанахадаа, буришье аягуй байдалда орошоходол 
гэнэ.

Теэд партизан командираар дайлалдаЬыень орой мэдэхэгуй 
Санагын нюдарган Гэлэг-Жамса Шагдарон энэ дээшээ гараЬы- 
ень ямараар сзгнэхэб? Залуудаа хамта ябажа, нютагтаа ар- 
тельнуудые тогтооЬон хадаа нухэрве ургэжэ, Дугарта ундэр 
тушаал зэргэ болон дээгуур нэрэ зэргэ Бааторов уршввгэе гэжэ 
хэлэхэдээ болохол. Тиихэдэнь тэрээнЬээ юушьё абахагуйш. Ьуул- 
шын Ьарын туршада ехэ буугай расчодой командираар муу 
бэшээр худэлжэ байЬан сержант Нима Ванчиков энэ тушаалда 
дэбжуулэгдэхэ гуйсэд эрхэтэй байгаа. Цыбиковые бэшэ, харин 
Ванчиковые батарейн командираар юундэ томилоогуйб гэ11эн 
асуудал гаража ерэхэ. Энээндэнь Шагдарон баЬал еорын сэг- 

нэлтэ еврынхеэрээ угэхэ.
Теэдшье батарей соонь лейтенантнууд угы байгаа гэел даа, 

зугеер сержант болон старшинанууд бии ха юм. Тэдэ батарейн 
командирай тушаалда дэбжуулэгдэЬыень ямараар угтаа хаб? 
Энээн тушаагаа элитээр юушье мэдуулээгуйнь харамтай. Али 
командир болсо гээд ямар нэгэн юумэ эсэргуу дуугархаа гал- 
хуурЬаншье байжа магад. Мунее дээрээ батарейн бухы сэрэг- 
шэд болон ехэ буунуудай командирнууд захиралтануудыень 
угэ дуугуйгеер дуургэнэд. Али энэнь еерынь томилолгые бараг 
Ьайнаар угтаЬанай гэршэ гээшэ ха гу? Юрын наводчигой бата
рейн командирай тушаал дааЬандань, сэрэгшэдынь хундэтэй- 

геершьс хулеэн абахадаа магадгуй.
Сержант Ванчиков хажуудань бии болоод:
— Дугар Гармаевич, убдэнэгуй гут?— гэжэ асууба.
Нимын асуудалЬаа удхатай сээжэ соогоо убдэжэ байхаяа

ойлгобошье:
— Угы,— гэжэ Дугар харюусаба.— Тиибэшье миии бэшэ 

хэбэртэй.
— Батарейн командир болоЬонтнай болоо. Ажалынь хун- 

гэн байха, зобохоо болихот.
— Хунгэн юумэниинь угыл даа.
— Ехэ буугай угзарха дорьбоходо, Ьэжуулхээ болео губта

даа.
— Энэ талаар, нээрээшье, дээртээ еЬотойб.
— Ямаршье талаараа дээртэЬэн байхат.
— Тиимэшье болог лэ даа, Нима.
Иигэжэ хуршэ Утаата нютагайнь хубуун лэ еерынь бата

рейн командираар дэбжуулэгдэЬэндэ баярлажг; байЬаиаа дуул- 
габа ха юм даа. Батарейн командираар дэбжуулэгдэхэдонь



дураа гутажа, шоо узэхэ хунуудшье байжа болохо. Тэдээнэй 
нэгэн Гэлэг-Жамса Шагдарон.

Сэрэгшэ бухэнэй еерынь томилолго тухай юун гэжэ бодо- 
жо байЬыень уншажархидаг аргатай агша haa, - Ьайн лэ Ьэн 
гэжэ Цыбиков шэбшэжэ ороно. Теэд энэнь муутай байха Ьэн 
гу, али Ьайтай.

Дугар иигэжэ бодолготон нуугын эрмэг дээгуур арай бул- 
тайНан стереотрубаагаараа дайсанай оборонын туруу линиие 
ажаглан хаража орошобо: тэндэхи нуугын эрмэгэй дээхэнуур 
улэ мэдэгдэхээр .юумэнэй ялалзаха харагдана. Фашистнуудай 
толгойдохи касканууд хаш. Тэдэ шолмосууд нууга соогуураа 
хойшо урагшаа ябалдана хэбэртэй'. Зарим нэгэниинь харуул- 
да хаш. Тэдэнь манай талада юунэй боложо байЬые херхоор 

адаглан, саашань дамжуулнад ха.
Цыбиков иигэжэ дулаанай сагта дууран, элдэб бодолдо 

улгыдуулэн 11уухадаа, нэгэл ондоогоор харагдаЬан Гэлэг-Жамса 
Шагдарониис Ьэмээхэн адаглажа оробо. Тэрэ дайсанай талада 
юушьеб херхоор шэнжэнэ хэбэртэй. ЮунЬээ нюдэеэ холодуул- 
нагуй хаб гэжэ Дугарай тэрэ харасаяа шэглуулЬэн тээшэнь 

харахадань, нюдэндэнь юуншье торолдоногуй. Магад Гэлэг- 
Жамса хайшан гээд дайсанай талада орохо тушаагаа бодожо 
Ьуугаагуй юм гу гэжэ Ьанахадаа, Дугарай толгойн уЬэд зариин 
бодошоходол гэнэ.

’ Гэлзг Жамса юунЬээшьеб ургэшэЬэндэл нуугынгаа нугаляа
гай саана хорошонхой Ьууна. Нууга соо юун боложо байнаб, 
тэрээндэ огто хамаагуй болошоЬон шэнги узэгдэхэдэл гэнэ. 
Тээсгзп ехэ буугаа нейтральна талмай дээрэ гаргаха гэхэдэнь, 
ехэл хухиЬэн юм. Дайсанай талада ороходомни таатай зохид 
болобо гэжэ хухиЬэн ха гэжэ тобшолол хэЬэнээ Ьанахадань, 
Цыбнковтэ нэгэл аягуй шэнги болобошье, мунее Гэлэг-Жамсын 
даншье Ьэжэглэмээр болошоод ЬууЬаниинь зурхэ сэдьхэл уруунь 

зуугээр гу, али шубгеер хадхажа байЬандал шэмжэгэнэжэ оро
шобо. Теэд зурхэ уруум хадхана бэшэ, убшэн уушхамни убдэ- 
нэ гэжэ ойлгоходоол, Ьанаанайнгаа амархадал болоЬые ойлго
жо, Цыбиков тубшэн даруу болобо.

Шоные хэды хооллуулаашье haa, ой уруугаа тумуулдэг гэ
Ьэн угэ бии ха юм. Тэрээнтэйл адли Санагын нюдарган Гэлэг- 
Жамса фашистнуудые сохиЬон бухы сэрэгшэдтэй адли эрхэтэй 
болоод ябаашьс haa, ямар аргаар фашис нохосуудай талада 
орохо тушаа Ьаналтай ябаЬаниинь дамжаггуй гэЬэн тобшолол- 
Ьоон Дугар хахасажа ядана. Нээрээ haa урдынгаа гэм зэмые 
ойлгонхой, тэрээнээ сагааруулха гэжэ дайсантай сохилдожо 
ябаЬан хун тушаа Ьэжэг турэнэ ха губ гэжэ еертее асуудал 
табина. ЭнээнЬээ удхатай Дугар тогтууригуй байдалда ороодхи- 
но. Тиигээд стереотрубаагаараа фашис талые шагаажа орошо-



бо: шудхэршни хаагуур хайшан гээд орохоб гэжэ тиимэ таатай 
зохид газарнуудыень нейтральна талмай дээгуур бэдэриэ хаш. 
Тиигээд дайсанда орохо гээ юм haa, хаагууршье орожо болохо 
гэЬэн тобшолол хэбэшье, фашис нохосууд ГэлэгЖамсые хэр 
хулеэнэ хаб гэЬэн асуудал табяад, энээидээ харюу бэдэржэ зо- 
бошобо. Зсэстээ, хосорон Ьалахынгаа туйлда хуреед шахуу бай- 
хадаа, Шагдарон тээшэ тслгойгоо ургэхэ тиимэ сулеетэй хун 
олдохогуй хаш даа гэжэ тобшолол хэхэдээ, Цыбиковэй Ьанаа- 
ниинь нэгэ саа нам гэхэдэл болобо.

ГэлэгЖ амс^н анха туруун расчедтонь ерэЬэниинь Ьанаг- 
дашаба, 0ер1100нь ехэл тубэгшееЬэн хэбэртэй байгаа юм. Кол
хоз байгуулЬан туруушын жэлнуудтэ аашал1тниинь толгой- 

донь тобойсо бии болоо гээшэ ха.
Дугар Гэлэг-Жамсатай фронт дээрэ хэзээ ямар сагта уул- 

заЬанаа Ьанаадхиба. Теэд тэрэ гэ11эн!1ээ хойшо тэрээнтэй хун 
шэнгеэр гу, али нютагайнгаа хунтэй хеерэлдэЬэн шэнгеэр угэ 
хуур андалдаагуй гээшэ хаб гэжэ Ьанахадаа голхорлш оробо. 
Хэды нюдарганшье haa, шотагайнь хун ха юм. Тэрээнтэй унэн 
сэхэеэ хэлсэхэ арга олохо аад, тэрээнЬээ дураа гутажа шоо узэн, 
олон табые шашалдангуй ябахые оролдодогынь мунее нэгэл 
янзагуй шэнгеэр узэгдеед, ГэлэгЖамсын хажууда ошожо, хэ
дэн угэ андалдаха дураниинь хурэшэбэ. Юун тухай хеерэлдэ- 
жэ болохоб? Тээсгэн амаржа хэбтэхэдэнь, Санагын хун зоной 
еерыень ямараа.р угтаха бай11ан тухайнь ВанчиковЬаа Шагда
роной асуухадань, сержант ямаршье харюу угэнгуйгеер еоры- 
ень барижа угее бэлэй. Зугеер Гэлэг-Жамса еортэнь энэ асуу- 
далаараа хандаа гээшэ Ьэн ха гу, али угы гээшэ Ьэн ха гу, 
орой мунее энээниие мартаад байна. Али хажуудань ошоод, 
энээн тушаа хеерэлдэлтэй гу? Ьайн хеерэлдеен болохо ха гу? 

Шагдарон урдаЬаань аржаганажа, энээнЬээ удхатай хэрэлдэжэ 
Ьалаха гу? Юрдее иигэжэ Нанан гэхэдээ, юундэшьеб жэхыдэЬэ- 
ниинь хурэжэ, тэрээнтэй хеерэлдэхэ гэЬэн Ьаиалынь унтаран 
алдаад, ба!шл бии болошоно. Хэрбээ нютагтаа ГэлэгЖамса 
дайн байлдааи соогуур фашистнуудые сохихоороо болоо юм гэ

жэ дуулгаа юм Наань, тэрээниие шэнээр хубилан турее гэжэ 
Иайнааршье угтажа болохо гээшэ ха. Теэд энэнь урданай ню- 
дарганиие абарха хусэтэй баримта боложо угэхэ ха гу? Нюта- 
гайнь х\н зон шодарган Шагдарониие толгойНоонь гаргажа, 
мунеенэй Гэлэг Жамсые шэнээр хубилан турее гэжэ сэдьхэлдээ 
дутеер хадуун абаха. ха гу?

Юрдеел тоонто Санагынь хун зоной Шагдарондо Ьайнаар 
хандаха ябадал ДугарЬаа еерЬеень гуйсэд дулдыдаха шэнги 
узэгдэнэ. Иээрээшье, тэрээнэй иигэжэ дайн байлдаанай дуурэтэр 
дайсан фашистнуудые муу бэшээр сохеод байгаа Ьаань, тэрээ
ниие гуйсэд сагааруулха арга олдохо. Теэд шотаг зониинь хэ-



лээшыень ямараар хулеэхэб? Шагдарон Ьайн тээшээ хубилаа 
гэжэ этигэхэ ха гу? Дайн байлдаанда хамта ябаЬан хадаал Са- 
нагын хун зоной хузуун дээрэ Ьандайн ЬууЬан нюдарган тушаа 
Ьайниие хэлээ бэзэш гэхэ зарим нэгэн олдохо.

Дугар иигэжэ бодолготоЬоор, хажуудань ошожо:
— Мэндэ сайн, Гэлэг-Жамса!— гэбэ.
Харюудань тэрэ обогод гэжэ сошоодхибо. Тиигээд. гуйжэ 

бодоЬон бэеэрээ нюдэдее сабшасагаан, юун гэхээ мартаЬандал 
тээлмэрдэн зогсобо. Нэгэ хэды юугээшье ойлгожо ядан Ьалга- 

наЬанайнгаа удаа нам гэжэ:
— Мэндэ, нухэр капитан!— гэбэ.
Энэ нэрэ сэргэтзй болоЬоор, Шагдаронтой туруушынхеэ энэ 

уулзаба.
Юуб гэхэдэ Шагдарон еертэйнь ушарха уулзахагуй гэЬэн- 

дэл хододоо шахуу зайсаЬандал болодог Ьэн. Хунэй тиигэжэ 
байхада, тэрээнэй- хажууда ошожо хашарааха гуш даа.

— Ямар Ьонин бииб?
— Нейтральна талмай дээрэ фашистнуудай хоол хунэЬэн 

болохоо ЬууЬан бидэндэ Ьонин юун байхаб даа.
— Фашистнуудай хоол хунэЬэн болохо тухай хаанаЬаа 

Ьанаба гээшэбта?
— ХаанаЬаа Ьанахань юун байгаа юм! Даб гебэл бидэниие 

хамаран абахал. Хоол хунэЬэниинь болоогуйдее яаха бэлэйбди.
— Яагаа муу юумэн толгойдош ороноб, Гэлэг-Жамса?
— Фашистнуудай хоол хунэЬэн болохоо байхадаа, Ьайн 

юун орохо гээшэб?
— Фашистнуудай хсол хунэЬэн гэжэ аманда ороЬондол 

аашалжа ороходоо, тэдээнэй талада орохо гэжэ байгаагуй юм 
гут?

Гэлэг-Жамса мурее хабшан угзышэбэ. Энээнэйнь шалтагаан 
мун0 0  Дугарай хэлэЬэн зуйл болобо хаш. Хэлээшыень ямараар 
хулеэбэ гэжэ энэ угзыЬэн дээрэЬээнь тобшолол хэжэ болохо ха 
гу? Юуншье гэхын аргагуй шэнгил. Тэрэ угзыгеед, дуугай зог- 
соЬон шэгтээ. Орой угэ дуугуйгеер дайсанай талые шэртэнэ. 
Тиихэдээ улэ мэдэгдэхээр нуугаЬаа толгойгоо бултайлгаха юм.

— Гэлэг-Жамса, фашистнууд буудажа болохо. Толгойгоо 
доошонь болгогты!

Нугэвдэнь угыень дуулажа, доошоо болоодхибо. Тиихэтэйнь 
адли нууга дээгуур Ь.омон эшхэрээд, алад гарашаба.

— Нэгэ заа удаараа Ьаа, Ьалаха байгаат.
— Саг соонь Ьануулаат, нухэр капитан.
— Саашадаа тиигэжэ толгойгоо бултайлгахаа болигты, 

Гэлэг-Жамса.

Шагдарон харюудань юушье дуугарангуй, снарядай хайр-



саг дээрэ Ьуугаадхиба. Тиигээд баруун гараараа баруун убдэг- 
Иеень тохоноглон, шанаагаа тулаба. Шодэдее анижа, юуншье 
тухайб даа-бодолготоходол болохо юм.

1 «Тэдзэнэй талада орохо гэжэ байгаагуй юм гут?» . гэжэ 
еерынь асуу’пые хаа хаанаЬаань шуужэ ороходоо магад. Унэн 
сэхээр дайсаниие сохилсожо ябахадам, вер тушаам муугаар 
бодоно гэжэ муулар гомдолдо баригдан, нюдэдее анихадаа бо
лоо. Yniee ондоо юун тухай бодолготожо болохоб?

— Нухэр капитан, минии нюдарган байИан лэ хадам «дай
санай талада орохо гэжэ байгаагуй юм гут» гэбэ гут?

— Фашистнуудай хоол хунэЬэн болохо тухай юундэ домоо 
хумта? Бидэнэй хажууда ротоЬоо улуу сэрэгшэдтэй дайшалхы 
харуул табигданхайл. ТиимэЬээ дайсанай хунэЬэн болохо тухай
гаа дэмы Ианаата бу бологты.

— Тиимэньшье тиимэ. Теэд фашистнуудай лаг бидэнэй 
хажууда хадань хоол хунэЬэниинь болошоно губди гэжэ айг- 
дана ха юм...

Шагдароной энэ хэлээшээр тобшолол хэжэ, унэн сэхэ пат
риот боло1юн хун тушаа хэзээл дайсанай талада орошоно хаб 
гржэ дэмы Ианана губ гэжэ Цыбиков eepheeHb асуужа оробо.

— Нухэр капитан, нэгэ асуудалаар тон унинэй хандаха 
гэ’лзн аад, таатай зохид ушар тохеолдоогуй юм. Мунее ханда- 
ж а болохо гу?

— Болохо. Мэдээ haa, харюусуужаб,— гээд, Санагын эгээ
тсмо аад. хомхой хобдог нюдарган ямар асуудалаар хандаха 
гэбэ хаб гэжэ Дугар тэрээнииень ойлгожо ядан хулеэнэ. Теэд 
Гэлэг-Жамса Ьуужал байба. '

— Юундэ дуугай Ьуушабат? Хэлыт, Гэлэг-Жамса.
Шагдарон одоол Ьэгээ ороИондол нюдее сабшалхаа боли-

жо, буЬэ дороо буршышаЬан самсаа заЬасагааба. Тугаарай 
энээндээ анхарал хандуулаагуй байЬан б?йг?а бслоо. Харин му
нее харахадань самсань буршышаЬан байжа, аягуйрхеед тэ- 
ниилгэхэ баатай болоо гээшэ ха.

— Нухэр капитан, минии амиды мзнлэ Русаа гам Ьаамни, 
Санагын гон ямараар. угтахань ааб?-—г;:Ж? Шагдарон толгой
гоо ургэбэ.

Зуб даа, тээсгэн сержант Ванчх-тковта х?клаЬан асуудалынь. 

Юрдее энзл асуудал нюдарганийе зобооко £г. юм даа. Сзхэ 
табигдаЬан энэ асуудалдань яашье харюусан: уй гаража болохогуй.

— Гэлэг-Жамса, энзтнай гансал танЬ .а ,. эоЬэдЬозтнай дул- 
дыдаха,— гэжэ Цыбиков нугеедзоэ гэтэбз.

— НамЬаа дулдыдаха гэЬыетнай ямарас. э ойлгожо Золохоб?

— Энээн тушаа унидз бодожо узэЬ.вн б&й.сг еЬотойт, Гэлэг- 
Жамса.



Шагдарон бодолготоЬон шарай узуулжэ, ДУУгай Ьууба. Ни
лээн угэ хуургуй ЬууЬанайнгаа удаа:

— Зуб даа, знээн тушаа бодожо узэхэньшье узееб, теэд 
муртэй Ьайн юуншье толгойдом ороногуй. Энэ ушар намайе 

зобооно.
Шагдарон туруундээ хэлэдэгтээл еерыень мунее «Дугар» 

гэбэ. Энэнь нэгэ шотагай зон гээшэбди, тиимэЬээ ямаршье ехэ 
дарга болоошье Ьйашни, нэрээршни хандахаб ' гэЬэншуугаар 
Цыбиковтэ узэгдэбэ.

— Дайсан харатаниие Ьайсахан сохихо еЬотойт. Тиигээл 
Иаатнай еерын хун мэтээр санагаархйн угтажа абахадаа болохо.

Дугарай эдэ угэнуудЬээ досоонь нара гарашахадал болоо
шье Ьаань, хухин хугжэнгуй, бэеэ шангаар барижа, Гэлэг-Жам

са Ьураба:
— Дайн байлдаанай газар уЬан дээрэ фашистнуудые Ьай- 

наар сохиЬон тухаймни санагаархйн хаанаЬаа мэдэхэб?
— Хуршэ Утаата нютагай хубуун сержант Ванников энээн 

тухайш хеерэхэ.'
— Дугар, верее минии фашистнуудые сохиЬон тухайм са- 

нагаархннда хеерэхэгуй гуш?
— Амиды бусагша болоо haa, нютаг зондоо хеерэнгуй 

яаха бэлэйб!

• — Таанарай дайн байлдаанЬаа амиды бусаагуй Ьаатнай, 
хэн гэршэлхэб?— гэжэ асууясархиЬан хойноо Гэлэг-Жамса ха- 
леглаба. Бодожо узэнгуй, дэмы иигэжэ муугаар дуугарбаб гэ- 
жэ ^-эрэ еерыгее сэмэлжэ орошобо. Теэд хэды зэмэлээшье haa, 
хэлэхэ гаумэеэ хэлэжэрхео хадаа юунииншье болобол болоно 
5?зэ гээд, дуугай Ьуужа хулеэхэ баатай болобо.

Нээрээшье, дайн байлдаанЬаа амиды мэндэ бусахагуй бо
лоо юн Ьаа, хзды гэЬэн муухайб гэЬэн зуйл толгойдонь ороод, 
мохоо Ьухвер талхиЬандал химэлхэ юм. Хэды гал дулэн соо
гуур гу, али ондоогоор хэлэхэдэ тама соогуур гараЬан аад, дай- 
саниие убдэглуулхэ гу, хул дээрэнь Ьугэдуулхэ гэжэ байхадаа, 
унаха будэрхэ болоо haa, хэды гэЬэн муухайб даа гэЬэн зуйл 
Дугарые зобоохоороо болоно. Тиигээд Гэлэг-Жамсын хажууда 
ерэЬэнээ шаналха юм. Тэрэгуй Ьаа иимэ муухай зуйл толгой
донь орожо зобоохогуй Ьэн. Теэд Гэлэг-Жамсын Ьуулшын асуу- 
далда харюусаха шухала.

— Бидэнэй унаа будэрве хада гу?..— гээд, Дугар нэгэ хэды 
соо дуугай болод гээд ургэлжэлуулбэ. — Би Даримадаа бэшэг 
бэшэхэдээ, танай муу бэшэзр фашистнуудые бидэнтэй хамта 
сохшко ябаЬан .тухай ходо дуулгадагби.

— Нам тухай бэшэдэг гут!? Ехэл Ьайн юумэ дуулгаба 
гээшэт!—гэжэ Шагдарон баярлаба.



— ТиимэЬээ танай дайсаниие сохилсожо ябаЬан тухай са- 
кагаархин мэдзнэ.

— Хэрбээ...— гээд, хэлэхэ юумэеэ мартаЬандал Гэлэг-Жам

са зог гэшэбэ.
— «Хэрбээ» гэлтэшьегуй, Нима, Бааторов бидэ гурбанай 

хэн нэгэн заатагуй иютагаа бусаха еЬотой гэжэ Ьананаб. Тии
мэЬээ дайн байлдаан соогуур фашистнуудые сохиЬыетнай гэр- 
шэлхэ хун олдохо. Иимэл даа, нухэр Шагдарон.

— Юрдеол Ьанаамни зобогдоно.
— Ьанаата болоЬоной улуу.
— Теэд...
— Ямаршье «теэд» байха еЬогуй. Ьайнаар лэ фашис но- 

хосуудые сохигты.
— Ойлгостой, нухэр капитан.
— Санагаархинай* танине ееЬэдын хун мэтэ хулеэжэ гу, 

угтажа абаха арга нухэсэл гансал танЬаа дулдыдаха.
— Энэмнайшье ойлгостойл даа.
— Ванчиков, Бааторов, бидэ гурбанай уургэ тон бага.
Фронт дээрэ анха туруун Дугартай уулзахадаа, гушаад

онуудапнгаа уЬни хорые толгойдоо оруулан, Дугарые угы хэхэ 
гэЬэн шиидхэбэреэ лажа бэелуулжэрхеогуй бэлэйб гэлсэ Гэлэг- 
Ж амса Лпанаата болохо юм. Олон лэ удаа убшэн улбэр Цыби
ковые тоншожорхихо аргануудай байЬанииньшье мэдээжэ. Теэд 
сэдьхэл Ьанаанайнгаа хэды энэ муу юумэ бэелуулхэ тухай бо- 
долготоошье Ьаань, гарынь буугайнгаа шабхыё дарахаЬаа лаг 
арсадаг бэлэйл. ТнигэЬэнииньшье болоо даа гээд, Гэлэг-Жамса 
толгойгоо ундылгэжэ, фашистнуудай талые шэртэжэ оробо.

— Толгойгоо доошонь болго. Буудажа болохо,— гэжэ Ду
гарай хэлэмсээр, Гэлэг-Жамса доошсо болоодхибо. Типтон са- 
суукь дээгуурнь iioMon эшхэрээд, алад гарашаба.

— Фашистнууд намда Ьанаатай гээшэ ха.
— Нээрээшье! Хэрбээ тэдээниие хараха гээ юм Ьаа, сте- 

реотрубаагаар харалши,— гэбэ Дугар.
— Болохо ха гу?
— Болохо ааб даа.
Нилээн дуугай байдал тогтобо. Гансал Ванчиковай ехэ 

буугайнгаа расчедоорхинтой ганса нэгэн угэ андалдахань дуул- 
даиа. Сэрэгшэдэйнь нэгэн:

— Хэзээ добтолгодо орохомнайб?— гэжэ НпмаЬаа асууба.
— Мунее Ьунишье, угышье haa, углевдэр...
Эгээл муунь юун бэ гэхэдэ Дугарай абын газааЬаа унеэень 

туужа ябашаЬанаа 1]анамсаараа орсй Ьууха байха газараа оложо 
ядашадаг лэ. Тиихэдэ Дугар энээн тушаа юушье мэдэхэгуйдэл 
дуугардаггуил. Тезд газааЬаань унеэень гу, али сарыень уритэй 
шэрэтэйш гэжэ занаад, олохон лэ айлЬаа намнажа абаашаЬан



байха. Эдэнь хэд бэлэй гэжэ толгой соогоо тобойлгохые орол- 
добо. Тиимэшуулынь арбаад шахуу булэ болобо. Тэдэ ямараар 
угтахаб? Гэлэг-Жамса Ьайнши даа гэжэ хэлэхэгуйнь мэдээжэ. 
Нэгэн угеер haa, шиидамаар намнахадаал болохо. Теэд тэдээ
ниие эгээл миинтэ абаашаагуй, уриинь тулее абаашаЬан ха юм. 
Зугеер бухэли дурбэн хултын тухай уритэйнууд байЬан юм гу, 
али угы гу, мунее энээн тушаа яб байса хэлэжэ шадахагуй 

губ даа.

Юрдее миинтэ абаад ябашЬо юм Ьаань, Дугар энэ фронт 
дээрэшье Ьаа, еертэнь орохоороо болохо Ьэн. Тиигэжэ еертэнь 
амар заяа узуулхэгуй байгаа. Зуйтэйл абаашагдаЬан хадань 
угэ дуугуй ябаЬаниинь дамжаггуй. Теэд нютагайнь бэшэшье 
айлнууд Дугартал дуугай унгэргэхэдее болохо хаш гэжэ Гэлэг- 
Жамса еерыгее сагааруулха оролдолго гаргабашье, хии талаар 
дэмы юумэ бодоно ха губ гэжэ Ьанан гэхэдээ, толгой уруугаа 
Ьухеор сохюуяЬандал боложо, уруу дуруу болошобо.

Мпгад Дугар ухаатай сэсэн хадаа гу, али олые узэ^эн ха
даа хуушанайнгаа юумые уудалха гу, али урбуулхаа оролдо- 
доггуй гээшэ ха. Теэд хун бухэн адли бэшэ ха юм даа. Нээ- 
рээл Ьаа, еертэнь хоро vliee ЬанаЬан хунууд олдохо гэжэ ha- 
нахалаараа, Шагдароной уЬэн бодошоходол болобо. Тэдээнэй 
yhee нэхэжэ шангаралдаха болоо юм Ьаань, юу хэхэ, яаха бо- 

лохоб? СохилдохО гээшэ ха гу? Али алабэлшье алагты гээд 
хэбтзэд угэлтэй гу? Тиихэдэнь убшэн улбэр болоторынь сохи- 
жорхиходоо магад ха юм. Урдандаа хэЬэн муу муухай зуйл- 
пуудэйнгээ тулее хатуугаар хэЬээлгэхэ ба зэмэеэ гуйсэд амсаал 

хадаа Ьанаагаа ямаржа. бэшэндэ. адли улеешэ наЬаяа амгалан 
мэндэ ажаЬууха аргатай болохоб гэЬэн бодол толгойдонь оро
жо, Шагдарон нэгэл жэгтэй байдалда ороодхино. Бухы бэень 
хунуудэн улаан бургааЬаар шабхуурдажа баШтндал халуу бу- 
салон шааяшахадал гу, угышье Ьаа, хуйтэн хулЬэндэ барнгдан 
мэнэрш^хэдэл гэнэ. Нэгэн угеер Ьаа, яабалшье яана бэзэ гээд, 
лайн байлдаанай дхурэхэдэ. тоонто Санагадаа ямаршье ушарта 
бусаха баатай болохонь хаш. Эгээл шухалынь гэхэдэ, байн бай- 
хаар з\’бшеол абажа, Монгол ороной Уялган нютагта нютаг- 
жоЬан Ьамгантайгаа, хубуун басаган хоертойгоо уулзажа боло

хо ха юм. Энэнь юунтэй тэнтэйб! Хэрбээ тэдээнтэйгээ уулзаха 

ушаруа аргын олдоогуй юм Ьаэ, юуш хада турэл тоонтын- 

гоо шарайе хаража, хурьЬэн дээрэнь яЬаашье хаяхадань. юу- 

гээршм? сэгнэшэгуй ехэ олзо ха юм. ТурэЬэн дайдынгаа хой- 

морые дэрлэн, Ьэришэгуй нойроор унтаха гээшэ юунЬээшье 
улуул.

Сержант Нима Ванчиков гэнтэ:



— Фашистнууд! — гэжэ хашхараад, Гэлэг-Жамсын Сюдо- 
лые таЬалдуулба.

— Фашистнууд! — гэжэ дабтаад, Шагдарон автомадаа 
саб шуурэжэ, дайсан тээ^э шагаажа оробо.

— Захиралтагуйгеер буудахагуй! — гэЬэн Цыбиковэй за- 

хиралта зэргэ дээгуур дамжуулагдаба.
Дугар стереотрубаагаар урдахи талмайгаа шэртэжэ оробо. 

Зуб даа, фашистнууд таримал акацинуудай хоорондуур мулхи- 
жэ, наашаа жудхэнэд. Шолмосууд ямар зорилго бэелуулхэ гээ 
хаб гэжэ Дугар еерЬеон асуун, энэ дайшалхы харуул дээрэ 
тушаалаараа, мун 6alia нэрэ зэргээрээ бултанЬаа дээгуур бай- 

Иан тула:
— Артиллеристнууд болон дайшалхы харуулай бухы сэрэг- 

шэд! Фашистнуудай наашаа мулхижэ ябахые харана бэзэт?— гэ

жэ асууба.
— Харана! Харана!..
— Мунив тэдэ зуун табин метрын зайда ябанад. Зуун мет- 

рын зайда ерэхэлээрнь, Ьайсахан хараадаа оруулаад буудахаб- 
ди. Минии туруун буудан сасуу таанар буудаарайт! — гэЬэн 
Цыбиковэй захиралтые зэргэ дээгуур дамжуулбад.

— Ойлгостой!— гэЬэн харюунууд дуулданад.
— Гранатануудаа бэлдэгты! Тон дутэ орожо ерээ юм Ьаань, 

гранатануудаараа угтахабди! — гэжэ Цыбиков захирба. Тэ- 
рэнь дайшалхы харуул дээгуур дамжуулагдаба.

— Ехэ буугаараа буудыт!— гэжэ ябган сэрэгшэдэй нэгэн 

хаш харха юм.
. — Ехэ буугаар буудажа болохогуй.

— Юундэ?
— Юуб гэхэдэ, фашистнууд тон дутэ. ТиимэЬээ ехэ буугаар 

тэдээниие абажа шадахагуйбди,— гэжэ Шагдароной тэрэ сэрэг- 
шэдэ харюусахань дуулдана.

Телефон жэнгинээд, телефонист хашхарба:
— Нухэр капитан, гурбадахитай хверэлдэгты!
Полкын командирай дуудаЬан шалтагааниие ойлгожо ядан, 

трубка абаад:

— Мэндэ сайн, нухэр подполковник!.. Юун гэнэт?.. Фаши
стнууд юу хэнэб гэжэ гу?.. Тэдэ шолмосууд манай дайшалхы 
харуулай урдахи таримал акацинуудай хоорондуур наашаа 
мулхижэ ябанад... Пулемедууд, автомадууд болон гранатануу
даараа угтаха гэжэ зэЬэнхэйбдп... Ехэ буугаар буудагты гэжэ 
гу?.. Буудажа яашье болохогуй... Юундэ гэжэ гу?.. Зуун хо- 
реод метр Шахуу зайда ехэ буугаар буудажа, фашистнуудта 
хоро хургэжэ шадахагуйбди... Ехэ буугаар угтаха гэЬэн танай 
захиралтые яашье дуургэжэ шадахагуйбди... ТушаалЬаам буул- 
гахам гэнэ гут?.. Буулгагты!.. Буулгагты! Тушаалай хойноЬоо



оройдоо зууралданагуйб. Хэлэхэ юумэмни дуурээ!— гээд, Цыби
ков трубкаяа табиба.

Фашиетнууд зуун метр шахуу дутэ орож о ерэЬэн байжа, 
туруулээд мулхижэ ябаЬан фашистые хараадаа оруулИаар шаб- 
хаяа даран:

— Хухэбэ бэзэш!— цэжэ тэрээнэй арбаганашахада Дугар 
зэтэрбэ.

Дугарай буудамсаар, манайхин барандаа буудажа, буунай 
дуунЬаа оршон тойронхи зэдэлэн хууешэбэ.

— Нухэр капитан, телефондо!— гэжэ телефонист дуудаба. 
— Гурбадахи!

— Цыбиков шагнажа байна... Трубкаяа юундэ хаябабта 
гэнэ гут?.. Дайсантай буудалдажа байнабди... Хаерэлдэхэшье 
сулевмнай угы. Хэндэ батарейгээ тушаахамниб?.. Харюусыт 
намда!.. Хэн намайе батарейн командирай тушаалЬаа буулгаа 
юм гэжэ гу?.. Нухэр подполковник, та мунеехэнэ телефоноор 
хэлээ хамнайт... Буруугаар ойлгоо губ даа. Хулисэгты... Фаши
стнуудые тогтоожо угэхэбди. Баяртай!— гээд, Дугар трубкаа 
табиЬаараа, фашистнуудые буудажа оробо. БуудаЬан лэ шолмо- 
сынь арбаганашана. Тиихэлээрээ Ьомондонь тудуулан Ьаланад 
ха. ЭнээнЬээ удхатай буришье обтон буудаха юм.

— Хубууд,- мулхижэ ябаЬан шолмосуудые тон Ьайса ха
раадаа оруулаад буудагты. Нэгэшье Ьомо хии талаар эльгээхэ- 
гуйе оролдогты! — гэжэ Дугар буудаха Ьамбаандаа бэшэндээ 
хандаха юм. Теэд энэ буудалдаанай хууеЬэн шууяан соогуур 
еврынгяе хэлээшые Ьайса дуулаагуйдее голхорбошье, сэрэгшэ
дэй усэд нэтэруугээр шолмос фашистнуудые 'буудажа байха- 
дань баясан, тэрэ нерве улам гааража, тэдээниие хюдахаараа 
болоно.

Теэд дайсан шолмосууд хэды гээлтэ хоролтодо ороошье 
Ьаа, урагшаа жудхэн мулхижэл мэдэнэд. Зугввр манайхинай 
буудахада, энэ зай талагуйгевр ургаша!1ан таримал акацинууд 
яашгуй ехэ тойб ушаруулна. Тэдээнэй хоорондуур мулхиЬэн 
фашистнуудые хараадаа оруулхань хэсуутэй ха юм. Гэбэшье 

батарейн сэрэгшэдэй хараадаа оруулжа буудаЬан лэ нохосуу- 
дыйь тарайлдан Ьалажа, шархяа хатаанад хэбэртэй. Юуб гэхэ
дэ, батарейнь дайшалхы позициин урдахи акацинуудай хоорон
дуур худэлхее болншоЬон олон лэ фашистнуудай хуурнууд ха- 
рагдаха юм.

— Нухэр капитан,— гэхэ дуулдаад, Цыбиков хэн юун гэ- 
хэнь хаб гэжэ шагнаархаба.

Теэд Нима хажуудань зогсонхой:

— Нэмэлтэ хусэн ерээ!— гэбэ.

— Ьайн лэ гээшэ!— гээд, Ьанаа сэдьхэлдээ наранай гара-



шахадал болоЬые Дугар мэдэрбэ.—Тшйн лэ юумэ дуулгабаш, 
Нима!

— Нухэр капитан, шэнэ ерэЬэн сэрэгшэд фашистнуудые 
буудажа эхилээ,— гэжэ Ванчиков нэмэбэ.

.— Ьайн лэ гээшэ, Нима!— гээд, Цыбиков мулхиЬэн фаши
стнуудые буудажал мэдэнэ.

Дугарай зуун гартань дурбэн алхам газарта дайшалхы по
зици эзэлЬэн Гэлэг-Жамса фашистнуудые дээрэ дээрэЬээнь буу- 
даха юм. ХулЬэ уЬан болотороо буудана хэбэртэй. Теэд тэрэ 
шолмосуудые Ьалгаана ха гу, али угы ха гу, орой мэдэхын 
аргагуйл. Энээнииень мэдээгуйдев Дугар голхорно.

— Подполковник Бааторов ерэбэ! — гэжэ хэнэйшьеб дуу- 
гарха Дугарай шэхэндэ дуулдаба.

— Хаана ябанаб?—гэжэ Дугар харюудань асууба.
— Капитан Цыбиков хаанаб?— гэжэ Бааторовай асууха 

дуулдаадхиба.
— Нухэр подполковник, манай батарейнхид, дайшалхы 

харуулай сэрэгшэд, мун баЬа" нэмэжэ ерэЬэн сэрэгшэд дайсан- 
тай тулалдажа байна,— гэжэ Дугар фашистнуудые буудаха 
Ьамбаанда элидхэхэ юм.

— Буудажа ургэлжэлуулэгты! — гээд, Бааторов Дугарай 
хажууда хэбтэЬэн эзэгуй автомат абаад, фашистнуудые бууда
жа орошобо.

Фашистнууд хэды Ьэгыршоошье Ьаа, табяад метрын зайда 
мулхин хурэжэ ерэЬээр, барандаа нэгэн доро Ьурэжэ бодоЬоор, 
юушьеб хашхаралдан, атакада орошобод. Тэдэ ямаршьеб юу- 

мэндэ найдан, усэд нэтэруугээр буудалдаЬаар гуйлдэхэ юм. Ду
гар улам тургэлжэ буудаха 11амбаандаа Бааторовайнгаа авто- 
мадаараа шабжаргай буулгахые мэдэрнэ.

Ьомонуудай эшхэрээн болон гранатануудай тэ!1эрээн соо
гуур нилээн олон фашистнууд манайхинай дайшалхы позици 
УРУУ сумэрэн орожо шадабад. Гар тулалдаан шууяшаба. Дугар 
тэнхээ багатай тула дутэлЬэн лэ фашистые пистоледээрээ соо 
буудан хумэрюулжэ оробо. Бааторов хоер фашистые автома
дайнгаа сзмгээр сохижо унагаабашье, гурбадахи фашистын 
араЬаань орожо ерэхэдэ, тэрээниие сохижо урьдэнгуй, сээжэ 
уруунь каскатай толгойгоороо мургэжэрхибэ. Тиигээд тэрээнэй 
арбаганаад унахынгаа тэндэ хул дээрээ тогтожо, автомадайнгаа 
шабхые дарахаа забдахынь зай угэнгуй автомадайнгаа сэмгээр 
толгой уруунь сохижорхибо. Тэрэшье арбаганан унашоо Ьэн.

Гар тулалдаан тиигэжэ агшан зуура хууеэд, манайхинай 

бурин тугэс илалтаар дуурэшэбэ.

Бааторовай толгойгоороо сохиЬон фашист иираглаЬаар бо- 
доод, юунэй болс!1 ые ойлгожо ядаЬандал нэрэ Ьэегуйгеер нюдэ-



део сабшалжа оробо. Хаана байЬанаа ойлгобол хаш: хашха- 
раад гэдэргээ сухарижа оробошье, хужэ хара Ьахалтай Нимын 
автомадай сэмгэ нюргаараа мургэжэ, хаанашье ошохоо ойлго- 
ж о ядаЬандал Ьалганан, нюдэдее бэлтэлзуулэн, иишэ тиишээ 
хараашалха юм.

Сержант Ванников тэрэ фашистые туужа абаашаад, манай- 
xiiHaii гарта ороЬон дурбэн фашисттай ниилуулбэ.

Бааторов Ьаял Ьэгээ ороЬондол:
— Мэндэ сайн, убгэжеел!— гээд, Дугарые тэбэришэнэ.
— Мэндээ, мэндэ!— гэжэ Цыбиков ухибуун шэнгеэр хухи- 

хэ юм.— Содном, энэ аюултай сагта хаанаЬаа бии болобо гээ- 
шэбши?

— Дивизиингээ туруу линиин дайшалхы позицеор ябажа, 
сэрэгшэдтэй х(-юрэлд0 0  унгэргэжэ байНаар, фашистнуудые сохи- 
хо арга олдобо ха юм.

— Шинии толгойгоороо сохиЬон фашист шамайе Ьалгаажа 
болохо байгаа. Энээниие ойлгоно гуш, Содном?

— ОйлгоЬон лэ хадаа шинии батарей дээрэ буудалдаанай 
болошоходо наашаа шамдаа 'бшууб. Дивизиин политотделые 
даажа ябаа хадаа гал туймэр соогуур ябаха еЬотойлби. Энээ- 
нние ойлгыш, Дугар.

— Ойлгонолби даа. Тиибэшье туйиаб, Содном, шамайе: на- 
рилжа яба, гал уруу орохые бу оролдо.

— Юундэ?
— Бидэ хоерой хэн нэгэн нютагаа бусажа, яажа фашист

нуудые сохиЬон тухайдаа хун зондоо хворэхэ еЬотой. Содном, 
тиимэЬээ нарнлжа ябахыешни гуйхаараа болоноб.

— Ш и норе© нарилха байгааш, Дугар.
— Намда нарилха ямаршье аргагуй. Юуб гохэдэ, дайшал

хы позицлин туруу линндэ хадаа секунда бухэндев аюулда оро
ж о болохоб. ТиимэЬээ намда энээн тухай бодоЬоной улуу ха юм.

— Ши убшэн удбэр гэгдэжэ, нютагаа бусаа Ьэнши. Амиды 
улэхэ гуйсэд арга боломжотой байгааш. Теэд евро© ухэл уруу 
тумуулжэ, эндэ ерээ ха юмши.

— Нэмэлтэ хусэнэй саг соогоо хурэжэ ‘ерэЬэндэ, Содном, 
Ьайшше хургэнэб. Тэрэгуй бидэнтэй юун болохо бэлэй? Мэдэхэ 
хэлэхын ямаршье аргагуйл. Саг соогоо ерэЬэн туЬаламжынту- 
ля0  Ьайн даа.

— Намда энээн тушаа Ьайниие хургэЬэнэй улуу. Тэдэ ху- 
буудтэл Ьайниие хусэхэ еЬотойш.

— Саг соогоо ерэЬэн ту11аламжа. Тэрэгуй олонхимнай хо
сорон Ьалаха байгаа.

Бааторов харюудань юушье дуугарангуй, дайшалхы пози- 
пиин урдуур тарайлдаад хэбтэ11эн фашистнуудай хуурнуудые 
хараха юм. Тиигээд Дугар тээшэ эрьежэ:



— Эдэ фашистнуудые худеелуулхэ шухала,— гэбэ.
— Ойлгостой, Содном. Мунее дулаанай саг. Тургэн унэр 

орохо. Юрдео Ьуни худеелуулхэ болонобди.
Дугар Содномдол адли дайшалхы позиципнгоо урдахи 

фашистнуудые хаража, ойгоо гутаЬандал досоогоо хубидхыень 
ойлгожо, амаарнь rapaliaH хара шулЬее болюулжа ядана. Гоо- 
жоод болихо юм бэшэ. Бул беелжэИэйб даа гэжэ Дугар наман- 

шалхаараа болоно.
Эгээ энэ уедэ батарейн ажахын дарга-старшина Лойко бии

болоод:
— Нухэр подполковник, капитан Цыбиковэй хандахые 

зубшеегыт!— гэжэ сэрэгэй гуримаар е1юлбо.
— Хандагты!
— Нухэр капитан, манай батарейн сэрэгшэдЬээ, мун 6aha 

дайшалхы харуулай сэрэгшэдИээ гээлтэ угы. Бидэндэ туЬалхаа 
ерзЬэн сэрэгшэдИээ долоон сэрэгшэд баатарай ухэлеер унаа. 

Табан хуниинь шархатанхай.
— Нухэр старшина, нэн туруун ееЬэдынгно баатарнуудые 

худеелуулэгты. ШархатаЬан сэрэгшэдтэ туруушын туЬаламжа 

узуулэгдээ ха гу?
— Узуулэгдээ, нухэр капитан.
— Тиигээ haa, тэдэ сэрэгшэдые медсанбадта абаашагты.
— Мэнэ гэИээр дуургэлтэ болгохобди, нухэр капитан.
— Нухэр старшина, ол-зологдоИон фашистнуудые асуужа, 

ямар зорилготойгоор наашаа ерэ11ыень элируулэгтыл даа, — 
гэжэ Цыбиков Лойкодо захирба.

— Мэнэ гэЬээр асуухаб.
— Зорнлгыень элидуулээд, намда дуулгаарайт.
Дугар досооИсонь хара шулЬэнэй адхаржа зобоо1юн дээрэ- 

Иээ фашистнуудые харахашье дураниинь угы. Шолмосуудай 
нэгэл янзагуйгявр гутаЬан эхуун унэрЬее ойнь гутажа, тэдээн- 
дэ дутэлхэшье дураниинь угы байжа, асуулта хэхыень старши
на Лойкодо даалгаа ха юм. Тэрэнь немец хэлэ бага зэргэ мэ- 
дэдэг. ТиимэЬээ фашистнуудай ямар зорилготойгоор добтолгодо 
ороЬыень элируулжэ шадаха.

Нэгэ хэды болоод, старшина Лойко хурэжэ ерээд:
— Нухэр подполковник, капитан Цыбиковтэ хандахые 

хэгдээ,— гээд, хоолойгоо ?aha6a.
— Юу элируулээбта?

— Тэдэ фашиетнууд бэшэ, хаоин ородууд лэ.

— Ородууд?..— гэжэ Цыбиков Бааторов хоер нэгэн доро 
дуугараад, гайхашаа бараЬандал старшинае гэтэжэ оробод.

— Тон зуб даа. Ородууд!
— ХаанаЬаа ородууд бии болоо хаб?— гэжэ Дугар асууба,'



— Ородой сулеорзлгын армиин сэрэгшэд.
— Нухэр старшина, ямар зорилготойень элируулээ ха гут?
— Элируулээ.
— Юун гэнэд бэ?
— Нейтральна - талмай дээрэхи манай батарейе у™  хэхэ 

сахиралтатай юм хаш.
— Ушее...

— Ямар пасть гу, али соединени фронтын энэ участогта 
хамгаалалга хэнэб гэжэ элируулжэ ошохо зорилготой юм хаш, 
нухэр капитан.

— Шудхэрнууд! — гээд, Цыбиков нюдаргаа монсойсо ба-

жууба.

— ШудхэрнуудЬээ доро ааб даа,— гэбэ Лойко. '
Дугаров туру у линйдэхи акацинуудые шэртэжэ, нэгэ хэды

соо дуугарбагуй. Тэндэ баЬал хунууд мулхихэдэл болобо. Юрын 
нюдвер оножо хЕфанагуй губ гээд, стереотрубаагаараа шагааха 
юм. Хунууд мулхинэ гэжэ дэмы хараЬан байжа болоо хаш : 
юуншье харагдабагуй.

— Дугар, тэдэ шолмосуудые ошожо харая ,— гэжэ Баато- 
роз ду\гарба.

— Ямар шолмосуудые гэнэш, Содном?
— Фашистнуудта бэеэ худалдаЬан шудхэрнуудые. Дайса

най тал?.да ороошод ямар байдаг юм бэ? Харая.
— Содном, тэдэ шолмосуудЬаа оймни гутажа, охидоЬомни 

хурэиэ,— гэбэ Цыбиков.

— Харахаа ошохогуй гэбэ гуш?
— Ошохол болоо бэзэбди даа.

Тэдэ хоерой хурэжэ ерэхэдэ, фашистнуудта бэеэ худалда
Ьан солЬгууд нуугын хана тушэнхэйнууд Ьуубад. УнтаЬан хэ- 
бэртэйнууд, Бодото дээрээ хуби заяаемнай хайшан гэжэ шиид- 
хэхэнь ааб гэжэ Ианаа унеендэ абтаад, унтааша болонод ха гэ
Ьэн тобшолол Дугар хэбэ. Юуншье гээд тэдээнтэй дуугаралда- 
ха дураниинь Цыбиковтэ огто угы. Гансал охидоЬониинь ху
рэжэ зобоохо юм. Тэдэ урбагшадай хажууда ерэЬэндээ, урмаа 
хухаран, юундэшье гараа ургэхэ шадалынь Ьалашахадал бо
лобо.

Тздзэнэй нэгэн дээрэ нюдэдынь тогтожо, энэ шолмосые 
хаана хараа бэлэйб гэжэ Дугар ойЛгожо ядана. Госпитальдо 
хамта хэбтээ гээшэ Ьэн ха губ гэжэ еерЬеен асууха юм. Яаха- 
даашье хараЬан шарай. Теэд уулзаЬанаа Ьананагуй. Магад пар
тизан отрядтань иимэ сэрэгшэ бии байгаа гээшэ Ьэн ха гу? 
Хэн бэ? ТиигэЬээр Витебск шадарай Толмачево тосхондо боло- 
Ьон партизан отрядуудай командпрнуудай хуралдаан Ьанаан- 
дань ороодхпбо. Партизанууд гээшэбди гэжэ ееЬэдыгве сонос-



хоод, дээрмэдэлдэ тонолго хэжэ, партизан отрядуудай нэрэ хун- 
дые нютаг зоной дунда хухалха зорилготойгоор фашистнуудай 
эмхидхэЬзн Абрамовай «партизан отряд» !1анагдашаба. Хурал- 
даанда ерэЬэн Абрамовые булэг дээрмэшэдтэйнь хиналтада 
абаад, тэдээн coohoo хоерынь харгышанаар абажа, шолмссуу- 
дай буу зэбсэгыеиь хуряагаад, тэдээниие хиналтада абаха гэжэ 
хоер рото партизан сэрэгшэдые толгойлжо, баазадань ошоо Ьэн. 
Тэрэ харгы заагшадай нэгэниинь хаш. Набтар будууниинь хэн 
бэлэй даа гэжэ Дугар нэрэ обогыень Ьанаха юм бэшэ.

— Дугар! — гэжэ Бааторов турэл буряад хэлэн дээрээ асуу
ба.— Нээрээ Ьаа, беелжэхэ гэнэ ха гуш?

— Эдээнэй нэгэниинь минии таниха шудхэр. Теэд нэрэ 
обогыень Ьананагуйб.

— Алиниинь бэ?
— Тэрэ наанахи хабтагай нюуртай, табхарынь. А, Ьана- 

жархибаб...
—  Хэн бэ?
— Каленых... Абрамовай хуйхэриуудэй буу зэбсэг хуряа- 

хадамнай харгышалжа ошоЬон дээрмэшэн,— гээд, Дугар тэрээ
нэй хажууда ошожо, мурыень тулхижэ захирба.— Бодол даа.

Тэрэ шолмос нуугын ханаЬаа тулаад бодобо.
— Намайе танина гуш?— гэжэ Дугар тэрээндэ хандаба.
УрдаЬаань хаража зсгеод гээд, тэрэ толгойгоо Ьэжэжэ:
— Угы!— гэбэ.
— Би шамайе танпнаб: Каленых!
Обогоо дуулаЬаар, тэрэ саашаа сухарижа оробо.
ТингэЬээр Дугар нэрыень Ьанажархиба.
— Федор Каленых — Абрамова и «партизан отрядай» 

губши даа.

— Нухэр капитан, намайе хаанаЬаа мэдэхэ юмта?
— Партизан отрядуудай командирнуудай хуралдаан дээ

рэ Абрамовые ерэлсэЬэн сэрэгшэдтэйнь хиналтада абаа Ьэмди. 
Тэдзэнэй хоерыиь газаршалжа, бидэииис отрядайнгаа баазада 
абаашаа Ьэн. Бниэнние газаршалагшадай нэгэниинь ха гомши, 
— гэбэ Цыбиков.

— Нухэр капитан, тэдэ сэрэгшэдэй дунда та ябалсаа Ьэн гут?
— Тиигээ. Тэрэ отрядай комапдираар ябаа Ьэм.
— Нухэр капитан, хаанаЬаа Ьанажа, худалаар хэлэнэбта?!
— Юун дээрэЬээ худал гэнэбшн?

— Тэрэ отрядай командир тарган хун Ьэн. Харин та Ган

са я'пан туранхайт. Тпихэдэ ямаршье ушарта командираар 
ябаагуйт,— гэжэ Каленых Talia дурэбэ.

— Нухэр старшина,— гэжэ Дугар Лойкодо хандаба.— Эдээ- 
шше'’дивизиин штабта тургэн абаашажа тушаагты.



— Мэнэ гэЬээр дуургэхэбдн, нухэр капитан.

— Шамдагты.
Федор Каленых Бааторовые Ьонирхон хаража оробо. Юун

дэ Содном Гэрэлтуевичые хараа юм гэжэ Цыбиков Каленых 

дээрэ харасаяа тогтообо.
— Каленых, юундэ намаар Ьонирхобош?— гэжэ Бааторов 

тэрзэнЬээ асууба.
— Партизан бригадын комиссараар худэлее Ьэн шуут.

— Тиигээ.
— Тинхэдэ танине хорсохо даабаритай аад, бодото байдал 

дээрэ бэелуулхэ арга олдоогуй бэлэй.
— Тиимэ даабаритай Ьэн гуш?.. Хэн тиимэ даабари угве 

Ьэнби?
— Эрих Шварц. Внтебскын захиргаанай дарга.
— Суглаанда уряал ерэнхэй, юу хэхэмнайб гэжэ ошоЬон 

байхабди.
— Тинхэдэтнай юун гээ Ьэм?
— Заатагуй тэрэ суглаанда ошогты. Аргын олдоо haa, пар

тизан командпрнуудые усадхахат гэЬэн юм. Хэн нэгэнтнай Б а
бушкин отрядта улэхые оролдохо. Тэрэ отрядай удмаршадай 
нэгэн болохо зуун зугэй хунние заатагуй усадхаха тухай даа- 
барн у г ни юм. Теэд манай «отряд» хосорон Ьалаа Ьэн ха юм. 
Би танан отрядай буридэлдэ улоншье haa, танине усадхаха 
таатай зохид саг оложо шадаагуй Ьэм,— гэжэ Каленых дуугай 

болобо.
— Ямар эрхэ байдалда дахин фашистнуудтаа бусаа ху-мши?
— Бабушкин отрядай командираар худэлНэн Мышкин на- 

майе таняад, тушааха захиралта угэЬэн байгаа. Тиихэдэнь ба- 
рнгдангуй, тэрьедэжэ ошоо Ьэм...

— Старшина, тургэн абаашагты. Юун хун бэ гэжэ энэ 
Каленых тухай намайе рапорт бэшэхэ гээрэпт Роман Минее- 
вичтэ. Намшъегуйп-юр Роман Минеевич энээниие таниха ха 
юм. Таняагуй юм Ьаань, хэн гээшэб гэжэ хэлээрэйт.

— Ойлгостой, нухэр подполковник.
Бааторов Цыбиков хоерой батарейнгээ КП-дэ ерэхэдэ, тэн

дэ ГэлэгЖамса бии болоод:
— Мэндэ сайн, нухэр подполковник!— гэбэ.

— Мэндэ, нухэр Ш агдарон!— гээд, Бааторов Гэлэг-Жамсын 
гарыень барижа амаршалба.— Зай, фашистнуудые сохижо бай- 
па губдп?

— Муу бэшээр сохинобди.

Шагдаропой харюуе шагнажа, Ьайрхахыень хэлэхэ гут гэ
жэ Дугар дураа гутаба. Юуб гэхэдэ, Дугар воров дайсаниие 
хэды Ьайнаар сохеошье Ьаа, энээн тушаагаа шиидшье гэдэг-



гуйл. Тиигээд лэ Гэлэг-Жамсын Бааторовта Ьайрхахада, баЬал 

Цыбиковэй охидоЬон хуреедхибэ. Теэд хунуудэй хажууда охи- 
хо гуш даа, хэды хара шулЬэнэйнгео гоожохо гээшье Ьаань, 
бэеэ барихал баатай болобо.

Баатаровай хажууда сержант Нима Ванчиков бии болоод:
— Мэндэ сайн, нухэр подполковник! — гэжэ сэрэгэйхеэр 

еЬолбо.
— Мэндэ, сержант!— гээд, Бааторов тэрээнэй гарые адхаба. 

— Нютагтаа байхадаа намайе харадаг Ьэн гуш?
— Санагада Ьуража байхадам, манай Ьургуулин Ьурагшад- 

тай хеерее хэдэг бэлэйт.
— Юун тухай хеерэдэг Ьэн бииб?
— Эрхуу хото тухай, ушее Эрхуудэ Ьуража байЬан ту- 

хайгаа хеерэдэг бэлэйт.
— Нээрээшье, Эрхуу хото тухай хеерэдэг Ьэм,— гээд, за- 

луу хубуун Нимын убсуундэхи шагналнуудые ннлээн хаража 
дуугарба.— «Алдар Солын» гурбадахи, ушее хоердохи шатын 
орденуудтай болон «Шэн габьяагай тулее» медальтай хадаа 
еЬотойл баатар сэрэгшэ губши даа. Хаана ямар тулалдаанууд- 
та шалгаржа, ямар баатаршалгануудые харуулЬанайнгаа ту
лее иимэ ундэр шагналнуудта хуртее бэлэйш?

— Хаана гэхэб даа,— гээд, Нима юушье хэлэбэгуй .
— Тиибэшье...
— «Шэн габьяагай тулее» медаляар Сталинградта шагнаг- 

даа хум. Украиные сулеелЬэн байлдаануудта хабаадаЬанайм 
тулее «Алдар Солын» гурбадахи шатын орден зуулгээ юм. 
Хэрэм хото Познаньдахи дайсаниие хуреэлэлсэжэ усадхалса- 
Ьанайнгаа тулее «Алдар Солын» хоердохи шатын орденоор 

шагнагдаа Ьэм. -

— Бэрхэш, сержант!
— Эхэ орондоо алба хэхээр хэзээдээ бэлэнби.
— Нима, ушее «Алдар Солын» нэгэдэхи шатын орденоор 

шагнагдахаар дайсаниие сохииш даа.
— Юреел тогтог!

3

Бааторовай нюдэд тэрээнэй урдаЬаа сэхэ ерэжэ ябаЬан 
ахалагша лейтенант дээрэ тогтошобо. ТаниЬан хун. Теэд хэн бэ 
гэжэ танинагуй. Хэзээ хаана энэ ахалагша лейтенанттай уулза- 
Ьанаа Ьанажа шаданагуй. Тон таниЬан шарай.

Магад ондоо хэн нэгэнтэй адлидхажа Ьамарна ха губ гэ
жэ Бааторов еерЬэен асууха том. Дивизиинь штабта иимэ офи



цер угы. Али ямар нэгэн полкдо гу, угышье haa, батальон 
болон ротоиууудга хараЬан байжа магад.

Тэрэ офицер бури дутэлжэ ерэбэ. Бааторовай лаг хажуу- 
дань хурэхэдэнь, нуугын ханада няалдажа, зайсаад угэбэ. Б аа
торов тэрээндэ ияалдаад шахуу алад гарахадаашье танибагуй. 
Жолоошои Олег Поповыньшье тэрээнэй хажуугаар гараад, гуй- 
хэЬее тээ наагуур хойнонь уухилха юм.

Бааторов нуугын нугаляагай саана орож о зог гээд, жолоо- 
шонойигоо хусэжэ ерэмсээр:

— Бидэндэ гайсажа угэЬэн офицер ямар иолкынхиб? Мэ
дэнэ гуш, Олег?— гэбэ.

— Тэрэ ахалагша лейтенантые хараагуй гээшэ хаб..
— Магад хараЬаи байжа болоош! Ьанахые оролдол даа.
Олег нилээн дуугай зогсобо. Сабхиингаа хоншоороор шорой

дээрэ «Попов» гэжэ бэшэжэрхибэ. Толгойгоо ургэжэ, мунеехи 
офицерэй ошоЬон тээшэ хараба. Теэд тэрэнь угы байба. Тиигээд 
эрьежэ:

— Ьананагуйб,— гэбэ.
— Юу Ьананагуйбши?
— Тэрэ ахалагша лейтенантые хараЬанаа Ьананагуйб.
— Тон танил шарай. Теэд хаана уулзаЬанаа бишье Ьана

нагуйб,'—гээд, Бааторов бухы анхаралаа тэрэ ахалагша лейте- 
паитыи танил- шарайда хандуулжа, нууга соогуураа зам а а ур
гэлжэлуулбэ. Али тэрээниие танил шарай гэжэ хии хооЬон 
юумэи толгойдонь они болоно ха гу? Зобохо эсэхэдээ, тиигэжэ 
хиигээр харагдаха ушарнууд али олон байдаг гэжэ зоной дунда 
хэлсэдэг ха юм.

Тиигэжэ Бааторов нууга соогуур урагшаа жудхэхэ Ьамбаан- 
даа мунво унгэрЬэн ахалагша лейтенантые хэн гээшэб гэжэ асуу- 
Ьаи шэгтээл ябаба. Магад тэрээнтэй Уфа шадар евЬэдынгев 
дивизи эмхидхэлсэжэ байха уедое ушарЬан байбалтай? Теэд 
тэндэ дивнзидэнь ерэЬэн офицер бухэнтэй еврее хоорэлдэЬэн 
лэ. Муневхи ахалагша лейтенанттай уулзаа л^шараагуй ха. Али 
уулпгаашье Ьаа, ыартаа ха гу? Магад госиитальдо эмнуулжэ 
хэбтэхэдэнь, тэндэ эмнуулЬэн байхадаа болохо. ШархатаЬан 
сэрэгшэдэй халаадаар ябахадань тэрээнтэй уулзаЬанаа Ьанана 
гэзшэ ха гу? Юрдее госиитальдо хэбтэхэдээ, ямар хунуудэй 
еертэйнь уулзаЬыень Ьанахадань, ухаандань багташагуй олон 

ха юм.

Госпиталиин халаадтай сэрэгшэдые лейтенант гу, али 
капитан гу, угышье Ьаа, майор гу гэжэ мэдэхэнь тон бэрхэтэй 
агша. Теэд офицернуудэй иалатанууд юрын сэрэгшэдэйхиЬээ 
ампндаа бэлэй. Ямар палата соо хэбтэЬээрнь мэдэжэ, офицер
ГУ , али Ю рЫ Н  СЭрЭГШ Э гу ГЭЖ Э МЭДЭХЭШ . ЮрЫН СЭрЭГШ ЭТЭЙ XB0-



рэлдэнэб гэхэдэшни лейтенант гу, али капитан болошохо; угы- 
шье haa, ямар нэгэн командиртай хверэлдэжэ байнаб гэхэдэшни 
юрын сэрэгшэ болошохо гайтайхан байдаг бэлэйл. Жэшээнь, 
Бааторовые госпиталиин захиргаан!1 аа гу, угышье Iiaa, еерыень 
эмнэдэг эмшэдЬзэ ондоо хэншье партизан бригадын комиссар 
гэжэ ыэдэхэгуй байЬаниинь дамжаггуй.

Бааторовай штаСтаа хурэжэ ерэхэдэнь, полковник Сулоянов 
блиндажынгаа хажууда игаажа байба. Тэрээнэй шарайгаар 
тухайлжа, юунЬээшьеб ехэл хухиЬэн хэбэртэй гэжэ тобшолол 
хэбэ.

— Мэндэ, Содном!—гээд, полковник гарыень адхажа 
амаршалба.

— Мэндээ мэндэ, Мустафа Шарипович!
— Содном, сэбэр агаарта ябаЬанЬаа болоо ха гуш, залуу 

хубуундэл харагданалши.
— Мустафа Шарипович, арай дэмы дуугарна гээшэ хат! — 

гээд, дивизиин командирай баярлаЬан шалтагааниие таахые 
оролдобошье, тиимэ зуйтэй тобшолол хэжэ шадабагуй.— Нухэр 
полковник,, энээгээрнай Ьонин юун боложо байнаб?

— Ьониншье хомор даа. Ехэ худэлеен углве мунее боло- 
хонь хаш.

— Ьайн лэ гээшэ. Фашис нохосуудые тургэн лэ Ьалгаагаад 
амарха херэгтэй.

— Содном! Содном! Амарха саг орой олдохогуйл. Дайн 
байлдаан соогуур ЬандарЬан ажахыгаа Ьэргээн бодхоохо асари 
ехэ ажал хэхэбдил. Тиихэдэ ши амарха тухай хеерэхэш.

— Нээрзэшье, заха узууртэнь гарахаар бэшэ ажал бидэ- 
ш не хулеэнз. Худэлхеерее болохобди. Мустафа Шарипович, 
дайнай Ьуулдэ юу хэжэ, хаана худэлхэбта?

— Тон туруун дайн байлдаанЬаа амиды мэндэ бусаха хэ- 
рэгтэй.

Нилээн дуугай байдал ургэлжэлбэ. Бааторов дивизиин ко
мандирай хухиЬэн шалтагааниие таажа шадаагуйдее голхорно. 
Гэбэшье бухэли хоногой туршада полк, батальон болон ротонуу- 
даар ябажа, ехэ тулалдаанай урда тээ дайшалхы позициингоо 
туруушын линидэхгг сэрэгшэдтэй уулзажа, ехэ худэлеенэй бо- 
лохоо байхада тэдээнэй ямар байЬые гу, Ьанаа сэдьхэлыень 
мэдэжэ абаха гзэ^нэ дивизиин политотделой даргада тон ехэ 
олзо губ даа. Хубуудынь дайсан фашистнуудые мэнэ мэнэ Ьал- 
гаахамнай гэжэ хаа хаанагуй зурхее хеерэнгинууд байжа, энээн- 
Ьээ шалтагаантай Бааторовшье тогтууригуй байдалда орон ал- 
дадаг ябаа ха юм. Магад энээнЬээ удхатай полковник Сулоя- 
новшье хухижэ болоо. Али ондоо юумэнЬээшье баяртай бай
далда ороходоошье ма'гад.

Фашистнуудые 11алгаахаа байгаашье Ьаа, тэдэ шолмосууд



еерыыгее газар уЬан дээрэ шудее зуужа, inyhaa татан, бухы ша- 
далаараа бидэнтэй сохилдохо гэжэ сэрэгшэд Ьайн мэдэнэ. Дайн 
байлдаанай дуурэхэ тээшэ фашистнууд ‘Ьал унажа, эльгээ тэ- 
бэреэд Ьуухагуй гэжэ хубуудэйнь ойлгоЬониинь хуреед улее ха 
юм. Энээн тушаа идхажа, улуу ажал. гаргахагуйщ. .

— Иуниин гурбада 'бухы юумэн' худэлхэ. Комсомол залуу- 
шуулайнгаа хуралдаа урьдэхэмнай ха гу, алй угы гу?!— гэжэ 
полковник Сулоянов аалин, байдалые таЬалдуулба.— Фашист
нууд залуушуулаймнай хуралдаанда Ьаад тойб ушаруулаагуй 
юм haa Ьайн лэ Ьэн.

— Вараг бэзээ. Хуралдаан тухай хаанаЬаа мэдэхэ Ьэм,. — 
гэбэ харюудань- Бааторов. .

Сулоянов харюудань дуугарбагуй- Хэлээшыемни хаа хаа- 
наЬаань шуун узэжэ, ямар нэгэн- шиидхэбэри гаргаха гээ хаш 
гэжэ Бааторов бодохо юм. Эсэстээ, полковник Сулоянов толгой

гоо ургэбэ:
— Али залуушуулайнгаа хуралдаа болюулхамнай гу, 

Содном?
— Юундэ, Мустафа Шарипович?
— Тээсгзнэйхидээл суглаанай газарые ехэ буугаар тээр- 

мэдэжэ болохо. Угышье haa, araaphaa' добтолходоо магад.
— Зоной олоороо еугларЬан газар уруу сохилто хэжэ, 

хунуудыемнай олоор жагсаалЬад гаргаха тушаа ажал фашист
нууд бэелуулхэ гэжэ гу?

— Тиигэхэ. ТиимэЬээ хуралдаа болюулаа Ьаа гэжэ Ьананаб.
. — Бараг бэзээ.
Сулоянов баЬал дуугай. Энэл Ьанааень зобооЬон зуйл тушаа

гаа бодолготоно хаш. Нюур шарайнь энээн тушаа хэлэхэдэл 
гэнэ. Ушее ондоо юун тухай бодолготожо болохоб?

Содномой хэлэЬэиЬээ боложо, Ьанаата болоно. Юуб гэхэдэ, 
дайсанай газар уЬан дээрэ ха юм. Алхам бухэндэнь фашис 
нохосууд хоронхой, юунэй болоЬые тэрэ зандань эзэдтээ дуул- 
гажа болохол. Тэдэнь ехэ буугаарту, угышье haa, araaphaa со
хилто хэжэ, ■ гээлтэ хоролтодо оруулхал. Тиигэжэ манайхиниие 
яашгуй ехэ аюулда оруулхаЬаа гадна, болохоо байЬан добтол- 

годошье Ьаад тойб татажа болохол.
— Комсомолнуудайнгаа хуралдаа унгэргэхэл болонобди. 

Таримал ой соо сугларха тухай захиралта угтэнхэй. Тиишэ 
хоёр гурбан хунЬее олон бэшээр ошохо тухай захирхабди,—гэбэ 

Сулоянов.
— Бэлэдхэл хээ хадаа бэелуулхэ болохомнай ха юм. даа, 

Мустафа Шарипович.
Бааторов полковнигой хойноЬоо хэды алхаад:
— Мустафа Шарипович, гэртэхюулЬээн бэшэг абаа гут?—

гэбэ.



— Юундэ тиигэжэ асуубаш?
— Ехэл хухюутэй хэбэртэйт.
Сулоянов нюдэдеерве энеэбхилэн, урдаЬаань харад гэжэ, 

нилээн дуугай зогсобо. Тиигээд ганса нэгээр алхалжа, гурбан 
алхам дутэлхэ юм. Ьуулдэнь томоотой янза узуулэн:

— Намайе амаршалхадаа болохош, Содном! Познань хэрэм 
сулоелЬэнэй тулвв ба тэндэ хуреэлэгдэЬэн фашис булэгые усад
хаха талаар хэгдэЬэн байлдаануудта манай дивизиин хубита 
бии гэжэ манай гурэн турэ намайе шагнаа,— гээд, полковник 
дуугай болоодхибо.

— -Юугээр?— гэжэ Бааторов тэсэнгуй асуужархиба.
— Ленинэй орденоор.
— Энэ ехэ шагналаартнай дашарамдуулан танине амар- 

шалхыемни зубшоогыт!— гээд, Бааторов гарыень бариба.
— Генерал Чуйков амаршала'а Ьэн. Тиигэжэ амаршалЬан 

хоёрдохн хуннинь ши болобош, Содном! Ьайн даа!
— Тнидэ танине шагнаха байгаа ха юм.
— Содном, юумэ бухэн саг соогоо губ даа. Теэд ганса на

майе шагнаа бэшэ,— гээд, Сулоянов часыгаа хаража, дуугай 
болобо. —

Полковнигой саашань ургэллолуулхые хулеэжэ, Бааторов 
дуугарбагуй. Теэд нугоодэнь удааншье хулеэлгэбэгуй:

— Шинии нухэр, партизан командир, мунво манай батарейн 
командир болоЬон, капитан Цыбиковые баЬал Ленинэй орденоор 
шагнаа.

— Ленинэй орденоор!— гэжэ Бааторов нилээн дуугай байд 
гээд ургэлжэлуулбэ.— Совет Союзай Геройн хундэтэ нэрэ зэргэ

-олгохо байгаа.
— Ш амарланхаар шанга бажуу гэдэг юм, Содном.
Сулоянов Содном хоёрой газаа наранда Ьуужа арай хоол

баряад байхадань, дивизиинь частьнуудЬаа комсомолшууд ху- 
ралдаанда сугларжа эхилбэ. Газар дороИоо гарашаЬандал ба- 
рандаа тэдэ нэгэн доро шахуу бии болоод, штабай блйндажЬаа 
хоёр зуугаад метрын зайдахи таримал нарЬан тужа соо обоорол- 
дохо юм. Дивизиин политотделой захиралта дуургэлтэ болгон, 
комсомол сэрэгшэд барандаа нэгэ муЬэн хурэжэ ерээ губ даа. 
Дайи байлдаанай ямаршье эрхэ байдалда хуралдааниинь зар- 
лагда!1ан саг болзор соогоо ажалаа эхилхэ ёЬотой гэжэ комсо
мол сэрэгшэд Ьайн мэдэнэ. ТиимэЬээл барандаа нэгэн доро 
шахуу суглараа.

Бааторов нарЬан тужын тэг дунддхи столой дэргэдэ зог- 
сожо, хуралдаанда гэжэ Ь.унгагдаад, мунея эндэ суглараад бай- 
Ьан делегадуудта анхаралаа .хандуулан, тэдэннне шэртэхэ юм. 
Уфада эмхндхэгдэЬэн дивизиин буридэлдэ орожо, фронт ерэЬэн 
комсомолшуудай олонхинь эндэ угы. Тэдэ Эхэ оронойнгоо эрхэ



сулеегэй тулве байлдаайууд соогуур унаХйЬаа гадна, шархатаад 
госпитальнуудта ябуулагдаЬан байи<а болоо хаш. Комсомол- 
шуудай олонхинь еерынь орой хараагуй хунууд. Тиихэлээрээ 
дивизиингээ яИала гээлтэ хоролтодо ороЬые ойлгон голхор- 
бошье, Бааторов энзэн тушаагаа залуушуулда мэдуулхэгуй гэжэ 
бэеэ баряадхиба. верынь мэдэхэ олон лэ офицернууд дивизиин 
дайшалхы позицинууд дээрэ харагдахаа болинхой. Ганса энэ 
ушарынь олон лэ сэрэгшэдээ гээИыень гэршэлнэ.

Столон дэргэдэ дивизиин командир СулояновНаа гадна, 
штабай начальник подполковник Мышкин болон полкнуудай 
командирнууд, мун баНа арбаад комсомол сэрэгшэд Ьуури 

эзэлбэд.
— Нухэр подполковник, эхилхэмнай ха гу?— гэжэ Сулоя

нов Еааторовта хандаба.
— Залуушуул бухы часть болон подразделенинуудЬээ 

суглараа. Эхилээ губди даа,— гэжэ Бааторов харюусаба.
Хюреедэмэл шуурхинууд дээрэ тёосо хадажа бэлдэгдэЬэн 

Ьуурннууд дээрэхи комсомолшууд дуугаа замхажа, аалин 

байдал тогтобо.
Дивизиин командир полковник Сулоянов бодожо, залуу- 

шуулые шарайшалан, нилээн зогсоод:
— Ерэхэ ёИотой комсомолшууд барандаа суглараа. Хун- 

дэтэ залуушуул! Хуралдаагаа нээхэ тушаа ямар дурадхал бай- 

хаб?— гэжэ хандаба.
— Нээеэ! Эхплэе!— гэжэ харюудань соностошобо.

— Хундэтэ комсомолшууд! Дайн байлдаан соогуур тоогуй 
олон ксммунистнууд болон комсомол залуушуулнай, олон тоото 
сэрэгшэднай фашистнуудые сохихо талаар баатарлигаар тулал- 
дажа унаа.

Хундэтэ делегадууд! Тэдэ дайшалхы нухэдэйнгве дурасхаа- 
лые минутын туршада хул дээрээ зогсожо мунхэлэебди!— гэжэ 
полковннгой хэлэхэтэй адли делегадууд барандаа бодожо, шэ- 
руун шарайнуудые харуулан, дуугай зогсобод.

— Ьуугты!— гэжэ полковник хэлээд, комсомолшуудай hyy- 
Иан хойно ургэлжэлуулбэ.— Дивизиин политотделой дарга под
полковник Бааторовта угэ угэнэ.

АляаИадай гиинан ниидэжэ, шэхэнэйнгээ хажуугаар гара- 
хыс мздэрэн Бааторов бодоод:

— СССР-эй Верховно Соведэй Президиумэй даалгабаряар 
манай дивизиин командир полковник Мустафа Шарипович Су- 
лояновта дайсаниие сохихо талаар габьяатай байЬанайнь тулее 
манай агууехэ багша Ленинзй орден зуулгэхые зубшеегыт!— гэ- 
хэтэпнь адли альга ташалган лажагашана.

Альга ташалганаь замхахатай сасуу Бааторов бишыхан 
улаан хсбдо coohoo орден гаргажа, тэрээнээ Сулояновай убсуундэхи



орденуудай хажууда хадаба. Энэнь полковнигто зуулгэИэн 
хоёрдохи Ленинэй орден бэлэй.

Бааторовай полковнигой гарые барижа, Иайниие хусэм- 

сеерынь, альга ташалган 6aha нарьяшаба.
— Хундэтэ комсомолшууд!—гэжэ Бааторов альга ташал

ганай замхамеаар хэлэжэ оробо.— Фашистнуудые сохиходоо, 
шэн габьяатайгаар дайлалдаЬан сэрэгшэдтэ шагналнуудые ди
визиин командир полковник Сулоянов барюулхань.

БаЬал альга ташалган нарьяшаба.
Полковник Сулоянов гимнастеркаяа хоер тээшэнь тэгшэл- 

жэ заЬасагааба. Ьуулдэнь тэрэ хуралдаанай делегадуудта ан- 
харалаа хандуулжа, хун бухэн дээрэ харасаяа тогтоогоод:

— Хундэтэ делегадууд! Дайсаниие сохихо талаар шэн зо- 

ригтойгоор тулалдажа, баатаршалга гаргаИанайнгаа тулее ма
най дивизиин гушаад командирнууд болон сэрэгшэд гурэн 
турынгее орден болон медальнуудаар шагнагдаа. Манай баа- 
тарнуудта шагналнуудыень барюулхыень намда даалгагдаа 
юм,— гэЬэнэйнгээ удаа хоолойгоо заЬаад хэлэжэ оробо.—Под
полковник Роман Минеевич Мышкин, манай дивизиин штабай 
дарга Ленинэй орденоор шагнагданхай. Энэ Ундэр дээдэ шагна- 
лыень зуулгэхые зубшеегыт!

Альга ташалган нарьяшаба. Тэрээнэй замхамеаар, полков
ник президиумэй столой саанаИаа гаража ерэЬэн подполковниг- 
то ордениинь зуулгэжэ, гарыень барижа тэбэрин таалаба.

Тиигэн сасуун баЬал альга ташалган бпттптпобо.
— Капитан Цыбиков Дугар Гармаевич— батарейн коман

дир, мэнэ Ьая болотор ехэ буугай наводчик ябажа, дайсаниие 
сохиходоо 1944 оной ноябрь hapahaa эхилжэ, мунее хуртэр 
фашис табяад танкнуудые шабын тумэр болгоо. 1941 — 1942 
онуудта томо партизан отрядые толгойлжо, фашистнуудые со- 
хиЬон туухэтэй. Капитан Цыбиковые манай парти, правитель
ство Ленинэй орденоор шагнанхай.— гэхэтэйнь адли альга та
шалган боложо, президиумдэ Бааторовай арада ИууИан Цыби
ков полковнигто дутэлбэ. Полковник ордениинь гимнастеркадань 

хадаад, гарыень барнИанайнгаа удаа тэбэрижэ:

— Цыбиковтэл фашистнуудые сохижо, шэн габьяа ха- 
руулха гээшэ сэрэгшэ бухэнэй, тэрэ тоодо комсомолшуудай, 
арюун уялга мун. Хундэтэ делегадууд, капитан Цыбиковтэл 
фашистнуудые сохихыетнай уряалнаб,— гэхэдэнь, альга ташал
ган боложо, полковник замхатарынь дуугай болоод нэмэбэ.— 
Капитан, улам ольИо галтайгаар фашис нохосуудые сохижо, 
илалтын удэрэй найрые улам тургэдхэлеэхыеш юреонэб!

— Совет Эхэ орондоо алба хэхээр хододсо бэлэнби!— гэжэ 
Цыбиков харюусаба.



Бааторов Дугарые тэбэрин таалаад:
— Убгэжеел, ушеел 1тйса дайсанйие сохихо болонолди даа, 

— гэбэ.
— Энээн тушаа Ьанаата болоНоной улуул .даа,— гэбэ ха

рюудань Дугар.
Бааторов Дугартай тугаарай Ьайса хеерэлдэжэ урьдее- 

гуйдее халаглан Иууба. Юуб гэхэдэ, Дугар эгээл Ьуулдэ бии 
болоо. Тиигээд Ьайн мэндэеэщье хэлсэхэ аргань олдоогуй. Убшэн 
улбэр гээд гсспитзль ябуулха гэЬэн нухэрынь буладтал хатуу 
бэетэй бай1тн тула убшее диилэжэ, табяад фашис танкнуудые 
Ьалгаагаа. Тиигээд гурэн турынгее дээдын шагналда хуртее. 
Эгээл энээн дээрэЬээ Бааторовай сэдьхэл баяраар халина. ЁИо- 
ч-сйл баатарай тухай баатар губши даа гэжэ нухэр тушаагаа 

тэрэ сэдьхэхэ юм.
Шагналнуудые барюулга нилээн болобо. Тэрээнэй дуурэм- 

ссэр, Бааторов hyypuhaa бодожо:
— Хундэтэ делегадууд, мунеедэрэйнгее хуралдаан дээрэ 

зубшэн хэлсэхэ зуйлнай гэхэдэ «Дэлхэйн арадуудые фашизмын 
богоолшолгоИоо абарагша совет сэрэгшын нангин уургэ»,— гээд, 
комсомолшуудай бодожо узэхын тула нэгэ хэды зай угеед нэ- 
ыэбэ.— Зубшэхэ зуйлнай ойлгостой ха гу?

— Ойлгостой! — гэжэ дарьяшана.
— Нэмэхэ юумэн бии гу?
— Угы!— гэЬэн комсомолшуудай угэнууд дуулдана.
— Тиигээ haa зубшэхэ зуйлее баталаябди!— гээд, Бааторо- 

гай гараа ургэмсеер, комсомолшуудшье ургэбэ.

Подполковнигой Ьуумсаар, полковник Сулоянов бодожо:
— Элидхэлэй угэ дивизиин политотделой дарга подполков

ник Бааторовта угтэпэ,— гэжэ соносхобо.

Бааторов hyypuhaa бодожо, хоолойгоо заЬажа нэгэ хэды соо 
хунуудые хараад:

— Хундэтэ комсомолшууд! Бидэ дурбэн хатуу шэруунээр 
юунтэйшье жэшэшэгуй жэлнуудые дабажа гараабди. Аяар энэ 
дурбэн жэлэй хухасаа соо яашгуй ехэ гээлтэ хоролтодо opoho- 
ноо хэмнайшье мартаха сЬогуй. Хатуу шэруун дайн байлдаан 
соогуур олон миллион сэрэгшэднай Эхэ оронойнгоо эрхэ сулее
гэй ба зол жаргалай тулее ами Hahana угее. Хэдэн мянгаад 
hyypHH, городуудыемнай фашистнууд унэЬэн тоброг болгоо. 
Хэды гэЬэн хубууд, басагаднай, багашуулнай фашис богоолшол- 
годо туугдажа ошоод, ё1ютойл тамын оёорто зобожо байнхайл.

Фашистнуудай эшээн уруу гунзэгырэн орохо буреэ турэл 
оронойнгоо олон(юо олон хунуудые кондлагерьнуудЬаа сулеел- 
жэ, тэдээнэй 3o6ohoH тули1:ые ееЬэдынгее нюдеер хаража, яаш
гуй ехэ гашуудалда абтанабди. Тиигээд немец бухэниие усадхан



Иалгаажа, хоро yheeree абахаар шудее зуужа, шулЬое зал-, 
гинабди...

НарЬан тужа соо зэдэлЬэн Бааторовай хэлэИэнэп удхыс ха- 
дуун абаха гэжэ Дугар анхаралтайгаар шагнана. Тэрээндэ соиет 
хунуудэй, тэрэ тоодо сэрэгшэдэй, баатаршалганууд тобойсо ха- 
рагдахадал болоно. Москва шадарай агууехэ тулалдаанда хэм- 
жэшэгуй ехэ шэн зориг харуулжа, фашистнуудые бута сохёо. 

Ьэн ха юм. Тнихэдэ дайсанай большевигуудэй ниислэл Москвае 
углее мунее эзэлхэмнай гэжэ бухы дэлхэйн хунуудэй дуулахаар 
Ьухиржэ байхадань, тэдэ шолмосуудай Ьээрые хуха сохёо Ьэн 
губ даа. Энзэнэй эсэстэ, тэдээниие МоскваЬаа сааша хэ^эн зуу- 
гаад модо газарта намна’а Иэн. Энэ асари ехэ илалта Эс,гэ оро- 
ноо хамгаалгын агууехэ дайнай туухэдэ туруушын эрхим liyy- 

ринуудай нэгые эзэлээл.
Тэрэ уедэ Дугарай партизан отряд фашистнуудтай тулалда- 

жа байгаа. Хэсуул Ьэн даа. Партизануудые угы хэжэ, хойшогуй 
усадхаха зорилготойгоор фашистнууд олон лэ удаа оеЬэдынь 
бахалуурдахаЬаа тээ наагуур аашалалдаа. Тэрэ гал тумэр соо
гуур хосорон Ьалахынгаа тэндэ бурин бутэн гараад лэ байдаг 
бэлэйл.

Бааторозай партизан отрядай гол хусэн ехэпхидээ сосет 
армиин сэрэгшэд!1зэ буридэЬэн тула фашистнуудта амар зала 
узуулдэггуй Иэн гэхэдэ ЯДдуу болохогуй. Гэбэшье партизан от- 
рядуудынь айхабтар ехэ гээлтэдэ ородог бэлэй. Мунео энээн 
тушаа Ьанахадань толгойнь эрьежэ, нюдэдынь харлаадхихадал 
болодог. Энээ.нЬээ уламжалан Аленын сэбэрхэн шарай. харагда- 
хадал гэдэг. Ухаатай сэсэн басагые вереол фашистнуудай эшээн 
худар эльгээжэ 1тлгаа11андаа еерыгее муное Дугар хулисэ- 

дэггуй.
Алена энхэргэн зулгышье, угэ хуурээ хинажа шададаг, 

алишье талаараа тэгшэ басаган.

Басагые фашистнуудай эшээн худар эльгээхынгээ урда тээ 
хэдэн хоноп. хамта байхадаа, эхэнэр хундэ бии байха сЬотой 
олон лэ эрхим шанар шэнжэнуудые олоо губ дза. Аленатайями 
наЬаяа нэгэдхэЬэн ямаршье эрэ зол жаргал гээшэ хайшаа юм бэ 
гэжэ бэе. дээрээ мэдэрэн, налайха ё)юороо налайха гэжэ Ьанадаг 
ябаа.

Дэмыл тэрээниие фашистнуудай хажууда худэлхыень эль- 
гээЬэнби гэжэ мунее еерыгее хэЬээхээрээ болодог. Хэдэн фа
шистнуудые Ьалгаагаад лэ байхадан!-. комендант Эрих Шварц 
кабинедЬээн гаража, басагые буудажа урьдее гэжэ дуулдаа Ьэн. 
Теэд Алена тэрэ Эрих Шварцые буудахадаа оноогуй байгаа. 
Энэнь харамтайл гээшэ.

Дугарай нойроо сэлмэн, толгойгоо ургэн гэхэдэнь, Бааторо-



вай угэнууд нарЬан тужа соогуур холо саагуур зэдэлнэ:
— Бидэ дайсанай газар уЬан дээрэ мунее орожо ерээбди. 

Теэд иншэ сэхэ ябаад ерээ бэшэбдн. Хэды гэЬэн бэрхэшээлнуу- 
дые дабажа, хэды гэЬэн баатаршалгануудые харуулжа ерэЬыем- 
най хэмжэжэ шадаха ямаршье хэмжуур байхагуй. Гансал Ста- 
линградые, ородой агууехэ мурэн Волгые хамгаалагшадай шэн 
зорнгые, гайхамшагта хэрэгуудые зэргэсуулмээр юуншье дэл- 

хэй дээрэ олдохогуйл.
Дугарай Ьанаан Сталинград дээрэ тогтошобо. Гитлер Ста

линград тээшэ хэЬэн добтолгонуудтаа тон ехээр найдаИан юм. 
Нэгэ нюдаргадал монсойлгоод, Волго тээшэ шэдэЬэн булад хуя- 
гаар зэбсэгжэгдаЬэн днвизинуудэйнь замда юуншье тэсэхэгуй 
гэжэ тэрэ гуйсэд этигэЬэн байгаа.

Манай сэрэгшэдэй баатаршалгын гу, али шэн зоригой ямар- 
п ье буладЬаа хатуу байхыень ородой агууехэ мурэн шадар 
болоЬон гайхамшагта тулалдаан баталан угее. Росси мэнэ мэнэ 
гартамнай орохонь гэжэ ЬанаЬан хэдэн зуун мянган фашис 
сэрэгшэд Волго шадар шархяа хатааЬан туухэтэй.

Фашистнуудта энэ ехэ хусэндее этигээгуйдэнь аргагуй 
байгаа. Тэрэ монсон нюдарга болошоЬон хусые тогтоохо ба 
усадхан угы хэхэ тэнхэд шадал совет гурэндэ олдохогуй гэжэ 
фашиетнууд гуйсэд найданги байЬаниинь лабтай. Энэнь алдуу- 

тайшье бэшэл.

Бодото дээрээ манай командованиин шадал, сэрэгшэдэйм- 
най баатаршалга болон шэн габьяа фашистнуудай тусэбые буруу 
Ьурген ааб даа. Ондоогоор хэлэхэдэ, манайхин шолмос фашист
нуудые сохижо ЬураЬан байгаа. Энээн тушаа ямаршье арсал- 

тагуй.
Фашис газар уЬан дээрэхи энээхэн нарЬан тужа соо Баа

торовай угэнуудэй зэдэлхэЬээ ондоо юуншье дуулданагуй.
Тинхэлээрээ аргагуй аалин байдал тогтожо, ямар хушэр 

хундэ бэрхэшээлнуудые дабан, аяар дурбэн жэлэй туршадахи 
галзуу шанга тулалдаанууд соогуур илалтануудые туйлажа, ф а
шис газар уЬан уруу орожо ерэЬэнээ элидхэлэй угэнууд дээрэ
Ьээ эндэ суглар'пан комсомолшууд шэнээр хаража узэн, ееЬэдын 
тобшолол баЬал шэнээр хэжэ ЬууЬаниинь дамжаггуй.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын агууехэ дайнай тэн багаархи 
Курска духэригтэхи гайхамшагта танкова тулалдаанууд тобойсо 
харагдахадал болоно. Фашистнуудай дай дархи танкнуудые 
баЬал тиимэ манай танкнууд угтажа, хуягта зэбеэгуудэй обоо 
сомсо ухээриин бии болоЬые хэн мартахаб! Энэ хадаа манай 
Верховно командованиин зугЬее бэелуулэгдэЬэн стратегическэ 

туйлалтануудай эрхнм жэшээ гээшэ ааб даа.
1944-дэхи оной туршада хэгдэЬэн олон тоото холын хараа-



та добтолгонууд эдэ комсомол сэрэгшэдэй ухаанда хэды гэЬэн 
баяр баясхалан туруулэн, тобойсо бии болоноб! Энэ асари ехэ 
тулалдаануудай эгээ шухала дунгуудынь гэхэдэ, Эхэ оронойнгоо 
газар уЬан дээрэЬээ фашис нохосуудые гуйсэд намнажа шадаа 
Ьэн шуубди. Тиигээд лэ фашистнуудай хамаран абаЬан зуун 
Европын гурэнуудые сулеелхэ нангин уургэеэ бэелуулээ бшуубди.

Фашистнуудай ханинар болохо Финлянди, Румыни болон 
Венгриие убдэг дээрэнь ЬуулгаЬанаймнай ашаар тэидэхи туруу 
узэлтэй демократическа хусэниинь засаг турэеэ гартаа^ абажа, 
арад зоной гурэн турые байгуулаад, фашистнуудта дай сонос- 
хоЬон бэеэрээ мунее дайсаниие сохилсожо байЬыень мартажа 

болохо аал? Польшо, Болгари болон Югославиин арад зондо 
эрхэ сулее олгоЬыемнай тэдэнэй хэзээ мунхэдее сэдьхэлдээ 
нангинаар хадагалжа ябаха байЬаншгаь лабтайл. Юрдее ехэл 
юумэн хэгдэжэ, ехэл уЬан урдаа гэ:кэ подполковник Бааторовай 
элидхэл дээрэЬээ комсомолшуудай Ьайсахан ойлго1юниннь эли.

Содном Гэрэлтуевич стол дээрэхи кружкатай уЬанЬаа бал- 

гажа хоолойгсо дэбтээгээд:
— Хундэтэ комсомолшууд! Бидэ мунее дайсанай эшээн соо 

дайн байлдаа хэжэ эхилээбди. Манай бухы фронтнууд фашис 
Германиин газар уЬан дээрэ оронхой. Ьуулшынгээ сохилтые 
углее мунее хэхээ байнабди.

Хундэтэ нухэд! Иайн хадуун абагты: Ьуулшынгээ сохилто 
хэхээ байнабди! Теэд дайсанай ееЬэдынгее газар уЬые усэд нэтэ- 
руугээр эсэргуусэн хамгаалха гээшэнь аргагуйл. ТиимэЬээ фашис 
дэбисхэр дээгуур найрта ябаЬандал гарашахабди гэжэ ЬанаЬа- 
най улуу. Фашистнууд газарайнгаа алхам бухэниие шудеерее 
зуухаЬаа тээ наагуур хамгаалан, бидэндэ тон ехэ гээлтэ хоролто 
хэхые оролдохо.

ТиимэЬээ сэрэгшэ комсомолшууд шэн зоригтойгоор ба Ьу- 
бэлгэн ухаатайгаар фашистнуудые сохижо, аргыи олдоол Ьаа, 
гээлтэ хоролтодо орохогуйе оролдохо ёЬотойт,— гээд, нэгэ хэды 
соо делегадуудые хараЬанайнгаа удаа элидхэлээ ургэлжэлуулбэ.

Тон дутынгее нухэр Содномойнгоо ород хэлэн дээрэ эрхим 
Ьайнаар элидхэл хэхэ болоЬыень Дугар ойлгон, саанаЬаа баяр- 
лажа Ьууха юм'. Ойлгостой тодо тобшололнуудтай элидхэлыень 
комсомолшуудай тон анхаралтайгаар шагнаЬыень тэдээнэй 

нюур дээрэЬээ Цыбиков ойлгоно.

— Хундэтэ комсомолшууд! Дайсанай манай ороной газар 
дээрэ хэды гэЬэн муу муухай хэрэгуудые бэелуулЬыень Ьайн 
Ьананабди. Фашистнуудай хэЬэн муу муухай зуйлнуудэй тулее 
юрын немец хун зонЬоо хоро уЬаегео абахамнай гэжэ оролдохо 
ябадал хэншье гаргаха еЬог й. ФашигмЬаа арад "онипе сулеелхэ 
ёЬотой сэрэгшэд байЬанаа дайсанай газар уЬан дээрэ дайлал-



цаха уеден харуулха еЬотойбди, — гэЬэн Бааторовай угэнууд 
зэдэлнэ.

Нухэрэйнгее хэлэЬэн угэнуудые шагнахадаа, саг соонь тон 
зуйтэй хэлэгдэбэ гэлсэ Дугар баярлана. Тэрэгуй haa заримшуул 
хоро yliee нэхэхэмнай гэжэ элдэб эреэнээр аашалалдажашье бо- 
лохол. Хэрбээ иимэшуул олдоо Ьаа, ганса нэгэн лэ байха. Иигэ
жэ нэрэ хундэеэ Ьанажа ябаха тухайнь ЬануулЬаниинь хуреел 

гээшэ.
Али... Али! Дугарай толгойдо шэнэ зуйл зуралзахадал гэ- 

нэ: немецууд барандаа фашистнууд ёЬотой ха гу? Хэрбээ неме- 
цуудэй угы байгаа юм Ьаа, фашистнууд хэзээшье бии болохогуй 
байгаа бэшэ аал?! Энэ асу удал даа харюу бэдэрэн, Дугар холые 
хаймадан харанхай Ьуужал байба. Юрдеел немецуудЬээ удха

тай фашистнууд бии болоо гэжэ дэмы Ьанана ха гу? Теэд энээн
дээ харюу олоогуйдее голхорбошье, энээн тушаа СодномЬоо hy- 
раха шухала гээд тэрээнтэй уулзажа, Ьайса ' хеерэлдэхэ арга 
олдонгуй байшаха юм гу гэжэ буришье Ьанаата болошобо. Тии
мэЬээ мунее хажуудань столой хажууда зэргэлэн Ьуугаад, хэ- 
рэгтэй зуйлнуудээ асуугаад абалтай ха гу гэжэ шэбшээд, тэн- 
дэнь сулее Ьууриин угы байЬанЬаа боложо, энэ ЬаналЬаан арса- 
ха баатай болобо.

Юрын худэлмэришэн, таряашан немецуудые гомдохоожо 
яаш болохогуй гэжэ манай сэрэгшэ бухэн ойлгоол haa Ьайн 
байгаа. Тэрэ уп%ар¥а худэлмэришэн немецууд бидэнние хундэл- 
жэ, фашнс бурние угы хэхэдэ, бухы шадалаараа туЬалха ха юм.

Бааторов угэеэ таЬалдуулан, тёосо Ьандали дээгуур жэрыл- 
дэн liyyliaH комсомолшуудые нилээн гэтэхэ Ьамбаандаа халаа- 
ЬанЬаа аршуул гаргажа, магнайдаа бии болоЬон хулЬее гцэшаса- 
гааба. Тиигээд тэрэ хэлэжэ ургэлжэлуулбэ:

— Хундэтэ делегадууд! Энэ Ьуултчын тулалдаанууд соо
гуур ©еЬэдыгее гансал Ьайн талаЬаань харуулжа, дайсаниие 
хайра гамгуйгеер сохихо бай1тандатнай гуйсэд этигэнэбди. Тэдэ 
тулалдаанууд соогуур оеЬэдыгео нарилхые оролдооройт, хэрэгтэ 
хэрэггуй газарта дайсанай Ьомонло толгойгоо бу табигты. Эсэгэ 
ороноо хамгаалгын энэ агууехэ дайн соогуур фашистнуудые 
сохижо энэ хурэжэ ерэ!1эн аад, дайн байлдаанай Ьуулшын 
удэрнуудтэ будэрэн унаха болоо Ьаа, муухайл гээшэ. Тиимэ уша- 
рай тохёолдохогуйн тула ехэл нарилжа дайлалдаха хэрэгтэй. 
Юуб гэхэдэ хэхэ юумэмнай тон ехэ, худэлмэриин гар хаа хаана- 
гуй хэрэгтэй болохо...

Бааторовынь тон зуб хэлээ: хулэлмэрипн гарай хаа хаана- 
гуй хэрэгтэй болохонь дамжаггуй. Гансашье дайн байлдаанай 
шуурганда ороЬон газар нютагуудта ехэ юумэн хэгдэхэ бэшэ, 
дайнЬаа холо байЬан нютагуудташье хэгдэхэ юумэн тон ехэ.



Эрэшуулэй фашистнуудые сохнхоо гартаа буу барижа, фронт 
мордоИон дээрэ!1ээ тэндэхи ажахы ЬандарЬан ха юм. Нэгэн угеер 
haa эрэшуулэй гараар хэгдэхэ юумэн тон ехэ байха. ТнимэИээ 
нарилха тушаа Содномынь залуушуулда дэмы Ьануулаагуй.

Бааторов элидхэлээ тугэсхэЬэн бэеэрээ кружкатай уЬанЬаа 
балгажа, хоолойгоо дэбтээгээд, столой хажууда туруундээ liyy- 
Ьан газартаа полковник Сулояновтай зэргэлбэ.

Гушан минута тухай ургэлжэлЬэн Бааторовай элидхэл соо 
мунеедэршье, углеедэршье, саашадаашье сэрэгшэдтэ шухала хэ- 
'рэгтэй заабари захяануудай олон байЬандань, Дугар хухнн, 
энээн тушаа комсомолшууд юун гэхэнь ааб гэжэ шэбшэнэ.

Хэдэн комсомолн1ууд удаа дараа трнбунада гаража, элид
хэл соо хэлэгдэЬэн зуйлнуудые гуйсэд Ьахннаагаад, социалнс 
гурэнэй сэрэгшэ байЬанаа хариин газар дээрэ зубо^р харуулха 
гээшэ комсомолшуудай нангин уялгань байха ёЬотой гэжэ 

мэдуулбэд.

Дивизиин командир полковник Сулояногай угэ хэлэхээ бо- 
домсоорынь штабай блиндажЬаа адьютантнь гуйжэ ерээд:

— Нухэр полковник! Танине телефондо генерал-полковник 

Чуйков дуудана,— гэжэ ёЬолбо.
Сулоянов трибунала гарахын орондо блиндаж уруугаа шам- 

дашаба. Иаймадахи гвардейскэ армине командалагтш Василий 
И ванович  Чуйковой юундэ дуудаЬыень тааха гэжэ Цыбиков 
олон зуйлнуудые 11элгэжэ байгаад шэбшэбэшье, тиимэ зуйтэй 
тобшололдо ерэжэ шадабагуй.

Бааторов хоолойгоо заЬаЬан бэеэрээ улэ мэдэг дуулдахаар 

ДугарЬаа асууба:
— Шагнахада хашартай байгаагуй гу?
— Угы ааб даа. Шимнп ород хэлэн дээрэ ямаршье ехэ 

элидхэл хэхээр болоолши, — гэжэ Дугар харюудань энеэбэ.
— Дан ехээр бу хухеэжэрхил даа.

Полковник Сулоянов генерал-полковник Чуйковтой хее>- 
рэлдэжэ, гэдэргээ бусаад:

— Дивизиин полнтотделой дарга подполковник Бааторов 
эндэ хэлэгдэхэ ёЬотой зуйлнуудые баранниень хэлээ. Тэдэнь 
таанарта бултандатнг.й сэхз хамаатай. Тшп’эЬээ глчдхэл соо 
заагдаЬанине таанар комсомолшууд болон танай частьнуудай, 
мун баЬа подразделенинуудэй бухы сэрэгшэд дуургэлтэ болгохо 

уялгатай.

Хундэтэ нухэд! Шэн зоригтойгоор дайсанинс сохихоЬоо 
гадна, барандаа элуур энхэ гэртээ бусахыетнай юрмохоЬ^о ондоо 
намда хэлэхэ юумэн угы!— гээд, альга ташалганай замхамеаар 
Ьуугаадхиба.



— Эхэ орондоо алба хэхээр хэзээдээ бэлэмди!—гэжэ hyy- 
pnhaa бодон комсомолшууд тангариглаба.

Комсомолшууд зохихо шипдхэбэри абахаЬаа гадна, диви- 
зиингээ бухы сэрэгшэдтэ зорюулЬан хандалга баталан абаба^.

Бааторов хуралдаанай Ьуулдэ полкын командир майор Ле- 
вицкиие дуудажа, гозогор ундэр тэрээнэй бэедээ найданги ша- 
рай харахадаа, дураа гутабашье:

— Нухэр майор! Танай полкын мэдэлэй батарейн коман
дир нухэр Цыбиков дивизиин штабта нэгэ хэды соо улэхэ. 
Батарейдээ хожомдожо хурэхэ. Энээниие дуулгаха гэЬэн хунби. 
Ойлгостой гу, нухэр майор?—гэжэ Ьураба.

— Ойлгостой, нухэр подполковник. Танда нэгэ асуудалаар 
хандахые зубшеегыт!

— Хандагты, нухэр Левицкий.
— Капитан Цыбиков тухай танда гомдохо гэЬэнби.
— "Ямар гомдол хаб?
— Нухэр Цыбиков журамгуй командир.
— Журамгуй хадаа дайсаниие сохихоо арсаа ха гу?
— Тиигээ! Дайсаниие сохихоо арсаа.
— Нээрээ, тиигээ гэжэ гу?
— Нээрээ. Мэнэ Пая дайшалхы харуул уруу мулхижэ оро- 

1юн тоо томшогуй олон фашистнуудые ехэ буугаараа буудахаа 
арсаа. Тиигээд ушее капитаниие Ленинэй орденоор шагнажа
байхат.

Майор Левицкиин хэлээшые шагнажа байЬан Цыбиков:
— Нухэр майор! Зуун таби гу, хоёр зуун метрын зайдахи 

дайсадые ямаршье ушарта ехэ буугаар буудажа, гээлтэ хорол- 
тодо оруулжа шадахагуй юм гэжэ танда тайлбарилаа Ьэн шууб. 
Танкнууд Ьаань залан сэхэ буудажа болохо байгаа.

— Танкнуудые буудаа хадаа мулхиЬэн фашистнуудые 
юундэ буудажа болохогуй юм бэ?

— Манай снарядууд танкнуудые залан сэхэ ошожо ту- 
данал. Тиихэдэ зуун таби гу, хоер зуун метрын зайдахи ябган 
сэрэгшэдые буудахада, снарядууд алад гаража, холо саана 
унахал. Эгээл тэрээн дээрэЬээ тэрэ дутэ мулхиЬэн фашистнууд
та ямаршье хохидол ушаруулхагуйл.

— Сэхэ уруунь хэлэхэ болоо- Ьаа, полкын командирай 
захиралтые дуургэлтэ болгохо байгаат. ДуургэхэЬээ арсаЬан 
ушартнай танай журамгуйе харуулна,—гэбэ майор.

— Нухэр майор, ушее ехэ буугай наводчик байхадань, 
Цыбиковые Ленинэй орденоор шагнахые зууршалагдаЬан юм. 
ТиимэЬээ энээндэ харалхаЬанай улуу гэжэ Ьананаб. Ехэ буу
гаар мулхиЬэн дайсадые буудаха гэжэ захирхадатнай дуур
гэлтэ болгоогуй гэн-эт. Тиихэдэ тэдэ мулхиЬэн шолмосуудые



усадхаха тулалдаанда би еерее хабаадаа Ьэм. Тиимэ дутэ зайда 
ябган сэрэгшэдые ехэ буугаар хажууЬаань буудахада, ямаршье 
хохидолдо оруулхагуйл. Дахяад иимэнууд зуйлнууд тушаа бо- 
дожо узэгты. Мунвэ частьдаа ошоходотнай болохо, "нухэр 
майор!— гэжэ Бааторов нугевдэдоо дохеод, хеореемнай дуурээ 
гэЬэндэл эрьежэ, Цыбиковтэ хэлэбэ. — Нухэр( капитан, намда 

ороёбди.
Хоёр ууган нухэд дивизиин политотделой блиндажай дэр- 

"эдз ошежо, ханхалма агаар хомхойгоор Ьорон, бэе бэеэ Ьонир- 
ч'ом харанад. Юрдее иигэжэ ©вЬэдыгее хэдэн жэлээрээ узвегуй- 
л;эл Ьонирхон байхадаа, тэдээндэ энеэлдэхэ дураниинь хурэнэ. 
Ьуулдэнь Бааторов дутэ байЬан хабтагай модо хадажа торгоЬон 
Ьандалиин хажууда ошоод, хойноЬоонь дахажа ерэЬэн Дугарта 

v ух ыень дурадхаад, ©©рея хажуудань Ну ужа асууба:
— Дугар, Даримашни бэшэнэ ха гу?
— Усэгэлдэр бэшэг абаа Ьэм.
— Нютагтамнай Ьонин юун боложо байнаб?
— Ажалдаа тон ехээр тухашаржа байгаа зон х^ш даа.
— Эрэшуул угы. ТиимэЬээ тухашархаараа болоно ёЬотой.
—- Дарима верынгео классай Ьурагшадтай Санагын гол

соохи ургэдэлнуудые харууЬалжа, хэшээлнуудэйнгээ Ьуулдэ мал 
дээрэЬээ Ьаладаггуй юм хаш.

— Ьамгаднай Tyxaniapxaapaa болоно. Теэд дайн дуурэхэ 
Полоо.» Эрэшуул бусаха...

— Содном, дайнай дуурэн сасуу эрэшуулые гэртэнь та- 
биха гу?

— Табингуй яаха юм. Юуб гэхэдэ, фашистнуудые Ьалгаа
гаа хадаа ажалгуй болохомнай шуу.'

Дугар нухэрэйнге© хэлээшэЬээ удхатай нюдэдеерве энеэжэ 
оробо. Бааторов энЪ энеэхыНь обёоржо, Дугарай нюурай жэг- 
тэ1 1гээр туяархые гоешоон, юушье дуугарбагуй. Юуб гэхэдэ, 
Цыбиковэй нюдевроо наадахые анха туруун дайн байлдаанай 
газар дээрэ хараба ха юм. Энэ энеэдэннинь Дугарай нюурые 
ухибуундэл зулгы болгожо, таатай зохидойнь аргагуйе хэлэхэ 
гут! •

— Нэгэ угнор Ьаа, эрэшуулэй нютагаа бусаха саг дутэлее, 
— гэжэ Бааторов хэлэбэ.

— Ондоогоор хэлэхэдэ, эзынэрнай эрэ нухэдее удаан ху- 
леэхээ болёо. Саг дутэлжэл байна,— гэбэ харюудань Дугар.

— Тон туруун, Дугар, ши бусахаш.

— Юундэ тиигэжэ хэлэбэш?

— Ш и колхозой туруулэгшээр худэлжэ байгаад, дайн 
байлдаанда мордоо Ьэн шууш. ТиимэЬээ колхозойнгоо ажахые 
Ьэргээн хугжвехее хамагЬаа туруун тоонто Санагадаа бусахаш.



— Дайн байлдаанай дуурээ хада хамагЬаа туруун буса- 
xahaa арсахагуйб. Теэд минии Ьанаашаар болохонь хэсуул бэзэ.

— Шамайе табиха.
— Юун дээрэЬээ тиимэ тобшолол хэбэш?
— Ши еврее энээн тухайгаа Иайн мэдэнэш.
— УушханЬаа шалтагаантай туруун гэртээ бусаха болохо

губ?
— Зуб уруунь хэлэбэш.
Тэдэ хоёр вер еорын бодолдо эзэлэгдэн, нилээн юушье дуу- 

гаралдабагуй. Нюдэдтее yha бии болгоЬон Дугар:
— Бидэ мунее иигэжэ бэлэхэнээр хеерэлдэжэ Ьуунабди. 

Теэд углеедэр бидэнтэй юунэй болохо байНые орой мэдэнэ- 

гуйбди,—гэбэ.
Бааторов дуугарбагуй. Юуб гэхэдэ энээн тушаа толгойдоо 

оруулхагуй гэжэ оролдодог губ даа.
— Углеедэр бидэнтэй юунэй болохо байНые мэдэгшэ болоо 

haa, Найн бэлэй. Теэд тиимэ шадалгуймнай халагламаар,— гэжэ 
тугаар хэлээшэеэ Дугар бури тодо болгохо оролдолго гаргаба.

Бааторов энэшье удаа дуугай hyy6a.
— Юундэ дуугарнагуйбши, Содном?
— Бидэнтэй углеедэр юунэй болохо байНые 1тнаха дурам- 

Ш1 огю  угы. ТиимэЬээ дуугай Ьуунаб, Дугар.
— Саашадаа юунэй болохые мэдэншьегуй ябаЬамнай дээрэ 

юм гу даа,— гэжэ Дугар Бааторовайнгаа хэлээшые дэмжэбэ.
— Бил тиигэжэ' Ьанадагби. Хэрбээ буугай ЬомонЬоо гу, али 

снарядЬаа унахаяа туруун мэдэхэ болоо юм haa, энээнЬээ шал
тагаантай зобожо, Ьанаа амар ябахаа болихолши. Мэдэнгуй 

ябаашамнай хуронд улен губ даа.
— Содном, Сэсэгшни Уфадаа гу?
— Эндэ.
— Манай дивизиин медсанбадта гэжэ гу?
— Фронтын дэргэдэхи госпитальдо худэлхее мэнэ Ьая 

ерэнхэй.
—• Ямар фронтын дэргэдэхи госпитальдо худэлнэб.
— Манай фронтын.
— Содном, удэртен ошожо уулзана гупт?
— Тиимэ арга орой олдодоггуйл.
— Сэсэгэй госпиталь холо ха гу?

— Душеед модо газарта.

— Этэшын газарта бшуу. Удэр бури уулзахада хамаагуй 
ха юм.

— Дугар, тиимэ арга орой олдодоггуйл. Инагайнгаа ха- 
жуудашни байхада, хэрэгтэй сагтаа уулзаха аргын олдодоггуйнь 
харамтайл гээшэ.



— . Сэсэгшни ерэдэг юм гу? -
— . Усэгэлдэр ерээд ошоо Ьэн. ШархатаИан сэрэгшэд олон. 

ТиимэЬээ инагыемни наашань орой табидаггуйл.
— Харамтайл губ даа.
— Нээрээщье! Дугар, шамайе эндэ улееЬэн зорилгомни га ч 

ондоо.
— Юун бэ?
Бааторов хэлэхэ юумэеэ мартаИандал дуугай Нууд гээд:
— Манай дивизиин дэбисхэр дээрэЬээ дайсанай тагнуул

шан евИэдынхидтее мэдээ угэнэ гэжэ элируулэгдээ.
— Тэрэ шолмос манай батарейдэ байрланхай гэхэ гээ гут? 

Али тэрэ тагнуулшан Шагдарон гэхэ гээ гут?
— Тэрэ тагнуулшан гурба удаа тиигэжэ мэдээ угэнхэй.
— Шагдарон тагнуулшан байгаа гэжэ этигэхын аргагуй,

— гээд, Дугар хундеер Ьанаа алдаба.
— Ьаяшаг танай батарейИээ бусажа ябахадаа, нэгэл тон 

танил шарайтай хунэй хажуугаар гарааб.
— Хэн бэ гэжэ таняагуй аал та?
— Хэдэн хоногтоо тэрээн тушаа бодолготооб. Теэд мэнэ

Пая хэн байИыень толгойдоо тобойлгооб. Дугар, ойлгоно гуш? 

Мэнэ Пая!
— Хэн бэ?
— Манай Бабушкинай нэрэмжэтэ отрядта шурган ороЬон 

тагнуулшан.
— ХаанаЬаа тэрэ шолмос эндэ бии болохоб?
— Тэрэ тагнуулшаниие барижа шадаагуй Иэмди.
— Теэд тэрэ тагнуулшан гээд ямар аргаар тобшолол хээ 

юмши. Содном?

— Тэрэ тагнуулшанай зурагые гэхэ гу, ондоогоор хэлэхэдэ 
дурыень фашис захиргаанда худэлдэг тагнуулшан Алена баса
ган нггэ хатуу тулалдаанай уедэ дамжуулжа шадаЬан юм.

— Тэрэ шудхэрые юундэ барижа шадаагуй юмта, Содном?

— Хуригыень aoahaap, тэрээниие барижа трибуналда угэ
хэ гэЬэмнай шудхэршни тэрьедэжэ арилшаЬан байгаа.

Тзрэ шудхэр оерынгяе хуригэй таанарай гарта ороЬые 
мэдээд, зугадаагуйдэ аргагуй болоо гэжэ ойлгоо ха юм даа.

— Мэдэхэ аргань угы байгаа.

— Теэд юундэ тэрьедээб?

— Тэрэ шудхэр нэмэлтэ хусэ угыт гэжэ тулалдаанай тулэг 
боложо байхада, бидэнэй хажууда хурэжэ ерээ Ьэн. Бидэ хэр- 
Сээ дахин энзэндэл ябадалай дайралдаа haa, трибуналда угэхэ- 
бди гэжэ гэдэргэнь намнаа зомди. Тулалдаанай Ьуулдэ отрядай 
сахиргаанда ерэхэ тухайнь захираа бэлэйбди. Дурыень абан



сасуу тэрэ шолмосые тушааха гэжэ ошоЬомнай- угы байгаа. Би- 
дэнЬээ хараал эдеэд, ротодоо мунеешье болотор ошоогуй.

— Хэн бэ?
— Манай Бабушкин отрядай нэгэ ротын командир Мака

ров! Аркадий Степанович! ТанайхиЬаа ерэжэ ябахадамни ха- 
жуугаарнай гарааша ахалагша лейтенант тэрэ Макаров гэжэ 
мэнэ Пая тобшолол хээб. Тиигээд дивизиингээ бухы командир- 
нуудай нэрэ обогуудтай танилсаЬамни тиимэ обогтой командир 
угы. Жэгтэй юумэн гээшэ, Дугар!

— Магад тэрэ Макаров гэжэ Ьамараа гуш, Содном?
— Ямаршье ушарта Ьамараагуйб. Магад дивизиингээ бу

хы рото, взвод, отделенинуудээр ябаа haa, тэрээнтэй ушаржа 
болохо ха губ гэжэ Ьананаб. Тэрэ юрын сэрэгшэшье болоод, 
ямар нэгэн ротодо гу, али взводто байна ха гу?!

— Тэрэ Макаровыеш би мэдэхэгуйб.
— Мэдэхэгуйш. Шамда энээн тушаа анха туруун хэлэнэб. 

Энэ хеерэлдеен бидэ хоёрой хоорондо болоогуй гэжэ ойлго. 
Полковник Сулояновтай ушее хеерэлдеегуйб.

— Энээн тушаагаа гу?
— Тиимэ. Макаров бэшэ, магад ондоо обогтой болоод ябаа 

юм гу?
— Тэрэ шудхэр еерыеш таниха юм гу?
— Таниха ёЬотой. Мунее Ьахалтайб, тиихэдэ Ьахалгуй 

ябааб. Таниншьегуй байжа болохо. Теэд нэрэ обогыемни мэдэхэ 
ёЬотой.

— Хэрбээ тэрээнтэй уулзаха болоо haa, газаахи тухэл дур- 
сеернь таниха ха губ, бухы тухэлыень хэлэл даа, Содном.

— Табхансагтал табхар будуун. Нюурынь тарган тухэреэн.
— УЬэниинь?
— Сайбар аад, улабар.
— Хайшаагаар Ьамнадаг бэ?
— Энэнь удхатай бэшэ губ даа. Ямарааршье Ьамнаад яба- 

хадаа болохо. Хойшонь Ьамнадаг.
— Нюдэниинь?
— Сэхигэр хухэ гээшэ ха.
— Ондоо тиимэ ямар онсо тэмдэгтэйб? Угэ хуурынь хай- 

шааб?
— Ьеелдэнгеэр дуугардаг хаш. Юрын сэрэгшэшье, майор- 

шье болоод ябахадаа болохо. ХубсаЬандань анхарал хандуулЬа- 
най улуу гэжэ Ьананаб.

— Ехэ бууЬаань холо ошодоггуй бидэнтэй хаанаЬаа дай
ра лдаха Ьэм даа,—гээд, Цыбиков нугеедынгее ушее юу хэлэхые 
хулеэхэ юм.

Баа,торов еерын ямаршьеб бодолдо абтанхай, худэлсэгуй



нюдеер холые шэртэнхэй Ьууба. Дайсанай тагнуулшан тэрээнэй 
толгойе зобооно хаш. Нээрээшье haa, тэрээниие тургеер лэ гарта 
оруулжа болохо байгаа. Тэрэ ушарта бидэндэ хохндол багаар 
тохёолдуулха.

— Содном, дивизиингээ подразделенинуудээр ябаха болоо 
haa, хажуудаа автоматчигуудтай ябаарай.

— Тиигэхэл бэзэб даа. Иимэл аюултай ушар тохёолдоод 
байнал даа, Дугар.

— Унэхеер тэрэ тагнуулшан манай эзэлжэ байЬан газар 
уЬан дээрэ haa, аюултай ааб даа.

— Зай, энээн тушаа хурэг даа. Минии блиндажда орожо, 
юу хээхэн эдиебди,— гээд, Бааторов бодоодхибо.

— Ехэл Ьайн юумэ дуулгабаш, Содном!

4

Углее мунее добтолгодо орохо тухай дуулдаЬан аад, теэд 
тэрэнь болобогуй. ТиимэЬээ тэрэ добтолго хулеэжэ, бэеэ шан- 
галжархёод байхань хашартай болошоод, дивизиингээ бухы 
взвод, отделенинуудээр ябахыем зубшенгыт гэжэ Бааторовай 
полковник Сулояновта хандаЬаниинь, Ьуулэй уедэ ябадалшни 
ехэ болошоо гэжэ зубшеел угеегуй. Тиигэн сасуунь наймадахн 
гвардейскэ армиин штабЬаа Василий Иванович Чуйков хонхо- 
дожо, полковнигые телефондо дуудаад, тэрээнтэй энэ хэрэгээрээ 
дахин хеерэлдэхэ сулеень огто болоогуй.

Ьуулдэнь дивизиин оперативна таЬагЬаа хонходоо. Пол
ковник Сулоянов мэнэ Ьая дивизиингээ командирнуудай элид- 
хэлые телефоноор шагнаЬан байжа, армиин оперативна таЬагта 
ее11эдынгее мунеедэрэй байра байдал тухай элидхэжэ оробо.

Бааторов полковнигой хеерэлдеегее дуургэхые хулеэжэ 
ядаад, хабарай наранда игааншаа газаа нилээн зогсобо. Тиигэхэ 
Ьамбаандаа тээсгэн алгасалдаЬан табхар будуун хуниие дайса
най тагнуулшан гэЬэн тобшолол алдуутайгаар гу, угышье Ьаа, 
хии xoohoop хээд, еерыгее энээгээр дэмы зобооно гээшэ губ 
гэжэ хургажа оробо. Юуб гэхэдэ, Макаровтай адлишуу хунууд 

дуурэн байжа болохо губ даа.
Тиигэ11ээр тиимэ адли хунууд байхагуй ха гу гээд, Ьанаа 

сэдьхэлынь нугее тээшээ буляалдажа оробо.

Фашистнуудта элдэб. мэдээнуудые дуулгаЬан шудхэрынь 
тоонто Санагынь шодарган Гэлэг-Жамса Шагдарон байжа бай- 
гаагуй юм гу гэжэ Бааторов еерЬеен асуужа оробо. Совет за- 
сагые узэн ядажа, колхозно байгуулалтын туруушын жэлнууд- 
тэ тэрээнэй хэды гэЬэн Ьуйдхэлгэ хэЬыень Дугар дуулгаа Ьэн



шуу. Мунее тиимэ амитанай Ьайн Ьанаагаараа фашистнуудые 
сохилсожо ябаЬандань этигэхээр бэшэ шэнги узэгдэбэ. Нейт
ральна талмайдахи дайшалхы харуулай дэргэдэ ехэ буу дэмы 
Ьахяад Ьуугаагуй, муу муухай зорилго бэелуулжэ байгаагуй- 
юм гу гэжэ Шагдарон тушаа Бааторов этигэл ядана. Муухай 
нюураа юрын сэрэгшын нэрээр халхалан, хэрбээ дайсанай таг
нуулшан байгаа haa, еерыгее нюужа шадаха гу? Энээнэйнгээ 
эсэстэ, элдэб мэдээнуудые фашистнуудта дамжуулха ха гу? 
Теэд ямар аргаар тиимэ мэдээнуудые дамжуулхаб? Дугарай 
мэдэл доро Гэлэг-Жамса алба хэнэ. Ехэ буугайнгаа хажууЬаа 
холо орон ошодоггуй гэжэ Дугар хэлээ, ушее еерыгее гансал 
Ьайн тала Ьаань харуулхые оролдоно гэжэ дуулгаа. Цыбиков 
хатуу шэруунние, хуйтэ халууниие яЬала узэЬэн хун хадаа 
Шагдаропой досоо газаахиие яЬалал уншажа шадаха болоЬон 
байха. Али тэрэ этигэлдэ орохо гэжэ урда хойнонь ородог 
байба ха гу? Угы даа, ямаршье ушарта Гэлэг-Жамсын тами- 
рые, абари зангые нухэрынь тааха мэдэхэ болоЬон ёЬотой.

Тиимэ1]ээ урдын нюдарган, мунее фашис нохосые сохилсог- 
шо совет сэрэгшэ Шагдарон тухай улуу юумые дэмы 11анана 
гээшэ хаб гэжэ Бааторов вертев дураа гутаха юм. Тиихэдээ 
нарЬанай дабирхайн хангалаар ханхалЬан агаар хомхойгоор 
1юрон, армиин штабта элидхэлээ дуургээд, газаашаа гараЬан 
полковник Сулояновые угтажа ошоод:

— ДээрэЬээ Ьонин юу дуулгаба?— гэжэ асууба.
— Шэнэ юушье дуулгаагуй, Содном.
— Тиибэшье угэ хуурЬээнь юуншье ойлгогдоногуй ха гу, 

Мустафа Шарипович?
— Добтолгодо орохо тушаа бидэндэ дуулгаЬан болзорынь 

бэлэдхэлээ тургэдхэхын тула хэлэгдэЬэн юм гэжэ ойлгохоор 
гээшэ ха ,— гэбэ Сулоянов.— Тэрээн тушаа генерал Чуйковто 
дуулдаад, оперативна та!1 агайхидта гэмгуйхэн уншалга хээ юм 
хаш. Содном Гэрэлтуевич, эндэ намтай наранда игааха сулее- 
тэй гуш?

— Сулеетэй ааб даа!
— Тнигээ Ьаа, наашаа 11уугыш.
Полковнигой толгойдо гэб гэнтэ юунэй ороЬые тааха ha- 

наатан Бааторов дуугарбагуй. Сулоянов гараараа шангаар 
зангажархиЬан бэеэрээ:

— Зай, Iiohiihoo хееры ш  даа,— гэбэ.

— Мустафа Шарипович, минии ямар гуйлтатайгаар хан- 
даЬые Ьанана ёЬотойт.

— Орой юушье Ьананагуйб. Юун тухай бэлэй?
— Дивнзиннгээ бухы взвод, отделенннуудээр ябажа, ехэ 

тулалдаанай урда тээ хунуудээр хеерэлдэхэм гээ хамнайб.
— Хеерэлдее хэхыень еерЬеен бэшэ политотделойнгоо



бухы офицернуудые эльгээгты гэжэ танда хэлээ Ьэн шууб, 
Содном.

— верее ошохо шухала хэрэгтэйб, Мустафа Шарипович.
— Ах, тэрэ нютагайнгаа капитантай уулваха гээ ха юмши. 

Артиллерийскэ батарей сэхэ ошоод ерыш. Цыбиковшни абаЬаар 
намда таашаагдаа. Юундэ тэрэшни ганса яЬан бэ? Хэлэжэ ша
даха гуш, Содном?

— Дугар тон у л бэр бэетэй.
— Улбэр бэетэй?...
— Зуб даа, тон улбэр убшэн хун.
— Убшэн?!
— Тон зуб даа. Уушханайнь хахад угы.
— Нээрээ гу?
— Нээрээ ааб даа.
— Уушханай ханяадатай хун гу?
— Уушхаараа шархатаЬан юм. Тиигээд хахад уушханиинь

угы.
— Содном, дэмы бу дуугарал даа. Хахад уушхагуй хун 

гэртээ бусахын орондо фронт* ерээ гэжэ хэншье этигэхэгуй.
— Мустафа Шарипович, гэртээ бусаЬан юм.
— Тиигээд юундэ фронт ерээб?
— Галзутов гэжэ муухай амитан Дугарай партизан от

рядай командираар фашистнуудые сохихо уедэнь хоер удаа 
турмэ шорондо хатааха гэжэ оролдоо юм; нютагаа бусаад байха 
уедэнь баЬал нэхэжэ гэхэ юм гу, али дахажа гэхэ гу, хойно- 
Ьоонь ошоо, Тиигээд лэ Дугар тэрээнэй Ьабарта оронгуй, манай 
дивизидэ ерэЬэн туухэтэй. Иимэл даа.

— ХаанаЬаа манай дивизиие мэдэхэ байгааб?
— Уфада госпитальдо намтай эмнуулээ луб даа. ТиимэЬээ 

манай дивизиин эмхидхэгдэжэ байЬые мэдэЬэн дээрэЬээ хурэжэ 
ерээ.

Полковник Сулоянов ябуултажа оробо. Ямар нэгэн юумэ 
толгойдоо оруулба хэбэртэй. Тиихэдээл ябуултажа ородогыень 
Бааторов Ьайн мэдэдэг болоо.

— Эмшэдэй талаЬаа тиимэ шиидхэбэриин они хада убшэн 
улбэр хуниие гэртэнь ябуулаял.

— Нухэр полковник, огто болохогуй.
— Юундэ, Содном?
— Дайн дуурэхэ болоо. Дайсаниие даралсаад бусана бэзэ.
— Хэрбээ капитан Цыбиков дайсанай. ЬомонЬоо унаг даа. 

Ьамгатай ха гу? Ухибуудынь хэдыб?
— Ьамганиинь багша. Ухибуутэй боложо урьдеегуй юм.
— Тиигээ Ьаа шиниихеэр болог лэ даа: дайнай дуурэхэ 

дутэлее хада. Содном, тэрэ манай дивизиин дэбисхэр дээрэ бии 
болоЬон тагнуулшаниие тургэн олохо тухай шанга захиралта



армиин штабЬаа бии. Энэ манай мунеедэрэй гол зорилгонуудай 
нэгэн мун. Тэрээниие олоогуйдее амар унтахаар бэшэл. Энээ- 
ниие ойлгоно гуш, Содном?

— Ойлгоно ааб даа. Тиигээд лэ дивизиингээ бухы подраз- 
деленинуудээр ябаха гэнэлби даа.

—- Тэрэ тагнуулшаниие таниха бэшэ хадаа ябаЬанайш 
улуу,—гээд, Сулоянов саашаа ябаадхиба.

— Магад танижашье болохоб, — гэжэ Бааторов полков
нигой хойноЬоо амалба.

Сулоянов саашаа хэдэн удаа алхалЬан аад, Бааторовай 
хэлэЬэндэ анхарал хандуулан,' гэдэргээ бусаба. Содномые соо 
сумэ хараха гэ11эндэл тэрээниие худэлсэгуй нюдеер гэтэжэ 
оробо:

— Юун гэбэш, Содном?
— Танижашье болохоб гэнэб-
— ХаанаЬаа танихаб гэжэ хэлэбэш даа. Али тагнуулшад 

ямар нэгэн тэмдэгтэй юм гу?
— Мустафа Шарипович, мэнэ Ьая майор Левицкиин ажа- 

хыгаар ябаад бусажа ябахадам, нэгэл танил шарайтай хун 
траншей соогуур хажуугаарни алгасаа. Теэд хэн бэ гэжэ тэрэ 
уедее таняагуй Ьэм. Ахалагша лейтенант. Манай дивизиин дэ- 
бисхэр дээрэ тагнуулшан бии болоо гэхэдэ, тэрэ ахалагша лей
тенант толгойдом баЬа ороо,—гээд, Бааторов дуугай болошобо.

— Саашань ургэлжэлуулэ, Содном.
— Манай партизан отрядта шурган ороЬон дайсанай таг- 

нуулшанай фото-зурагые фашис комендантын дэргэдэ худэлдэг 
манай басаган бидэндэ дамжуулЬан байгаа. Намтай алгасаЬан 
ахалагша лейтенантын дурэ байгаа.

— Тэрээнээ баряагуй юм аалта?
— Нэгэ шан^а тулалдаанай уедэ тэрэ хуригынь бидэндэ 

дамжуулагдаЬан юм. Теэд тушааха гэЬэмнай тэрэ шолмос зу- 
гадашаЬан байгаа. Тэрэ намтай алгасаЬан ахалагша лейтенан- 
тые тэрэ гэжэ тобшолол мунее хэнхэйб.

Полковник Сулоянов блиндажынгаа хажуудахи тугсэг дээ
рэ орой худэлэнгуй Ьуужа, хэлээшыень тон анхаралтайгаар 
шагнаба. Тиихэдээ тэрэ тагнуулшаниие гарта оруулжархиЬан- 
дал нюур шарайнь гэрэлтэхэ юм.

Бааторов хеереегее дуургэмсээрээ бодоод, нилээн холые 
шэртэн тэрэ харааша ахалагша лейтенант мунее хаана хаб 
гэжэ еерЬеен асуугаад, энээндээ харюу олохо гэжэ хэды орол- 
добошье, болохотой тобшололдо ерээгуйдее, еерыгее узэн ядажа 
упдашаба. Тэрэ шудхэр дивизиимнэй ямар нэгэн подразделе- 
нидэ шурган ороод байгаа юм гу гэЬэн зуйл Ьанаань зобоожо, 
подполковник энээн11ээ удхатай тэгшэ бэшэ байдалда ороод, 
еерыгее хэхэ газараа олохоо болишоно.



Полковник Сулоянов дуугай, ямар нэгэн угэ амалха ду- 
рагуй хэбэртэй. БаЬал еерын Ьаналда баригдаба * гээшэ ха гу? 
Тэрэгуй юумэ хэлэхэ Ьэн. Теэд тэрэл ахалагша лейтенант ту
хай бодолготоИошпшь лабтай. Зсэстээ, тэрэ толгойгоо ургэжэ:

— Энээн тушаагаа юундэ тэрэ удаагаа хэлээгуйбши?—гэ
жэ асууба.

— Хэн бэ гэжэ таняагуй бшууб.
— Обогынь хэн бэ?
— Макаров Аркадий Степанович... Дивизиингээ бухы офи- 

цернуудэй нэрэ обогуудтай танилсааб, набтарнуудыень харааб. 
Тиимэ Макаров гэЬэн обогтой офицер угы. Макаровтай таараха 
газаахи тухэлтэйшье хун угы,—гээд, Бааторов дуугай болобо.

— Тэрэ мунее Макаров гэжэ обогоор хэзээшье ябаагуй.
— Бишье тиигэжэ Ьананаб.
— Содном, тэрэ хараЬан ахалагша лейтенантаяа тэрэ таг

нуулшан мун гэжэ алдуу гарганагуй гуш?
Бааторов баЬал Ьаналаа Макаров дээрэ тогтообо. Отрядтаа 

тэрээнтэй ямар эрхэ байдалда уулзаЬанаа, юун тухай хеерэл- 
дэЬэнее 11анана. Тиигээд хатуу байлдаанай уедэ нэмэлтэ хусэндэ 
Ьанаатай отрядай захиргаанда ерээд, хараал эдеэд ошоЬониинь 
Содномой толгойдо тэрэ зандаа шахуу бии болобо. Энээнэй 

удаа зугадаша11ан байгаа.
— Тэрэ харапша ахалагша лейтенант тэрэл Макаров

мун.
— Jiao гу?
— Лаб ааб даа.
Полковник хамарайнгаа узуурые долёобороороо эмэрсэгээ- 

гээд, Ьуулдэнь уруугаа хаража нэгэ хэды байгаад, дуугарха 
гэжэ амаа ангайлгаЬан хойноо юушье хэлэбэгуй. Хоёр гурба 

алхалЬан хойноо:
— Ьанаа зобоохо юумэн бии болобо ха юм даа,— гэжэ 

Сулоянов амалба.
Полковнигой энэ дуугарЬаар тухайлжа, нэгэн гэбэл зуб- 

шеехэнь, угы гэбэл арсахань гэжэ ойлгобошье, еерынгее Ьана- 
лые мэдуулхэгуй гэжэ Бааторов дуугарбагуй. Полковнигой юун 
гэхыень шагнаха шухала.

— Содном, гансаараа ябахагуйш. Хоёр гу, али гурбан сэ- 
рэгшые абажа ябахаш.

— Энээн тушаа ойлгожол байнаб.

— Замдаа гу, угышье Ьаа, элдэб эрхэ байдалда тэрээнтэй 
уулзажа болохош. Нэгэ хоёр хун тэрээндэ хушэ хурэхэгуй. 
Ябалсаха хунуудээ еврее шэлэжэ олоорой. Тон Ьэргэг ябахые 
оролдоорой, — гээд, Сулоянов блиндаж тээшээ хэдэн алхам 
ошоЬон хойноо гэдэргээ бусажа хэлэбэ.— Тэрэ шудхэр манай 
дивизиин мэдэлэй дэбисхэр дээрэЬээ гаража ошоЬон байхадаа



болохо. Тагнуулшаднай дивизиингээ бухы подразделенинуудээр 
ябаад ерээ. Танихаар бэшэ улуу хунуудтэй орой уулзаа уша- 
раагуй юм хаш.

— Тагнуулшаниие бэдэрЬэн тухайдаа- сэрэгшэдтэ ямаршье 
ушарта дуулгахагуй гэлсээ бэлэйбди. Энэ захяаемнай бодото 
байдал дээрэ бэелуулээ юм бэзэ. Энээн тушаа асуугаагуй гут, 

Мустафа Шарипович?
— Энээн тухай бидэ хоёрЬоо ондоо хэншье мэдэнэгуй, 

Содном.
— Тиигээ haa, хуреед улее. Минии гуйсэд ябаад бусатар, 

намтай ябаЬан сэрэгшэдЬээ ондоо хэншье мэдэхэ ёЬогуй. Энээ
ниие бу мартаарайт, Мустафа Шарипович!

— Ойлгостой, Содном!
Бааторов дивизиингээ эрхим тагнуулшан Серегин Василий 

Ивановнчые абалсажа ябаха гэжэ шиидэбэ. Тэрэ старшина нэрэ 
зэргэтэй. Дунда зэргын бэетэй, балсан шурбэЬэниинь гурэлзэжэ 
харагдадаг. Тэрээн дээрэЬээ тон шурбэЬ.эрхуу хун. Хэрэг ажал 
дээрээ бэшэ байхадаа, нюурынь зулгы зеелэхэнеер саг ургэлжэ 
гэрэлтэхэ; ямар нэгэн юумэ бэелуулхэ дуургэхэ болоо haa, мон- 
сон нюдаргадал монсойшодог. Тэрэ душэн дурбэдэхи оной Ьуул 
багаар фронт ерэЬэнЬээ хойшо дайсанай дайшалхы позициЬоо 
хори гаран фашистнуудые хулгайлан асарЬан юм. Тэдэнь тон 
ехые мэдэхэ шудхэрнууд байгаа.

Ушее еерынгве жолоошон Олег Половые абалсаба. Гурба- 
дахииень хэниие абалсалтайб гэжэ удаан хургысаба. Тиигээд 
Дугарай дурадхалай ундэЬеер ехэ буугай командир сержант 
Нима Ванчиковые шэлэбэ. Тэрэ хараха янзада нозоо аад, шуран 
хурдан гээшэнь аргагуй юм гэжэ Дугарай хэлэНэн дээрэЬээ 
Бааторов мэдэхэ болоо. Саамбын элдэб аргануудые Ьайнаар 
мэдэхэ дээрэЬээ хэн нэгэнтэй барилдаха болоо Ьаа, биб гэЬэн 
хубуудые тэсээдэггуй гэхэ гу, гартаа баридаггуй юм гэжэ мэ- 
дэжэ абаа. ТиимэЬээ энэ залуу хубууе абажа ябаа Ьаа, гарза- 
тахагуйб гэжэ зубшееЬэн юм.

Бааторов хубуудтэйгээ дивизиингээ дайшалхы позициин 
туруушын линиин эгээл хойто хажууЬаа ябажа эхилбэ. Хэдэн 
батальон бблон ротонуудай дайшалхы позицинууд дээгуур яба- 
xahaa гадна, блиндажууд соогуурни орожо гарабад. Траншей 
соогуур харуулда ЬууЬан сэрэгшэдтэй хеерэлдэбэ.

Дивизиингээ гурбадахи полкын траншей соогуур ябажа 
ябахадаа, таб табхар ма порой ерэжэ ябахые xapahaap, одоол 
Макаров бии болрбо гэжэ баярлаЬыень хэлэхэ гут! Тэрээниие 
холоЬоо харахадаа олзуурхан, хайшан гээд гарта оруулха ту
шаагаа шэбшэжэ ороо. Теэд дутэлжэ ерэхэдээ, тад ондоо ша
райтай хун болошоо. Тэрээнэй ЬарбайЬан унэншэлгэ саарЬанууд 
дээрэЬээ фронтовой газетын литсотрудник гэжэ мэдэбэ. Магад



газетын литсотруднигой унэншэлгэтэй ямар нэгэн дайсан ябаа- 
гуй юм гу гээд, Бааторов газетын ажал худэлмэри тушаа 
хэдэ хэдэн асуудалнуудые табижа, гуйсэд харюунуудые абаба. 
Эдэ бугэдын Нуулдэ тэрэ табхархан майор подполковнигНоо 
асууба:

— Нухэр подполковник, намайе- дайсан гэжэ Ианаа алтайт?
— Нухэр майор, бу Нанаата бологты. Бидэ дайсанай газар 

дээрэбди. Ьэргэгтэ гарзагуй гэжэ угэ бии ха юм. Энээниие ойл
гоно бэзэт, нухэр майор!—гээд, нугее гурбаяа хараИаниинь 
дайсан гэИэн тэмдэг толгойгоо улэ мэдэг дохижо угэхыень ху- 
леэн, шуран тургеер добтолхоор зэНэнхэйнууд монсылдошоод 
байхадал болобо.

— Нухэр подполковник, танай дивизиин артбатарейн ко
мандир капитан Цыбиковтэй уулзаха зорилготой хун бэлэйб. 
Тэрээнтэй хаана уулзажа болохоб?— гэжэ майор хандаба.

— Бидэ тиишэ ошожо ябанабди. Бидэнтэй ябахадаа бо- 

лохот.
— Ьайн даа, нухэр подполковник.
Бааторовай булэг сэрэгшэдтэй ерэлгые майор Левицкий 

тиимэшье баяртайгаар угтабагуй.
— Нухэр майор, юундэ уруу дуруубта?— гэжэ Бааторов 

шэруунээр асууба.
— Нухэр подполковник, дээгуур тушаалтай дарганар ма

най полкоор ябажа амаруулхаа болсо,— гэжэ Левицкий дуу

гарба.
— Хаш араа гут, майор?
— Танай урда тээ нилээн болошоо, ямаршьеб капитан 

ябаад, олон табые -Ьуража Иалаагуй.
— Юун капитан бэ?
— Армиин разведкэЬээ юм хаш.
— Бэеэр ямар бэ?
— Табхар будуун гээшэнь аргагуй.

— Хайшаа ошооб тэрэ капитан? Гансаараа ха гу?
— Ушее нэгэ сэрэгшэ ябалсана. Манай полкын туру у ли- 

ниин дайшалхы позици уруу эльгээгээбдп.
— Хун ошолсоо ха гу?

— Тагнуулшад амяараа ябадаг юм гээд, манайхинНаа ху- 
нпие эльгээхэ гэНэмнай дурагуйгеер хандаа.

— УИэниинь ямар бэ?
— Сайбар гээшэ гу, али улабар ха гу? Энээн тушаа тон 

зубеер хэлэжэ шадахагуйб, нухэр подполковник,— гэжэ Левиц
кий Ианаа алдаба.

— Нухэр м^йор, тэрэ капитанда юун тухай хеероебта?
— Фашистнуудые хайшан гэжэ сохидогоо, Иаяар ехэ доб

толгодо орохо гэжэ байИанаа хеереебди.



— Добтолгодо орохо гэжэ байЬанаа хеереебди гэжэ гу?
— Энээн тушаа хеереешьегуй хадамнай мэдэнэ губ даа.
— Энээн тухай урдаа байИан хундэ ХеерэИэнэй улуу, ну

хэр майор. Обогынь хэн бэ?
— Капитан Сорокин.
Бааторов телефонист до хандажа:
— Намай полковнигтой холбогтыл даа,— гэбэ.
Тэрэ телефоноо хэдэн удаа мушхажа шагнаад:
— Баабайтай подполковник Бааторов хеерэлдэхэнь. Теле

фондо дуудажа болохо гу?.. Зай, урииш даа,— телефонист Баа
торовта трубка дамжуулан угэжэ хэлэбэ.— Баабайе телефондо 

урихань.
Бааторов трубкыень абажа, нэгэ хэды шагнаад:
— Алло! Алло!..— гэжэ оробо.—Ах, Мустафа Шарипович 

гут?.. Бн энэ Содном хэлэнэб. Тон ехэ гуйлтатайб: мэнэ гэЬээр 
армпин тагнуулай таИагта хонходоод, капитан Сорокин гэжэ 
тагнуулшан бии гу гэжэ Иурагтыл даа... Зай, тиигээ haa трубкаа 

табингуй хулеэИууб.
Бааторов трубкаа шэхэндээ баринхай, тэрээн уруугаа улеэ- 

сэгээн, дуугай зогсожо байНанаа:

— Би шагнажа байнаб. Юун гэнэб?.. Тиимэ капитан угы 
гэнэ гу?.. Ойлгостой... Левицкиин ажахыгаар армиин разведкэ- 
иээб гээд, тиимэ обогтой капитан Ьаяшаг ябаЬан байна... Тон 
дутэрхы. Зай, баяртай!— гээд, трубкаяа табиба.

Левицкиин мэдэлэйнгээ подразделенинуудтэй хеерэлдэхэ 
Намбаанда -Бааторов тэрээниие шэнжэлхэ юм: еерыгее дээгуур 
харуулхые оролдодог зангаа орой хубилгаагуйнь шарай дээрэ- 
Иээнь элитээр харагдажа байба. Нюурынь нэгэл дээрэлхуу бар- 
дамаар узэгдэжэ, Бааторовай дурые гутаан, тэгшэ бэшэ байдал
да оруулба.

Мэнэ Ьая Левицкитэй хеерэлдэхэдэнь, полкынгоо дайшал
хы ябуулгые гансал еярее удаоидажа, илалтануудые туйлаЬан 
шэнгеэр харуулхые оролдоо. Юрдее эрхим дайшалхы шанар 
шэнжэтэй командирнуудые ямаршье ушарта еерынгее хажууда 
удаан баридаггуй гэЬэн тобшололдо Бааторов Ьаяын удэрнуудтэ 
ерэнхэй. Нэгэл аргаар дайшалхы позицнингоо эгээл аюултай 
газар уруу тэдээннне намнана гээшэ ха гэжэ шэбшэн, тушаал- 
Ьаань буулгаха тухай Сулояновтай хеорэлдее haa гэжэ Ьанаба- 
шье, энээнЬээн арсаба. Нэн туруун орондонь табиха офицерые 
олохо шухала. Тэрэгуйдэ энээн тушаа Ьанаата болоЬоной улуу. 
Левицкиин полкын штабай дурбэн офицернууд хайшаа гэхэб 
даа, нэгэл ондоонууд. Сэрэ уруунь хэлэхэ болоо haa, дээгуур 
тушаалтайшуулай урда хойгуур гуйхэ гу, бури эли тодо болго- 
ходо, ЬаймИардаг дуратайшуул хэбэртэйнууд. Барандаа тиимэ- 
шуул хаш.



Левицкиин энэ дутуунууд тушаа полковник Сулоянов нэ- 
гэтэ Ьануулга хээд, хоёр Ьайрхуу лейтенантыень дайшалхы 
позициин туруу лини уруу намнаЬан байгаа. Иигэжэ ямаршье 
шадалгуйшуулээр гу, дайшалхы мэргэжэл шадалаараа Пула 
хунуудээр еерыгее тойруулаад, дундуураа ошожо, дураараа 
хатаржа байхаяа оролдодог тон ехэ дутуутай хун гэжэ тобшо
лол хээд:

— Нухэр майор, штабайтнай начальник капитан Волков 
хаанаб? Хсердохиео ерэхэдээ, юундэ харанагуйбиб! — гэжэ 
Бааторов Левицкидэ хандаба.

— Нухэр, подполковник, Волков нэгэдэхи батальондо 

ошонхой.
— Хэзээ ерэхэб?
— Тэрэ батальоной командираар ошонхой.
— Юундэ?.. Хэн полкынтнай штабай начальнигаар ху- 

дэлнэб?
— Нэгэдэхи батальоной командир байЬан ахалагша лей

тенант Сопляков.
— Юундэ тиимэ Ьэлгэлдээн болоо юм?
— Капитан Волковой дайшалхы позициин туруу лини уруу 

ошохом гэхэдэнь тиишэ эльгээгээд, ахалагша лейтенант Сопля- 
ковые штабайнгаа начальнигаар асараа хум,— гээд, Левицкий 
хулнуудээ Ьольбосогоон нэгэл аарангяар дуугарба.— Ондоогоор 
ямаршье аргагуй байгаа.

Ондоогоор аргагуй байгаа. Харыт еерыгее сагааруулхые 
оролдохыень!

Сопляковтой анха туруун уулзахадань, урда хойнонь орожо 
байжа билдаганаЬыень Бааторов мунее Ьайн Ьанана. Тэрэ шана- 
рыень Ьайн мэдэхэ тула Сопляковые вертев дутэлуулээд, Вол- 
ковые холодуулЬаниинь дамжаггуй. Левицкиин еерыгее той- 
руулжа билдагуушадые байлгахые оролдодогынь эндэ буришье 
эли тодоор харагдаба.

— Нухэр майор, энэ Ьэлгэлтэ тушаа полковнигой захирал- 
та бии ха гу?

— Ьая Ьэлгэлтэ болоо юм. Тиимэ захиралта абажа урьдев- 
гуйбди.

— Нухэр майор, тиимэ захиралтын бии болоЬон хойно 
тиимэ томилолго хэгдэдэг юм гэжэ Ьайн мэдэнэт. ТиимэЬээ аха
лагша лейтенант Сопляков еерынгее батальондо ошог, капитан 
Волков полкынгоо штаб толгойлЬон зандаа толгойлог. Минии 
байхада энэ захиралта угэгты. Нэгэн угеер Ьаа, энэ дороо дуур- 
гэлтэ болгогты!— гээд, Бааторов ехэл дураа гутангяар Левиц- 
киие шубгэдэбэ.

— Нухэр подполковник!..
— Ямаршье нухэр подполковник байха ёЬогуй. Мэнэ гэЬээр



захиралта угэгты.
— Ахалагша лейтенант Сопляков!—гэжэ Левицкий ооглобо.
— Би эндэ байнаб, нухэр майор!—гэжэ хашхарЬаар, блин

даж coohoo Сопляков гараба,
— Мэнэ гэЬээр нэгэдэхи батальонойнгоо командираар 

ошогты,— гэжэ Левицкий Сопляковто захирба.
— Нухэр-майор!..
— Эндэ ямаршье нухэр майор байха ёЬогуй. Мэнэ гэЬээр 

ошогты.
— Ойлгостой, нухэр майор. Ябаха да болохо гу?

— Болохо.
Левицкий телефонистдо хандажа:
— Нэгэдэхи батальониие холбогтыл даа,— гэбэ.
— Мэнэ гэЬээр, — гээд, тэрэ телефоноо хонгиргожо оро’бо,

— Алло! Алло! Хэн бэ?.. Капитан гут?.. Эндэ хеерэлдэгты.

Левицкий трубка абаЬан бэеэрээ:
— Ахалагша лейтенант Сопляковой ошомсоор, батальоноо 

тушаагаад, полкынгоо штабай начальнигаар ерэгты. Юун гэнэт?.. 
Угы гэжэ гу?.. Нухэр капитан, захиралта дуургэлтэ болгодог юм 
шуу! Ойлгостой ха гу?.. Угы!?.. А рсаж а байнал!— гээд, Левиц

кий Бааторов тээшэ хараба.
— Намда трубкаа угэлшн,— гэжэ трубка абаЬаар хэлэжэ 

оробо. — Бааторов хэлэнэ. Нухэр капитан захиралта дуургэлтэ 
болгодог гэжэ мэдэдэг юм гут?.. Мэдэдэг. Тиигээ haa дуургэлтэ 
болгохол даа... Эндэ дуургэхэЬээ ондоо юушье байха ёЬогуй. 
Ахалагша лейтенант СопЛяков ошобо. Тэрээндэ батальониинь 
тушаагаад, полкынгоо штабые ерэж"э хутэлэгты. Ойлгостой гу?.. 
Тиигээ Ьаа уулзатараа баяртай. капитан!

Ьуулдэнь Бааторов блиндажЬаа гаража ерэЬэн литсотруд- 
нигые хараЬаар:

— Ах, таниие мартаад байналби!— гээд, Левицкидэ хан- 
даба.— Майор, энэ майорые Цыбиковэй ажахыда эльгээгты.

— Ойлгостой, нухэр подполковник.
— Майор фронтын газетын литсотрудник юм. Мэнэ гэЬээр 

Цыбиковэй ажахыда хурэЬэн байха еЬотой. Ойлгобо гут?
— Ойлгоо, нухэр подполковник.
— Тиигээ Ьаа дуургэлтэ болгогты!— гээд, Бааторов гурбан 

хубуудтээ дохин сасуу траншей соогуур ябаадхиба.
Бааторовай хурэжэ ерэхэдэ, тэдээнЬээ нилээн туруун ерэЬэн 

литсотруднигые асуулта хэжэ бэрхэдуулжэ байба. Бухы тухэл 
дурсеврео литсотрудник Макаровтай тон адли ха юм. Нюурынь 
лэ ондоо. Тэрээн11ээ бэшэ газаахи талань тон дутэрхы. Табхар, 
уЬэниинь сайбар, нюдэдынь сэхигэр хухэ.

Макаровые нюураарнь танихагуй Ьаа, энэ фронтын газетын 
литсотруднигые Бааторов еереешье Макаров гэхэ байгаа.



Мунео майор подполковнигые xapahaap гомдожо оробо:
— Нухэр подполковник, энэ капитан намЬаа Ьалажа хууг 

раж а угэхэ юм бэшэ. Газетын' литсотруднигой унэншэлгэ орой 
тоонгуй, бухы саарЬыем гаргуулхаЬаа гадна, литсотруднигой 
унэншэлгеер бэеэ нюуЬан дайсанай тагнуулшан гээшэш гэжэ 
байнал.

— Дугар, бэшэл!— гэжэ Бааторов ундэЬэн буряадаараа 
дуугарба.

— Хаанашье ябахадаа, унэншэлгее харуулхаЬаа ондоо 
ямаршье юумэ харуулдаггуйлби. Али намайе, нээрээшье, дай
санай тагнуулшан болгохо гэнэ ха гу? Би юуеньшье ойлгоногуйб. 
Дайшалхы шэн габьяа тухайгаа хоер&жэ угыт гэЬэмни, намайе 
хиналтада абахаЬаа тээ наагуур мушхэжэ мурдэжэ ороол. Нухэр 
подполковник, энэ капитанда иигэжэ болохогуй юм гэжэ хэлэжэ 
ойлгуулыт!— гээд, Бааторов тээшэ майор толгойгоо болгобо.

— Нухэр майор, хулисэл гуйнаб,— гэжэ Цыбиков хандаба. 
— Бидэ нейтральна талмай дээрэ дайшалхы позицитой зомди. 
ТиимэИзэ танил бэшэ зониие иигэжэ шалгадаг губди даа. Ондоо- 
гоор аргамнай угы. Хулисэгты, нухэр майор: Цыбиков тэрээнэй 
бухы саарНыень бусааИан хойноо юушьеб хэлэхэ гэ11эн аад, 
дуугай болошобо.

— Даншье унгэруугээр шалгаат. Унэншэлгэдэ унэншэхэ 
ёЬотой байгаат, нухэр капитан—гэжэ майор шалгалтадань гом
дожо байЬанаа мэдуулбэ. — Подполковнигой унэншэлгые юундэ 
шалганагуйбта?

— Yнэншэлгэшьегуйгеер танина бшуубди. Манай дивизиин 
политотделой дарга. Нухэр майор, подполковник Баатсровтай 
танилсагты,— гэжэ Цыбиков майорто хандаба.

Майор нэгэ хэды соо дуугай зогсожо, Дугарта шодов узуур- 
лэИэн бэеэрээ тэрэзиИзэ харасаа холодуулжа, подполковник тээ
шэ эрьёэд:

— Майор Ветлугин!—гэбэ.

— Тугаар унэншэлгыетнай хараа хамнайб даа. Танил та- 
ланууд болоёбди. Подполковник Бааторов,— гээд, гараа Ьарбай- 
жа, Ветлугинэй yrahsH гарые шангаар адхаба.

Ьуулдэнь еерын бодолдо эзэлэгдэн, холые шэртэжэ согсобо. 
Эсэстээ, Ветлугин тээшэ хаража:

— Та хоёр хэруулээр уулзаа хадаа саашадаа эбтэй нукэд 
болохо ёЬотойт,—гэбэ.

— Тиигэжэшье магадгуйбди!—гээд, Ветлугин харюудань 
лажаганаса эльгэ хатаба. — Ьайн нухэд болоол haa, Ьайн бай- 
гаабди.

— Теэд Ьайн нухэд болонгуй, юугээ буляалдаба гэзшэ- 
бпбди!— гэжэ Цыбиков энеэбэ.

Эгээл энэ уедэ блиндаж coohoo залуухан сэрэгшэ бии болоод:



—  Нухэд командирнууд! Хоол баригты! — гээд, тэдээндэ 
дохибо.

Бааторов хоол бариЬанайнгаа' удаа Макаров тухай Ьанаанг 
даа оруулан гэхэдээ, хэды тубшэн даруушье haa, обогод гэжэ 
hyypn байраа олохоо болин, траншей соогуур ябуултажа оробо.

Хажуудань бии болоЬон Дугар:
— Мунеехи шудхэр тухайтнай hypar Ьуняа угы ха гу?— 

гэжэ асууба.
— Мэнэ Ьая Левицкиин штабта ороод гараЬан хэбэртэй. 

Капитан Сорокин гэЬэн унэншэлгэтэй- Армиин разведкын ту- 
леелэгшэ юм хаш. Теэд бидэнтэй уулзанагуй. Хажуудаа нэгэ сэ- 
рэгшэтэй. Орой газар уруу шэнгэшэЬэндэл харагданагуй. Али 
намайе таняад хоргодошоно ха гу? — гэжэ Бааторов Ьэжэг 

турэнэ.
Дугар Содномые нилээн шэртээд:
— Тиихэдэ у11эншни хаб хара, сэрбэгэр тэгшэ бэетэй ябааш. 

Мунее маряажааш, уИэншни сайшоо, дээдэ уралдашни удхэн 
хара !шхал. Партизан ябаЬан жэлнуудтээ орходоо нилээн наЬа- 
жаалаар харагдадаг болоош. Тэрээн дээрэЬээ тэрэ уеынхиЬеен 
тад ондоош! — гэбэ.

— Тиихэдээ танихагуй гэхэш гу?
— Ьайн лэ мэдэхэ дутыншни хун таниха.
— Ьайн лэ гээшэ. Тэрэ Макаров намтай уулзаа haa, аба- 

liaap танихагуй ха юм даа. Теэд би еерее энээндэ этигэнэгуйб.
— Ьанаагаа зобо1юной улуу. Майор Ветлугин тэрэ Мака- 

ровтай тон адлил. Дайсанай тагнуулшаниие баряаб гэжэ лаб 

этигэжэ байгаалби.
— Документыень шалгажа байхыешни харахадаа, Макаро- 

еыс баряа гэжэ Ьанаалби,— гээд, Ванников тээшэ эрьежэ асууба. 
—Нима, энэ фронтын газетын литсотрудник минии хэлээшэ тэрэ 
Макаровтай адлИ ха гу?

— Нухэр подполковник, тон туруун xapahaap тэрэ тагнуул- 
шанние баряа гэжэ хухихеерее болоолби,— гээд, сержант майор 
Ветлугиниие нилээн дуугай байжа хараад хэлэбэ.— Яашгуй ад
лил даа: табхар будуун, тухэреэн нюуртай, сэхигэр хухэ нюдэ- 
тэй, сайбар гэхэ гу, али улабар уЬэтэй. Гансаараа уулзаа юм 
haa, тэрэл гэжэ тушааха байгааб.

Дугар нэгэ хэды соо Ветлугиниие адаглаад:
— Хилгаапан дрэрэшье болошоо юм haa, тэрэл Макаров 

гэхэ байнаб, — гэбэ.

— Зай, нухэд, ябадалаа ургэлжэлуулэебди,— гээд, Гэлэг- 
Жамса Шагдаронтой дутэлжэ ябаЬан майор Ветлугиниие хара
хадаа, Бааторовай энеэдэЬэниинь хурэбэ.

— Ябахатнай ха гу, нухэр подполковник?
— Ябаха.



— Энээн худар ороЬонтнай хуреед улвел гээшэ. Тэрэгуй 
батарейн командир капитан Цыбиков намайе хиналтада аба- 
хаараа абаха байгаа,— гэжэ майор Найниие хургэбэ.

— Бараг даа!—-гээд, Гэлэг-Жамсада гараа угэжэ Бааторов 
асууба.— Зай, бэс хэр бэ, нухэр Шагдарон?

— Ьайн губди даа. Фашистнуудые сохилсохо шадал бага 
сага бии даа,— гэжэ хэлээд, Бааторовай гараа угэжэ мэндэшэл- 
Иэндэнь урданайм ябадалые хулисев ёИотой гэлсэ баярлабашье, 
энэнээ мэдуулхэгуй гэжэ дуугарбаг\;й.

Ванчиков Содном Гэрэлтуевкчын хажууда бии болоод:
— Нухэр подполковник, эндээ улэхыемни намда зубшев- 

гыт!-—гэжэ хандаба.
— Нима, знэ яана гээшэбши? Дайшалхы даабарн мунее 

дээрээ дуургэгдээгуй.
— Нухэр подполковник, расчедтоо улэЬуул даа,— гэлсэ Ни

ма Иалабагуй.
— Болохогуй, нухэр сержант. Зай, баяртай, хундэтэ ханинар, 

— гэжэ ёЬолоод, Бааторов ябаадхиба.
Бааторовай хойноНоо жолоошон Олег Попов табхар будуун 

аад, богони хултэй тула гуйхэЬее тээ наагуур жороолно. Тэрээ- 
нэй хойноНоо старшина Серегин, хамагай Нуулдэ Нима ябана.

Траншей соогуур ябахадаа, дайшалхы постдоо ЬууНан хубууд- 

тэй угэ андалдан, тэдээнэй ажабайдалаар Ноннрхожо, хугтэй 
хухюун харюунуудые шагнажа баярлаха юм.

Ушвел хатуу шанга байлдаануудай болохо байгаашье Ьаань, 
дайнай дуурэхэ дутэлНэндэ сэрэгшэд баяр баясхалантай ха юм 
даа гэЬэн тобшолол Содном ябууд дундаа хэбэшье, душэн нэгэ- 
дэхи оной зунние 11анаандаа оруулаадхина. Дайшалхы пост- 
нуудтахи сэрэгшэдэй нюур шарайнууд барагарнууд лэ бэлэй 
даа. Газар уИаяа орхижо, гэдэргээ гарахадаа, сэрэгшэдэй сухал- 
тай ябаНаниинь дамжаггуй. ТнимэЬээ тэрэ душэн нэгэдэхи гу, 
душэн хоердохи снуудта хухюутэй сэрэгшэдые хараагуйб гэжэ 
хэлээ haa, Бааторов алдуу гаргахагуйгее Ьайн мэдэнэ.

Игаабари дулаан гээшэнь аргагуй. Инмэл тунгалаг 11айхан 
удэрнуудтэ газаагуур ябажа ябахаЬаа ондоо Ьайхан юуншье 
угы шэнгн Содномдо узэгдэнэ. Тон тэгшээр 1туулгагда1тн нар- 
Иадай дабирха!-! наранай гэрэлдэ халажа, нэгэл жэгтэй хоншуу- 
хан хангалаар оршон тойронхи ханхална. ХаанаЬаашьеб гэб 
гэнтэ Ьэбшээндэ туугдан ерэЬэн тэрэнгиин хангал хамар уруунь 
хаха зуИеед, Бааторов энээнЬээ уламжалан Иогтоходол гээд» 
хаана т'эрэнги ургана ааб гэжэ ябууд дундаа нуугын хоёр ха- 
жуугаархн талые адаглана. Теэд хаанашье хоншуухан хангал- 
тай тэрэнги харагданагу!!. Хаанашьеб нплээн холо ургадаг бай
гаа ёИотой.



ЭнээнЬээ уламжалан, геологическа алха баринхай, Ьарь- 
дагай бэлэнуудээр ябадагынь Содномой Ьанаанда ороодхино. 
Наратай дулаахан тунгалаг сагта уулануудай шобхо оройнуу- 
дые дабан ябахада, заримдаа Ьайн, заримдаа хэсуу хушэрынь 
аргагуй губ даа. Харгы замыеш хабшал ундэр байса хаагаад 
байха; дээрэнь гу, али саанань гарахын аргагуй эгсэ эридыень 
хэлэхэ гут! Тэрээниие дабажа гараха аргагуйдэхэдее, хулеешье 
татаха дураншни Ьалашаха. Тиигээшье haaHb шобхо оройдонь 

гараха гэжэ эрид байса ©едэ абиржа орохош. Тиихэдээ хамагаа 
мартан, хабшал эгсэ еодэ жудхэн, олон лэ удаа доошоо мухарнн, 
хосорон Ьалахын тэндэ ямар нэгэн ургамал шулуунай эрмэгЬээ 
барижа тогтохош. Удаань баЬал дээшээ тумуулжэ орохош. Б а
Ьал хиндэхын тэндэ тогтохош. ТиигэЬээр орьёл оройдонь гара- 
жал Ьалахаш. Теэд алтан оройнь шобхоЬоо шобхо байха юм 
гу гэжэ Ьанахадаш, хабтагай талмай байха. Тэндэ хэдэн хоно- 
гоороо байрлажа, шулуудые бута сохин шэнжэлхээрээ болохош. 
Тэдээн соо!юон ямар нэгэн унэтэй сэнтэй эдлэлэй зуйл олоо юм 
haa, сэдьхэлшни баяраар халин, дали жэгуур урган урмашан 
баярлахаараа болохош.

Ьарьдагай бэлэнуудтэ залинта аадарта гу, али мундэртэ 
дайралдашоо haa, Налаал гээшэш! Одоол эндэ зудэрхын туйлда 
хурэхэш. Гал абаха аргагуйЬвв боложо, арайл амиды хабжага- 
нан хатархаш. Гансаараа haa, ЬаЛаал гээшэш. Нухэртэй haa, ба- 
раг байха. Залинта аадарай уедэ Ьарьдагта одоо хэсуул бэлэй 
даа. Байгаалиин зэрлиг хусэнтэй урда урдаЬаань харалсаад улэ- 
хэ гээшэ аймшагтайл губ даа. Ьарьдагта аадарай орохын урда 
тээ уулэн хурылжа байха. Сахилгаан орой урууш дээрэ дээрэ- 
1юэн ялалзан, тэнгэр1'шн дуун лажаганан, аа_дар мундэр толгой 
урууш шабжаргай буулгажа орохо. Одоол тэндэ Ьарьдаг еедэ 
гаража, олондо туЬа хургэхэ гэЬэн урмашни !шлан, гэрээд 
угэеэ хэлэхээр шахуу болошохош. Урагшаа тугдрлн улуу rapahaH 
хабш ал шулуун эрмэг Сэдэрхэдэшни олдохогуй. Теэд олдобошье, 
туЬа боложо шамайе абаржа шадахагуй. Аймшагтайл губ даа.

Дайн байлдаанай эдэ жэлнуудтэ эгээл h а р ь д ага й х и да л за- 
линта аадар мундэр соогуур гу, али тэнгэриин дуун соогуур нэ- 
гэшье удаа дайралдаЬанаа Бааторов орой Ьананагуй. Душэн нэ- 
гэдэхи гу, душэн хоёрдохи онуудай зун хэды бороотойшье haa, 
мэдээгээ табижархиЬандал огторгойн хууен шууян галзуурхые 
орой узонгуйл. ТиимэЬээ энэ набтар газарта байгаалишье аали 
намдуу байдаг хэбэртэйл.

Харнн тэнгэриин дуунай орондо снаряд, минэ болон бом- 
бонуудай зай талаг\ йгс-юр тэ11эрэлдэхэнь аймшагтайл. Тиигэжэ 
хэды гэЬэн сэрэгшэдэй ами Hahbie Ьалгаана хаб! Байлдаанай 
газар дээрэ тиимэ аюултай алхам бухэндее ушарна ха юм. Энээн 
тушаа толгойдоо оруулхапьшье хэсуул.



Бааторовай Ьэгээ орожо толгойгоо ургэн гэхэдэнь, нууга соо 
•гээ холохоно табхарИаа табхар хун харагдаадхаба. Одоол мунее- 
хи Макаров гу, али Сорокин бии болобо хаш гээд, «Тубшэн 
даруу байжа, бэеэ барижа шада»,— гэжэ Содном еертоо захирба. 
Теэд хажуудань ерэн гэхэдээ, Левицкиин полкын хоёрдохи ба
тальоной командир болошоно. Нээрээшье, холоЬоо Макаров гэжэ 
дэмы талаар хараагуйл. Тон адлил.

Тэрэ дивизиин политотделой даргада элидхэжэ оробо:
— Нухэр подполковник! Манай хоёрдохи батальон дайшал

хы позицидоо! Батальоной командир ахалагша лейтенант Х ро

мых элидхэбэ.
— Мэндэ сайн, ахалагша лейтенант,— гэжэ Бааторов гараа 

сабиргайдаа бариба.
Эгээл'энэ уедэ фашистнуудай талада ехэ буунуудай зохо- 

ролдохо соностоодхибо. Снарядуудынь энэ хоёрдохи батальоной 
дайшалхы позициин нуугануудай хоёр хажуугаар зай талагуй 
тэЬэрэлдэн, шэхэ дулиируулмэ хууеэн шууяан боложо, юуншье 
дуулдахаа болишобо. Хунхинеен хууеэн! Хэдэн мянгаад хэмхэр- 
дэЬэнуудынь эшхэрэлдэн, амиды юушье улеехэ хэбэргуйгеер 

улилданад.
Бааторов толгойгоошье ургэхэ шадалгуй болошоошье Ьаа, 

фашистнууд атакада бодохонь ха гу гэЬэндэл дайсанай талые 
хараад абана. Нууга соо нугаляагай саана снаряд тэЬэржэ, Б аа
торов шоройдо сохюулан унашана. Зузаанаар шоройдо даруул- 
НанИаа боложо, тэрээн дороИоо гаража ядан, аминайнь саглаха 
хаагдахаа байхада, Олег, Нима, Серегин гурбан шоройень уна- 
гаагаад, Бааторовые гаргаба. Шорой дороЬоо мултарИаар, тэрэ 
хэнэйшье туНаламжагуйгеер бодоодхибо. Тиигээд хубсаЬаа гу- 

бижэ оробо.
— Шархатаагуй гут, нухэр подполковник?— гэжэ Серегин 

асууба.
— ШуЬан гаранагуй. Шархатаагуй,— гэжэ подполковнигой 

орондо тэрээнэй жолоошон Олег Попов харюусаба.

— Нухэр подполковник, толгойтнай убдэнэгуй ха гу? — 
гэжэ Нима БааторовНаа асууба.

— Бараг, Нима. Убдэнэгуй. Тиигээ хадаа Иайн губ даа, — 
гэбэ Бааторов.—ШуЬан гараагуй хадаа бараг еИотойб. Замбуули- 
най шорой гэшхэжэ ябахадаа амиды хун юушье узэхэ ха юм 
даа. Зай, энээн тушаа улуу ехээр Ианаата болоЬоной хэрэггуй.

— Ойлгостой, нухэр подполковник!— гэжэ тэндэ байЬан 
хунууд нэгэн доро харюусабад.

— Нухэр ахалагша лейтенант, фашисткууд энэ буудалгын- 
гаа удаа атакада орожо болохо. Батальонтнай тэдээндэ харюу 
угэхеер бэлэн гу?



— Бэлэн, нухэр подполковник!— гэжэ ахалагша лейтенант 
Хромых харюусаба.— Дайсан атакада бодохоо зурхэлхЯ'уй. Ата
када орсошье haa, бидэнЪээ хухеед арилнад бэзэ.

Ахалагша лейтенантын угэнууд дээрэИээ юушье тоохогуй, 
дээгуур 8 0 Ьэдыг0 0  тоолоЬон хун гээшэ гэжэ Хромых тушаа Баа
торов тобшолол хээд, дайсанай талада хашхаралдаанай гараха- 
да, нуугаИаа толгойгоо бултайлган хараИаниинь, дайсан атакада 
бодошонхой дутэлжэ ябабад. Шудхэрнууд снарядуудай тэЬэрээн 
соогуур абяа шэмээгуйгеор наашалИан байгаа ха юм. Зуун метр 
тухай эрэшоо.

— Сэрэгшэд, дайсан атакада бодоо. Буудагты!— гээд, Баа
торов туд батальоной КП дээрэ байИан хэнэйшьеб автомат саб 
шуурэн абаад, бусадтай адли фашистнуудые хиргажа оробо. 
Тэдэ тон дутэ орожо ерэнхэй. Нууга уруу сумэрэн орохонь хаш 
гэжэ юундэшьеб жэхыдэЬэниинь хурэхэ юм. Тиигээд лэ шудее 
шанга гэгшээр зуушоод буудажа байЬанаа ойлгон гэхэдээ, Б аа
торов бэеэ Иуладхахые оролдобо. Хараадаа оруулЬан лэ фашист- 
нуудайнгаа тэмтэрэн унахые харахадаа, улам обтон, улам тургэ 
тургеер буудаха юм. Тиигээшье haa, Цыбиков Дугартаал адли 
мэргээр буудадаг болоо haa, нэгэшье дайсаниие алдахагуй бэлэйб 
гэжэЬанана. Дугарые харахада, орой шагаангуй буудана ха гу 
гэжэ hanaxaap байгша. Хараадаа оруулан сасуу буудаИан лэ 
дайсанайнь будэрэн Ьалахые Бааторов хоёр нюдеере© олон лэ 
удаа хараЬан лэ байха.

Нуугын урдахи талмай дээгуур фашистнуудай муухай хаш- 
хараан зэдэлэн, буугай абяантай холисолдон, ой гутама муухай- 
гаар Бааторовай шэхэ уруу хаха зуЬэнэ. Тиигээшье Ьаань снаря
дуудай тэЬэрхээ болиИые, мэдэрэн, хэзээ болиЬыень юундэ мэ- 
дээгуй бэлэйб гэжэ шаналаад абаба. Зугеер юуншье тухай тол- 
гондоо оруулхагуйе оролдон, хажуугаархи сэрэгшэдэйнгээ буу- 
дахыешье ойлгожо мэдэхээ болеод, Бааторов дайсадые хиргажал 
мздзнэ.

Зай талагуйгеор хусалдаИан автомадуудай Ьомонуудта дай- 
руулангуй нилээн олон фашиетнууд нууга уруу сумэрэн орожо, 
гар тулалдаан шууяшаба.

Теэд гэб гэнтэ ^уудалдаан хашхаралдаан замхажа, аали 
намдуу болошобо. Нууга уруу сумэрэн ODohoH фашиетнууд ба- 
рандаа хосорон Иалаа гэИэн тобшолол хэхэдээл, Бааторов бэеэ 
Ьуладхаба. Удаань хубуудни хаанаб гэжэ хараЬаниинь угэ дуу- 
гаар ус0 ен Ванчиковынь тухэреэн нюуртахи булсылдэшэЬэн хул- 

П(-)9шьс- аршаха сулеегуй, тарайшоод хэбтэЬэн старшина Серегин 

дээрэ тонгойшоод байба. Олегынь старшинагай ИудаНа бэдэрэн 

баруун гарайнь сарбууе баринхай зогсоно. Ьуулдэнь:



— Ьалашоо!—тээд, ундыжэ, пилотко болон каскаяа абаба.
— Ьалашоо?— гэжэ Бааторов нюдее ехэ болгобо.
Олег Попов харюудань дохихооо ондоо дуугарбагуй.
— Али уедее иимэ юумэн тохёолдоо хаб?— гэжэ Бааторов 

жолоошонЬоо асууба.
— Аали намдуу болоходо хараНамнай хэбтэжэ байгаа ха 

юм,— гэбэ Олег.
— ШуИан!— гэжэ Нима хашхараадхиба.
— Хаанань?
— Арадань.
— Убэр талыень харал даа.
— Зуун энгэртэхи гимнастеркынь хармаан тэг дундаа соо 

буудууланхай,— гэбэ Нима. — Зурхэ уруунь Номон ороод, Ьэтэ 

гарашоо.
— Хг.рамтай гээшэнь. Дивизиимнэй эрхим тагнуулшан! — 

гээд, Бааторов пилотко каска хоёроо абаба. Нимашье абаба.
Эгээл энэ уедэ ахалагша лейтенант Хромых хажуудань 

ерэбэ.
— Нухэр ахалагша лейтенант, гарза бии ха гу?— гэжэ Баа

торов асууба.
— Нухэр подполковник, буридхэл хэгдэжэ эхилээ. Мэнэ 

элирхэ,— гээд, плащпалаткаар хушаатай Серегипиие харан гэ 
хэдээ, асуугаадхпба, — Энэ старшина хайшан гээб?

Харюудань хэншье дуугарбагуй. Тэдэ нухэрее алдаад, уйд- 
хар гашуудалдаа баригдажа, тээлмэрдэшоод шахуу байгаад ха. 
юм. Тзэ нэгэ хэды болоод, Бааторов ахалагша лейтепантда хэ 
лэбэ:

— Нухэр ахалагша лейтенант, старшинагай бэеые дивизиин 
штабта хургэхыень дурбэн сэрэгшые эльгээгты. Ямар эрхэ бай
далда наИа бара'пыень дуулгана бэзэ. Бидэ саашаа ябахамнай. 

Ойлгостой гу?
— Ойлгостой, нухэр подполковник.
Энэ уедэ нарихан унДэР старшина бии болоод:
— Нухэр подполковник! Ахалагша лейтенантда хандахые 

зубшеегыт!— гэжэ ёЬолбо.
— Хандагты!
— Нухэр ахалагша лейтенант! Гурбан сэрэгшэ баатарай 

ухэлеер унаа. Арбан зургаа шархатаа,— гэжэ старшина элидхэбэ.
— Нухэр ахалагша лейтенант, хун турэлтэнэй эрхэ сулеегэй 

тулее амп наЬаяа угэ!1эн хубуудээ Иайса худеэлуулнэ бэзэт. Се- 
регинэй бэеые дивизиин штабта тургэн хургэгты!

— Мэнэ гэИээр дуургэлтэ болгохобди.
Энээхэн хорёод минутын туршада юунэй болоЬые Бааторов 

толгойдоо багтаажа ядана. Мунее дайсан атакада зурхэлхеерее 
хадаа ушеел тэнхээ шадалтай гэжэ тобшолол хэхээр ха юм.



Тиигэжэ верынгее газар уЬанай тулее орой хиирэЬэн амитадтал 
тулалдаха зууралдахыень хэлэхэ гут!

Бухы дэлхэйн бурин тугэс эзэниинь болохомнай гэжэ фапщ- 
стнуудай зуун ба баруун Европын бухы гурэнуудые хамаран 
абаНаниинь, удаань манай Эхэ орондо добтолжо, газар уЬыем- 
най яашгуй ехээр гартаа оруулаад, совет гурэн углее мунее хо
сорон Налахань гэжэ дэлхэйгээр дуурэн туурээжэ байхадань, 
бидэ баатарай хусэ шадал гэб гэнтэ абаЬандал дээрэ дээрэЬээнь 
фашистнуудые сохпжо ороо бэлэйбди. Энэ асари ехэ хусыемнай 
тэдэ мэдээшье haa, м\-нее атакада бодохоо зурхэлее хадаа ямар 
юумэидэ найдана гээшэб гэжэ Бааторов еертее асуудал табиха 
юм. Али, нээрээшье, ехэ хусэ суглуулжа, монсон нюдарга болгоо 
ха гу? Тиигээд лэ эдэ аашануудта зурхэлее гээшэлтэй? Мунее 
фронтын нэгэн бпшыхан дайшалхы иозицидо атакаар ороходоо, 
тиигэжэ бодоИон золигуудынь барандаа хосорон Иалаа. Али фа- 
шпстнууд хунуудээ багтаажа ядаИан тула иигэжэ аашалалдана 
ха гу? Бааторов эдээидэ харюу олохошье гэбэгуй. Нуугын хоёр 
хажуугаархи талые адаглан, урагшаа шамдажал мэдэнэ. Теэд 
Макаров гу, али Сорокин харагдахал юм бэшэ.

;>

Бааторов иигэжэ бухэлн хоногой туршада дивизиингээ дай
шалхы пооициин туруушын харуулнуудаар ба бэшэшье подраз- 
деленинуудээр ябабашье, Макаровтай уулзаагуйдее уруу дуруу 
бсложо, уйдхарта баригдаба. Тиигээд тээсгэн нууга соогуур ха- 
жуугаарнь алгасаИан ахалагша лейтенантые Ьуулдэ «Макаров» 
гэжэ тобшолол хэхэдээ, алдуу гаргаЬан байба ха губ гэжэ Ьэжэг- 
лэжэ оробо. Оройдоошье Макаров бэшэ, ондоо хэн нэгэн байжа 
болоо ха гу? Теэд ондоо тиимэ хунтэй мунее ябахадаа уулзаа 
ушараагуй. Майор Левицкиин полкын батальоной командир 
ахалагша лейтенант Хромых тэрэ Макаровтай адлирхуу. Теэд 
тэрээниие унинэй таниха бшуу. Хромых табхархан аад, тухэ- 
реэн кюуртай, у11энииньшье дутэрхы. Мун фронтын газетын лит- 
сотрудник табхарЬаа табхар, тон адлирхуу. Ахалагша лейте
нант майор хоёрые холоНоо харахадаа, дайсанай тагнуулшан 
Макаровтай адлидхажа болохол. Теэд. Бааторовай хажуугаар 
тэрэ ахалагша лейтенант алгасажа гараа ха юм. Хоноод гу, али 
хоёр хоноод Макаров гэжэ танихадаа, яашье алдуу хээгуйнь 
лабтай.

Бааторов иигэжэ бодолготон, ябадалаа ургэлжэлуулхэ юм. 
Хойионь Олег Поповынь жороолно хаш. Тэрээнэй хойноЬоо сер
жант Ванчиков нозоо нобшоор алхална. Хэрбээ дивизиинь офи- 
цернуудэн гу, али сэрэгшэдэй хэн нэгэн байгаа юм haa, мунее



бухы подразделенинуудые алгад гарангуй ябахадань харагдаха 

байгаа. Тэрэл шудхэт) байНан хадаа еерынь таняад хоргодоо 
хороо ха гу, угышье haa, дивизиинь газар уИан дээрэЬээ гаража 
арилЬан байхадаа болоо. Тэрэ ахалагша лейтенантые дайсанай 
тагнуулшан гэжэ таниЬаниинь зуб. ТиимэЬээ тэрэ шудхэрые 
ушвел бэдэржэ ургэлжэлуулхэ шухала. Ушее дивизпннгээ элдэб 
туИалбариин ажахынуудаар, ондоогоор хэлэхэдэ тыловэ под- 
разделенинуудээр ябажа гараха гээшэ шухалын шухала зорил- 
гонуудай нэгэн болоно.

— Нухэр подполковник, тэрэ нууга соогуур тантай алгаса- 
Ьан ахалагша лейтенантые дайсанай тагнуулшан гэжэ дэмы 
ажал гаргажа, евЬэдыгее зобооно ха гут?— гэжэ хусэжэ ерэ11эн 
Нима асууба.

— Нима, шинии асуугаашые зубтуулхэ гэжэ оролдохоороо 
болоноб. Теэд сэдьхэлни зубшеенэгуй.

— Тиихэдээ дайсанай тагнуулшан яахадаашье мун гэхэт- 

най ха гу?
— Мун даа, мун. ТиимэИээ бэдэрэлгэеэ яашье болюулжа 

болохогуй, харин ургэжэлуулхэ ёИотойбди,—гэбэ Бааторов. 

— Медсанбадта ерэбэ гээшэ губди?!
— Палатканууд харагдана. Медсанбат юм гу?!
— Медсанбат хадаа палатканууд соогуур байрлаа ааб даа.
— Мунеехи тагнуулшантнай медсанбадта шархатанхай 

хэбтэжэ байг даа... Тэрэ ушарта юу хэхэбта, нухэр подполковник?
— Хиналтада абаха.
— Хоёр хулее таЬа сохюулшаЬан хэбтэг даа.
— Ямаршье ушарта дайсан ха юм... Нэгэн угевр haa, тэрэ 

шудхэрые бэдэржэ ургэлжэлуулхэИээ арсаа юм haa, унтахаа бо- 
лижо алмайрхалби, — гээд, Бааторов зог гэжэ баруун тээшэ ни
лээн хараба.— Минии хажуугаар алгасаИанЬаа хойшо хоёр да- 
хин эзэдтэйгээ хеерэлдее.

— Магад ондоо шудхэр тиимэ дамжуулга хэхэдээ болоо.

— Тиигэжэшье болохо. Теэд тэрэл тагнуулшан элдэб мэдээ- 
нуудые дамжуулна гэжэ би бата этигэнэб.

Макаровые эндэ олоогуй юм haa, саашадаа юу хэлтэйб гэжэ 
Ианаа унеен болон, Бааторов медсанбадай палаткануулай дэр- 
гэдэ ерэжэ зогсобо. Эмэй эхуун хангалаар хамар уруунь хаха 
сорьен, Уфага?! госпнтальдо эмнуулИэниинь Бааторовай толгойдо 
бии болоод, тэрэ нэгэл тэгшэ бэшэ байдалда ороходол гэбэ. Теэд 
палаткануудИаань гаража ерэЬэн эмшэд болон сестрануудые 
харахадаа, тэдээндэ дохин мэндые хургэхэдео, толгойдоо ороЬон 
зуйлев мартан Иамааршаба.

Бааторов хоёр хубуудтэйгээ сагаан халаадуулые хэлэлэнхэй, 
палатканууд соогуур орожо, шархатаИан сэрэгптэдтэй мэндэшэл- 
дэн, тэдээнэй бэеын элуур ба байра байдалаар Ионнрхоно. Тиигэ-



жэ сэрэгшэдтэй хоорэлдэЬевр, бухы палатканууд соогуур ябажа 
гарабад.

ХаанаНаашьеб Султан гэжэ нэрэтэй узбек яЬанай хубуун 
бии болоод:

— Нухэр подполковник, Минин шарха эдэгээ тооной,— гээд, 
зуун гарайнгаа шэгшы хурганай нэгэ заа яратай Y3YYPbie ха_ 
руулба.— Ямаршье тойб тодхор ушаруулнагуй. Теэд энэ эмшэд 
табинагуй. Юундэ эндэхара зоригтоо мнин хэбтэхэ хун бэлэйб! 
Намайе табиха туханнь медсанбадай начальнигта захирыт, ну
хэр подполковник. Фашистнуудые сохижо ябаа haa, олондо ту- 
Ьатай юумэ хэхэ бэшэ губ!

Энэ майор Левицкиин полкын хубуун фашистнуудые сохи- 
хоо яарана гэжэ Бааторов этигэнэ. Фашистнуудые Ьунеен Иал- 
гааха талаар Иуулшын сохилтонуудай хэгдэхээ байхада, медсан- 
бадай палатканууд соо хэн хэбтэхээ дурлахаб даа. Султанайшье 
дайшалхы позицидоо ошохо гэИэниинь ойлгостой губ даа.

— Шэгшы хурганИаа ондоо шархатай гуш, Султан?— гэжэ 

Бааторов асууба.
— Угы, ондоо ямаршье шархагуйб, нухэр подполковник.
— Султан, шархыншнн гуйсэд эдэгээгуй хада шамайе эм- 

иэнэ ёЬотой,— гэбэ Бааторов.
— Шэгшымнп орой убдэнэгуй. Фашистнуудые сохихоор 

бэлэнби. нухэр подполковник.
— Нэгэн угвер li’aa, щамайе табиха, табнхагуйгое эмшэд мэ- 

дэнэ гэжэ хэлэхэ баннаб. Ойлгостой гу, Султан?
— Эмшэд мишш элуур болоЬые мэдэжэ байгаад, зорюута 

табинагуй. Бп эндэЬээ зугадажа, ротодоо ошохоб.
— Гуйсэд эдэгэтэрээ эмнуулхэЬээ ондоо юуншье шамда 

байха ёЬогуй. Али ши ондоогоор бодоно ха гуш?
— Ондоогоор ааб даа, нухэр подполковник. Би дайсаниие 

сохихоо эндэЬээ зугадахаб.
Табадахн палатка уруу ороходонь, наар дээрэ сэрэгшэд 

хэбтэбэд.Нэгэниинь ундыжэ Бааторовта дохиЬон бэеэрээ хэб- 
тэшэбэ.

Тиигээд Бааторов дуугай боложо, фронтын дэргэдэхи госпи
тальдо ямаршьеб хархис этэгээдуудэй мэнэ Ьая добтолго хэЬые 
Ьанаандаа сруулан гэхэдээ, Сэсэг тушаагаа зобошобо. Манай ара 
талада улэИэн бандидуудай Ьабарта орожо, хосорон Ьалана ха 
гу гэжэ бэень тогтохоо болнбо. Тэдэ этэгээдуудэй добтолго хэ- 
хэдэ, тэндэ дутэ амаржа байЬан армиин разведчигууд харюу 

сохнлто хэжэ, ехэ хохпдолдо госпиталёорхнниие оруулангуй, 
бандидуудые Ьалгаагаа гэжэ Сэсэгынь дуулгаа. Энээнэй удаа 
автоматчигуудай взвод харуул хэхээр ошо!юн туухэтэй. Энээн- 
Иээл хойшо амар унтадаг болообди гэжэ Сэсэгынь хэлээ юм. 
Хэды типгээшье Иаань госпнталёорхинЬоо аюул гуйсэд зайсуу-



лагдаагуй гэжэ Бааторов хирэ болоод лэ Ьанаата боложо, еэры- 
гее зобоожо, голхорхоороо болодог.

— Нухэр капитан, шархатаашадаа госпиталь тургэн ябуу- 
лагты гэхыемни ойлгобо ха гут?— гэжэ газаа гараЬан хойноо 

Бааторов асууба.
— Ойлгоо, нухэр подполковник, ШархатаЬан сэрэгшэдые 

удэр бури госпиталь ябуулжал байнабди. Хул дээрээ ябаЬан 
шархатаашад мунеедэр оройдоо барандаа абаашагдаха. Мунее- 
хи сэрэгшэ госпиталь эльгээгдэхын орондо дахин байлдаанда 
орошоно ха губ гэжэ айна хаш. Тиигээд лэ еерынгвв ээлжээ ху- 
леэжэ ядана хэбэртэй,— гэЬэн тобшолол капитан хэбэ.

— Дайсантай тулалдажа шархатаад, дахин байлдаанда 
орохогуйгее мэдээ хадаа тургэн аюулаар бага газарта ошохо 
гээшэнь тон зуб гэжэ Ьананаб. Энээниие ойлгоно ха гут, капи
тан?— гэжэ Бааторов асууба.

— Ойлгоно даа, ойлгоно.
— ТиимэЬээ шархатаЬан сэрэгшэ дахин байлдаанда ороно 

ха губ гэжэ айна гэжэ байжа улуу юумэ бу дурдагты, капитан.
— Ойлгостой, нухэр подполковник,— гээд, капитан сарбуу- 

дахи часыгаа хаража нэмэбэ.— Госпиталь ошоЬон машинамнай 
яагаа удаарна хаб?! Дахин шархатаЬан сэрэгшэдые абаашаха- 
даа удаархань хаш.

— Нухэр капитан, эндэ бухы эмшэдтнай болон ажалшадт- 
най суглараа ха гу?— гэжэ медсанбадай даргаЬаа Бааторов 

асууба.
— Барандаа.
— Харуулшадтнай хаана хаб?
— Тээ тэрэ игаажа Ьуунад,— гэжэ капитан зааба.
— Барандаа тэндэ Ьуунад ха гу?
— Лейтенантнь нэгэ сэрэгшэтэеэ дивизиин штаб ошоо юм. 

Таанарташье харагдаЬан байжа болоо: хоюуландаа горхогор 
ундэрнууд, холоЬоо эли харагдадаг.

Медсанбадай бухы ажалшадЬаа элдэб эмэй унэр ханхалжа, 
хамар уруунь нэгэл аягуйгеер сорьён, энээнЬээ шалтагаантай 
хамарайнгаа хордохые Бааторов мэдэржэ, хубуудтээ дутэлбэ.

Ямаршьеб даа жэгтэй дулаахан Ьэбшээн нюурыень эльбэхэ- 
дэжэ, Содном энэ дороо хэбтээд унташоо Ьаа ёЬоор байгаа гэжэ 
Ьанабашье, энээнэйнгээ бутэхэгуйе ойлгон гэхэдээ, нэгэл аягуй 
муу бахтдалда ороодхибо. ХаанаЬаа Ьанажа тэрэ шудхэр мед- 
санбадта хэбтэжэ болоо ха гу гэжэ ЬанаЬан байгаа бэлэйб гэжэ 
еерЬеен асуужа орошобо. Юрдеел тэрэ эндэ хэбтэхээ хэзээшье 
зурхэлхэгуй ёЬотой гэжэ Ьанабашье:

— Нухэр капитан, медсанбадаартнай ямар хунууд ябанаб? 
— гэжэ Бааторов асууба.



— Хаа ганса ябадаг.
— Жэшээнь...
— Усэгэлдэр нэгэ майор ябаа Ьэн.
— Юун майор бэ?
— Фронтын газетэЬээ Ьэн.
Фронтын газетын литсотрудник майор Ветлугин Баато

ровай толгойдо ороодхибо. Тиигээд асууба:
— Табхар будуун гу?
— Тиимэ. Таниха аалта?
— Манай дивизиин дайшалхы позицинуудаар ябажа бай

на. ТэрээнЬээ ондоо хун харагдаагуй ха гу?
— Ондоо гу?— гээд, капитан дуугай байд гээд ургэлжэлуул- 

бэ.— Уржадэр баЬал нэгэ ахалагша лейтенант ябаа Ьэн.
— Ахалагша лейтенант?— гэжэ Бааторов еереешье ойлгон- 

гуй асуужархиба.
— Тон зуб даа! Ахалагша лейтенант!
— Юун хун хаб?
— Фронтын разведкэЬээ хаш.
— Обогынь?
— Соколов?... Угы, бэшэ. Сороковиков?.. Бэшэ. Байза, хэн 

бэлэй даа?!— гээд, нилээн холо зогсоЬон ажалшадЬаан асууба.— 
Уржадэр ябааша ахалагша лейтенант хэн бэлэй?

— Сорокин! — гэжэ нэгэн доро хэдэн хун харюусаба.
— Тон зуб даа: Сорокин!— гэбэ капитан.
Тэрэ ахалагша лейтенантда Бааторов Нэжэглээдхибэ: диви

зиин штабта юун хун байИан тухайгаа дуулгангуй, медсанбат 
УРУУ юундэ ороо хун бэ? Тагнуулшадта медсанбат юундэ хэ- 
рэгтэй боЛодог хаб? Тиигээд майор Левицкиин нггабаар капитан 
Сорокиной ороЬон тухай Ьанаандаа оруулан гэхэдээ, Бааторов 
буришье тогтууригуй байдалда орожо, хулнуудээ Ьольбосогоон 
гэшхэеэгээбэ. Тэрэл дайсанай тагнуулшан Макаров «капитан 
Сорокин», «Ахалагша лейтенант Сорокин» гэИэн саарИануудтай 

ябана хаш гэЬэн тобшолол хээд:
— Бэеэр хэр бэ?— гэжэ Бааторов асууба.
— Табхар будуун.
— Тарган тухэреэн.
— УЬэниинь?!
— Ш ара гээшэ хаш, угышье haa, улаабар.
— Медсанбадта ямар зорилготой ороо хаб?

— Фашистнуудта мэдээ угэЬэн дайсаниие бэдэржэ ябаЬан 
шэнги хэлээ Ьэн.

Юундэ дайсанда мэдээ угэЬэн тагнуулшаниие бэдэржэ яба- 
Ьан хун шэнгеэр еерыгее харуулха гээ хаб?.. Тиимэ тагнуулша- 
н:шо бэдэржэ байна гэжэ xaanahaa мэдээб? Бааторов энэ хоер



асуудалдаа харюу бэдэржэ, дуугай зогсоно. Толгойдонь ямар- 
шьеб шэнэ зуйл бии болоод, тэрэ тобшололЬоонь удхатай хухи- 
дэ11энэйнгээ хурэбэшье, энээн тушаагаа хунуудтэ мэдуулхэгуй 
гэжэ бэеэ шангаар баряадхиба. Юуб гэхэдэ, верее тиимэ мэдээ- 
нуудые фашистнуудта угэдэг хадаал лаб бэдэрэлгэ боложо бай- 
на гэжэ мэдээд лэ, хэн юун гэнэ ааб гэжэ асуужа ябаИаниинь 
дамжаггуй гэ11эн тобшололни алдуутай бэшэ гэжэ дайсанай таг- 
нуулшанине гарта оруулжархиИандал баярлаха дураниинь 6aha 
хуреедхибэ. Капитан Сорокин, ахалагша лейтенант Сорокин 
хоер нэгэ хун. Ушее тэрэ тагнуулшан Макаров мун.

Бааторов гараараа тэдээндэ даллаад, ябадалаа ургэлжэ- 

луулбэ.
Полковник СулояновЬаа дайсанай тагнуудшаниие барина 

гут гэжэ наймадахи гвардейскэ армиин штабЬаа амаруулнагуй 
е!ютой. Хамта, уржадэр, удын хоол барилла Ьуухадаа, полковник 
Сулоянов кашатай халбагаа аман тээшээ духееЬэн хойноо хэлэ- 
жэ ороо юм: «Содном, шинии угэдэ орожо, тэрэ тагнуулшан 
тухай днвизиингээ часть болон подразделенинуудтэ дуулгангуй, 

ехэ алдуу хэжэ байна хаб!».
Нээрэшье, энэнь алдуутай тобшолол байжа болоо ха гу? 

Хэрбээ полкнуудта, батальонуудта, хаа хаанагуй дуулгаа Иаань, 
Левицкиин штаб гу, угышье энэ медсанбадаархин тэрээниие ба- 
рижа тушаахадаа болохо байгаа ха юм. Али тэрээн тухай хэн 
нэгэнЬээ дуулаа юм liaa, Иэргэг гээшэнь аргагуй болошохо гу? 
ТшшэЬээ дуулгаашьегуйнь болоо гээшэ ха.гу?

Подполковнигой Наналые тааЬандал тэрээнэй хажууда бии 

болоЬон Нима:

— Нухэр подполковник, дивизиингээ часть болон подраз
деленинуудтэ дайсанай тагнуулшан тушаа дуулгаха байгаат. 
Тиигээ haa тэрээниие унидэ бариЬан байха Ьэн,— гэбэ.

— Тиихэдээ дивизиингээ ажахынуудта энээн тушаа дуул
гангуй, алдуу хэЬэн болоно губди?! — гэжэ зог гээд Бааторов 
Нимын урдаИаа хараба.

— Нухэр подполковник, тэрэ дайсан тушаа дуулгаа юм 
liaa, тэрээниие мунее болотор бариЬан байжа, бидэ энэ хоногой 
туршада газар дайдые хээлэхэгуй байгаабди. Энээниие хэлэхэ 
гээ Ьэм, нухэр подполковник.

—  Ойлгостой, Нима. Теэд тиимэ захиралта угтэнгуй ал
дуутай гарашаИан хадаа мунее юухэхэ болоно бэлэйбди?— гэжэ 
асууба Бааторов.

— Мунее бэдэрэлгэеэ ургэлжэлуулхэЬээ ондоо хэхэ юумэн 
угы болоо губ даа,— гээд, Нима нюурынь гуйсэд шахуу хуша- 
жархиЬан удхэн хара Ьахалаа эльбэсэгээбэ.

— Нухэр подполковник, майор Левицкиин полкын штабта



opohou капитан Сорокин тэрэ тагнуулшан кун гу?—гэжэ жолоо- 
шон Олег Попов асууба.

— Капитан Сорокин ахалагша лейтенант Сорокин хоер нэгэ 
хун. Тэрээнтэй уулзаа ушараагуй haa муухайл гээшэ,—гэжэ 
Бааторов Ианаа алдаба. — Yiuee армиин тагнуулшанай унэн- 
шэлгэтэй'ха юм.

— Нухэр подполковник, энэмнай ямар нэгэн ульгэртэл адли 
юумэн боложо байгаагуй юм гу?! Тэрэ Сорокин, нээрээшье, ар- 
Mir.ni тагнуулай Taharhaa байгаад, бидэндэл адли тэрэ дайсанда 
мэдээнуудые дамжуулЬан тагнуулшаниие бэдэржэ ябахадаа ма- 
гадгуйл, — гэбэ Нима.

Содном Гэрэлтуевич Нимын иимэ угэ хэлэхые туруундээ 
орой дуулаагуй юм. Олон угэгуй, дуугай хун гэжэ ИанаИа- 
ншшь тад Иинргэдэл узэгдэбэ. ЬанаЬан бодоИон юумэеэ ямаршье 
ушарта газаашань гаргахагуй хун гэжэ Нима тушаа алдуутай 
Ианалтай яба!1анаа мууда Бааторов тоолон, угэ дуугуйгвер яба- 
далаа ургэлжэлуулнэ. Цыбиков Дугартайгаа уулзаха гэжэ ерэ- 
хэдэнь, орой хэлэ амагуй юм шэнги дуугардаггуй Иэн ха юм. 
Харнн знээхэн хоног соо хамта ябахадаал сержантын угэ хуурээр 
усмен бэшэ байпые ойлгбжо абаа бшуу. Энзнь Нимын ушее нэгэ 
таабарипе элируулЬэн муу бэшэ нээлтэнь болоно.

ТиигэЬээр «Макаров», «Макаров», угышьеИаа, «Сорокин», 
«Сорокин»— гээд, толгойдонь зуралзахадал болоод, тэрээниие 
бэдэрпэн усэд нэтэруу ябадалайнгаа хашартай болоошье haaHb, 

у шов л бэдэржэ ябаха хэрэгтэй гэжэ Бааторов ябадалаа улам 

тургэдхэнэ.
Нилээн ябаад байхадаа, хулнуудынь эсэнтэжэ, нууга соохи 

газар табсан дээрэ амархаа Ьууба. Нээрээшье, хулэйнь ye hyy- 
гаад баГгхадань, шиихиржа байхадал болобо.

Тиигээд тэнхээ алдажа, Олегойнгоо ургэлеед байЬан вещ- 
мэшээг харан сасуу:

— Олег, юу хээхэн эднхэмнай ха гу?— гэжэ Бааторов hy- 

раба.
— Бншье энээн тухай унидэ дурадхаха гэ!1эн аад зурхэлэн- 

гуй ябаалбн, нухэр подполковник,—гэбэ харюудань Попов.

— Тиигээ liaa, эдеэлээд абаябди,— гэжэ Бааторовай хэлэм- 
сээр, Олег вещмэшээгээ тайлажа оробо.

Тэдэ хнлээмэ консервэтэй холнл<о, тургэхэн эдеэлээдхибэ. 
Ьуулдэнь пилаагатай сайгаар даруулаад, ябадалаа ургэлжэлуул- 
бэд. Тэдээнэй nyyraliaa гарахын тэндэ нарНан тужа соогуур 
хоер хунэй ябаха харагдаба. Нууга уруу орохоор ерэбэд хаш. 
Теэд га.?ар доро!юо гараЬандал тэдэ хаанаЬаа бии болобо хаб? 
Муневхэнэ харахадань орой юуншье угы байгаа ха юм гэжэ 
Бааторов «яр1к-»ннь асуужа, ямар нэгэн нууга гу, угышье haa,



блиндаж coohoo гараа гээшэ ха гэЬэн тобшолол хээд, нугаляагай 
саана орохо гэжэ гэдэргээ боложо оробо. Нугее хоёрынынье 
нюргаараа гэдэргээ болобод.

Тэдэ хоёрой нэгэниинь таб табхар, нугеедэнь нилээд ундэр. 
Макаров мун ха гу гэжэ нуугаЬаа арай толгойгоо бултайлган 
тэрээниие таниха гэжэ байЬан Бааторов хашхархынгаа тэндэ 
бэеэ барижа урьдэбэ. Яахадаашье алдуу болоогуй: Макаров
бэеэрээ ха юм. Энэ хоер жэлэй туршада хубилаагуй шахуул. 
Бааторов толгойгоо эльбэсэгээбэ. Энэнь мунеехимнай мун гэЬэн 
тэмдэг болоно.

— Нууга уруу орон сасуунь урагшаа ябахабди, тиихэдээ 
би туруулхэб; мннип хойноИоо Нина, удаань Олег ябаха. Мака
ров еерее туруулээд ябана; тэрээнЬээ алад гараад, нугеедынь 
apahaa сохижо унагаахаб. Нима Макаровай арада орон сасуу 
толгой уруунь сохихош. Олег ахирдаИан нэгэндэмнай туЬалхаш. 
Макаровые Ьалгаажа болохогуй. Яахадаашье амидыгаар бариха 
болонобди,— гэжэ Бааторов юу хэхэеэ тусэблэбэ.

Тэдэ хоерой нууга оромсоорынь, Бааторов еврее дахуулЬан 
шэгтээ нугаляагай caaHahaa гаража, ябадалаа ургэлжэлуулбэ. 
Бэень монсон нюдарга боложо монсойшонхой. Тинбэшье ямар
шье Ьэжэг туруулхэгуй гэжэ оролдоно. Ьэжэглэхэгуй ёЬотой 
гэжэ Ьанаха юм. Юуб гэхэдэ нууга соогуур сэрэгшэд Иэлгэлгээд 

лэ гаралсадаг губ даа.
Макаровай нюур мэлигэр тарган зандаа. Оройдоошье хуби

лаагуй хэбэртэй. Ьайн хоол дээрэ ябаИаннинь мэдээжэ. Хажуу- 
дахинь старшина. Немец гу, али ород гу? Старшннагай погоноор 
еерыгее далдалаа. Макаров капитанай погонтой. Газаахяараа 

манайхинлэ хадаа манайхин.
Бааторов гарнуудаа эршэгэнуулэн Ьэжэнэ. Резинээр хузуун- 

Иээн уяатай ппстоледынь баруун гарайнь хамсы соогуур арайл 
булталзангуй хуйтеер хайрана. Гараа эршэлээд 1пэжээл 1таань 
тэрэнь баригдаадхиха ха юм.

Тэдэ хоёр Ианаа амарханаар нууга соогуур ябадалаа ур- 
гэлжзлуулхэдэл болоно. Теэд юундэип.еб туруун ябаЬан Maica- 
ров зог гэмсээрээ ябажа ургэлжэлуулбэ. Али энээгээрээ сэЬээд 
яба гэИзн тэмдэг нугеодэдее угэбэ ха гу? Бэедээ найдангяар гэтн- 
хэлхыень хэлэхэ гут! Тухэреэн тарган нюупынь тоИодуулИандал 
гэлигэнэнэ. Наранап гэрэлдэ уЬэнэйнь улайхые хэлэхэ гут! Орой 
хубилаагуй тэрэл зандаа гэхэдэ арайл алдуутай юм гу даа. 
Юуб гэхэдэ, ушеел таргалан маряажаИан шэнгил.

Хэрбээ унэншэлгэ caaphaa харуулогты гээ Иаань, шудхэр- 
нуудшни ямараар угтахаб?

Макаров хажуудань дутэлЬеер зог гэжэ:
— Нухэр подполковник, унэншэлгэ caapliaa харуулагты 

даа!— гэбэ.



— Таанар хэд юуд хадаа манай унэншэлгэ caapliaap 1ю- 
нирхобо хабта?— гэхэ Ьамбаандаа Бааторов старшинатайнь 
ооргэлээдхпбэ.

— Дайсанай тагнуулшад манай газар уруу оронхой эзэдтээ 
мэдээ угэнэ. Магад таанар тэдэ байжа болоот,— гэжэ Макаров 
Ьэнгэргуйгиер загнажа оробо.

— Нухэр капитан, та нэрэ зэргээрзэ доогуур хадаа туруул- 
лсэ унэншэлгев харуулха болонот. ТиигэЬэн хойнотнай бидэ 
харуулуужабдн,— гэжэ Бааторов дурадхаба.

— Болоно! — гээд, Макаров сфицерэй дэбтэр гаргажа 
Ьарбайба.

«Капитан Сорокин. Армиин тагнуулай этигэмжэтэ!»— гэжэ 
тэрээнняень Бааторов уншааша болоно. Тиихэдээ еерынь тани- 
нагуй ха гэЬэн тобшолол хэхэ юм. Таняа haa нюур дээрэнь ямар 
нэгэн хубнлалта бии болохо Ьэн. Али ямаршье ушарта ондоо 
Солохогуйгонр ыирыгои Ьургажа шадаЬан сабдаг ха гу?

Армиин тагнуулай этигэмжэтэ!.. Тамга ласань гуйсэд. Хаа- 
nahaa иимэ бланкнуудые абана хаб? Али армиин штабта дай- 
сан Ьууна ха гу? Армиин захиргаанда тиимэ зон шурган ороод, 
манайхпнда харша ябадал хэхэ аргатай байха ха гу гэЬэн асуу- 
дал бии болоод, Бааторов энээнЬээ зобон, • ямар аргаар эдэ 
хоёрыс асалалтайо гэжэ ухаагаа худэлгзхэ гунлгэхеерее болоно.

Эгээ шухалынь гэхэдэ, «капитан Сорокиной» саарЬанууд 
армиин оперативна таЬагай начальник генерал-Майорой гараар 
гэршэлзгдэнхэйл. Наймадахи гвардейскэ армиин офицернуудтэ 
Спи байха саарЬануудынь гуйсэд. Ямаршье сааза олохын арга- 
гуй. Магад фашис захиргаанда эдэ бланкнуудые хэжэ шададаг 
болоЬон ха гу гэЬэн асуудал Бааторовай толгойдо бии болоод, 
хубуудээ хараад абаба. Банчиков капитанай баруун хажууда 
г.'.стр тухай зайда. Олег Попов зуун гартань. Дохёо уге© Ьаань 
сохнлто хэхэзр бэлэиууд. Бэрхэнууд гээшэт. Ямаршье захиралта 
заабарнгуйгеер ойлгоод байнад ха юм.

Хайшан гээ юм liaa, ямаршье гарзагуйгеер эдэ хоёрые гарта 
оруулха юм гэжэ Бааторов бодолготон:

— Уш« 0  ямар саарЬан бниб, нухэр капитан?— гэжэ унэн- 
шэлгыень бусаахынгаа тэндэ зог иэбэ.— Теэд тэрэ дайсанай таг- 
нуулшантай ушарна ха гут?

— Энэ хэдэн зуун мянган сэрэгшэдые баранииень дайсан 
болгохо аалши даа. Орой уЬапай оёорто орошоЬондол олдоно 
харагданагуйл.

— Тон зуб хэлэнэт. Ушее ямар саарЬан бниб, нухэр капи
тан?

— Таанарта армиин оперативна таЬагай унэншэлгэЬвн он
доо ушв--) хайшаа саарЬан хэрэгтэй юм бэ?



— Ондоошье c a a p h a H  хэрэггуйл даа,— гэ5д, Мышкин шэнги 

дайсанай тагнуулшанаар ерэЬэн аад, алдуугаа ойлгожо, фаши- 
стнуудые хайра гамгуйгеер сохилсожо ябаагуй юм гу гэжэ 
асуубашье, ямаршье ушарта дайсан зандаа улэЬэн байха гэжэ 
тобшолол хэмсээрээ, саарЬыень бусаахын тэндэ Сорокиной ураг
шаа гудэгэд гэжз толгойгоороо сохихынь урьдееигуй, хулеерее 
сохижо унагаагаад, нугев старшинагайнь буугаа ургэхые урь- 
дуулэнгуй пистоледээрээ буудажа мэдэбэ. Старшинагай тарайм- 
саар, нугеедуулээ хараЬаниинь Макаров-Сорокиниие хулижэр- 
хинхэй байбад.

— Нухэр подполковник, армиин тагнуулшан намайе иигэжэ 
хнналтада абаха эрхэ хэн танда угееб— гэжэ Макаров-Сорокин 
шуухирба.

— Тамнай «тула» гэжэ нюуса нэрэтэй бэлэйт. ТиимэЬээ 
шамайе барижа тушааха эрхэ бидэндэ угтэнхэй. Аркадий Степа
нович Макапов, али энэ тагнуулайнгаа нюуса нэрые мартаа ха 
гут?— гэжэ Бааторов тагнуулшанЬаа асууба.

— Нухэр подполковник, намайе хэн болгохо гэнэбта?.. Би 
юушье ойлгоиогуйб,—гээд, тагнуулшан мирэдшье гэжэ шоур 
шарайгаа хубнлгабагуй.

— Витебска областиие Ьанаандаа оруулал даа. Душэн нэ- 
гэдэхи, мун 6aha душэн хоёрдохи онуудай Витебск город шада- 
рай партнзануудай тулалдаае Ьанаандаа opyvлыш. «Тула» гэжэ 
да л да нэрэтэй тагнуулшан отрядтатнай эльгээгдээ гэжэ сЬашис 
захиргаанла худэлдэг манай хун дуулгаЬан юм. Бухы лайсяняй 
талаЬаа бидэндэ хэгдэЬэн сохилтонуулые шу\'мжэлжэ болон 
шалгажа узеед байхадаа, шамайе тэрэ тагнуулшан г^Ьэн тоб- 
гаололдо ерээ бэлэйбдн. Тиигээд тэшл питтпг тэрьелэЬэн тулал- 
лаанда шамайе шалгаха зорилготой Ьэмди. Ши тэпьедэжэ урьдее 
Ьэншн. Шинип тэрьедэхэ удэр фашис захиргаанла худэллэг 
манай хун дурэ зурагыеш эльгээгээ бэлэй. Тиигээд лэ шамане 
тушааха гэЬэмнай зугадатпаЬан байгаа Ьэнши. Иимэл даа, А р 
кадий Степанович!— гээд, Бааторов сяашаа хаоаба.

— Нухэо подполковник, намайе хэнтэй аллилхана хабта? — 
гэжэ Бааторовай урдаЬаа Мякаров-Сопокин нюдэлев уяууплэбэ.

— Минни угзнуудЬээ арсана ха гуш. Аркадий Степанович?

— Арсана. Намайе хэнтэй адлидхана хабта?— гэжэ таг- 

иуулшян суха л дана.

— Манай дивизиин штабай начальник шамайе Ьайн мэдэхэ. 
Тэрээнэй хажууда ондоогоор хеерэхэш,— гэбэ Бааторов.

— Тамнай хэн хадаа намайе «тула». ушче «Аркадий Степа
нович» гэжэ байжа аашалнабта?—гэжэ Макаров-Сорокин асууба.

— Бабушкин отрядай командир байЬан аад. партизан 
бригадын комиссараар худэлЬэн хуниие таниха еЬотойш. Тэрэл



Содном Гэрэлтуевич Бааторов гээшэб,— гэбэ подполковник.
Макаров-Сорокин нюдэдее бэлтылгэн, юушье хэлэхээ ойл- 

гожо ядан, хулнуудээ 1юльбосогоожо:
— Комиссар Бааторов гут?— гэжэ асууба.
— Тон зуб даа. Мартаагуй ха юмши! Комиссар Бааторов 

бэеэрээ зогсожо байна!— гэжэ подполковник харюусаба.
— Тиихэдэ танине угы хэжэ шадаагуйдее халагланаб: тии- 

хэдэ усадхажа шадаа юм haa, мунее иигэжэ таанадай гарта 
орохогуй байгааб,— гэбэ Макаров-Сорокин.

— Рацишни хаанаб?
Энээн тушаагаа хэлэлтэй гу, угы гу гэжэ еертее асуудал 

табяад, бодожошье узэнгуй:
— Тээ тэрэ тугсэгэй доро!— гэбэ дайсанай тагнуулшан.
Олег тэрэ тугсэгэй хажууда ошожо, нилээн шэнжэлжэ зог-

соод, нухыень болгоомжотойгоор уудалжа, вещмэшээгтэ хээтэй 

ради гаргаба.
Поповой дайсанай тагнуулшадай раци худэлгэЬэн дээрэЬээ 

Макаров-Сорокиной баригдайан тухайда полковник Сулояновта 

дуулгаха гэжэ шиидэбэ.
— Нухэр подполковник, дамжуулхатнай ха гу?— гэжэ По

пов асууба.— Раци бэлэн болоо.
— Юун гээд дамжуулха бэлэйбди?— гэжэ Нима Ианаата 

болошобо. Тиигээд тарган тухэреэн хара нюуртахи хулЬее арша- 
сагааба. Али нюуртахи хирэ тооИоо угы хэжэ, шарайгаа сайл- 
гаха гэИэн юм гу гэжэ Бааторов тэрээниие Ьонирхон харана. 
Теэд хэды аршаашье Ьаань, тэрэл хэбээрээ харлана. Нимые мэдэ- 
хэгуй хун анха туруун хараха болоо haa, хэдэц. хоногоороо нюу- 
раа угаагаагуй гэжэ хэлэжэшье болохо. АфрнкаЬаа ерэЬэн негр 

гэжэшье магад.
— Нухэр подполковник, хэлыт даа,— гэбэ Олег.
— «Дуумнай айлшалаа!» гээд дамжуулалши.
«Дуумнай айлшалаа!», «Дуумнай айлшалаа!..» гэжэ Олег

нюун неонгуй дамжуулба. «Левицкиин ажахыда тэргэ эльгээ- 
хэбдн!»— гэжэ Сулоянов дуулгаба.



НАЙМ АД АХИ БУЛЭГ

1

Зулгэ дайда, боори майла газараар ногоон ургажа, нгаабари 
дул_анда надхан напган, хэнэйшье шэхэндэ дуулдахаар Иэршэ- 
гэкэхэдэл гэнэ. Юрдев залуу ургаса ногоон абяа гаран ургана 
гэхэдэ орой алдуугуйл. Ш ара, ногоон ургынууд боори глайлые 
бурхеен, нюдэнэй сусэгы баярлуулан гэрэлтэнэ.

Тсонто Санагада хэнэйшье дура зориг буляамаар саг ху
рэжэ ерээл. Илангаяа ая гангын хангал хаа хаанагуй тунан, нэ
гэл жэгшууритэй гоё саг жэгуур даляараа оршон тойронхиие 
долгилуулан байхадал гэнэ.

Дарима Дамбаевна Адангын Булагай губео дээрэ хоншуухан 
хангалые хомхойгоор Ьорон зогсоно. Тиихэдээ эреэн маряан 
ургынуудЬаа малгай гуреед, толгойдоо углаЬаар гэрэл халааЬан 
coohoo гаргаад, нюураа хаража ороно. Хэды хушэр, хундэ, улэн 
xooIioh  сагай хун зониие хабшажа хайража, зобоогоо туляагаа- 
шье haaHb, сэбэр сэгсэ шарайгаа алдаагуйдео сэдьхэлдэнь нэгэл 
жэгтэй Иайхан зуйл бии болоходол гээд, дали жэгуур ypralian- 

дал ниидэшэхэ дураниинь хэды хурэнэб даа Хэрбээ фашистнуу- 
дай дайн байлдаагаар добтолжо ороогуй юм Ьаань, 
муневхидвел хзэрэ майладаа гарашоод, олоной ажалыо 
хунгэдхэлсэхэ гэжэ ябахашьегуй Ьэн бэзэ. Дугартаа нэнгэн, 
ннагайнгаа энхэрэлдэ Ьогтон, зол жаргалаа гуйсэд эдлэн ябахал 
Ьэн. Теэд мунее заримдаа гэртээшье орохо дураниинь угы бай- 
даг. Шамайе угтаха, эрхэлуулхэ инагынь угы ха юм. Гэрэйш дур- 
бэн хана ханхайжа, еерЬеень сааша тулхижэ байЬандал болохо. 
ТхшмэНээ хоо!юн гэртээ hyyxa, унтаха дураниинь огто угы бо
ложо, газаашаа гуйжэ арилшахаар болохош. Теэд хэдышье 
иимэ байдалда оросшье haa, пеэшэнээ тулижэ, хооНон гэрээ 
дулаасуулха, хоол бэлдэж.э эдеэлхэ, хонохо унтаха баатай боло- 
xohoo ондоо юуншье улэдэггуйл. Эрхэлэн нэнгэхэ инагайнгаа 
угы хада унтари уруугаа myprahaap лэ хурхпршахаш. Тургэн 

унтаа хадаа уйдхар гашуудалаа мартан, углвениинь Ьайсахан 
амараад бодохош. Хэрбээ унтажа шадаагуй haa, зобохо тэр- 
шэлхэш, орохо гараха газараа оложо ядахаш. Эгээл энэ шалта-



гаан дээрэЬээ бухы бэеш шабар шабхай болошоЬон, нооён шии- 
ranaxahaa гадна, толгой турууш убдэн лугшажа, hyyxa байхаар 
бэшэ болошодог губ даа. Теэд Дарима верее унтаха нойрсохоор 
Ьайн'тула элдэб эреэн бодолдо нэрбэгдэн, Ианаа унеендэ бажуул- 
ган зобожо тулижа ядардаггуй Ьайн юм. ...Дарима Дамбаевна 
Адангын Булагай губеедэ Ьургуулиингаа ухибуудтэй хамта кол- 
хозойнгоо туража ургуулЬэн ухэрнуудые хул дээрэнь бодхоожо 
ябанад. Бэлшэхээ гараИан аад, тэнхээ. тамиргуйЬев боложо, бу- 
дэрэн унаИан буруу гу, али хашараг, унеэ хул дээрэнь саг ур- 
гэлжэ бодхоогуй юм liaa, дахяад хэзээшье бодонгуй, хэбтэИэн 
шэгтээ хосорон Иалашаха муутайл. ТиимэИээ Дарима Дамбаевна 
«ерынгее классай ухибуудээр хэшээлэйнгээ Ьуулдэ эдэ ургуул- 
Иэн малиуудые хул дээрэнь бодхожо, малшадта ба колхоздоо, 
фронтдо туИалха харюусалгатай ажал хэжэ ябанад. Энээнээ 
овЬэдын Иайн дураар, хэнэйшье заабаригуйгеер хэжэ, малшадай 
ажалые хунгэдхэнэд ха юм.

Тэдэ мунее нэгэ улаан эреэн ухин хашарагай хажууда 
ерэнхэй, тэрээнээ хайшан гээд бодхобол Иайн байхаб гэжэ шэн- 

жэлнэд.

— Дарима Дамбаевна, ИуулИээнь ургее Иаамнай бодошохо 
бэшэл аал!— гэжэ шурдэгэр нарихан аад, ёрбогор ундэр басаган 

дуугарба.
— Жэбзэмаа, ганса ИуулИээнь ургее Ьаа, бодхохогуйбди. 

Ууса Солон сээлсыень ургэхэдеел бодхохобди,— гэжэ горхогор 
ундэр хубууи бухы наЬандаа ургэдэлнуудые ургэжэ ябаЬан дур- 

шэл ехэтэй малшан мэтэ заабаришална.

— Жэбзэмаа, гансал ЬуулЬээнь ургэхэдее бодхохогуйбди 
гэжэ Внкулий зуб хэлээ. ТиимэЬээ сээжэ болон уусаЬаань ургэеб- 
ди — гээд, Дарима Дамбаевна булэг хубууд, басагадтаяа 
сээжэЬээнь ургэжэ, Викулнй хамтадаа дурбэн Ьурагшад ууса
Ьаань ургеед, тэрээнээ хул дээрэнь ямаршье зоболигуйгеер бод- 
хожорхинод.

— Бэеэр бага мал. ТиимэЬээ барагаар бодхобобди. Таанар 
бэрхэт!— гэжэ Дарима Дамбаевна ухибуудээ магтана.

УбЬэ тэжээл багатайЬаа боложо, хэм гадуур тураЬан ямар
шье мал шэнэ ургаса ногооной бултайха ургахада, тэрээниие' 
шэмхэлээ болоод, Ьухеер сохюулЬандал унаад, бодохо шадалгуй- 
Ьне боложо, тингэжэ хэбтэЬээр хосордог шуу. Тэдээниие саг соонь 
бодхохол хэрэгтэй. Теэд тэнхээ тамираа бараад, бодохо шадал- 
гуй болошоЬон томо унеэ бодхохонь тон хэсуу ажал.

Дарима Дамбаевна ухибуудтэйгээ тарайжа хэбтэшэЬэн ту- 
галлаха унеэе бодхожо ядан зобоно. Хэрбээ гузээн доогуурнь 
Ьургааг хээд ургее юм Ьаа, тугалынь гэмтээжэ гу, хойшогуй



Ьалгаажа болохош. ТиимэЬээ оньЬыень оложо, гар дээрээ ургэжэ 
бодхохо шухала.

— Дарима Дамбаевна, ямаршье ушарта энээниие бодхожо 
хушэ хурэхэгуймнай,— гэжэ Жэбзэмаа Ьанаата болобо.

— Викулий, юун гэжэ Ьананаш?— гэжэ Дарима Дамбаевна 
эгээл томо Ьурагшадаа хандаба.

Энэ горхогор ундэр хубууншье мунее унеэе угэ дуугуйгеэр 
нилээн хараад:

— Хоёр хажуудань гурбаад хун байгаад, гэдэЬэн доогуурнь 
гарнуудаа хэжэ барилсаад ургэхэбди. СээжэЬээнь гурбан хун 
ургзг, уусаЬаань хоёр. Ургэхэ Ьамбаандатнай гарнуудаа хэжэ 
барилсаад абахабди. Тиигээд барандаа ургэхэбди. Тэрэл ушарта 
бодхожо шадахабди гэжэ Ьананаб,— гэбэ.

— Зай, Викулиин хэлээшээр, барандаа эбтэйгээр сээжэ бо
лон уусаЬаань ургэхэбди. Тиихэдэмнай таанар гарнуудаа доо
гуурнь хээд, барилсаад абагты!— гэжэ Дарима Дамбаевна Ви- 
кулидэ ба тэрээнэй хажууда зогсоЬон булэг хубууд тээшэ хаража 
дохёод, хоёр хажуудаа байЬан булэг Ьурагшадта хандаба. — 
Зуун тээм байЬан Ьурагшад уусаЬаань, баруун тээхи Ьурагшад 
намтай сээжэЬээн ургэлсэхэт. Зай, ургэебди: Нэгэн!.. Хоер!.. Гур

бан!.. Гарнуудаа хээд абагты!
Унеэнэй хоёр хажуудахи зургаан хубууд доогуурнь гарнуу

даа хэжэ барилсаад абабад. .
— Зай, гурба гэхэдэм барандаа ургэхэт. Ойлгостой гу. 

гэжэ багша эхэнэр ухибуудтээ хандана.
— Ойлгостой, Дарима Дамбаевна!— гэжэ Ьурагшад дарья- 

шана.
— Нэгэ!.. Хоёр!.. Гурбан!— гээд, Дарима Дамбаевна унеэнэй 

сээжые бухы хусое элсуулэн ургеедхинэ. Арба гаран ухибуудэй 
тэнхээ тамир нэгэдэхэдээ, нэгэ мунса нюдарга болоЬон тула 
тэрэ унеэгээ жахаангуй хул дээрэнь табижархина.

— Барандаа хусе© нэгэдхэхэ хадаа хада уулыеш эбаад. он
доо тээ табижархихаар хабди!— гэжэ Жэбзэмаа шэнгэхэн дуу- 
гаараа гургуулан хухинэ.

— Хада уулые ондоо тээ абаашаха гээшэмнай холо байг! — 
гэжэ харюудань Викулий Ьеелдэнгеэр дуугарха юм.

— Хусее элсуулэн нэгэдхээ хадаа юушье хэжэ шадахабди, 
— гэжэ Дарима Дамбаевна багашуулые шадалдань этигуулнэ.— 
Жэбзэмаа Ёндои хоёр энэ унеэнэй унахагуйн тула нэгэ хэды соо 
хулеэгээд, хойноЬоомнай ерээрэйт. Бидэ ябаябди.

Багашуулшье туруулэн, Адангын Булагай губвегэй дээдэ 
махала тарайшоод хэбтз11эн ухэр тээшэ шамдабад.

Иигэжэ тарайлдашаЬан ургэдэлнуудые удэр бури огнон 
орожо, хул дээрэнь бодхоод байгаа юм Ьаань, тэдэ ногоо зулгаэ-



ха буреэ тэнхэжэ, хунэй туИаламжада хэрэггуй болохо ха юм.
Губее аедэ гараЬан хубууд. басагад шууялдан, Дарима Дам- 

баевна тэрээнЬээ шалтагаантай дуулаха гэбэшье бэеэ бариба. 
Тиигээд Иаарал морёор дутэлжэ яба11ан кслхозой туруулэгшэ 
Доной убгэниие хулеэжэ байгаадхиба. Колхозойнгоо аха захын 
гу, ондоогоор хэлэхэдэ наЬажаал хунэй ерэжэ ябахада, ухибууд- 
тээ улуу ехэ анхарал хандуулаад хэрэгшээхэгуй гээшэ эхэнэр 
хундэ гу, али багша эхэнэртэ хулнсэшэгуй алхаса мун гэжэ 
тоолоод, зогсохо баатай болоол. Ондоогоор аргагуй бшуу.

— Мэндэ сайн, Дарима!— гэжэ убгэжеел эмээл дээрэЬээнь 
дохёод, Иуулдэнь моринИоо бууЬан хойноо мяхалиг хасараа ба- 
рисагаагаад, ургэн до,рохи буурал Ьахалаа эльбэжэ оробо. Тии
гээд хуЬанай ундэНэн аад мунгэлэгдэЬэн гааЬаяа убэрЬоеи гар- 
гажа, тамхи пэрээд, хэтэ сахюураар гал абаЬан бэеэрээ тамхяа 
носоожо, хухэльбии утаа бадхуулба.

— Дарима, ухибуудтэйгээ ургэдэлнуудые эсэшэ сусашагуй- 
геор бодхоожо, Ьайн Найхан юумэ хэжэ байнат. Тэрэгуй олон лэ 
малнууд хулИовнь буужа, хосорон ИалаЬан байхал Иэн. Ьайн 
haiixan оролдолгынтнай тулее таанарта колхозой правлеииин 
зугНее баясхалан хургэнэб!— гэжэ убгэжеел дохисогообо.

— Бндэ турэл колхоздоо пигэжэл туЬалаагуйдее хайшан 
гэжэ туЬалха бэлэйбди,—гэжэ Дарима Дамбаевна дуугарха юм.

— Эиэмнай унэн дээрээ багашуулай ажал бэшэ ха юм даа.
— Тшшэныиье тиимэ. Теэд ургэдэлнуудые иигэжэ харуу- 

Ьалаагуп 1аамнай, колхознай тон ехэ гарза хохидолдо орохо.
— Зуб даа, Дарима. Гаргамнай толгойн yhaiihee олон болохо 

байгаа.
Нилээн дуугай байдал ургэлжэлбэ. Дарима Дамбаевна ху

бууд, басагадайнгаа тэрэ дээрэ модоной хажууда бодхоЬои унеэн- 
дэ анхарал хандуулжа, убгэжеелэй юун тухай дуугарЬые ойл- 
гобошьегуй.

Доной убгэжеел ургэн дорохи буурал Ьахэлаа эльбэсэгээЬэн 
хониоо унидэ унтаршаИан гааЬаяа Ьоросогоогоод абаба. Тиигээд 
тамхи нэрэжэ носообо. Хухэльбии утааниинь нэгэ жэгтэйхэн 
сахаригууд болон, дээшээ дэгдээд, харагдахаа болишоно. Убгэ
жеел энээнээ Ьонирхон хаража зогсоходол гэнэ. Тиигээд Дарима 
ДамбаевнаЬаа асууба:

— ^'ргэдэлнуудые хул дээрэнь бодхохо ал<ал хунгэн гу?

— Орой хунгэн бэшэл. Теэд эсэстэнь хуртэр лэ эдээнэй хой- 
HOhoo харууЬалха гэжэ шиидээбдн!

— Эхэ эсэгынгээ хэжэ яба!1ан ажал хэхэдээ, Ьайшаал 
магтаалшье бидэндэ хэрэггуй. Турэлхидэйнгее ажал худэлмэ- 
рнне хллан абаха, саашань ургэлжэлуулхэ гэжэ урэ хуугэдынь 
хулне шорондон, нарата дэлхэйгээ гэшхэлэг шуу. ТинмэНээ



ухибууднай хэхэ еЬотой ажалаа хэнэ гээшэ, — гээд, Дарима 
Дамбаевна олые дуугаржархиЬаа эшэжэ улайн, дуугаа хуряа- 
шана.

— Дарима, шинии ухибуудээрээ убэлдее Ьэтэ туЬалаагуй 
юм Ьаатнай, колхознай тон хэсуу байдалда орохо Ьэн,— гэжэ 
убгэжеел дуугараад, Ьахалаа эльбэЬэн хойноо ургэлжэлуулбэ.— 
Хэды ехэ xyha унагаагаа хабта! Тэдээнииетнай мэрэжэ, малнууд 
хибэдэЬэтэй байЬан дээрэЬээ гээлтэ хоролтодо багаар ороо бшуу.

Дарима Дамбаевна колхозой туруулэгшын Ьануулгашьегуй- 
геер турэл колхоздоо верынгее классай Ьурагшадаар муу бэшээр 
туЬалЬанаа Ьайн мэдэнэ. ТиимэЬээ Доной убгэжеел энэ талаар 
шэнэ юумэ дуулгаагуй.

— Удэр бури гууртэ бухэниие Ьэлгэжэ ябаад, xyha унагааха 
гээшэ тиимэ бэлэн бэшэ ааб даа, — гэжэ убгэжеел дуугараад, 
морёо унаха гэбэшье унабагуй.

Убгэжвелэй нюур шарай дээрэЬээ тобшолол хэжэ, ондоо 
ямаршьеб юумэн тухай хэлэхэ гээд зурхэлнэгуй гээшэ ха гэжэ 
Дарима Дамбаевна юундэшьеб ЬанаЬанаа еереешье Ьайса ойл- 

гоногуй. Гэбэшье:
— Ухибууд лэ хадаа эсэлтэ сусалтагуй оролдоо юм ааб 

даа,— гэбэ Дарима Дамбаевна.
— Бидэ хаража узэжэл байнабди,— гэбэ убгэжеел.
Ьуулдэнь тэрэ баЬал гааЬа аршуураа гаргажа тамхи нэрээд,

хэтэ сахюураараа гал абажа аЬаагаад, тэрээнээ амтархан Ьоро- 

лсо, нилээн дуугарбагуй.
— Яагаа дээрэ дээрэЬээнь тамхилна хабта? Бэедэтнай муу 

байхагуй юм гу?— гэжэ Дарима Дамбаевна аалин байдалые та- 
Ьалдуулба.

— ЬураЬан бэеые Ьураар татахын аргагуй гэЬэн угэ бии 
губээ.

— Тамхилхаа болёо liaa, ханяахаа болихот.
— Тиимэньшье тиимэ юм ааб даа.
— Теэд хаяхаа яанат?!
— Мунее болоЬон хойно татаад лэ унгэрхэЬее ондоо 

юуншье намда улеегуй гээшэ ха гэжэ Ьанадагби.

— Дэмыл тиигэжэ Нанадаг хат!

— Татаад лэ унгэргэхэЬее ондоогоор аргагуй хаш даа, — 
гээд, убгэжеел гараа зангажархиба. Тиигээд тэрэ ургэн дорохп 
Ьахалаа баЬа эльбэсэгээгээд, морёо унажа, хуленрее нэшэжэ 
ябуулЬан аад, жолооень татажа тогтообо.

Дарима Дамбаевна ухибууд тээшээ хэды удаа алхалбашье, 
убгэжеелэй морёо татаЬандань, хулеэхэ баатай болобо. Теэд 
тэрэнь ама хэлэгуй болошоЬондол юушье дуугарангуй Ьахалаа 
эмэржэл мэдэнэ. Магад хэлэхэ гэЬэн юумэеэ мартаа ха гу гэ-



Ьэн зуйл багша эхэнэрэй толгой соогуур зуралзаад, юу хэлэхэ 
гэЬэн байба хаб гэжэ еерЬеен асуусагаагаад, энээндээ харюу 
олохо гэжэ оролдобошье, балай бирабагуй. Али Хуурлиг, Зэдэ 
УРУУ ургэдэлнуудые ургэхее ошыт гэхэ гэЬэн аад, арсаха гэжэ 
айжа халданагуй ха гу? Ушее ондоо юун тухай хеерэлдэхэ 
гэЬэн байжа болохоб? Ондоо тээшэ ошохо тушаа арай- дурадхаха 
гээгуй ёЬотой. Юуб гэхэдэ Санагын гол соо даншье олон ургэ- 
дэлнууд бии ха юм. Тэдээнэй хойноЬоо хэды ехэ харууЬалгын 

хэрэгтэйе Ьайн мэдэнэ губ даа.
Убгэжеел баЬал тамхилжа оробо. Ямар нэгэн амтатай хоол 

барижа байЬандал шомшоржо байгаад гааЬаа Ьорохыень хэлэхэ 
гут! Тиихэдэ Даримада энэнь юуншье бэшэ шэнги Ьанагдана. 
Туруундээ хэн нэгэн хэхэ ажалгуйдее еерыгее Ьамааруулхал 
гэжэ энэ тамхин тушаа 11анаЬан гээшэ хаш.

Убгэжеел дуугай зандаа. Моринойнгоо залуу ногоо зулгаа- 
хада, жолоогоошье Ьула табижархиба.

— Та юумэ хэлэхэ гээ гут?— гэжэ Дарима гургаддайдал 

шэнгэхэн хоолойгоороо гургуулба.
— Нэгэл юумэн тухай унидэ хэлэхэ гэЬэмни таатай зохид 

у шар тохёолдодоггуй,— гээд, убгэжеел дуугай болошобо.
— Хэлыт: би шагнажа байнаб.
— Хэлэхэмнишье гу, али угышье гу?!
— Танай дуран.
Доной убгэжеел баЬал морёо нэшэбэ. Тэрэнь залуу ногоондо 

шунан, толгойгоошье ургэбэгуй. Жолоогоо гэдэргэнь табижа, 
Дарима тээшэ харангуйгеер:

— Дарима, зунтэглэЬэн намайе хулисеерэй,— гэЬэн аад, 

саашань ургэлжэлуулбэгуй.
Убгэжеелэй дуугархые хулеэжэ ядаЬан тула:
— Тиигэжэ хулисэл гуйхаар намда муу юу хээ юмта? — 

гэжэ Дарима Ьураба.
— Мууе хэЬэн лэ байхаб! ЭнээнЬээ боложо, Ьанаа унеендэ 

абтан, еерыгее хэхэ газараа олохоо болишооб, — гээд, убгэжеел 
дуугаа хуряан, дуугай болошобо.

— Ьанаагаа бу зобогты: намда муу юушье хээгуйт!

— Мууе хэЬэн лэ байхаб!

Тэрээнэйн усэд нэтэруугээр энээн тушаа дурдахадань, Дари
ма Дамбаевна еерынгее ээлжээндэ убгэжеел еертэнь муу юу 
хээ хаб гэжэ Ьанажа ядана. Толгойдонь юуншье орохо юм бэшэ. 
Али Ьургуулидань ямар нэгэн мууе ушаруулЬан ха гу гэжэ 
©ерЬеен асуубашье, энэ талаар юушье Ьанабагуй. Энээн тушаа 
юушье о.ложо ядахадаа, убгэжеелэй ухаан теерижэ байгаагуй 
юм гу гэжэ тэрээниие Ьэмээхэн гэтэхэ юм. Теэд тэрээнэй шарай 

хуушан тухэлдее, толгойнынье Ьарюу боложо, нугее тээшээ



хазайшоогуй хэбэртэй. Элуур энхэ, ухааниинь сэлмэг, бухы 
юумэнь Ьуури байрадаа хаш.

— Угы тиигэжэ айхаар юу хээ юмта? Орой Ьананагуйлби,— 
гэжэ Дарима гургуулан, убгэжеелые шэртэжэ оробо.

Убгэжеел баЬал raalia аршуулаа убэрЬеен гаргалса, тамхи 
нэрээд, хэтэ сахюураараа гал абажа аЬаагаад, тэрэвнээ амтархан 
Ьорожо орошобо.

Энэ зунтэгшнп енртэм аЬалдаха гээгуй юм гу гэжэ Ьанан 
гэхэдээ, Дарима Дамбаевна энээнЬээ боложо, нээрээл энэ гэгээн 
сагаан талада яаха бэлэйб гэжэ еерЬеен эсуугаад, хэдэн Ьарьш 
туршада ямар нэгзн эрые хажуудаа хургеегуй дээрэЬээ бэень 
халуу бусалан, тогтожо ядан байра дээрэз худэлсэгеегеед абаба . 
Нээрээ аЬалдаха гээ Ьаань, яаха бэлэйб гэбэшье. убгэжеел 
хэзээшье энэ алхасада зурХэлхэгуй, энэ талаар тэнхээ тамиршье 
багатай гэЬэн тобшолол хэхэдээ, Даримын Ьанаан амаршаба.

— Ямар мууе намда хээ юмта? .Хэлэжэ Ьанааемни ама- 
руулыт!— гэжэ Дарима гургуулан, аали номгон байдалые таЬал- 

дуулба.
— Муу Ианахадаш намда хамаагуй. Энээнэй тулно намаие 

Ьайсахан хэ11ээхэ хэрэгтэй,— гэжэ Доной убгэжеел баИа дуугаа 

хуряашаба.
— Хэлыт даа: ухибуудтээ ошохомнил.
Убгэжеел raaha аршуулаа убэртэлЬэн аад гэдэргэнь гаргажо, 

Ноёогоор гааЬаяа арилгаад, тамхи нэрэмсээрээ, хэтэ сахюураараа 
гал абажа аЬаагаад, ехэл амтархан Ьорожо оробо. Утааниинь 
гарьхатан дээшээ дэгдээд лэ харагдахаа болишоно. Тэрэ Ьам- 
баандаа хоолойгоо заЬасагаан:

— Дарима, унгэрЬэн убэл Дугаршни минии гэмээр военко- 
мадта дуудуулаад бусажа гэдэргээ ерээгуй юм,— гэбэ.

— Ойлгоногуйб, юун гэхэ гэнэбта даа?— гэжэ Дарима Дам
баевна, нээрээшье, ойлгонгуй лаблаба.

— Галзутов хаанаЬаашьеб бии болоод, Дугар нютагтаа гу 
гэжэ намда хон,ходоо юм. Нютагтаа гээ губеэ. Тиигээд лэ 'воен- 
комадаар Дугарые дуудаад, хубуумнай тэндэЬээ бусаагуй Ьэн 
губ даа. Эндэ бил зэмэтэиб,— гээд. убгэжеел уруугаа харашана. 
— Хулисыш даа, Дарима.

— НамЬаа хулисэл гуйЬанай улуу ааб даа,— гэжэ Дарима 
гургуулба.

— ХэнЬээ гуйхам гээшэб?! Ш амЬаа ондоо хэн!1ээ гуйхам 
гээшэб?

— Дугар11аа еерЬеен гуйха болонот!

— Фронтдо ха юм. Хайшан гээд ДугарЬаа гуйха болоно 
бэлэйб?

Юун гэжэ харюусалтайб гэжэ Дарима убгэжеелые дайра-



маар юумэ толгойдоо оруулжа ядабашье:
— Дугарайнгаа адресые угэхэб! Фронт хурыт!—гэбэ.
— Фронт?!. Фронт ошыт гэнэ гуш, Дарима?
— Дугарайм адрес: фашис дайда. Дари туулга унхидажа 

ерэхэт.
— Зунтэг <би Дугарта хурэхэм гэжэ ябаИаар гэдэргээ буса- 

хагуймни лабтай,— гээд, Доной убгэжеел нюдэдтее бии болоИон 
нёлбоЬоо аршаадхиба.

— Юундэ бусахагуй юмта? Али фашистнуудта бэеэ тушаа
ха гээ гут?

— Фашнс Ьомондо орожо Ьалаг гэжэ намайе тиишэ эль- 
гээхэ гэбэ гуш, Дарима?

— Теэд Дугарай фашистнуудтай жэлИээ улуу сохилдожо
шархатаад, хэдэн Impaapaa госпитальдо хэбтэжэ хул дээрээ га- 
раад, хахад уушхагуй бусаад байхадань муухай Галзутов нам- 
нажа ерээ бшуу. Дугарни фашистые сохиЬоор лэ. ТиимэИзэ 
фронт ошожо, дойн байлдаанай амта узэхэ ба-йгаат. Гэбэшье 
Танай тэндэ хуртэр дайсан хосорон Ьалажа-, удаан хулеэгдэЬэн 
Илалтамнай ерэхэ,— гээд, Дарима Дамбаевна дуугай зогсод гээд 
ургэлжэлуулбэ.-—Бу айгты. Зорюута фронт_ ошохо тухайтнай

дуугараа Ьэм.
— Дугарай дахяад фронт гараЬанай тулее бил зэмэтэйб. 

Тэнэг намайе энэ дором Налгааха дуурэн эрхэтэйт, Дарима!
— Энээн тушаа намтай хеерэлдэЬэнэй улуу. Дугарай буса- 

хада хеерэлдеерэйт!

— Дугар хулисэхэ бэзэ гэжэ этигэнэб. ХабЬан дороо муу 
муухай Ианал хадагалжа ябадаггуй эрэ гэжэ Ьанадагби. Намдал 
<к1Догуй Ьанаатай хэзээшье байхагуй. Энэ талынь зунтэг би 
шамИаа улуу мэдэнэб,— гээд убгэжеел жолоогоо татаба, теэд 
морнниинь ногоонИоо зулгаалдаад, толгойгоо ургэжэ угэхэ юм 
бэшэ.

Доной убгэнэй иигэжэ мориёо хусэлхее болиЬон шахууе 
хаража, Ьалаал байнаш даа гэжэ тобшолол хээд, ушее юу хэлэ- 
хэнь ааб гэжэ шагнаха дураниннь Даримада хурэшэбэ.

— Мунее шадални багадаа. Удэр хоногуудй унгэрхэ бури 
доошоо орожол байха шэнги болоноб. Ьэнэгтэй ябахадаа, ажа- 
лаа тушааха тухайгаа партиин райкомдо хэлээб. Хэрбээ Дугарай 
эндээ байгаа юм Иаань, тэрээндэ унидэ тушаа11ан байха Ьэнши 
гэжэ намын хорооной нэгэдэхн дарга нам тээшэ ехэл муухайса 
хараа. Тнихэдэнь амимни уладаа орошоЬондол болоо. Туруу- 
лэгшээр худэлхэ хунние бэдэрсэрнай худэлжэ бай гээ. Колхозни- 
гуудай хамтын суглаан дээрэ энэ асуудалые хаража узэхэбди 
гээ. Суглаа унгэргэхяе аймагай туленлэгшэ Ьаяар ерэхэ юм хаш, 
—гээд, убгэжеел эбИээлээдхибэ.



Убгэжеел ушее юу хэлэхэнь ааб гэжэ Дарима дуугай зогсоно.
— Кслхозойнгоо ямар нэгэн малай гууртэ дээрэ гараад, 

амяа хараад хэбтэхэ сагни тулажа ерээ. Эрдэм номгуй намда 
энээнЬээ дээрэ юуншье олдохогуй. Теэд наЬамнишье углее мунее 
болоо ха юм. Хул дээрээ ябаха удэрнуудни тоотойхон лэ улэнхэй 
гэхэдэ алдуу болохогуй.

— Илалтын углее мунее болоод байхада энээн тушаа бу 
хэлыт!

Дугарайнь hypar Ьуняагуй угы болоЬон ушартай холбоотой 
юунэй болоНыо Дарима 1]анаандаа оруулаадхиба. Инагынь ворн- 
комтой аймаг военксмадта ошоЬон аад, yha уруу орошоЬондол 
гу, газарай габа уруу хабшуулдашаЬандал угы болошоо юм. 
ЭнээнЬээ удхатай хэды гэЬэн муу муухай юумэнэй болоЬые Ьа- 
наханьшье нэгэл янзагуй шэнги узэгдэнэ.

Дугарай аймаг военкомтой ошо1юор таба хоноод байхадань, 
муухай Галзутов хурэжэ ерээ гээшэ Ьэн. Тэрээнэй аманЬаа га- 
раЬан туруушын угэ: «Убгэншни гэртээ гу?»— гэЬэн асуудал 

бэлэй.
Юун тухай асууЬыень ойлгоогуй дээрэЬээ нюдее ехэ болгон 

тээлмэрдэшоод ама хэлэгуйдэл дуугай зогсожо байЬанаа Дарима 

мунее Ьайн Ьанана.
«Убгэншни гэртээ гу гэжэ Ьурана бшууб!»— гэжэ Галзуто- 

вай бадашахада, Дугар тухайнь асуужа байЬыень ойлгоо Ьэн.

Тиигээд Дарима иигэжэ дуугарЬанаа 11айн мэдэнэ. «Юугээ 
намЬаа асуужа байнабта? Дугарые военкомадта абаашаа бэлэй! 
Тэрэ гэЬээр бусаагуй». «Углеедэр намда орохош гэЬэмни, му- 
неешье хуртэр ороогуй!»— гэжэ тэрэ дуугараа бэлэй.

Дарима энээнииень дуулан гэхэдээ Ьухеер сохюулЬандал 
боложо, юушье дуугаржа шадахаа болин, нюдэдтее yha гуйлгэн 

уйлагнажа ороо юм:
«Инагыем хаана хээд, Дугарые гэртээ гу гэжэ зорюута ерээ 

гут?».
«верее убгэеэ хаанаа нюугаад, уйлагнажа Ьурхэйтэбэш?» — 

гэжэ Галзутов шудее зуушоо Ьэн.
«Нухэр дарга, убгыемни хаана хээд, иигэжэ намда аЬалда- 

бат?»— гэжэ гэдэргэдэн, Дарима шудее зуун шармайжа оро- 

шоо юм.

«Сэрэг суурта ябахагун гэжэ оргодол боложо, Дугаршни ой 
уруу талиигаад, Ьуниндее ерэжэ шамайе эрхэлуулжэ байна 
еЬотой»,— гээд, Галзутов гэр соохииень хараашалжа, инагыень 

бэдэрЬэндэл болоо бэлэй.

«Хахад уушхагуй, сэрэгтэ хэрэггуй гэжэ табюулЬан аад, 
ой уруу оргожо орохо ямаршье шалтагаан Дугарта угы. Ина- 
гыемни алаа гут, али яагаабта?»— гэжэ Дарима бури добтолгодо



орожо, бури шангараа Ьэн.— Нухэр Галзутов, мэнэ гэЬээр ина- 
гыем асдржа гэртэмни оруулагты!»

«Оргодол болоЬон убгэеэ нюужа байЬан аад, намда бу орол- 
ши! Шамтай ондоохоноор хверэлдэхэб. Тиихэдээ убгэнэйнгее 
хаана байЬые хэлэхээрээ хэлэхэш,— гэжэ Галзутов гэр соо- 

гуурнь гуйжэ ороо Ьэн губ даа.
♦Ондоогоор хеерэлдэхэм гэхэдээ унтаридам орохо гэбэ гуш! 

Шамайе унтаридаа оруулха хун олдохогуй»,— гэжэрхиЬэниинь 
Галзутов газаа гуйдэлеер гараха Ьамбаандаа хашхараа бэлэй.
— Дугарыеш олохоороо олохобди!

Тиигээд лэ танигдаагуй хоёр хун Санага нютагтань бии бо
лоод, ямаршье шалтагаангуйгеер. арбаад хоноо Ьэн. «Тэдэ хоёр 
танайхиниие h унии две отодог байгаа»,— гэжэ Аргай баабай тэ- 
дээнэй ябаЬан хойно ургэн дорохи дун сагаан ямаан Ьахалаа 

эльбэсэгээн дуулгаа бэлэй.
Ьанаа унеендэ баригдажа, -yha нёлбоЬоор орилжо, уйдхар 

I ашуудалдаа сухэревд байхадань, ДугарЬаань бэшэг хурэжэ ерээ. 

Эгсэ хоёр hapa болоод еер тухайгаа дуулгаа юм.
Хоб жэбИ.ээ аалхууржа Уфа сэхэ ошоод, Содном Бааторовай 

политотделой даргаар худэлдэг дивизидэ хуревд нэгэ заа hyp- 
гуули хээбди, мунее фронт гарахамнай гэжэ инагынь дуулгаа 

Ьэн.
...Дарима Дамбаевна Адангын Булагай губвегэй дээдэ ха- 

жуугай ойн захада тарайшаЬан хара эреэн ухэр бодхожо бай- 
Ьан ухибуудтээ шамдан Доной убгэжоелЬее холодобо.

2
Дарима Дамбаевна хэшээлнуудэйнгээ Ьуулдэ Ьурагшадтай- 

гаа хамта колхозойнгоо зеленко тариха худэлмэридэ туЬалха 
гэжэ шиидээд, усэгэлдэр мориной тоногуудые сугдуулжа, ухи- 
буудтэеэ нилээн олон анлнуудаар ороо. Хугщэд болон Ьамга- 
ДУУД энэ худэлмэрииень Ьайшаажа, хомууд шожоолхо, шальяа, 
бсожо, хазаар, сзрсээдниг болон бусад хэрэгтэй зуйлнуудыень 
гуйсэд угее. Тиигээд тэдэ дасанай Ьууриин хойнохи хадын боо- 
риие хахалхаар болоо ха гу гэжэ узэжэ ерээ. Нилээн гунзэгыгеер 
гасар гэдэшэнхэй, анзаЬашадые хулеэЬэндэл дуурахадал узэг- 

Д09 юм.
Колхозой туруулэгшэ Доной убгэжвелэй зеленко тариха 

газараа хахалхаа хожомдожо байЬан дээрэЬээ мунов хабарай 
моришоноор ажалладаг ундэр наЬатай Аргай баабай Даримада 
энэ талаар туЬалхыень Ьануулаа. Юуб гэхэдэ, заримшуулай хар- 
гыЬаа гарашоод байхада, тэмээн хамбы самаа ургэлжэлуулжэл 

байдаг гэжэ ойлгуулаа.
Дарима мунеедэр Болхойдо Долгорой гууртэдэ ошожо, Ьаяын 

удэрнуудтэ бии болоЬон ургэдэлнуудые хул дээрэнь бодхожо,



эдеэлуулжэ срэхэ гэЬэн аад, еерее ош ожо шадахагуйнь. ТиимэЬээ 
энэ талаар Долгорто ба тэрээнэй гууртын малшадта ту11алхыень 
хэдэн басагадые эльгээхэ Ьанаатай.

Дарима Дамбаевна иигэжэ мунведэрэйнгее тусэб табяад, 
Ьурагшадайнгаа бэшэмэл даабарииень дуургэжэ байЬыень пар- 
тануудай хоорондуур ябажа шалгаад, часыгаа хараба. Ьуулшын 
хэшээлэй дуурэтэр арбан минута. ХэшээлЬээ гадуур уншаЬан 
«Шоно Баатар» гэжэ ульгэрэй гол удхые элируулэн тодорхойлхо 
худэлмэриие !1урагшад дуургээ шахуу. Энэ улэЬэн саг соо туд 
ульгэрэй идейнэ удхын талаар хеерэлдэхэ болоно.

— Зай, бэшэхээ болигты. «Шоно Баатар» гэжэ ульгэреерее 
тэрэ холын ульгэршэн юу харуулха гээб?— гэжэ хандаад, Дари
ма Дамбаевна Ьурагшадаа шарайшалба.— Хэн эиэ талаар хеерэ- 

хвер бэлэн бэ?
Класс соонь аб-шэб. Ьурагшадай амилхань элитээр дуулда- 

хадал болоно. Ьурагшад хэмнай туруулхэнь ааб гэЬэндэл Ьэмээ- 

хэнээр бэе бэеэ гэтэн Ьуунад.
. • — Хэн хеерэхэнь хаб?

Хэншье абяа гаранагуй. Гараа ургэхэшье хун харагданагуй.
— Али туруундээ энэ талаар бодожо узевгуй ябаа гут?
Энэшье удаа хэншье дуугарбагуй.
Викулий Ёндон хоёрой хэн нэгэшшнь туруулжэ хвврэхэ 

гэжэ ЬанаЬаниинь тэдэ хосрынь орой веЬэдтэнь хамаагуй юумэн 
тушаа зндэ хэлэгдэжэ байЬандал классайнгаа уЬээ водэ хара- 
шоод Ьуунад.

Тэндэ юун байнаб гэжэ Дарима Дамбаевна хараба. Багшын 
столой лаг дээрэхи уЬээдэ аляаЬан нэгэ ЬууриЬаа нуге в Ьуурида 
ниидэн ошоод, юушьеб шэнжэлжэ, усэд нэтэруугээр ажаллаха 
юм. Энэ шумуулшье хуртэр ажа амидархын тулее оролдолго 
гаргана гээд, Дарима Дамбаевнагай толгой соо зуралзаадхиба.

— Зай, хэн хеерэхэб?— гэжэ Дарима Дамбаевна баЬа Ьу- 
рагшадтаа хандаба.

Хубуудэй хэн нэгэниинь туруулжэ гараа ургэжэ, тиигээд 
хеерэхэ ёЬотой гэжэ байтарынь, орой хулеэгдээгуй басаган га
раа ургэбэ. Ханда! Оройдоошье угэ дуугуй, хамараа хараад 
ябадаг гэжэ тэрээн тушаа хэлээ Ьаа, эндэ -ЬууЬан Ьурагшад гу, 
али тэрээниие мэдэдэг хунууд барандаа этигэхэ ба дуугайень 
гуйсэд гэршэлхэ гэжэ Дарима Дамбаевна тобшолол хэЬээр уни- 
нэй. ТиимэЬээ Хандын энэ мунее гараа ургэЬэниинь багша эхэ- 
нэрые тээлмэрдуулэн, энэ ушарта юу хэхэеэ ойлгожо гу, угышье 
Ьаа, этигэжэ ядан, басагые гэтэн, тэрэ нилээн дуугарбагуй. Ма
гад ондоо ямар нэгэн асуудалаар хандаха гээ юм гу гэжэ 
Ьанаад: .

— Ханда, юу хэлэхэ гээбши?— гэжэ асууба.



— Хеерэхэ гээб!
Дарима Дамбаевна энээндэнь этигэнсэ ядан:
— Юун тухай?—гэжэ асууба.
— «Шоно Баатар» гэжэ ульгэраер.
— «Шоно Баатараар» гу?.. Хеерыш даа!
Ханда ганса нэгэ алхалЬаар багшын столой дэргэдэ ошожо 

зогсоод, партануУдта ЬууЬан бэшэнээ шэртэбэ. Ьуулдэнь буд гу- 
талайнгаа хоншоорые гэтэжэ, хулнуудээ Ьольбосогоон гэшхээд 
абаба.

Класс соо аалин байдал тогтожо, аб^шэв болошобо. Хэшээл- 
нуудэй уедэ орой харюусаха гээшые мэдэдэггуй басаганай энэ 
орёо асуудалаар хеерэхэ гэжэ шиидээд, бултанай урда гара- 
Ьандань, юу хэлэхэнь ааб гэжэ Ьурагшад гайхалсан, дуб дуугай 
Ьуубад.

Ханда хэлэхэ угэеэ оложо ядаЬандал классайнгаа уЬээ ведэ 
хаража оробо.

— Ханда, хверыш даа!
Басаган залд гээд, байра дээрээ худэлсэгеегеед абаба. Юун 

тухай хеерэхэ гээ бэлэйб гэжэ еерЬеэн асуубашье, энээн тушаа
гаа мартан, партадаа ошоод Ьуушаха дураниннь хурэбэ. Юрдеел 
нухэдэйнгеы урда гарахадаа, хеерэхэ гэЬэн юумэннннь огторгой- 
до дэгдэшэхэдэл гээд, орой юугээшье ойлгохоо болинхой тээлмэр- 
дэнэ. БагщаЬаань, ушее хамта 11урадаг нухэдЬеен айба гээшэ гу? 
Юундэ амишшнь уладаа орошо1юндол болоод, амаа ангайлгаха 
гэхэдэнь, ургэшшнь орой заарахаа болиЬондол худэлхэ юм бэшэ.

Ухпбуудэй энеэлдээд, Ьабнр шэбэр гэлдэхэнь шэхэндэнь 
элитээр дуулдаадхнба. вврыень наада барибад ха гу? Ондоо 
юундэ эгтээ эдеэлдэхэб?

Угы даа, угы! Хамта Ьурадаг нухэд тухайгаа иигэжэ хазагай 
муугаар бодожо болохогуйл. Ямаршье ушарта Согто гу, угышье 
пг.а, Ёндон паадалан энеэхэгуй ха юм. Тнихэдэ Викулий?.. Угы 
даа, горхогор ундэр Викулий хэзээшье еерыень наадалхагуй. 
Теэд хэн онеэгээ хаб? Басагадай хэн нэгэнэй зугЬеэ нимэ юумэн 
гаража болоо ха гу? Зугеер хэннинь еерынь наадалха гэхэб? 
Хэннннь хаб?.. Али энеэдэнэй орой гараагуй байхада, шэ- 
хэниннь алдуу хээ ха гу?

— Ханда, бидэ шагнажа байнабди! — гэжэ Дарима Дам
баевна губэд гэбэ.

- Басаган залд гэжэ аалнханаар толгойгоо ургеед, еерыень 
гэтзшоод ЬууЬан нухэдяе харан гэхэдээ эшэжэ, буришье улайн 
а;'1шахадал болобо. Газаашаа гарахаа хэлэнэй узууртэ ерээд 
байЬан угэнуудынь дали жэгуур ургаЬандал агаарта дэгдэн, хо- 
луур саагуур ниндэшэхэдэл болобо.

— Зай, Ханда!— гэжэ Дарима Дамбаевна дурбэдэхнеэ 
дабтаба.



Хандын толгой соо сугларЬан макан дэгдэшэхэдэл гээд, 
юун тухай хоерэхэ i эЬзи зуйлнуудынь ToGoiico бии болошобо. 
Тиигээд хэлэжэ оробо:

— «Шоно Баатар»— гэжэ ульгэрвврев тэрэ холын ульгэршэк 
мунеедэрэй байдалые харуулаа...

— Мунеедорэн байдалые?.. Ханда, толгойшнн байрадаа 
ха гу?

— Ханда хенрэг. Бу та!1алагты!— гэжэ Дарима Дамбаевна 
басагые зоригжуулба.

— «Шоно Баатар» гэжэ ульгэр соохи ^йлэ хэрэгуудые му- 
наа^эрэй уйлэ хэрэгуудтэй холбохо хэрэгтэй...

— Хайшан гээд мунчвдэрэй байдалтай холбохо гэнэш? — 
гэжэ Ёндон бэеэ барингуй, Ьуулшын napTaliaa ундэгэд гэбэ.

— Ёндон, бу Ьаад хэ. Ханда, ургэлжэлуулэ,— гэжэ Дарима 
Дамбаевна басаганда дохнбо.

Ханда нэгэл жэгтэй зулгыханаар эмннсэгээгээд:
— Манай HiOTaraii хубуун Бато Дамчеев фашистнуудые 

айха гээшые мэдэнгуй сохнлсожо, Совет Эхэ оронойнгоо газар 
ylibie сулоолэлсовд, мунвв фаишс Гсрмашпш газар дээрэ шудхэр- 
нуудые Ьуновлсэнэ. Тинхэдэ манай колхозом туруулэгшэ Дугар 
Гармаевич баЬал дайсанай газар дээрэ ехэ буугаараа фашист- 
нуудые сохино.

— Шоно Баатар фашистнуудые сохилсоно гэхэ гэнэ гуш? 
— гэжэ Иурагшадай нэгэн дуугараадхнна.

Басаган тэрэ дуугарЬан зуун урда булан уруу хэн бэ гэжэ 
таннха гэЬэндэл хараад абаба. ХамагЬаа Ьайханаар ба тон ду
тый хун шэнги еертэнь дулааханаар харагдагша Согтонь дуу- 
гараа хаш. Шоглохо гээ ха гу? Тэрэгун haa, энэ харюусаха гэжэ 
бэрхэдэжэ байхадань, иимэ гасуу шаажа болохо аал? Зугоор 
асуудалдань ямар аргаар таатай зохнд харюу угэжэ, Ьанааеш» 
дуургэхэ гээшэб гэжэ бодолготон, нилээн уруугаа хаража байЬан 
хойноо толгойгоо ундылгеед, агаар хомхойгоор унхндаад абаба.

— Тон зуб даа: Шоно Баатар фашистнуудые сохилсоно,— 
гээд, Ханда зуун урда булан уруу хаража энеэбэ. — «Шоно Баа
тар»— гэжэ ульгэр зохёоЬон тэрэ уни холын уран зохёолшо ма
кан ус-ын ажпбандалые хараадаа абаЬан байгаа ха. Тнигэжэ 
фашистнуудые !1уковлсэжэ ябаЬан макай нютагай Бата Дамчеев, 
Дугар Гармаевич Цыбиков болон бусад баатарнуудыемнай 
Шоно Баатар мун гэжэ харуулНан ё1ютой...

Дугарыень Шоно Баатарта адлидхаИандань Хакдада Ьай- 
ннне хургэхэ дураниинь Дарима Дамбаегшада хурэбэшье, бэеэ 
барнха баатап болобо. Инаг гансань эгээ мунво дайсанике хай
шан гэжэ сохижо ябанаб гэжэ еврИовкь асуубашье, хахад ууш- 
xaryiiiieonb боложо зобо:кол ябана гэжэ Ьанан гэхэдээ, тогтуу-



ригуй байдалда орожо ябуултабашье, багашуулай хажууда liy- 
лаяа харуулжа болохогуй гээд, столой хажууда ош ожо liyy- 
гаадхина.

Хандашье эгээл энэ уедэ дуугай болошобо. Тэрээнэй ушее 
юу хэлэхыень хулеэхэ гэжэ Дарима Дамбаевна дуугарбагуй. 
Орой хэлэ амагуйдэл хэшээлнуудэй уедэ хододоо дуугай Ьуудаг 
басаганай ехэл 1тубэлгэн аад, ухаансараар хеарэ11эндэнь, досоонь 
нара ногоон дэлгэржэхэдэл гээд, сэдьхэлынь баяраар бусалхадал 
болоно. Хэдэн зуун жэлэй саада тээ зохёогдоЬон ульгэрые му- 
неедэртэй холбо1юн тобшолол хэхээрээ хадаа хурдан ухаатай, 
сэсэн лэ басаган хэбэртэйш гэжэ тэрэ хухинэ.

Класс соохи арба гаран хубууд басагадаа Дарима Дамбаев
на шэнжэлжэ оробо. Хандын хеерэхэИее туруундээ эдээнэй тол;- 
гой соо иимэ сэсэн бодол ороо ха гу гэжэ Нурагша бухэн дээрэ 
харасаяа тогтоон, дуугай гэшхэлнэ. Тэдээнэй нюурнууд дээрэМээ 
ямар нэгэн юумэ уншахань тон хэсуутэй байба. Тинбэшье олон- 
хинь тэрэ холын орой мэдэгдээгуй уран зохёолшо дайсан фа
шистнуудые шэн зоригтойгоор сохнлсожо ябаЬан санагаархи- 
нине Ш оно Баатар гэжэ хайшан гэхэдээ харуулаа хаб гэИэн- 
шуугаа liyyxa юм. Юрэнхыдее Ьурагшадынь энэ тоошолол ту»- 
шаа еерынь ямар нэгэн юумэ хэлэхые хулеэЬэн хэбэртэйнууд.

Ёндон гараа ургэбэ.
— Юун бэ, Ёндон?
— Хандын хеерэЬэн тушаа Ьанамжаа хэлэжэ болохо гу?

— Хэлэ, Ёндон.
— Тэрэ холын уран зохёолшо фашистнуудые шэн габьяа^- 

тайгаар сохилсоНон манай нютагай баатарнуудые мэдэхэгун 
байгаа гэхэ байнаб,— гээд, Ёндон дуугай болойюбо.

— Энээгээрээ юун гэхэ гэнэбшн, Ёндон?
— Манай нютагай баатарнуудые Ш оно Баатар гэхэдээ, 

Ханда дураараа ошожо, дундуураа хатараа гэхэ гээб!— гээд, 
Ёндон Нуушаба.

Ушее хэн юун гэхэнь ааб гэжэ Дарима Дамбаевна ухнбуудээ 
шагнахаар зэЬэнхэй, аалнханаар хулнуудээ татасагаан ябуул- 
тана.

Согто hyypiilma бодошобо.
— Юун бэ, Согто?
— Хэдэн зуун жэлэй саана ажаЬууЬан Ш оно Баатараар 

мунеедэрэй сэрэгшэдые харуулаа гэжэ яашье болохогуй. Эндэ 
Хандын хэлээшэ алдуутай гэхэ байнаб,— гээд, Согто Нуугаадхина.

— Ушее хэн хэлэхэм?

Теэд дахяад хэлэхэ хун угы хаш.

Ендон Согто xoeplioo хатуу угэнуудые шагнаад Ханда эшээ- 
гайхаа юм гу, парта уруугаа шургашоод, тэндэЬээн толгойгоошье



бултайлгангуй, уруугаа харанхай, уйлаха бархирхаЬаа тээ наа- 
гуур болошонхой Ьугшархадал гэнэ.

^Дарима Дамбаевна хоёр гараараа столоо тулажа:
— Yniee хэндэ угэ угэхэмниб?— гэбэ.
Викулий гараа ургэхын тэндэ доошонь табиба.
— Викулий1 хэлэхэ гээ гуш?
— Хандын хэлээшые Ьайшаанаб.
Ёндон бодоЬоор туруун Ханда тээшэ, Ьуулдэнь Викулий 

тээшэ хараЬан хойноо:
— Хандын хэлээшэ зуб бэшэ гэжэ баталхаб. ТиимэЬээ тэ

рээниие Викулий алдуутай Ьайшаагаа,— гэбэ.
— Юун дээрэЬээ зуб бэшэ гэхэшниб?— гэжэ Дарима Дам

баевна ЁндонЬоо асууба.
— Юун дээрэЬээб гэхэдэ,— гээд, Ёндон Согто тээшэ харан 

ургэлжэлуулбэ.— Тэрэ холын ульгэршэн манай мунеедэрэй бай- 
датлые яагаадшье мэдэхэгуй. ТиимэЬээ фашнстнуудые баатарли- 
гаар сохилсоЬон санагаархйн тухай хэлээгуйнь лабтай.

Хандын хэлээшые олон тээЬээнь шуужэ узеед, Ёндон Согто 
хоёр<?й ажаглалтануудые хараадаа абаЬанайнгаа удаа Дарима 
Дамбаевна столойнгоо баруун буланЬаа зуун гараараа тулаад:

— Хандын хэлээшые бишье Внкулий шэнгн Ьайшаанаб! 
— гээд, столЬоо холодобо.— Ехэл зуб тобшолол хээ гэхэ байнаб.

— 'Яахадаа зуб гэнэт, Дарима Дамбаевна?
— Баатартал баатар Бата Дамчеев болон бусад эрхим сэ

рэгшэд юм ааб даа. Эдээн тушаа ямаршье арсалдаан байха 
ёЬогуй.

— Бато Дамчеевые болон бусадые Шоно Баатар гэхэдээ, 
ХанДа «сэсэн» тобшолол хээ ааб даа,— гэжэ Согто ёгтолЬоншуу- 
гаа дуугарба.

‘Ьогтын эдэ угэнуудые дууламсаараа, Ханда уйлахаЬаа тээ 
наагуур боложо, баЬа хорошобо.

— Хандын'хэлээшые юундэ ехэл сэсэн тобшолол гэжэ тоо- 
ложо боЯохоб?— гэжэ Дарима Дамбаевна асуугаад, хэн нэгэнэй 
хэлэхыеш хулеэнгуй уРгэлжэлуулбэ.— Хандын хэлээшэ зуб!

Басаган парта даа ундэгэлзеед абаба. Согто Ёндон хоёр 
тээшэ хаража, Ханда нюдее анинлгажа, «абаа бэзэт!» гэЬэншуу- 
гаа тэмдэг угэбэ.

Дарима Дамбаевна хоолойгоо заЬаад:

— «Шоно Баатар»—гэжэ ульгэр зохёоЬон уран зохёолшо 
Эхэ оронойнгоо, арад зонойнгоо эрхэ сулеегэй ба зол жаргалай 
тулее тэмсэЬэн баатарые магтан дуулаа,—гэжэ хэлэмсээрээ, 
столойнгоо урда гаража ургэлжэлуулбэ.— «Шоно Баатар» — 
гэжэ ульгэр хадаа ямаршье уе сагта арад зонойнгоо зол жарга
лай тулее еерыгае зорюулЬан баатарые дуулаЬан зохёол мун.



Ханда еерынгее тобшололоор аяар холын уе сагые мунеедэртэй 
холбожо шадаа. ТиимэЬээ Эхэ оронойнгоо зол жаргалта ажаЬуу- 
далай тулее фашистнуудые Ьунеелсэжэ ябаЬан Бато Дамчеев 
болон бусад Ш оно Баатартай жэшээтэй баатарнууд мун болоно. 
Иимэл даа. Ушее хэн юу хэлэхэб?

— Ойлгостой, Дарима Дамбаевна!— гэжэ басагадай нэгэн 
амалба.

— Эдэ бугэдэ дээрэЬээ тобшолходо, «Шоно Баатар» гэжэ 
ульгэрэй идейнэ удхань юун болоноб?— гэжэ Дарима Дамбаевна 
Ьурагшадтаа хандаба.

Викулий гараа ургэбэ.
— Хэлыш даа!

Викулий парта дээрээ ундэгэлзеед:
— Эхэ оронойнгоо эрхэ сулеее Ш оно Баатартал хамгаалан, 

харинн дапсадые Ьамна бута сохнхо баатарнууд уеын уедэ олон 
байЬан гэжэ энэ ульгэреерое хэлэхые оролдоо. Тиимэ11ээ Эхэ 
оронойнгоо эрхэ сулеегэй тулее тэмсэлдэ бодоЬон сэрэгшэ бу!- 
хэннне Ш оно Баатар гэхэдэ ямаршье алдуугуй гэжэ Хандын хэ- 
лээшые дэмжэнэб. Идейнэ удхань гэхэдэ сэрэгшэ бухэн Шоно 
Баатартал Эхэ оронойнгоо эрхэ сулеегэй тулее тэмсэЬэй гэжэ 
уряалЬан зохеол болоно,— гэн сасуу худэлхее болишобо.

Дарима Дамбаевна туруушын партын хажууда ерээд:
— Ханда Викулий хоёр «Шоно Баатар» гэжэ ульгэрэй 

идейнэ удхаар зуб тайлбари угее,— гэбэ.
— Би буруу гэхэб,— гэжэ Согто ЬууриЬаань дуугарба.
— Согто, шагна. Тэрэ уни холын ульгэршэн мунее фашист- 

нуудые сохижо байЬан манай санагаархиниие сэхэ магтан дуу- 
лаагуйшье Ьаа, Эхэ оронойнгоо ба арад олонойнгоо зол жаргалай 
тулее еерыгее хайрлангуй, тэмсэлдэ бодоЬон баатарнуудые Шоно 
Баатаран нэрээр харуулЬан болоно,— гээд, Дарима Дамбаевна 
столой хажууда ошожо ЬууЬан хойноо бодожо' асууба.— Вику- 
лий Ханда хоер ульгэрэй идейнэ удхые юун гэжэ тайлбарилаа 
Ьэм? Энээн тушаань ушее дахин хэн бидэндэ хеерэхэм?

Суршэгэр ундэр бэетэй Ёндон ургэн магнайгаа эльбээд, пар- 
тынгаа хажууда нэгэл таагуйгеер байжа:

— Тугаарай хэлэЬэн еерынгее угэнуудЬээ арсанаб гэжэ мэ- 
дуулхэ гээ Ьэм,— гээд, Ьуушаба.

— Ёндон, туд ульгэрэй идейнэ удха тушаа ямар ойлгостой 
болообши? Хеерэл даа.

— «Шоно Баатар» гэжэ ульгэрэй идейнэ удхань юун боло
ноб гэхэдэ, Ш оио Баатартал адляар хун бухэн Эхэ оронойнгоо 
зол жаргалта ажаЬуудалай болон эрхэ сулеегэй тулее дайсан 
харатанпне хайра гамгуйгоер сохижо, илалта туйлаЬай гэЬэн 
зохёол мун.



— Мунее зубеер бододог болоод байнаш, Ёндон.
Багшадаа иигэжэ магтуулЬандаа баяр баясхалангаар Ьанаа

сэдьхэлынь дуурэжэ, партаЬаа гараад класс соогуураа гуйхэ 
дураниинь Ёндондо хурэбэшье,- худэлэнгуй hyyxahaa ондоо 
юумэн улэбэгуй.

Дарима Дамбаевна туруушын партануудта дутэлжэ:
— Хэшээлэйнгээ дун гаргаябди,— гэбэ.
— Дуншье гаргалтагуйгеер ойлгостойл даа,— гэл» Согто 

дуугараадхина.
— Дун гаргаха болонобди. «Шоно Баатар» гэжэ ульгэрые 

таанар барандаа Ьайнаар мэдэхэ болоот. Иигэжэ хэды сулее- 
гуйшье haa, хэшээлНээ гадуур ном Ьайн уншадагаа харуулбат.

— Уншаха номууд орой олдоногуй,— гэжэ Ёндон дуугарба.
— Ёндон, манайда бага сага номууд бии, абажа уншаарайт 

гээ хамнайб. Ойлгостой гу?
— Ойлгостой, Дарима Дамбаевна.
Багша баруун гартахи туруушын лартада дутэлеед:
— Ханда Викулий хоёр «Шоно Баатар» гэжэ ульгэрэй 

идейнэ удхаар зуб тобшололнуудые хээ. ХоЮуландань «Эрхим» 
гэЬэн сэгнэлтэнуудые табихам. Ёндон Согто хоёр ульгэрэй идейнэ 
удхаар ондоо Ьаналтайшье, удхыень Ьайн мэдэхэ байЬанаа гэр- 
шэлээ. Хоюуландань «Ьайн» гэЬэн сэгнэлтэ табибаб,— гэжэ стол 
дээрэхи юу хээхэнээ эблуулжэ оробо.

ХэшээлЬээ гаралгын дохёо-хонхо жэнгинэшэбэ.
— Таанар мэнэ гэЬээр гэртээ ошоод, эдеэлээд абагты. Холын 

ухибууд барандаа намтай ошожо. аарса ууха...
— Ьуулдэнь хаана ошохобибди?
— Дасанай Ьууриин хойнохи эреэндэ газар хахалха тушаа

гаа хеерэлдее Ьэн шуубди.
— Хеерэлдее! Хеерэлдее!
— Моридой байра дээрэ удэрэй хоёр сагта барандаа ерэЬэн 

байхабди. Туруун ерээшэд миин байнгуй, моридоо тоноглохо. 
Ойлгостой гу?

— Ойлгостой, Дарима Дамбаевна!
— Тпигээ Ьаа, тарагты.
Ьурагшадшье газаашаа шамдашабад.



Дарима Дамбаевна табан ухибуудтэй гэртээ ошоИоор, пилтаа 
дээрэ табяатай байИан халуун aapcahaa нэжээд улхан хэжэ, хо- 
шоод хартаабхатай эдеэлээд, моридой байра дээрэ тон яаралтай- 
гаар хурэжэ ерэбэд. Тэндэ Иурагшадынь барандаа шахуу суглар- 
шанхай, Аргай баабайн харууИалга доро моридоо тоногложо 
байбад. Ундэр наЬатай убгэжеел миин хэбтэнхаар, ябажа ябаЬам 
дээрэ гээд, мунео хабарай колхозойнгоо моридой тулее харюу- 
садаг болоо юм. Бухы наЬандаа малнуудай хажууда ябаЬан тула 
мори хпрууЬалха ажал дээрэшье ехээр тухашараагуй. Аргай 
баабайн багашуултай зохидхоноор хеерэлдэхые maraahaap ду- 
тэлжэ ерэхэдээ Дарима Дамбаевнагай досоо нара гарашахадал 
болобо. Ьурагшадни мори тоноглоходоо ядалдаха ха гу гэжэ 
айИаниинь Аргай баабайн туЬаламжаар Иэйнаар хэжэрхео. Энэ 
ушарта баярлаа хухеэгуйдэ аргагуй ха юм. Юуб гэхэдэ, Дарима 
веревшьс мори тоноглохо талаар шадал гу, али дуршэл багатайл. 
ТиимэЬээ |1 урагшадайнгаа ядалдаа haa, яаха бэлэйб гэжэ жэхыд 

гэЬэн юм.
— Ах, Дарима, хурэжэ ерэбэ губээ. Бидэ моридоо тоногло

жо дуургээлдяа,— гэжэ Аргай баабай ерээшэдые угтаба.
— Мэндэ сайн, Аргай баабай!— гэжэ Дарима дохибо.

— Мэндээ мэндэ, хуухэмни! Яагаа Ьайн зон бэлэйтээ. Иигэ- 
жэл бага балшарЬаань багашуулаа ажалда hypraxa гээшэ манай 
хэтэ мунхын уг зорилго мун байгаалдяа,— гэжэ Аргай баабай 
ганса нэгэн шудэдэйнгее хоорондуур паршагануулба.

— Ьайнта даа! Ьурагшадта моридые тоногложо угэЬэнтнай 
болоол гээшэ.

— ОеНэдее тоноглоо юмээ. Минин туИалха шадалшье Ьалаа 
губээ.

— Иайнта даа, Аргай баабай,—гэжэ Дарима Дамбаевна 
ушее дахнн ундэр наЬатай убгэндэ дохибо.

— Дарима, намда бэшэ, хуугэдтээ моридоо тоноглоЬонойнь
тулее Ьайннне хургыщээ!

— Хуугэдтэ ганса би Ьанниие хургэхэ бэшэ, колхозой дар- 
ганар Ьайниие хургэхэ ё1ютой,— гээд, Дарима Дамбаевна гуйсэд 
тоноглодошоЬон моридые хажуугаарнь ябажа хараад, Аргай 
баабайда хандаба:

— Бндэтнай ябахамнай ха гу? -

— Ябытээ! Татай мартаад байгаалдяа!—гэжэ ухаа алдаад, 
хорёогой хажууда эмээллэгдэнхэй уяатай байЬан.хаб хара мори 
хутэлжэ ерээд хэлэбэ. — Дарима! Хуухэмни! Тарилгын дуурэтэр 
энэ бараан морнной гуйсэд эзэниинь болохыетнай зубшеенэлдяа!

— Ьайн лэ гээшэт! .



— Зеелэн ябасатай, гэшхэдэл Ьайнтай, ульгам морин губээ! 
Зай, ябагты даа,— гээд, Аргай баабай баруун гараараа Ьулаха- 
наар даллаба.

— Таанар аалиханаар ябаарайт, — гэжэ Ьурагшадтаа хан- 
даад, Дарима Дамбаевнагай хулее нэгэ заа худэлгэжэрхихэлеер- 
ни соол хара мориниинь ябаадхиба.

Нээрээшье, ябаса Ьайнтай хулэг. Гэшхэдэлээрээ ябахадань, 
хажуудахи зарим моридынь туха соогоо буншэхэ юм. Энэ Ьайн 

ябасатай мори бэлдэЬэнэйнь тулее Аргай баабайда Ьайниие 
бутуудээ хургэжэ мэдэнэ.

Дасанай Ьуурннн баруун хойто буландахи полевой стан 
дээрэЬээ улаан жэбэ болошоЬон анзаЬадые хошоод моридто 
хуллэбэд.

Ханда Согто хоёрой анзаЬанда хуллэЬэн борогшон голдо 
ябажа угэнгуй. нилээн зобообо. Яажашье ядахадаа хажуу та- 
лынь хула морёор ЬэлгэЬэннинь эрхээд, баЬал зудхэжэ угэбэгуй. 
Тиихэдэнь Дарима Дамбаевна хэдэн удаа ташуурдаадхиба. Бэе 
мяханиинь гурэмэл hyplma хордоо хаш: нэгэ угзаганаад, зудхвед 
ябашоо юм.

— Шудхэршнн ташуурай амта узеегуй Ьаа, зудхэхэгуй бай
гаа,— гэжэ голдохи морннойнгоо ябаЬанда Согто баярлана.

— ТашуурЬаа айгаал гээшэ, — гэжэ Ханда хубууе дэмжэнэ.
— Зай, таанар иигээд хахалагты. Бараг Ьайнаар хахалжа 

эхнлээт,— гээд, Дарима тэдэ хоёрЬоо холодобо.
— Дарима Дамбаевна, ерыт!— гэжэ Ёндон хашхарба.
Ёндоной хажууда ошоходонь, голдо ябадаг хээр мориниинь

эрхэжэ, байра дээрээ ундэгэлзеед лэ, зудхэжэ угэнгуй шархаажа 
байба. Дарима Дамбаевна тэрээнииень Аргай баабайн гурэмэл 
hyp ташуураар дээрэ дээрэЬээнь хэдэн удаа шабхадаадхиба. Теэд 
тэрэ хээрынь убдее юм гу, али яагаа юм бэ, байра дээрээ хэдэн 
удаа угзаганаад зудхэжэрхибэ. Дахяад эрхэхэ шархаахагуй юм 
гу гэжэ Дарима Дамбаевна тэрээнэй хойноЬоо нэгэ хэды соо ха
раба. Теэд тэрэнь голоо алдангуй, элдэбээр аашалангуй, бараг 
Ьайнаар зудхэЬэн дээрээ зудхэбэ.

Наранда дулаасаЬан газарай хурьЬэн нэгэл уни буляама 
дулааханаар ууяжа, Дарима Дамбаевна энээнЬээ шалтагаантай 
ямаршьеб таашагуй зеелэхэн гунигта баригдажа, нэгэл тогтуу- 
ригуй байдалда орохын тэндэ бэеэ шангаар барижа, газарай хэр 
хахалагдажа байЬые хаража оробо. АнзаЬанай хутагада хаха 
зуЬуулЬэн хурь11энэй урбалдахань- уЬанай урадхалдал узэгдэхэ 

юм.

Согто Ханда хоёрой дутэлжэ ерэхэдэ:

— Ханда, амара. Би Согтотой хахалЬуу,— гээд, Дарима 
Дамбаевна боожыень абаха гэбэ.



— Дарима Дамбаевна, би эсээгуйлби. Ондоо хэн нэгэндэ 
туЬалыт!— гээд, басаган боожоо табижа угэбэгуй.

— Нэгэ паа амаралши.
— Угы. Болохогуй.
— Тиигээ юм haa дураа мэдыш даа,—гээд, Согто Ханда 

хоёрой саашалхые хаража зогсоно. Хубууниинь анзаЬаа барин- 
хай, басаганиинь боожоороо даллан, моридойнгоо ябасые тургэд- 
хэнэ. Тэдэнь Согто Ханда хоёрые тугаарайхидаал баЬахаа болёо: 
боро:1даа уруугаа угэ дууламгайгаар сэхэ ябанад.

Наранай баруулха бури хахалагдаИан паарай хабтайн ха- 
рагдаха улам ургэдэнэ. Саашадаа Ьтадгуй худэлее юм haa, хэдэн 
удэрэй туршада колхоздоо муу бэшээр туНалха байЬандаа багша 

эхэнэр хухинэ.

Тиигээд Canarahaa ерзЬюн харгыгаар тэргэ мориной наа,- 
шалжа ябахые хаража, хэд юуд ерэбэ гээшэб гэжэ зогсобо; бес- 
тужевкэ гэжэ хоер хунэй hyyxa хунгэн тэргэ, дээрэнь унэхеереешье 
хоёр хун. Тэрээндэ хуллэЬэн Ьаарал морин туха соогоо Иайбар- 
лана.

Хажуудань хурэжэ ерэхэдээ, нэгэниинь аймагай намын 
хорооной пэгэдэхн дарга Лес Самбуевич Пурбуев болошоно. Энэ 
дунда зэргыи бэетэй, сэбэрхэн шарайтай, зеелэхэн харасатай 
хунние анха туруун хаана xapahaHaa Ьанаадхиба. Багашуулай 
хабарай амаралтын уедэ аймагай дээдэ сомонуудай Ьургуули- 
нуудан багшанарай суглаан Санагада болоЬюн юм. Тэндэ Пур
буев байлсаа. Энэ суглаанда гэжэ ерэЬэн юм Ьэн гу, али ондоо 
ажалаар ябаад дайралдаа гээшэ Ьэн гу, энээшшень Дарима Дам- 
баевна мунеешье хуртэр мэдэхые оролдоогуй. Душэ тухай на- 
Ьаиайхн гэжэ юундэшьеб тон туруун тобшолол хэЬэнээ мунее 
Ьайн Ьанана.

Лев Самбуевич дайнаи туруушын жэлэй намар хундеер 
шархатаад, бухэли душэн хоёрдохи жэлэй туршада элдэб горо- 
дуудай сэрэгэй госпитальнуудаар хэбтэхээрээ болоо юм, ухэйэн 
амиды хоёрой хоорсндоЬоо эмшэдэн эди шэдиин хусевр тэнхэжэ, 
хул дээрээ rapalian хун гэлсэдэг.

Нугевдэнь морлшон убгэжеел Аргай баабай. Дала холо 
гарапая, шотагай ундэр наНатайшуулай нэгэниинь. Юрдеел эсэхэ 
сусаха гээшые мэдэхэгуй, хунгэн солбоннинь аргагуй, олоной 
ажа; худэлмэрние арьбадхаха ба тургэдхэхын тула унтан хэб-
тэнгуй ябадаг юм.

Лев Самбуевич тэргэЬээ аали номгоноор буугаад, газар ха- 
халжа ябаЬан багашуулые хаража, угэ дуугуй зогсоно. Нилээн 
болоод, Дарима тээшэ хаража:

— Мэндэ сайн, багша!— гээд, гараа угэбэ.



— Амар мэндэ, Лев Самбуевнч!— гэжэ Дарима Дамбаевна 
гарыень адхажа мэндэшэлбэ. Шадал дундаа ябаЬан эрэ хунтэй 
иигэжэ гарыень барнжа, унннэй уулзаагуйЬее шалтагаалан, 
шуЬаннинь хверэн, бэень халуу бусалан июмжэгэнэжэ, Дарима 
тогтууригуй байдалда орон алдаад арай бэеэ барнба.

Лев Самбуевич багша эхэнэрэй гарыс адхаЬан шэгтээ:
— Санагын Иургуулпнн Ьурагшанарта, тэдээнэй багша Да

рима Дамбаевнада! Дайнай хушэр хундэ уедэ нютагайнгаа кол- 
хосой ажал.;^ эрхпмээр туИалЬан тухайтнай liypar суу хаа 
хаанагуй дуулдажа, таанадта зорюулИан магтаал болоно. Ьайн 
Ьайхан ажалайтнай тулев аймагай намын хороонЬоо, аймагай 
ажалшадай депутадуудай гуйсэдхэхэ комитед11Эз баяр баясхалан 
хургэхые зубшеегыт. Тиигээд саашадаашье олоной ажал худэл- 
мэридэ хубитаяа оруулжа, хун зондо туНатай ябахыетнай уряал- 
наб!— гээд, газар хахалЖа ябаЬан ухибуудтэ дохижо, тэдээниие 
нэгэ хпды соо хаража. зогсобо. Тиихэдээ еерынь бага наЬан тол
гой сооньбин боложо, нэгэл жэгтэйгээр уяран, ухибуун болоод 
орой юуншье тухай Ьанаандаа оруулангуй, наадаад ябашаха ду- 

раннннь хурэшэбэ,
Ухибуун на!тн гээшэ хэзээ мунхэдев харгы замайнь залуур 

боложо, хэзээ мунхэдее Ьанаа сэдьхэлдэнь нара ногоо дэлгээжэ 
байдаг одон лэ. Эдэ 11урагшад шэнги арбан гурбатаи гу, алн дур- 
бэтэ11 ябахадаа, юу хэжэ ябаЬанаа Пурбуев Ьанаандаа оруулаад- 
хиба: узэг бэшэг мэдэхэгуй томошуулда ном заажа, хотоной 
Иургуулнда хоёр жэлэй туршада худэлве Иэн ха юм. Иигэжэ 
еерынь наИанай олон лэ залуушуул ундэЬэи арадайнгаа дунда 
соёл гэгээрэл дэлгэруулхэ талаар унтаха нойргуй шахуу ябадаг 
бэлэйл. Тэрэнь мунее Лев Самбуевичта ямаршье гэхэб даа ульгэр 
шэнги Ьанагдадаг. Иигэжэ аймагай намын хороонои дарга Аргай 
баабай болон багша эхэнэр тухай толгойИоо гаргажархннхай, ба- 
гашуулай ажалые Иайшаан хаража, тэдээндэ бухы сэдьхэлЬээ 
Ьайнине хусэхэ юм.

— Хубуун, Дариматай хеерэлдэхэ зорилготой ерээ хамнайт. 
Та хеерэлдэгты. Бн багашуулай ажал xapaliyy!—гээд, Аргай 
баабай Ьайн Ьааралаа боожоорнь тэргынгээ шэргуубшэЬээ ха- 
дуужархи тн бэеэрээ, ухибууд тээшэ Ьалиран гэшхэлшэбэ.

Пурбуев ундэр наЬатын хэлээшые дуулаа юм гу, али угы гу, 
хахалагдаЬан газарай шорой зуун гар дээрээ абанхай, тэрээнээ 
баруун гараараа худхан, хамартаа абаашан унхидаадшье узэнэ. 
Тиигээд энэ то!юндол зеелэхэн шоройн хэды гэЬэн ехэ тэнхээтэйе 
мэдэхэ аргатаи агша Ь.айб гэжэ шэбшэнэ. Эгээл газарай аша ту- 
haap хунууд таряа талха тарижа, эдеэ хоолой неесэ бии болгон, 
эиээнэ11нгээ ашаир ажаамидарна ха юм. УбИэ ногоон баЬал га- 
зарЬаа ургажа, адуу малда, хони ямаанда амндарал асарна.



Бухы юумэнэй уг узуураа абадаг Ьабагшань энээхэн газар гэ
хэдэ энээн тушаа арсаха юуншье олдохогуй.

Лев Самбуевич Согто Ханда хоёрой хажууда ошожо, тэ- 
дээнтэй зэргэлэн, хурьЬэнэй анзаЬанай эрэдэ отологдон урбал- 
дахые гоёшоон гэшхэлбэ. Багашуул хэды багануудшье haa, 
иигэжэ удэр бури колхоздоо туЬалхадаа, ехэл юумэ хэжэ угэнэ 
гэжэ Пурбуевай сэдьхэлынь баяраар бусалан, хун болохо багаЬаа 
гэжэ иигэжэ эхилдэг ха юм даа гэжэ Ьанан:

— Басаган, хэн гэжэ нэрэтэйбши?— гэжэ асууба.
— Ханда.
— Ханда, газар хахалхада хундэ гу, али хунгэн гу?
Басаган улайжа, хэлэхэ юумэеэ олобогуй.
— Хэлэлши: эшэЬэн гайхаНанай хэрэггуй,— гэжэ Пурбуев 

тэрээниие зоригжуулха юм.
— Ямар гэхэб даа... Хундэшье гэхэ юм гу, али хунгэншье 

гэхэ юм г\’. мэдэхын аргагуй.
— Ханда, иигэжэ худэлжэ ябахадаа эсэнэ, ядарнагуй ха 

юмши даа. Зуб хэлэбэ губ?
— Зуб! — гэжэ хулэйнгво шарьян убдввшье Ьаань, басаган 

худалаар харюусажархиба.
— Тиигээл Ьаа Ьайн гээшэ. Харин таанарые ядаржа ябаиа 

гэжэ бии Ьанаагаа зобоолби. Ажалда атаржаха, худэлмэридэ 
худэржэхэ гэжэ хун зон дэмы хэлсэдэггуй ёЬотой. ТиимэЬээ 
ажал багаЬаа хэжэ Ьураха гээшэ тон ехэ Ьургуули ха юм. ЭеЬэ- 
двв ажалай дуй дуршэл олохоЬоо гадна, олондо туЬална гээшэт.

— Теэд ажал хэхэ хунуудэй угы хада туЬалаагуйдев яаха 
бэлэйбди,— гэжэ Ханда наЬажаал хун шэнги дуугарба.

— Зуб даа. Тон зуб бододог басаган байнаш. Абашни фронт- 
до гу?— гэжэ Пурбуев басаганЬаа асууба.

— Фронтдо.
— Ямар фронтдо дайсаниие сохнноб?
— Мэдэнэгуйб.
— Бэшэг бэшэнэгуй аал?
— Туруундээ ходо бэшэдэг байЬан юм. Теэд еер тухайгаа 

дуулгахаа болиЬоор хоёр жэл болошоо.
— Эжышнн юу хэнэб?
— Угы юм.

Лев Самбуевич иимэ асуудалтайгаар басаганда хандаЬандаа 
голхорон, юун гэхэеэ ойлгожо ядан тээлмэрдэхэ юм. Гэбэшье 
энэ уишэн шахуу басагые хайрлан:

— Ханда, хэнтэйгээ байдаг юмши?— гэжэ асууба.

— Таабайтаяа.

— Таабайтаяа... Юу хэдэг юм бэ?
— Тээ тэрэ ябана,— гэжэ газар хахалжа ябаЬан Ёндондо



юушьсб гарнуудаа арбагашуулан заабаришалПан таабангаа 
Ханда гартахи бургааЬаараа зааба.

Намын хорооной нэгэдэхи дарга Аргай баабайе обёоржо, 
нилээн дуугай гэшхэлхэдээ, басаганай Йба хоёр жэл шахуу нар 
тухайгаа дуулгаагуй хадаа хайшан гэЬэн хаб гэжэ шэбшэн, баа- 
тарлнгаар унаЬан ха гу, liypar Ьуняагуй угы болошоЬон байба 
ха гэжэ верЬеон асуубашье, энээндээ харюу оложо шадахагуй 
байЬандаа гомдохо юм. «Иураг Иуняагуй угы болоо* гээшэш» 
ямар удхатай хаб? Партизан отрядай бурндэлдэ ороод, дайса- 
ниие сохижо яба11ан сэрэгшэ тушаашье иигэжэ хэлэжэ болохо; 
тнихэдэ шархатаад гу, али ондоошье шалтагаанаар дайсанай 
гарта орошоо юм Ьаань юун гэхэб? БаЬал liypar Иуняагуй угы 
болоИондо тоологдохо. Ушоо дайсанай эзэмдэИэн газар уруу таг
нуулда ошоод, шолмосуудтай сохилдожо, тэдэ тагнуулшад ба
рандаа унаг даа!.. Тэдээниие баИал Ьураг Иуняагуй угы болоо 
гэхэ хаш. Теэд Хандын абатай юуннинь болоИон хаб?

Ханда ябууд дундаа анзаИаа барижа, Согто боожоо абаба.
— Нэгэнтнай анзаИан боожо хоёроо баряад, хахалжа ша

дахагуй юм гут?— гэжэ Лев Самбуевич хубуунЬээ асууба.
— Мэдэхын аргагуй.
— Тиигээ юм Ьаа, хубуун, боожоо угэлши,— гэжэ боожыень 

абаад,Хандада «саашаа боло» гэЬэн тэмдэг угэЬмор анзаИыень 
барижа, Пурбуев газар хахалжа оробо. Моридыньшьс бороздаа 
Иаа гарангуй, угэ дууламгайгаар зудхэжэ ургэлжэлуулбэд. Хэдэн 
удаа эрьеИэн хойноо тэрэ толгойгоо ургэжэ, нугнндуулыень ха- 
раба. БаЬал вертэнь адли ухибууд нэжээдээрзэ анзаИан боожо 
хоёроо баряад хахалжа ябабад.

Лев Самбуевич Ханда хубуун хоёрто дутэлжэ ерэхэдээ:
— Хубуун, нэрэшни хэн бэлэй? — гэжэ асууба.
— Согто.
— Гансаараа анзаИан болон моридтоо хушэ хурэхэ гуш?

- — Хушэ хурэхэ бэзэб.
— Тиигээ Иаа барииш даа, Согто!— гээд, Пурбуев боожоо 

угэИэн Сэеэрээ, анзаИанИаа холодоод угэбэ.
Эгээл энэ уедэ Аргай баабай хажуудань бии болоод:
— Дариматай х< нрэлдэхэб гээ хамнайт!.. Хьнрэлднн алтант?! 

— гэб».

— Угы, ушее хеерэлдэжэ урьдевгуйб. Ажалай Иуулдэ 
хеерэлдэжэ урьдэхэб, — гээд, Пурбуев убгэжнелдэ хандаба. — 
Ажалаа дуургэхэнь уды гу?

— Харанхы болохонь. Дуургээлдяа! — гэжэ ■к-рэ /:пя:Г,о.

Аргай баабайн саашаа ябамсаар, Лев Самбуевич Дарима 
Дамбаевнае угэ дуугуйгеяр нилээн хараба. Тиигээд багша эхэнэр- 
тэ хандажа:



— Таанадай ажал худэлмэри тухай Иайн Ьайхан угэнууд 
бидэндэ дуулдажал байдаг. Ьайнлэ гээшэт, Дарима Дамбаевна, 
—гэбэ.

— МагтаалЬаа хул дорохи хурьЬэмнай хубхэлзеед, толгой 
туруугээ алдажа болохолди.

— Нарай нялханууд тиигэжэ болохо, теэд танай талаЬаа, 
тиимэ юумын хэгдэхэгуй байЬанда гуйсэд этигэнэб.

— Аргай баабай улуудэ хуниие магтахада тодхор болодог 
гэжэ хэлэдэг. Танай этигэлые харюулхал болоно губди даа,— 
гэжэ Дарима Дамбаевна жэгтэй зулгыханаар нюдэдеерее 

эиеэхэ юм.
Аргай баабай эгээл энэ уедэ тугаар Дарима Дамбаевнада 

найдаЬан соол хара морёо хутэлжэ ерээд:
— Басаган, багашуулаараа ябахаш гу?— гэжэ моринойнгоо 

жолоо угэхэ гэжэ. Ьарбайба.
— Ябаха даа ябаха.

— Аргай баабай, Дарима Дамбаевна намтай тэргэ дээрэ 
Ьууг. Та энэ морёороо багашуултай ошохо болонот,— гэбэ Пур- 

буев.
— Хубуун, танайхяар болог даа. Минии угы байгаашье haa, 

моридой байра дээрэ Ьайн Ьааралаа унажархеорой, басагамни,— 
гээд, ундэр наЬатын эшхэрээдхнхэлээр, мориниинь зввлэхэн гэш- 

хэдэлдэ орожо, нугондуулээ хусэхеер шамдашаба.
— Баабай, тантай адлн хурэхэбди!— гэжэ тэрээнэй хойно- 

Ьоо Пурбуев дуугарба.
Дарима Дамбаевна бестужевкэ хунгэн тэргэ дээрэ Пурбуе- 

вай хажууда ЬууЬаар, нугвндэЬоень боожыень абаха гэбэ.
— Дарима Дамбаевна, иигэжэ болохогуйл даа,— гээд, на- 

мын хорооной дарга боожоо угэбэгуй.
— Та айлшан шуут, тиимэЬээ бн боожоо бариЬуу.
— Айлшаншье liaa, буЬэтэй хун гээшэб. Ямаршье ушарта 

боожо бариха эрхэтэй болоноб. Али намда боожо барихые эти- 
гэнэгуй гут, Дарима Дамбаевна? — гэжэ тэрэ энеэсэгээбэ.

— Юундэ этигэхэгуй Ьэн бииб даа.

— Дарима Дамбаевна, Дугаршни военкомадта орохо гэжэ 
дуудуулаад, юундэ тэндээ оронгуй сэхэ баруулжаа ябаЬан хаб? 
Энээн тушаагаа дуулгаа Ьэн ха гу?— гэжэ Пурбуев бестужев- 
кынгээ нахилзаан дунда асууба.

Нэн шалтагааниинь хэлэлтэй гу, али угы гу гэжэ бодолго- 
тон Дарима Дамбаевна дуугай Ьууба.

— Али знээн тушаагаа дуулгаагуй алтай?!

— Юундэ дуулгахагуй Ьэм даа. Дуулгаа Ьэн.

— Нюуса бэшэ Ьаань...
— ХэлэЬуу: Дугар юундэ баруулааб гэхэдэ, Уфа шадар



эмхпдхэгдэжэ байЬан дивизиин политотделой даргаар ууган ну- 
хэрынь худэлжэ байгаа юм. Тэрээндээ ошохо гэжэ шиидэ11эн 
байгаа.

— Энээн тушаагаа туруундээ тандаа хэлээ Ьэн ха гу?
— Угы.
— Тэрэ ууган нухэрынь хэн бэ?

— Бааторов Содном Гэрэлтуевич... Геолог хун. Таннха гут?
— Таннха. Тэрээшше хун бухэн таниха ёЬотой.
— Бишье тиигэжэ Ьананаб. Дугар Бааторов хоёр партизан 

отрядта хамта ябажа, фашистнуудые сохёо юм. Уфа хотодо гос- 
питальдо сугтаа хэбтэжэ эмнуулээ.

— Фронт дээрэ аюулынь ехэ.
— Бухы аюулнуудые дабажа гараа юм шуу. Дугартайм муу 

юуншье тохёолдохогуй гэжэ би гуйсэд этигэдэгби.
. — Тиимэл haa Иайн лэ гээшэ. Тиихэдэ бидэ Дугарые ту- 

руулэгшынь тушаалда 11уулгаха гэжэ шиидхэбэри абаад бай- 

гаабди.
— Энэ шиидхэбэрииетнай военком мэдэдэггуй байгаа юм гу?
— Дугар дахяад сэрэг суурта мордохоо болиИон хун гээд, 

энээн тушаа воснкомтой хеврэлдэжэ урьдэнгуй байтарнай. энэ 
алдуу болоо ха юм. Дугар хаана дайлалдажа ябаЬан тушаагаа 

бэшэнэ ха гу?
— Фашис Германиин газар уЬан дээрэ Ьайнаар дайсаниие 

сохижо ябаЬан тушаагаа бэшээ,— гээд, Дарима Дамбаевна мо- 
ришоной газаа хурэжэ ерээд байЬанаа ойлгобо.

Тэндээ морёо тэргэЬээнь Ьуллабад.
— Дарима Дамбаевна, гэртээ ошо. Би Аргай баабайнда хо- 

ноЬуу,—гээд, Пурбуев убгэжеелэй гэрэй уудые ошожо мургеед, 
гэдэргээ ерэжэ хэлэбэ.— Гэрынь газааЬаа суургатай. Хайшаа 
ябашоо хаб?! Орой мэдэхын аргагуй.

— Хэрбээ залхуураагуй том haa, манайда ошожо хоноходоо 

болохот.
— ЮунЬээ залхуурба гээшэбиб?!
— Хоб хошоЬоо.

— Элдэбээр аашалаагуй хада хоб хошо аюултай бэшэ ха 
юм даа.

— Тиигээ haa, манайда хурэхыетнай уринаб,—гэбэ Дарима 
Дамбаевна.

Дарима Дамбаевна Пурбуевые шулэ бэлдэжэ хооллуулЬан 
бэеэрээ унталга тухеэрээд хэлэбэ:

— Лев Самбуевич, энэ унтарида орожо амарагты.

— УнтахаЬза туруун нэгэ асуудал, Дарима Дамбаевна, тан- 
тай шиидхэхэ гээ ху_м.— гээд, Пурбуев ЬууриЬаа бодобо.

— УдэшынхиНвв углвег\ур дээрэ гэлсэдэг. Тэрэ асуудал



тушаагаа углеегуур хэлээрэйт. Бншье эсээб. ТиимэЬээ энээн ту
шаагаа мунее хэлэхэгуйетнай гуйнаб.

— Нээрээшье, углеегуур дээрэ хаш даа,— гээд, xy6cahaa 
тайлажа, стул дээрэ табяад, Пурбуев бэлдэгдэЬэн унтарида 
ороодхибо.

4

Дарима Дамбаевнада эдэ удэрнуудтэ амилхашье сулеень 
угы. Шалтагааниннь гэхэдэ, Доной убгэжеелэй орондо колхозой 
туруулэгшээр худэлхыень аймагай намын хорооной нэгэдэхи 
дарга Лев Самбуевич Пурбуев баадхаа. Тиихэдэнь элдэб олон 
аргануудые болон мэхэ гохо хэрэглэн, худэлжэ шадахагуйб 
гэжэ арсажа ядаа. Юуншье туЬа болоогуй. Хэды арсаашье 
Ьаань, Ьамгад басагад болон убгэд хугшэдые суглуулаад, кол- 
хознпгуудай хамтын суглаа унгэргее болоод:

«Танай колхозой туруулэгшээр худэлЬэн Доной убгэжеел 
ундэр наЬатай болоЬон дээрэЬээм тушаалЬаам буулгыт гэЬэн 
гуйлтатайгаар партиин райкомдо хандаа юм. Мунее ушее унта- 
рндаа хэбтэшоо. Эдэ бугэдыень хараадаа абаад, гуйлтыень хан- 
гаха гэжэ Ьананабди. Эгээл энэ ушарЬаа колхозой туруулэгшээр 
худэлхэ хун хэрэгтэй болоо. ТиимэЬээ энэ тушаалда хэн нэгые 
дурадхахыетнай гуйнаб!»— гэжэ ханяасагаагаад, столой саана 

Пурбуев Ьуугаадхёо Ьэн.

Аалп намдуу аад, дуугай байдал нэгэ хэды соо ургэлжэлевд, 
зуун урда буланда убгэд хоорондоо шэбэнэлдэжэ оробо. Олон- 
хидойнь толгой нютагайнгаа эгээл ундэр наЬатай Аргай баабай 
тээшэ тоигой л дои, туруулэгшын тушаалда убгэдэй хэн нэгые 
дурадхаха хэбэртэйгээр дуугаралдаха юм.

Тиихэдэ зуун хойто буланда ЬууЬан Ьамгадшье ееЬэдынгее 
нэгые туруулэгшээр дэбжуулхэ гэЬэндэл шэбэнэлдэжэ оробод.

Суглаашадай хоёр булэг болошоод хеерэлдэжэ байхаарнь 
тухайлжа, тэдэ ееЬэдынгее дундаЬаа нэгэ нэгэ хуниие дэбжуул- 
хэиь гэжэ Дарима Дамбаевна баярлажа 'пуугаа бэлэй.

Пурбуев, эсэстээ, толгойгоо ургэн, колхозннгуудта хандаба:
— Зай, хундэтэ колхознигууд, туруулэгшын тушаалда Ьун- 

гахаар хэнние шэлэбэт?

Ьамгадай зугЬее Долгор гэжэ Дээдэ Болхойн малай гууртын 
ахалагша Ьаалишан гараа ургэжэ:

— Нютагайнгаа аха заха хуниие, Аргай баабайе, туруулэг
шээр Ьунгаа Ьаа болохо гэЬэн дурадхал Ьамгад оруулна,— гэбэ.

Долгорой энэ дурадхалые шагнахадаа, Дарнмын энеэхэ



дураниинь хурэшее. Нал наЬаяа шахажа ябаЬан ундэр наЬатые 
туруулэгшээр Ьунгахада, удэр бури морёор ябаха ажалда тэсэхэ 
ха гу гэжэ асуун, энээндэнь Пурбуев юун гэгшэ ааб гэжэ Ьонир- 
хожо ЬууЬанаа Ьайн Ьанана.

Теэд убгэдэй нэгэн:
«Бидэшье Аргай баабайе туруулэгшээр Ьунгаха гэЬэн дурад- 

халые дэмжэнэбди»,— гэжэрхёо Ьэн.
Ундэр наЬатые ЬунгаЬаниинь хуреел гээшэ гэжэ Дарима 

Дамбаевнагай хухихын тэндэ Лев Самбуевич хоолойгоо заЬаад:
«Аргай баабай, энэ дурадхалда еврее ямараар ханданаб?» 

— гээдхёо юм.
«Аа, яа! Яа! Аргай баабайн шадал Ьалаа. Ьамгадай намайе 

дээгуур сэгнэЬэндэнь баярлаад, залуу наЬандаа бусашоо haa, 
хэды Ьайм даа гэжэ буришье тогтууригуй байдалда орон алдаал- 
дяа. ТиимэЬээ би эндэ эрдэмтэй номтой залуу хун туруулэгшэ 
болохо гэжэ Ьананалдяа»,— гээд, hyyuioo h3H ааб даа.

«Теэд тиимэ эрдэмтэй номтой бидэнэй дунда хэн байба гээ- 
шэб! Багша ДаримаЬаа ондоо хун угы бшигуудаа!»— гэжэ аха
лагша Ьаалишан Долгор идхажа орохо юм.

Лев Самбуевич Пурбуев бодсжо, стол тулаад хэлэжэ ороо 

бэлэй:
«Аргай баабай вер тушаагаа зубтэй хэлээ. ТиимэЬээ ундэр 

наЬатай хуниие туруулэгшээр бу Ьунгаябди. Энээн тушаа арсаха 

хун бии ха гу?».
«Угы, угы ааб даа!»— гэжэ хунууд дарьяшоо Ьэн.
«Эндэ ахалагша Ьаалишан Долгор нютагай Иургуулиин 

багша Дарима тушаа дурдаа Иэн. Дарима Дамбаевнае Ьунгаа 
haa гэжэ аймагай намын хороон дурадхана. Колхозой ажалые 
табан хургандаал мэдэхэ болоЬон хун. Дугарайнгаа туруулэг
шээр худэлхэдэ энэ талаар мэргэжэлтэй болоЬон байха. Ушее 
даннай хатуу шэруун жэлнуудтэ Ьурагшадтайгаа хамта колхо
зой ажалда туЬалхаараа болоо. ТиимэЬээ олониие хутэлхэ уда- 
ридаха талаар гуйсэд мэргэжэЬэн хун гэжэ багша тушаа хэлэ- 
хэдэ алдуутай юумэннинь угы!»— гээд, Пурбуев дуугаа хуряажа, 
хунуудые хаража ороо h3H хаш.

Нилээн аалин байдал тогтожо, еерынь Ьайн ба Ьаар тала- 
нуудые суглаашад сасуулан, колхозой туруулэгшээр худэлхэ 
шадалтай ха гэжэ хаа хаанаЬаань шуужэ узэхэдее болоо. Тид- 
гээд лэ еер тушаань арсаЬан харюу угэхэдее болохо гэжэ най- 
дашоод ЬууЬанаа Дарима мунее мартаагуй.

Аргай баабай ЬууриЬаань-парьюулжа ороо Ьэн:

«Даримын ба тэрээнэй шабннарай аша туЬаар, тэдээнэй 
айхабтар ехэ оролдолго гаргаЬанай ашаар манай колхозойхид 
мунее жэл ушарЬан бэрхэшэлнуудээ дабажа гараа шахуулдяа. 
Тиибэшье мунее бури харюусалгатай хабарай хатуу саг газаа



орожо ерэнхэй. Дарима энэ хатуу шэруун уедэ манай колхозые 
то л гой л жо шадаха гэжэ 11ананалдяа. Дугарайнгаа дайн байл- 
даанЬаа бусахада, туруулэгшынгээ ажал нухэртее тушаагаад, 
ворэв багшална губээ».

«Дарима Дамбаевна, туруулэгшээр худэлжэ шадахаш. Нэгэн 
угнер haa, шадалаа харуулЬан тухайш Санагын хун зон дэмы 
хоорэлдэнэ бэшэ. ЛрсаИанай улуу!»— гэжэ Пурбуев еерынь ар»- 
сахаа болпхыень баадхаИандал болоо бэлэй.

Тиигээд лэ тээлмэрдэшоод, юушье дуугарха шадалгуй бо- 
лошоЬон байдалыень Намбаашалан, Пурбуев хоолойгоо заИаса- 
гаан:

<Нухэд! Хундэтэ колхознигууд! Нухэр Цыбиковае танай 
колхозом туруулэгшээр Ьунгаха гэЬэн хунууд гараа ургэжэ ба- 
талая!— гээд, суглаашадай ургэИэн гарнуудые хаража, нилээн 
болоЬон хойноо иэмээ юм. — Дарима Дамбаевна, Санагынгаа 
колхозом туруулэгшээр Нунгагдаба гээшэш. Ажал дээрэ амжал- 
тануудтай худэлхыеш, элуур энхэ ябахыеш хусэнэб!

Ондоо болгожо болошогуй юумэнэй болоЬые ойлгон гэхэдээ: 
«Бн туруулэгшээр хэзээшье худэлхэгуйб!»— гэИэнээ Дарима 

мартаагуй.
Аргай баабай эгээл энэ уедэ паршагануулжа, хунуудэй ан

харал татаа бэлэй:
«Аа, яа! Яа! Басаган, эндэ арсажа болохо аалдяа. Бидэ хув- 

дэлхзд-чэ шамайе туруулэгшээр Нунгаалдяа. Тамга ласаа абаха- 

haa ондоо юуншье улеегуй*.
«Ямаршье ушарта худэлхэгуйб!»— гэжэ ушее арсаа Иэн 

ааб даа.
«Коммунист хун худэлхэгуйб гэдэггуй юм. Партиин эль- 

гээ'пэн тээшэ ошохо, худэлхэ уялгатай юм лэ. Тамгаа бари!» — 
гээд, Пурбуев кармаан сооЬоонь тамга гаргажа, халсуудань ерээд, 
убор дээрэнь табнжархёо 1тэн. Дарима иигэжэ колхозой туруу

лэгшээр Иунгагдаа бэлэй.
Тэрэ гэЬэнЬээ хойшо оройдоол табан хоног унгэрее. Орой- 

дсол табан хоног. Экээхэн саг соо хунэй нюдэндэ харагдахаар 
болцойыо юу хэжэ урьдэхэбши даа! Тиигээшье haa, гол анхара- 
лаа мал ажалда хандуулжа, унтаха нойргуй шахуу гуйлгее юм. 
Энээхэн саг соо олоИон дуршэлынь гэхэдэ морёор ямаршье эрхим 
моришонИоо улуугээр гуйлгэжэ харайлгажа шадаха болоЬониинь 

губ даа.
Аргай баабай ажалай Ьуулдэ морёо моридой байра дээрэ

оруулхадань:
«Дарима! Хуухэмни! Урилдаанай мори унахаар болоош! 

Ьайн !,ааралаараа Илалтын найр дээрэ унажа урилдаарай!» — 

гэжэ хододоо шахуу хэлэдэг болонхой.
Санага соохи малнуудайнгаа гууртэнууд дээгуур гансаараа



бэшэ, еерынге© унэн туЬалагшад болохо Ьурагшадтайгаа худэл- 
нэ. Холын гууртэнууд дээгуур тэдээнэй зариманиинь хонон ун- 
жэн байжа, малшадта ту!1алнад.

Багшалжа байха уедве Ьурагшадаараа ехэнхидээ ургуулЬэн 
хашарагууд болон утэлЬэн ухэрнуудэй хойноЬоо харууЬалаа. 
Малнуудай олоор ургуулЬэн шалтагааниннь гэхэдэ, унгэрЬэн 
зун убЬэ тэжээл ухэр малдаа гуйсэд хурэхеер бэлдэжэ хушэ ху- 
рэвгуй ушарынь нэн туруун болоно, ушее саЬанай хэм гадуур 
ехээр оро’лон шалтагаан дээрэЬээ бэлшээриин газаргуйдэЬэн тула 
Санага соохи ухэрнууд тон ехээр муудаа.

Дарима Дамбаевна туруулэгшын тушаал дааЬанЬаа хойшо 
тугаллаха аад гу, али тугаллаад ургуулЬэн унеэдтэ гол анхарал 
хандуулаа. Эгээ гомдолтойнь гэхэдэ малшадай хорёо соо хаа 
хаанагуй хургааршье ургэхэ убЬэнэй зуйл угы. ТиимэЬээ тэдээн- 
дэ хэдэн удэрэй туршада хуЬанай гэшууЬэ болон ямаан 6ypraaha 
жэжэлжэ хэршээд, уЬанда бусалгажа хуйтэн yhaap Ьэблээд, 
ургэдэлнуудые хооллуулха тушаа захиралта гаргаад, энээнэйнгээ 
хэр дуургэгдэжэ байЬые удэр бури шалгана.

Энэ аргаар хооллуулха талаар тугаллаха аад, мун тугал
лаад ургуулЬэн унеэдтэ гол апхардл хандуулхаЬаа гадна, бэшэ- 
шье ургэдэлнуудтэ эдюулнэд. Колхозой амбаарта бии байЬан 
аарса ургэдэлнуудэй нарай тугалнуудта гаргашалха тушаа за- 
хираад, баЬал энээнэйнгээ хойноЬоо харуу!1ална. Иигэжэ ургэ
дэлнуудэй гу, угышье туранхадхануудай хойноЬоо харууЬалха 
хэрэгые еерыигее хиналта доро сэхэ абаад, тэдээниие хэр 
ажаллажа гу, али хооллуулжа байЬыё шалгаха гэжэ малай 
гууртэнууд дээгуур удэр бури гуйлгэнэ. ЭнээнЬээ шалтагаантай 
малшадые хашараажа эхилЬэниинь дамжаггуй.

Иигэжэ элдэб эреэн зуйлнуудтэ химэлуулЬээр Дээдэ Бол- 
хойн гууртэдэ хурэжэ ерэЬээр, Ьайн Ьааралайнгаа зогсоодхихые 
ойлгоод, нойрЬоо ЬэриЬэндэл Ьэгээ орожо, Дарима Дамбаевна 
моринЬоо буугаадхиба. Согто Ханда хоёр бусалжа байЬан тогоо- 

ной хажууЬаа гуйлдэжэ ерээд:
— Мэндэ сайн!—гэлдэн дохисогоолдобод.
— Мэндээ мэндэ! Зай, ажал хэр бэ?—гэжэ Дарима Дам

баевна асууба.
— Бараг Ьайн. Ехэ малнуудые хуЬанай шулеер хоёрдохиёо 

хооллуулжа дуургээд, тугалнуудые хоёрдохиёо аарсаар хоол
луулха гэжэ байнабди— гэжэ Согто дуугараадхиба.

— Ехэл Ьайнта даа! Тиихэдээ ажалаа дуургэхээ байна 
бшуут!

— Наранай хоргодосор дуургэхэбди.
— Эхэеэ хухээгуй тугалнууд хэр байнаб?
— Хорёо соогуураа мэнгэжэ байжа гуйлдэнэ. Тиихээрээ



хадаа тэнхээ Ьайнтай гээшэ ха,— гээд, Ханда нэгэл жэгтэй зул- 
гыханаар энеэн, багшаяа гэтэшоод байха юм.

— Ханда, юун болошоод, намайе иигэтэрээ шарайшалбаш?
— Тон ехээр турашоот. Эдэ малнуудтал ургуулхэгуй юм 

бэзэт даа?!
— Ургуулээ Ьаамни ургэхэ хунууд бии бшуу даа.
— Хэд бэ?
— Таанар ургэхэгуй аалта?— гэжэ Дарима Дамбаевна

энеэбэ, ■ 2!г;188^
Ханда харюусахын орондо багшатайгаа адли энеэжэ оробо. 

Ургуулхэ тушаань багшадаа хэлэхээрээ хадаа орой верын ухаа- 
гуй ухин хаб гэжэ еерыгео зэмэлэн, бархирхын орондо энеэжэр- 
хёо ха юм. Тиигэжэ Ьэнгэргуй амитан гээшэш даа гэжэ еертве 
дураа гутан, энеэхэеэшье болижо, Ханда голхорон муудашаба.

Согтын эхэ ахалагша Ьаалишан Долгор Даримын хажууда 
бии болоод:

— Мэндэ сайн, хундэтэ туруулэгшэ!— гэжэ дохисогообо.
— Мэндээ мэндэ, Долгор!
Ухибуудшье саашаа ябашаба. •
— Хундэтэ туруулэгшэ, мунее эды хатуу сагта урэ ухибуу- 

дээ, ушоо ажалшан олоноо аарсаар хоолуулхын орондо ада- 
гуусаниие хооллуулха болобо бшнгууш даа!— гэжэ ахалагша 
Ьаалишан Ьуужээ тулаба.

Маряатай тарган ахалагша Ьаалишан Долгорой угэнууд 
ямар удхатай юм ааб гэжэ шэбшэн, Дарима Дамбаевна дуугар
багуй. Магад зорюута оорыень дайраха гэЬэн байбалтай гу?

— Хун ноён болоходоо, хверэлдэхэеэшье болишодог юм 
бшигуу даа, — гэжэ ахалагша Ьаалишан нугеядынгее хорые мал- 
тажа оробо.

— Долгор, шинин хэлээшые ойлгоогуйб. Юун гэнэбши? — 
гэжэ Дарима Дамбаевна мэхэеэ худэлгэбэ.

— Ойлгоогуй хадаш дахин хэлэЬуул даа: хэншье ноён бо
лоходоо, хунуудтэй хеорэлдэхэеэ болишодог бшигуу даа гээ Ьэм.

— Теэд энээгээрээ юун гэхэ гээбшн?
— Юун гэхэ гэЬыемнн ойлгожо байгаад, юундэ гэдэргэ 

асуубаш?
— Юун гэхэ гэЬыеш орой ойлгоногуйлби.
— Ойлгоогуй хадаа ухаа Ьулатай болоо бшигууш даа, Да

рима.
— Зай, ухаа Ьулатай хундэ ойлгогдохогуйгеер бу хэлыш 

даа. Ухаагаар Ьулараа хадаа ойлгомторгуй шамайеш ташуурда- 
жаш болохоб,— гээд, тогоон соохи аарса Дарима Дамбаевна худ- 
хасагааба.

— Харин хэгээл ташуурдана ааб гэжэ хулеэжэ ябадаг 
бшигуу даа.



— Намда ямар зэмэ хэЬэндээ намЬаа ташуур эдпнэ губ гэ
жэ хулсэдэг ябаабши? Сэхэ уруунь хэлэл даа, Долгор.

— Сэхэ уруунь хэлэЬэнэй улуу бшигуу даа.
— 0ерее хэлэхээ зурхэлеегуй хадаш бн хэлэЬуул даа: не- 

дондо убшэн улбэр ябаЬан Дугарта аЬалдажа, эгээл адагуусан 
турэлтэй шэнгеэр аашалаа Ьэн шууш.

Долгор нюдэдее ехэ болгон:
— Шн хаанаЬаа мэдээ юмши?— гэбэ.
— ДугарЬаа ондоо эрэшуул э аЬалдадаггуй байгаа гуш, Дол

гор тнигэжэ аЬалдаа гээ Ьэн.

— Тиимэл юумэн болошоо юм лэ даа. Шишье ямар нэгэн 
эрэ хунтэй уулзахадаа апалдахалши даа,— гээд, Долгор саашаа 
ябаЬан хойноо зог гэбэ.

Эгээл энэ уедэ тугалнуудые хооллуулЬанаа Согто Ханда 
хоёр ерэбэ. Тэдээнэй хунэгуудые ЬэблэгдэЬэн аарсаар дуургээд:

— Энэ хоёр хунэгтэй аарса улдовшэ тугалнуудтатнай хурэхэ 
ха гу?— гэжэ асууба.

—  Хурэхэ, Дарима Дамбаевна!— гэжэ Согто туруулбэ.

Ханда Согто хоёрой аарсаяа абаад, саашаа ошомсоорынь:
— Долгор, тугаар хубуунэйнгээ байхада, зорёолхоЬон угэ- 

нуудые юундэ хэлээбшн?— гэжэ Дарима Дамбаевна нугеодэдео 
дутэлбэ.

— Дарима, энэ яабаш? Ташуурдаха гэбэ алтайш?— гэжэ 
Долгор нуг0 0 дынгее гартахи ташуурЬаа айн сухариба.

— Ташуурдахашье гээгуйб. Теэд багашуулай байхада, 
муугаар дуугардаг юм аал?

— Тэрээн тушаашье толгой соом ороогуй бшигуу даа.

— Саашадаа тиигэжэ огто болохогуй.

— Теэд ажалшан зомнай эдеэ хоолгуй ядаржа байна 
бшигуу даа. Дарима, энээниие ойлгыш.

— Бн энээниие ойлгожо харажал ябанаб.

— Теэд ойлгожо хаража ябаа хадаа аарсаар урэ хуугэдээ, 
убгэд хугшэдео хооллуулхын орондо адагуусан турэлтэниие 
эдеэлуулхэ тухай захиралта юундэ гаргаа хумши? Эерын ухаа- 
тай гээшэ гуш, а ли угы гу?

— Долгор, хэрбээ адуу малаа абараагуй юм Ьаа, саашадаа 
яажа ажа болохо бэлэйбди? Энээниие ойлгоно ха гуш?

— Эрэшуулэй бусахада юумэн Ьайжарха бшигуу даа.
— Долгор, дайн байлдаанай дуурэхэдэ, зоври хогшолгуй 

болошоод байхамнай ха гу?
— Хэрбээ нарай нялханууднай, убгэд хугшэднай туранха-



лан Ьалаг даа. Ямар шоураараа дайнЬаа бусаЬан сэрэгшэдээ 
угтахабибди?

— Хун зомнай бараг гараха. Газар гэдээ шахуу. Хунууд- 
най барандаа шахуу гэшхэнэй малтан суглуулаад, тэрээгээр шу- 
лэ гарган хооллоно. ТиимэЬээ тэдээнпээ айНанай хэрэггуй-

— Адагуусан хосороо хадаа хосороо бшигуу даа.
— Долгор, тиимэ бэшэ! Шинии гууртэ дээрэ арба гаран 

мал ургуулэнхэй. Харин колхозоймнай хорёод шахуу гууртэ
нууд дээгуур хэды ургэдэлнууд бии гэжэ Ьананаш?

— Мэдэхын аргагуй.
— Ганса Санягын гол соохи арбан гууртэ дээрэ зуун табяад 

унеэд ургуулэнхэй. Жэжэ малнуудые ушее хараадаа абанагуйб. 
Манай тэдээниие абараагуй Ьаамнай, дайн байлдаанЬаа бусаЬан 
нухэднайшье хулисэхэгуй. Колхознай хэды гэ!1эн гарза гайда 
орохоб? Ушоо Хуурлиг, Зэдын голой ургэдэлнууд тухай хэлэнэ- 
гуйб.

Согто Ханда хоёр бусажа, Дарима Дамбаевна тэдээндэ хан- 

даба:
— Ажалаа дуургэбэ гут?
— Дуургээбди.
— Тпнгээ liaa унеэдыетнай, мун 6aha тугалнуудыетнай ха- 

раИууб,— гээд, Дарима Дамбаевна тугалай дал тээшэ гэшхэл- 

шэбэ.

— Дарима Дамбаевна, минии хэлээшэ тушаа бодожо узвв- 
рэй, — гээд, Долгор гэр тээшээ ехэл томоотой янзаар гэдэг-гадаг 
алхалха юм.

Ахалагша Ьаалишанай маряатай томо бэеэр тобшолол хэжэ, 
намартаа аарса, айруул, ушев то!ю Ьайсахан нвежэ абаад, 
улдэхэ даараха гээшые мэдэнгуй, хуйЬэндве нелбожо, хатуу 
шэруун саг байна гэжэ ойлгонгуй гараЬан хун гээшэ ха гэжэ 
Дарима Дамбаевна бодолготоно. Гэбэшье олоной тулвв оролдожо 
байЬан хун шэнги оорыгво харуулха гээшэнь оройдоо таагуй 

ха юм.

Дарима Дамбаевна иигэжэ бухэлн удэреерев гууртэЬээ гуур- 
тэдэ гунлгэжэ, еорынгов унэн ту1тлагшадай, ондоогоор хэлэхэдэ 
вврынгво 1:лассай hyparuia,n,aii ба малшадай ажалые xapaxahaa 
гадна, ургэдэлнуудэй яг-iap байдалда' бай11ые шалган, тэдээниие 
хул дээрэнь бодхохыи тула ушвв ямар^сэмжээнуудые абаха ту
шаагаа тусэблэн, тэдээнээ бодото дээрэнь бэелуулхэ талаар ундэр 
на!1атайшуулые элсуулхэ тухай худэлмэрн ябуулна.

Иигэжэ удэров унгэрговд, эсэ!1эн тула гэртээ opohoop, орой 
ул хоол бариха шадалгуй унташадагаа Ьанан, ургуулжэ эхилээ 
ха губ гэжэ Дарима Дамбаевна асуудалтадаг болонхой.

Дарима Дамбаевна элдэб бодолнуудта туугдаЬаар, Номто



голой гууртодэ хурэжэ ерэбэ.
Ёндонтой нэц туруун уулзаба. Тэрэ хэршэгдэЬэн аад, шанаг- 

даЬан хуЬанай мушэрые шулэтэйнь яЬан туранхадха унеэдтэ 
эдюулжэ, хажуугаарнь тухагуй ябажа байба.

Дарима Дамбаевна хорёо соо орожо, унеэн бухэнипе барижа 
уЗэЬонр, Ёндондо дутэлбэ-

— Мэндэ сайн, Дарима Дамбаевна!— гэЬээр, хубуун угтажа 
ерэбэ.

— Мэндээ, мэндэ, Ёндон! Зай, ажал хэр ябажа байнаб? 
Ядалдаа бэрхэдээгуй гут?

— Мун0 0 дэрэйнго() ажалые дуургээ шахуубди. Эдэ унеэдтэ 
энээнээ эдюулжэ дуургэбэл, амархамнай хаш.

— Танай ерэхэдэ, хэды унеэд усэдэшэнхэй хэбтээб?
— Табан унеэн тарайшанхай хэбтээ Ьэн.
— Малшад амяараа ундылгэжэ хушэ хуроогуй ааб даа.
— Бидэ ургэжэ ундылгзлсвебдн.
— Хэсуул юумэн боложо байна даа. Иигээд бараггай но- 

гоо эдеэ Ьаа, болохол Ьэн. Теэд саг ушоел уды,— гэжэ Ёндондо 
хэлээ юм гу, али вортвя зорюулаа юм гу, энээнээшье ойлгонгуй, 
Дарима Дамбаевна холые хаймадан хараха юм. Тэнгэри газар 
хоёрой уулзаЬан тэруу холын хубевдэ бишыхан аабагархан 
уулэн сайбалзан эгээл хун шубуунай ниндэ!1эндэл далбагалзаха 
юм. Магад хун шубуун байжа болоо ха гу гэжэ нюдэнэйнгое 
шэлэтэр, тэрээниие адаглан, нилээн зогсобо. Теэд тэрэ уулэхэн 
саашаа болохо буреэ бишыхан боло болоЬоор харагдахаа бо- 

лёодхибо.
Унеэдэй тугалнуудаа дуудан гу, эдеэ хоол эрижэ моврэлдэ- 

хэ соностоно. Тугалнуудайшье шэнгзхэнээр уугнэлдэхэ дуулдана.

Дарима Дамбаевна шагнапрхан зсгсоно. Унеэд болон ту- 
галнуудай моерэлдэхэ уугнэлдэхэ хоёр аялга нэгэдэн, нэгэл 
жэгтэй зохидоор дуулдана. Иимэ гоё Ьайхан аялга дуу уни хо- 
лыншье дуулаагуйдэл тэрээндэ узэгдэнэ.

— Ёндон, тэдэ хул дээрэнь бодхоЬон унеэдтнай дахин унаа 
ха гу?— гэжэ Дарима Дамбаевна хубуундэ хандаба-

— Угы. Тэнхээ орожо байна хаш.
— Яагаа Ьайн юумэ дуулгабаш, Ёндон!
— Тэнхээ орожо байЬан хадаа унахаар бараг болоо гэжэ 

ЬанаЬандаа тиигэжэ дуугарбалби даа.

— Бишье баЬа тэнхэжэ байгаа хадаа унаагуй гэхэб. Ьай- 
нууд гээшэт! Ажала?. бушуу дуургэгты. Намтай бусахат. Харан- 
хы болохоИоо туруун харгынгаа хахадыешье гаталха ё!ютойбди.

Дарима Дамбаевна морёо унаад, талада ябаЬан ухэрнуудые 
эрьен хаража орсбо. Тэдэ яЬан aplian xoeplioo ондоо юуш угы* 
дэл аржылдана. Хоер нюдонроо эдэ айдхатай малнуудые ха-



раад, арайл бархиржархибагуй. Эдээнэй иигэжэ тураЬанда хэды 
зэмэгуйшье haa, еерыгее зэмэтэйдэ тоолоно. Тиигэжэ Номтого- 
лой гууртын малнуудые гуйсэд тойроод, малшадай байрын ха
жууда ерэхэдэнь, багашуулынь ябашаЬан байба.

Вулагай гууртэ хурэхэ хэрэгтэй гээд, гаратахи ташуураа 
хии агаарта далагашуулЬаниинь Ьайн Ьааралынь ябаадхёо юм. 
Эгээл энэ хулэгэй угы haa, гууртэ малнууд дээгуурээ ямаршье 
ушарта ябажа хушэ хурэхэгуйгее Дарима Дамбаевна Ьайн мэ- 
дэнэ. Энэ Ьайн Ьааралай тулее Аргай баабайда Ьайниие хур
гэхэ юм.

Колхозой туруулэгшээр ЬунгагдаЬанайнь хойто удэр энэ 
Ьайн Ьааралые гуйсэд тоноглоод, конторын газаа Аргай баабай 
абажа ерээ юм. Энэ Ьааралые Дарима Ьайн мэдэдэг. Дугарынь 
туруулэгшээр худэлхэ уедее энээниие унадаг Ьэн. Тиихэдэ Да
рима энээниие унаха мугнахаараа болоо- Хайшаншье гэжэ 
байхада хамаархадаггуй номгон лэ хулэг бэлэй. Нэгэн угеер Ьаа, 
инагайнгаа унажа байЬан ардагай зан абариие, ушее шандааЬа 
шадалыень Ьайн мэдэнэ ёЬотой гэжэ ундэр наЬатай. убгэжеел 
энээниие еерынь умсэдэ угэхэ гэжэ бодоЬон хаш гэжэ баярлан, 
моринойнгоо 1тйбарлахада улгыдуулэн дуурахадал болоно. 
Хэды зоелэн ябадалтайшье Ьаань, энэ хэды хоногой туршада 
морин дээрэЬээ буугаагуй аад лэ яашгуй ехээр эсэнтэжэ, ной- 
роо дннлэхэ дабаха аргань Ьалаа шэнгил. Хэрбээ Ьара жэлээрээ 
морин дээрэЬээ буухагуй болоо Ьаань, хайшан гэхэ бэлэйб гэжэ 
дуураха Ьамбаандаа асууха юм. Ултэ зада Ьурэжэ, мяхан бу- 
хэнЬеен гу, ондоогоор бэеынь хубп бухэнЬее элуур юуншье улэ- 
хэгуй хаш даа гэжэ бури айшана. Тиихэдээ Дугарайнгаа дайн 
байлдаан!1аа бусахада, хайшан гэжэ угтаха бэлэйб гэжэ буришье 
Ьанаата болон, нэгэл тогтууригуйгеер бзс мяханнинь шэмжэгэ- 
нээд, нойроо сэлмэн, Ьэгээ орощоходол гэнэ.

Моринойнгоо зог гэхэдэ, толгойгоо ургэЬэшшнь моридые 
туужа ябаЬан Аргай баабай абар табар ямаан Ьахалаа эльбэ- 

сэгээн:
— Дарима, унтажа ябанаш. Эсээ гуш даа? Туруулэгшэ 

гээшэмнай буЬэгуйшуулдэ хушэр ажал гээбылдяа,— гэжэ парь- 
юулба.

— Мэндэ сайн, Аргай баабай!— гэбэ харюудань Дарима.
— Мэндэ мэндэ, хуухэмни! Ажарай эди гэжэ даа... Зун- 

тэгни ехэдэхэдээ, мэндэ амараашье мартаалдяа.
— XaMaaryii ааб даа. Моридоо хайшань туужа ябанат?
— Ьуниин бэлшээридэ гаргаха Ьанаатайлдяа.

— Амархын орондо Ьуннсэ хээрэ унгэргэхэтнай ха гу? ■

— Hoiipryii болоолдяа. Хаанашье ябахада хамаагуйлдяа.

— Тананл мэдэхэ юумэн ааб даа.



— Удэрынь унагдаЬан моридые убЬэ, обеосой угы ушарЬаа 
Ьуниндее бэлшээгээгуй юм Ьаамнай ямар тэнхээгээрээ ажалда 
ябахаб даа- Холо Ьайн хагданда бэлшээхэлдяа...

Аргай баабайдал хун бухэн иимэ урагшаа Ьанаатай, олоной 
тулее оролдожо ябагша Ьаа, Ьайн лэ байгаа гэжэ Ьанан, убгэ
жеелэй унаада анхаралаа хандуулжархиба. Тээсгэн газар ха- 
халхаа багашуулаараа гарахадань, энээхэн соол хара мори 
еертэнь угее Ьэн, харин мунее верее унаад ябана. Ьайн лэ ху- 
лэг хаш даа. Гэшхэдэл Ьайнтай тула газар хороохоор Ьайн бэ

лэй даа.
— Аргай баабай, энэ Ьаарал танай унаЬан морин хоёрой 

алиниинь Ьайн бэ?— гэжэ Дарима асууба.
— Алиниинь гэхэб даа. Адлирхуулдяа.
— Тиибэшье?
— Энэ минии унааша оломыень татахада хазахаа Ьанаг- 

шалдяа.
— Илгаань оройдоо энэ аал?
— Минии унааша морин хатарта Ьайн, харин тэрэ Ьаарал- 

шни жороолдяа.
— Би моришон болоЬоор, эдэ хоёрые эрхэ дархан&ар байл- 

ганалдяа.
— Юундэ?
— ДайнЬаа туруундээ шиниихиие туруулэгшэ, миниихиие 

намын хорооной дарга унадаг бэлэйлдяа. ТэндэЬээ бусаЬаар 
баЬа унахалдяа. Тиимэ ушарЬаа тэнхээтэй байлгаалдяа.

— Ьайн лэ гээшэт!
— Ханда гэртээ байхалдяа. Ьааралаа моридой байрыи га- 

саа уяжархеоройлдяа. Хотон соо убЬэнэй хог бии юм 11эн. 

Табижа угэнэ бэзэлдяа.
— Ьайнта даа. Аргай баабай-
— Зай, ябыш даа, басагамни!
— Баяртай! — гээд, Даримын эшхэржэрхихэлээрнь, Ьаа- 

ралынь хунгэхэнвер байраЬаа худэлеед, саашаа тургэн жороо- 
доо орошобо.

Энэ 11ааралые табадахи хоногоо унажа байбашье, юундэ- 
шьеб даа эхэЬээ турэжэ, хул дээрээ гарахаЬаа эхилжэ, ходо 
унаЬан шэнги узэгдэхэ юм. Инаг Дугарынь хэдэн жэлэй тур- 
шада унаа, тиимэЬээ еереешье хэдэн жэлэй туршада унаЬан 
болоно ха гу? Юуб гэхэдэ, энэ Ьайн Ьааралаар Ьамбаа Ьамбаан- 
дань хэрэгтэй газартаа хуреед ерэдэг Ьэн ха юм.

Мунее экэ Ьааралайнгаа аша туЬаар нэгэ удэрынь Болхой, 
Номтогол, Булагай гууртэнууд дээгуур, нугее удэрынь Сарлааи, 
Сынтын гууртэнуудээр ябажа, ажалаа хаража урьдэнэ. Хэрбээ 
саашадаа малшад болон Ьурагшадай муневхидеел оролдолго 
гаргаад лэ худэлее юм liaaHb, Санагын гол соохи малнууд бараг



ногоо эдихэ хаш гэЬэн тобшололдо ерээ Шахуу. Энээндэнь Ьам- 
гад басагадай, убгэд хушэдэй, 11урагшадай хубита бага бэшэ.

Энэ хабарые, барагаар дабажархёо юм haa, хуреед улеел 
гээшэ гэжэ Ьанахадаа, сэдьхэлынь нэгэл жэгтэй Ьайхан баяраар  
бу^алан, энээнЬээ шалт.агаантай хун шубуун болоод, оггоргойн 
уудамаар ниидэшэЬэйб гэжэ шэбшэнэ. Тиигэжэ инаг хайрата 
Дугартаа хуреед, фашис нохосуудые Ьунеен Ьалгаалсажа бусаа 
haa гэжэ Ьанахадаа, нэгэл тогтууригуй байдалда орошоходол 
гэнэ. Теэд хэзээшье бутэхэгуй юумэн тухайда -хаанаЬаа толгой- 
доо оруулна бэлэйб гэбэшье, Дугарайнгаа туруундээ унажа 
байЬан энэ ЬааралЬаа удхатай иигэжэ бодоно гээшэ хаб гэжэ 
тэрэ ойлгобо. Ушвв саашань дашууран, энэ дайн байлдаанай 
дуурэхээ байхада, ннагни бул дайсанай Ьомондо дайралдаЬай 
даа, бул будэрэн унаЬай даа гэжэ наманшалжа орошобо.

Ьайн Ьааралынь Ьайбарлан ябаЬанаа тургэн жороодо» 
орожо, самаа бушуу хороон, удааншье болонгуй, Булагай гуур- 
тэ харагдаадхиба. Юрдее Ьайн хулэгэй. ябасашье хуртэр ондоо 
гэхэ гу даа, таатай зохид. ЭнээнЬээ боложо хун бухэнэй Ьайн 
зантайЬаа гадна, Ьайн ябадалтай ардагые унаха гэжэ оролдодо- 

гынь ойлгсстой юм саб даа. Иимэл шалтлгаанЬаа Дугарыншье 
колхоссйнгоо олон моридЬоо энэ Ьааралые шэлэНэн байжа болоо.

Хулэгэйнгее тургэн жороодо улгыдуулЬэн шэнги болоод, 
нэгэл таашагуй байдалда ороод, улгы соохи нарай нялхадал 

еорыгео тооложо, нюдае тэрэ аниба.
Нарай нялха! Энэ хоёр угэЬев удхатай баярлаЬан аад, мунее 

Даримада бархирха дураниинь хурэшэбэ. Дугартайгаа хэдэн жэ
лэй туршада жаргалаа эдлэжэ Ьуугаашье liaa, ухибуу турэхэ 
золгуй байшоо. Шалтагааниинь еврое юм гу, али Дугарынь гу? 
Энээниие тодорхойлхонь тон хэсуу- Дугарайнгаа дайн байлдаан
да мордохоЬоо туруун хэн нэгэнтэн нюусаар ябаадшье узее Ьаа 
гэлсэ Ьанадаг юм Ьэн. Теэд тиимэ арга олохонь тон хэсуу ха юм 
даа. Тээсгэн тэрэ Лев Самбуевич Пурбуевай унталга уруу оро- 
-Ьониинь юул харуулагша ааб? Хэрбээ еерынь зэмэгуй haa 
ухибуун бии боложо болохо, еэмэтэй Ьаань баЬал хуушаараал 

байха.

Юрдее ухибуун бии болог даа. Тэрэ ушарта баярлажа, зур- 
хэниинь сээжэдээ багтахаа болихо. Теэд Дугарынь энээниие яма- 
раар хулеэхэб? Инагтаа ямар алдуугай гараЬан тухай заатагуй 
сэхэ уруунь хэлэхэ шухала. Яагаашье Ьаа яана бэзэ: сэхэ уруунь 
хэлэхэЬээ ондоо аргагуй бшуу.

Юрдее урэ ухибуунэй бии болоо Ьаань, орой юуншье тухай 
Ьанаата болохоо болижо, мяханЬаан таЬарЬан хеерхэйгее ургэхэ 
гэжэ енрыгее гуйсэд зорюулхал Ьэн.

Энэ бодолЬоон уламжалан нялха нарай наЬандаа бусаша-



Ьандал нэгэл амтан гэхэ гу даа, жэгтэй зулгы зуйлдэ улгыдуул- 
Ьэн шэнги болошоно.

Теэд нарай наЬандаа бусаха гээшэ арай бэелуулэгдэшэгуй 
зуйл губ даа гэжэ ойлгоходоол энэ бодолЬоон хахасан, табан 
хоногой урда тээ хахалЬан дасанай Ьууриин хойнохи эреэнэй 
паарта анхаралаа хандуулба. ЭндэЬээ ондоо тээ паар хахалаг- 
даагуй. Юуб гэхэдэ эндэхи энгэр газар гэдэЬэн байжа хахалаг- 
даа. Тиихэдэ тэгшэ газарай паар хахалха гэЬэниинь тон гуйха- 
Н0вр гэдэЬэн байжа, хахалалгаяа табан хоногоор хойшолуулаа 
Ьэн ааб даа. Булагай гууртэдэ хурэжэ ерэЬэнээ Дарима Дам
баевна моринойнгоо зогсоодхиходо ойлгобо.

Викулий туруутэй булэг Ьурагшад малшадай гэр11ээ гаража 
байбад.

— Ажалаа дуургээ гут?— гэжэ Дарима Дамбаевна тэдээн- 

Ьээ тон TYPYYH асууба.
— Дуургээ.
— Мун© 0  юугээ хэхэтнайб?
— Гэртээ ябахамнай,— гэжэ Викулий баранайнгаа нэрэЬээ 

хадаусаба.
— Мун0 ©дэр юу хээ зомта?
— Арбаад унеэдые шанаЬан хуЬанай мушэроор хоер 

удаа эдеэлуулээбди.
— Ym00?
— Тугалнуудыень уЬанда бусалга!1ан аарсаар хооллуу- 

лаабди.
— Ьайн даа, ухибууд!
— Удэр бури унеэд тэнхээ орожол байна,— гэжэ Викулий 

хэлэбэ.

— Юун дээрэЬээ тиимэ тобшолол хэбэш?
— Манай ерэхэдэ нэгэл унеэн бодохо шадалгуй хэбтээ. 

Тэрээнние бодхоЬомнай дахнн унаашьегуй. Юрдоо бэеэ даангуй 
унаха унеэн угы болоо хэбэртэй.

— Дарима Дамбаевна, бидэ ажалаа дуургэжэ байна ша- 

хуубди.

— Ажал олдохо.

— Ямар ажал хэхэбибди?

— Басагадтнай малшадта туЬалжа ургэлжэлуулхэ. Хубууд- 
тнай паарта ябаха, ерэхэ жэл эдихэ таряагаа тариха.

— Ьайн лэ гээшээ, Дарима Дамбаевна!

— Юунэй тулв0  намда Ьайниие хургэбэт? Бил таанарта 
Ьайниие хургэхэ ёЬотой бшууб.

— Ажалгуй болошоно ха губди гэжэ айгаабди. Ажал байха



— Ажал олдохогуй гэжэ байхагуй. Урагшаа Ьанаатай Майн 
лэ гээшэт, хуухэд,— гэжэ Дарима Дамбаевна баярлаба.— Зай, 
мупно ябаябдн.

— Яба-еэ! Ябая!
Иигэжэ Ьурагшадтайгаа элдэб Ьонин тухай хеорэлдэЬеер, 

харанхы болохые ойлгоигуй шахуу колхозойнгоо туб Ьууринда 
ерэн сасуу моридой байрада хурэжэ, Дарима Дамбаевна hafm 
11ааралайнгаа амые татаба.

Ханда угтажа гараба.
— ЕрэЬээр уни болоо гуш, Ханда?
— Таабай минии ерэхэтэй сасуу моридоо бэлшээхэм гэжэ 

ошоо Ьэн.
— Тинхэдээ нилээн болошоо бшууш. Зай, морёо уяжархи- 

хам ха гу?— гэжэ Дарима Дамбаевна асууба.
— Тингыт даа. Би Иуулдэнь Иуллаад, хог табижа угэхэб.
Гэр тээшээ ябажа ябахадаа, ухибуудэй хэжэ байЬан ажа-

лаар ехэл хананги тула унтаха нойргуй Ьуннеэ ото хул дээрээ 
унгэргэхэ дуранайнгаа хурэбэшье, углевдэр олон лэ юумэ хэхэ 
бурнлдуулхэ тушаагаа Ьанаадхихалаараа унтаха гэжэ Дарима 
Дамбаевна ябасаа тургэдховдхёо Ьэн.



Ю ЬЭДЭХИ БУЛЭГ

1

Фашистнууд юундээ найдаа юм бэ дээрэ дээрэИээнь атакада 
бодожо, манайхинай урагшаа жудхэлгые барихаараа болоно. 
Танкнуудынь орой ухаагаа тееришэЬэндэл ямаршье хонхосог 
газарЬаа шоргоолжон мэтэ бултайлдан, наашаа шуумайлдахань 
аргагуйл. Замдань дайралдаНан юуншье тэсэнгуй Ьалашаха шэн- 
геэр Цыбиковтэ узэгдеешье Ьаань, тэрээнэй батарей заб суляегуй 
буудажа. дайсанай хуягта машннануудые жагсаалИаа гаргажал 
мэдэнэд. Эдэ удэрэй байллаанууд соогуур олохокшье хунуу- 
дынь жагсаалИаа гаранхай. Тиигээшье йаань буунуудынь орой 
замхангуй бууданад. Сержант Ванчиковай расчедЬсо оройдоол 
Ннма Гэлэг-Жамса хоёр улэнхэйл.

ТиимэЬээ Дугар ехэ буугайнь хараае палаха баатай болоно. 
Хуягта дайсаниие хараадаа орууламсаарнь Нима буудажа, 
Гэлэг-Жамса ш?нээр Ьомолжо урьдэнэ.

Цыбиков хулЬэ уЬпн болотороо худэлнэ. Тиигээд нугее хоё
роо халта хараЬаншшь баЬал хулэршэнхэйнууд, гимнастеркын- 
гаа захые Ьэлннхэйнууд шамдахаараа боложо ажалланад.

Дугар юушье дууланагуй. Теэд юумэ шагнахашье сулеень 
угыл. Хуягта дайсаниие Ьалгааха хэрэгтэ бухы анхаралаа хан- 
дуулжа, хамагаа мартана.

Теэдшье снарядуудай гпэхэ дулиируулмэ тэЬэрээн тужэгэ- 
неен соогуур гу, ееЬэдынь ехэ буунуудай буудалдаан соогуур 
юунэйшье дуулдахагуй байНаниинь мэдээжэ ха юм даа. Бухы 
буунуудынь мунее дээрээ буудана хэбэртэй. Тиигээшье али нэ
гэниинь хэзээл жагсаалЬаа гарашана ааб даа гэжэ айха юм. 
Эдэ хуягта дайсадые Ьалгаатарынь бухы буунуудынь бутэн 
байжа угэЬэй даа гэжэ бухы сэдьхэлЬээ Цыбиков хусэнэ.

Хэды зобсошье haa, дайсанай танкнуудые хараадаа оруул- 
жа, дохижол мэдэнэ. Тиигээд буугайнгаа обогод гэхэдэл болоод 
огшоходонь лэ, 1пр=бэ ха юм даа гэжэ ойлгоно. Тиигээд лэ 
ямаршье Ьаалтагуйгоер хойно хойноЬоонь буудажа, хуягта дай- 
санине 1юмо бухэнеерев Ьалгаажа байЬандза хухидэЬэниинь ху
рэхэ гам. Хараадаа оруулЬан танкнуудайнгаа хосорон Ьалаха



бури шудее зуужа, улам галзуугаар обтон худэлнэ. Магнай уруу- 
г^а хулЬэнэй гоожохые мэдэржэ, я!тла халуудашаЬанаа ойлго- 
бошье, тэрээнээ аршахашье сулеень угыл. Тиигэжэ тэрэ хулЬэ 
уЬанипнь зубхи уруунь орожо, нюдэдыень хордохооно. Теэд тэ
рээнээ аршаха арплгаха сулеень орой угыл.

Зуун гартахи ехэ буугайнь дайшалхы позици уруу фашис 
танкын сумэрэн орошохые Дугар обеоржорхибо. Юу хэлтэйб, 
яалтайб гээд, ехэ буугаа тэрээн тээшэ залаха гэхэдээ, гурбуулан- 
даа тэрээнээ байраЬаань худэлгэжэ шадабагуй. Тэрэ бууень бала 
биса дараЬаар, дайсанай мунеехи танк наашаа сэхэ эрьежэ, 
ееНэдынь дарахаар шуумайшаба. Нууга хунэй гуйсэд байхаар 
малтагдаЬан тула тэрэ танк сэрэгшэдтэ ехэ хохидол ушаруулха- 
гуй байбашье, ехэ бууень заатагуй Ьалгааха.

Цыбиков томоотой номгон байхые оролдон:
— Гранатануудаа!— гэжэ захирба.
Тиигээд нэгэн болгожо холбоЬон дурбэн гранатаа Цыбиков 

шудэхеер бэлдээд, ушее дурбэн гранатаЬа3 бурндэ!1эн уялаагаа 
дутэ табиба. Нима Гэлэг-Жамса хоёршье баЬал тиимээр бэлдэг- 
дэЬэн гранатануудайнгаа уялаае шудэхеер зэЬэнхэйнууд. Эдэ 
уялаа гранатануудай али нэгэниинь дутэлЬэн танкые яахадаашье 
зогсоохо'ёЬотой гэжэ Дугар бодолготон, Нима туруулжэ шудее 

haa дээртэхэ хаш гээд:
— Нима, шолмосые угтал даа,— гэбэ.
Ванчнковшье жэхыдэЬэ хурэмэ айдаЬатайгаар дутэлжэ яба

Ьан танкын гусеннцые мэргэлжэ мэргэлжэ шудэжэрхихэтэйгээ 
адли нууга уруугаа доошоо Ьуугаадхнба.

Аймшагтай дулии тэЬэрэлгын боломсоор, Дугарай нууга- 
Ьаань ундын хараЬаниннь, мунеехи танк зогсошоошье haa, баш- 
нинь ехэ буутайгаа нугее тээшээ эрьелдэжэ. байба.

— Нима, бэрхэш!— гэжэ Дугар магтаба.
— Эхэ орондоо алба хэхээр хододоо бэлэнби!—гэжэ Ван

ников ёЬолбо.

— Досоохи фашнстнуудынь юундэ башняа эрьюулнэ хаб? 
— гэжэ Дугар нугее хоёроо гэтэбэ.

— Юушьеб буудаха гэнэ ха,— гэжэ Гэлэг-Жамса мунеедэр 
анха туруушынхиеэ дуугарба.— Манай ехэ бууе Ьалгааха гээгуй 
юм гу?

— Бидэнэй ехэ бууе абахагуй. Тон дутэ!— гэжэ Нима таЬа 
дурэбэ.

— Нима, шинии тэрэ шудхэрые зогсоогоогуй юм Ьааш, 
бидэнэй «бурхан» мунее ЬалашаЬан байхадаа магадгуй Ьэн,— 
гэжэ Гэлэг-Жамса юундэшьеб дуугарба.

— Эндэ муу юумэ дуугарЬанай улуу. Нима, бэрхээр лэ 
оноош. Бн сээжээрээ убдэдэг тула гранатаар хуягта дайсаниие



хэзээшье тогтоожо шадахагуй байгааб,— гэбэ Цыбиков.
— Харыт: башняа бидэн тээшэ залахыень... Бууемнай Ьал- 

гаахань хаш ,— гэжэ Гэлэг-Жамса тэбдэшэбэ.
— Бидэнэй ехэ бууе Ьалгаажа шадахагуй: тон дутэ. Тии

мэЬээ Ьанаата болоЬоной улуу,— гэжэ Нима харюудань Ьанаа 
амарханаар дуугарба.

— Досоохи шудхэрнуудэйнь гаража ерэхые бу алдая, — 
гэжэ Цыбиков Ьануулба.— Мэдэнгуй байхадамнай гаража, бидэ- 
ниие Ьалгаажа болохо.

— Ойлгостой, нухэр капитан!— гэжэ Нима харюусаад, нэгэ 
хэды дуугай Ьууд гээд нэмэбэ. — Хажуудань ошоод, гарахыень 

дурадхахамнай ха гу?
— Буудалдаанай замхамсаар, гарахыень дурадхуужабди. 

Мунее аюултай, тэбдэЬэн яараЬанай хэрэггуй,—гэжэ Цыбиков 
таЬа дурэбэ.— Нима, башниень онохо гуш?

— Мэдэхын аргагуй.
— Туршаад узэл даа!

— ТуршаЬуул, хамаань юун байха юм,— гээд, дурбэн грана- 
таЬаа буридэЬэн уялаагаа ябуулжархиба.

Лус гэЬэн тэЬэрэлгэ соностоод, танк^н башни саашаа хэл- 
тышэнхэй харагдажа, Дугар баярлаЬандаа хашхарха дуранайн- 
гаа хурэбэшье бэеэ бариба.

Дугар батарейн командирай тушаал дааЬанЬаа хойшо ту
ру ушынхиеэ ехэ буугай хараае дайсанай танкнуудта залаа. 
Табан танк жагсаалЬаа гаргаа гээшэ ха. Тиихэлээрээ хууша- 
найнгаа дуршэл шадабарние алдаагуйб гэжэ баярлаха дура- 
ниинь хурэбэшье, энээнээ нугее хоертоо мэдуулхэгуй гэжэ ба- 
тарейнгээ ямар гээлтэ хоролтодо ороЬые шалгаха гэжэ мунеехи 
танкда даруулИан ехэ буу тээшээ нууга соогуур ябаадхиба.

Эдэ Иалааша танкнуудынь фашистнуудай Ьуулэй уедэ 
байлдаанда оруулИан «королевско тигрнууд» болоно. Дайсан 
эдээндээ яашгуй ехээр найдаЬан бэлэй. Тингээшье Ьаань тэдэнь 
манай далан зургаан милиметртэй танкнуудта эсэргуусэдэг буу- 
нуудай снарядуудта тэсэнгуй, жагсаалЬаа гарашахаараа ха
даа барагтайл юумэн хаш гэжэ Дугар шэбшэхэ суляетэй ябаха 
юм. Саашадаашье «королевско тнгрнуудЬээ* айЬан ЬурдэЬэнэй 
улуу гэжз Ьанабашье, дэмы иигэжэ фашистнуудые доогуур тоо- 
ложо оробо ха губ гэжэ тэрэ еерыгее зэмэлжэ оробо. Таатай зо
хид эрхэ байдалда «королевско тигрнууд» ееЬэдынгее шанга 
талануудые харуулжа, бусадые Ьалгаан Ьунеехэ шадалаа ба- 
талха ёЬотой гэжэ Цыбиков бодолготоно. Хэдэн минутын урда 
хуягта шолмосууд хайшан лэ гээд, буунуудыемнай Ьалгаажар- 
хихань ааб даа гэжэ ЬанаЬаниинь толгойдонь орожо, энээнЬээ 
удхатай нэгэл аягуй болошоно. Дэмы иигэжэ Ьанаата болоЬон



байгаа ха юм даа. Харин мунее балын тумэр болошоЬон танк
нуудые дайшалхы позициингоо урдахи талмай дээрэ харахадаа, 
дуулажархнха дуранайнгаа хурэбэшье, амаа ангайлгахаа зур- 
хэлбэгуй. Фронт ерэЬээр орой дуулаагуй. ТиимэЬээ мэдэлэйнь 
хунууд энээнииень шагнаад, командирнай хэдэн танк жагсаал
Ьаа гаргалсаЬандаа, баяраа багтаажа ядаба гэлсэхэл даа. Тии
мэЬээ бэеэ барихал баатай болобо.

Дугар ябууд дундаа бурыхэ багаар батарейнгээ дайшалхы 
позициие нилээн урагшань ябуулха тухай шэбшэЬээр, мунее низа 
даруулшаЬан буудаа хурэжэ ерэбэ. БууЬаань юуншье улеегуй, 
харин хубуудэйнь хоер тарайшанхай. Орой хоерынь уруу ду- 
руу гэлылдэн, Цыбиковэй урдаЬаа харахаа айЬандал уруугаа 
харан зогсонод. Буугаа алдаад, ушее хоер нухэрее гээЬэн эдэ 
хоерой ямар байдалда ороЬые Дугар ойлгоно. ТиимэЬээ юушье 

дуугарбагуй.
Тэдээнэй дайшалхы позициин урдуур шаазгайнууд шаха- 

налдажа, энээнЬээ боложо, Дугарай ойнь гутахадал гэбэ. Эдэ 
шубуудшье хуртэл ул хоолоор багадаЬан тула фашистнуудай 
Ьэенуудые харахадаа баярлан, в011эдынгее мэдэхэ дуунуудые 
дуулалдана ха гу гэжэ еерЬеен асуубашье, хэн нэгэнэй энээн- 
дэнь харюусахагуй байЬые ойлгожо, дуугай зогсохо юм.

Гэб гэнтэ фашистнуудай хашхаралдаха соностоод, Дугарай 
нойроо сэлмэЬэндэл Ьэгээ орожо, нейтральна талмай уруу ха- 
раЬаниинь хэншье угы байба. Тиигээд гэдэргээ эрьеЬэниинь 
ара таладань булэг фашистнууд Ьэгээ Ьэггуй буудасагаан, наа- 
шалжа ябабад. ХаанаЬаа фашистнууд бии болобо хаб гэжэ хэн 
нэгэнЬээ асуужашье урьдэбэгуй. Манай сэрэгэй добтолхо уедэ 
хаанашьеб хорожо, амиды улэЬэн шолмосууд, манайхинай 
дайшалхы позициие сумэ сохин, ееЬэдынгее талада орохо за- 
рилготой ха юм даа. Рото шахуу фашистнууд. Нэгыеньшье 
амндыгаар табижа болохогуй гэжэ шэбшэЬээр:

— Артиллернстнууд! Дайшалхы позици дээрэхи бухы сэ- 
рэгшэд! Эдээн сооЬоо нэгэшье фашистые бу табигты! — гэжэ 
захирЬаар, гээгдэЬэн сэрэгшын автомат саб шуурэн, Дугар 
буудажа оробо.

Батарейгаархин ееЬэдынгее дайшалхы позици уруу су- 
мэрэн ороЬон фашистнуудые сохижо тухаа мэдэбэд. Нимын 
автомадаараа байлгаЬан фашист тарайн Ьалана. Гэлэг-Жамса- 
шье баранЬаа дутахагуйгеер сохилдоно.

— Урагшаа!— гээд, Дугар шамдашаба. Тиигээд гуйдэл 
дундаа ногоон каскатай фашистнуудые дээрэ дээрэЬээнь писто- 
ледээрээ буудан Ьалгаагаашье Ьаань, газар дороЬоо гараЬандал 
нуугын нугаляагай саанаЬаа нейтральна талмай уруу шамданад.

— Гранатаа! — гэжэ хашхарамсаарынь, Нима дээрэ дээрэ-



Ьээнь хэдэн граната ябуулба. Дугар еерее буудахаЬаа ондоо 
граната шудэжэ шадахагуйдее голхорон алдана. Юуб гэхэдэ, 
гараа шангаар Иэжэхэдэнь, муу уушханиинь убдэдэг ха юм. 
Тиигээшье Ьаань пистоледээрээ буудаЬан фашист бухэниинь 
хосорон, «жаргалаа* олоно.

Гранатануудай «лус», «лус* гээд, дээрэ дээрэЬээнь тэЬэр- 
хэнь дуулдана. Тиихэлээрээ сэрэгшэд дайсаниие гранатануу- 
даараа сохижо ороо гэжэ эли болоо. Тиигээшье Ьаань, фашист- 
нуудай хашхаралдаха хуугайлха дуулдажал байба.

— Арадамнай фашиетнууд! — гээд, Гэлэг-Жамса дээрэ 
дээрэЬээнь хэдэн граната тэдээнэй урдаЬаа ябуулба.

Дугар иистоледээ буЬэдеэ хабшуулаад, автомадаар фашист
нуудые хиргажа оробо. Тиихэ Ьамбаандаа:

— Шадаал Ьаа, шудхэрнуудые нууга уруугаа оруулангуй 
Ьалгааха хэрэгтэй!— гэжэ Дугар бэшэндээ хандана.

Ьугнэ буушан алдажа; нюдэниинь эреэлхэдэл болобо. Тни- 
гээшье haaHb Дугар урагшаал шамдаха гэжэ бухы шадалаа 
элсуулнэ. Бэеэ шангалхадань, уухилдаЬаниинь хурэжэ, агаа- 
рычь багадаЬандал аминиинь хаагдан алдана. Тиигээд уушхан- 
haaH боложо, шангаар ябахадаа ядалдахаяа Дугар мунеел 
ойлгоходол болобо.

Фашиетнууд буудань бури дутэ орошонхойнууд. Дайшал
хы позицииень дойсан гартаа оруулжа урьдеегуй ::а юм даа. 
Буунуудынь бурин бутэн байхань. Дугар иигэжэ баярламсаа- 
раа хубуудтэйгээ нугаляагай саанаЬаа булимтарагшадай нюрга 
уруу буудажа оробо. Дайшалхы позицидоо улэЬэн хэдыхэн 
хубуудынынье шолмосуудые туулга тумэреер угтажа байЬан 
хэбэртэй.

Фашиетнууд хоер тээЬээнь хашуулхадаа, яаха хээхэ ар- 
гаяа барагдахадаа, энэ таыа coohoo амиды гараха гээ юм гу, 
буу болон гранатануудаа газарта табяад, тэдээнЬээн холодон, 
гарнуудаа ургэбэд.

Дугарай. хубуудтэйгээ тэдээндэ д у т э л х э д э н ь , арба гаран дай- 
санан хуурнууд нууга соо эндэ тэндэ хэбтэбэд. ♦Жаргалайнгаа 
газар олохо» гэжэ дайн байлдаагаар манай Эхэ орондо добтол- 
Ьон хадаа тэрээнээ олобо ха юм гэжэ тэдээнпие харэжа, содь- 
хэлдээ нара ногооной бии болошохые Дугар ойлгобошье, ху- 
хин энеэнг\'й дайсадта дутэлевд, угэ дуугуйгввр тэдээиине ха
ража, нилээн согсобо. Орой хэдэн хоногоороо нюур гараа угаа- 
гаагуйдэл шабар шабхада будалдашанхайнууд. Ушвв уЬэн ту- 
ранхадханууд. Хэдэн хоногоороо орой юушье эдеэгуйдэл зудэ- 
руунууд. Нэгэн угевр haa, туйлдаа хурэЬэн шудхэрнууд гзжэ 
тобшолол хэхээр лэ.

— ХаанаЬаа бнп болообта? — гэжэ Дугар асууба.



— Газар дороЬоо гараабди,- гэжэ тэдээнэй нэгэниинь сэ- 

бэр ородоор харюусаба.
— Газар дороЬоо?.. Наадаха гэбэ гуш? — гэжэ тэрээндэ 

Нима нюдаргаа залаба.
— Нима, нюдаргаа гамна,— гэжэ Дугар сержантые хори- 

бо.— Тэрэ гараЬан газараа зааж а шадаха гуш?
— Ш адаха,— гэжэ тэрэ фашист мирэдшье гэбэгуй.
— Ш и хаана ород хэлэндэ hypahaH хабши?
— Россидо арбан таба хуртэрев байЬанби. Ород хэлэ 

еерынгкв хэлэн!1ээ улуугээр мэдэхэб.
— Бидэндэ олзологдойондоо айна гуш?— гэжэ Цыбиков 

тэрсэнЬээ Ьураба.
— Угы, айнагуйб.
— Шамайе буудаха тухай захиралтын гараа haa яахаб- 

шп?— гэжэ Дугар тэрээниие гэтэхэ юм.
— Хэзээшье тиимэ захиралта гаргахагуйт. ОлзологдоЬон 

хунуудтэ энэрхыгээр хандаха тухай хуули соотнай бэшээтэй 
бшуу.

Дугарай ойнь гуташаба. Манай хунуудые хюдажа-хюдажа, 
у шов- амиды улэхэ Ьанаатай яагаа Ьэнгэргуй амитан гээшэб?! 
Мэнэ гэЬээр буудажархео Ьаа?.. Ямар шалтагаан олоод буудажа 
болохоб?.. Тэрьедэхээ Ьанаа гээд Ьалгаажа болохо ха гу?.. 
Угышье haa, эсэргуусэхээ Ьанаа гээд угы хэжэ болохо аа гу?

— Нима, эдээниие мэнэ гэЬээр дивизиин нггабта эльгээхэ 
тушаа худэлмэри ябуулжа эхилэ,— гэжэ Цыбиков сержантда 
хандаоа. Тиигээд нуугын нугее тала уруу харан гэЬэниннь 
манор Левицкий согсожо байба.— Газар дороЬоо гараЬан ну- 
хыень заалгажа абаарайт.

Цыбиков майорто дутэлеед:
— Нухэр майор, манай батарейн сэрэгшэд ара талаИаам- 

най атакада бодоЬон фашистнуудтай тулалдаа!— гэжэ элидхэбэ.

— Капитан, аймшагтай юумэ хээбди гэхэ гэбэ гуш?

— Аймшагтай, аймшагтайгуйень бу мэдэел даа. Танайл 
мэдэхэ хэрэг юм ааб даа.

— Нухэр Цыбиков, энээгээрээ еерыгее абаржа шадаха- 
гуйш.

— Юушье ойлгоногуйлби. Нухэр майор, юун гэхэ гээд, 
иигэжэ дуугарбат?

— Юун гэхэ гээд?.. Ойлгожо мэдэжэ байгаад, ушее «Юун 
гэхэ гээд...* гэхыень харыт!

— Угы, юушье мэдэнэгуйлби, нухэр майор. Хэлэжэ хайр- 
лыт. Эорыгве абарха аршалха тухай орой Ьанаа унввндэмнн- 
шье ороогуйл. АраЬаамнай атакада ороЬон дайсадые усадхахын



тулее бии байЬан хусэеэ гуйсэд элсуулжэ тулалдаабди. Иимэл 

даа, нухэр майор.
— Харыт энэ капитаннне: тон ехэ габьяа rapraliaap eehs- 

дыгве харуулхаяа оролдохыень. Мэхэтэйл хуйхэр хэбэртэйш.
Сухалынь хурэжэ, бэеэ барижа, тубшэн даруу байха ар- 

гань Ьалаад:
— Нухэр майор, араЬаамнай атакада ороЬон дайсантай 

сохилдонгуй, тэдээнэй хоол хунэИзн болохо байгаа губди? Юу- 
нэй тулее бидэниие зэмэлжэ оробот?— гэбэ Дугар.

— Капитан, юунэй тулее танда ехэ буунууд найдагдаНан 

юм бэ? Энээниие мэдэнэ гут?
— Мэдэнэ ааб д аа: дайсанай танк болон самоходконуу- 

дые усадхахын тула.
— Тон зуб даа: дайсанай танкнууд болон самоходконуу- 

дые усадхахынтнай тула таанарта ехэ буунууд найдагданхайл. 

Тинхэдэ таанар юу хээбта?
— Юу хээбибди?.. Уялга уургэеэ дуургэхын тулее орол- 

дожол байнабди. Тэрэ нейтральна талмай дээрэхи обоо сомоо 
танкнуудай шабын тумэр болошоод хэбтэхыень харыт. Манай 
батарейн арайл дайшалхы позици эзэлжэ урьдэмсеер, добтол- 
годо ороо ха юм. Иигэжэ манай арада шэбээлЬэн шудхэрнуу» 
дээ абархын тула танкнуудаа шудее бшуу. Нухэр майор, нэ
гэн угеер haa, юун гэхэ гээбта?

— Капитан, юунэй тулее танда батарей найдагдаЬан юм 
гэжэл байнаб!

— Теэд энээндэтнай харюусаа бшууб, нухэр майор! Ямар
зорилготойгоор энэ Ианаа унеендз орохоор бэшэ таамаг зуйл- 
нуудые хаанаЬаа Нанажа, намда аИалдабат?— гэжэ Цыбикоп 
буришье шиидэнгеэр дуугарба.— Би шагнажа байнаб: хэлэхэ
гэИзн юумэеэ хэлэгты.

— Нэгэдэхеэр, танай дайшалхы позипи ехэ буунуудтнай 
болоно. ТиимэЬээ ехэ буунуудЬаан алхамшье холодохогуй бай- 
гаат. ТэдээнЬээн холодожо дураараа болоИонойтнай тулее та
нине трнбуналда угэхэ болонобди, нухэр капитан. ТэрээнЬээ 
туруун танине батарейн командирай тушаалЬаа сулеелнэб, — 
гээд, Левицкий еертэйгее ябалсаЬан гурбан хуниие шэртээд, 
старшина дээрэ харасаяа тогтоожо амалба.— Старшина Сергеен- 
кэ! Мэнэ батарейн командираар танине томилноб.

— Нухэр майор, юунэй тулее намайе трнбуналда угэхэ 
гэбэт? Энзэнпие тайлбарнлжа угэхыетнай гуйнаб. Батарейн ко

мандирай тушаалЬаа буухаа арсанагуйб. Трнбуналда юундэ 
орохо болообиб? Мэнэ дороо хэлэгты!— гэжэ шангараад, xv- 
буудээ харан гэЬэниинь тэдэнь байра байрадаа бодошонхой



зогсожо байбад. Теэд энэнь юу тэмдэглээ юм бэ гэжэ Дугар 
ойлгобогуй.

— Энээн тушаа трибуналЬаа асуугаарайт, капитан. Энээ
ниие тайлбарилха саг намда угы.

— Трибунал хаанаНаа энээн тухай мэдэхэ юм?
— Танай ябадал тухай би элидхэхэб.
Хэдэн хубууд майорто эршэтэйгээр дутэл0 ©д:
— Бидэ командираа трибуналда угуулхэгуйбди. Капитам- 

най батареннгээ командир зандаа байха. Хэншье манай коман- 
днрые хашаха хааха эрхэгуй!— гэжэ нэгэн доро хашхаралдабад.

— Сэрэгшэд, ошоод дайшалхы позициео эзэлэгты! — гэжэ 

тэдээниие Левицкий бадашаба.
— Команднрыемнай трибуналда угэхэ, тушаалЬаань буул- 

гаха гэЬэн зарлигаа болюулаагуйдэтнай бидэ дайшалхы пози- 
цидоо ошохогуйбди,— гэжэ харюудань хубууд мэдуулбэд.

— Сэрэгшэд! Захиралта дуургэлтэ болгодог юм. Мэнэ гэ- 
Иээр дайшалхы позициео ош ожо эзэлэгты!— гэжэ Левицкий ба- 
ha бадашаба.

— Бидэнэй эрилтые дуургэлтэ болгоогуйдэтнай саашаа 
ошохогуйбди!— гээд, сэрэгшэдэй нэгэниннынье байраЬаа худэл- 
бэгуй.

Левицкиин сухал дээрэ дайралдажа, батарейн командирай 
тушаалЬаа гаргагдаха боло!юноо Дугар шаналнашьегуй. Мэнэ 
1тя болотор юрын наводчигоор фашистнуудые сохижо ябаЬан 
хадаа тэрээгээрээ худэлнэ бэззб гэжэ Нанашаба. Теэд трибунал
да угтэхэ боло1юндоо урмаа хухаран голхорхо юм. Добтолго- 
до opohon фашнс танкнуудые Налгаагаа, араЬаань атакада 
бодоИон дансадые усадхаха арга хангаа. Тиихэдээ арбан лэ 
мннутын туршада .ехэ буунуудай расчедуудые буу!тань холо
ду улаа. Энэ уедэнь ямаршье аюул тохеолдоогуй.. Зугеер буу- 
iiaaiib холодоош гэжэ оврынь трибуналда угэхэ гэЬэннинь ехэл 
харамтай шэнгил.

— Нухэр старшина! Батарейн командир болоЬоноо дуулаа 
бэзэт. Хубуудые ехээр бу гомдохоогооройт! — гээд, Цыбиков 
блиндажей хажууМаа вещмэшээгээ абаадхиба.

— Нухэр капитан, битнай энэ ехэ буугаар орой харанхы 
амитан гээшэлби. Би командираар эндэ худэлжэ шадахагуйлби, 
— гэжэ старшина тэбдэшэбэ.

— Шадаха шадахагуйетнай манор мэдэЬэн байгаа юм бэзэ, 
— гэбэ харюудань Цыбиков. — Намда юуншье гээ хадатнай 
туЬа болохогун. Захиралта дуургэлтэ болгодог юм, нухэр стар

шина.

— Хэнэй захиралта?

— Полкын командирай захнралтые шагнаа бшуут. Нухэр



старшина! Энэ талаар нам1та ЬураЬанай улуу,— гэжэ Цыбиков 

гэрээндэ дохибо.
— Нухэр капитан, ябаха болоолта даа!— гэИзн Левицкиин 

хоолой дуулдаба.
— Манай командир хаанашье ошохогуй! — гэлдээд, му- 

неехи булэг сэрэгшэд замыень хаагаад зогсошобод.
— Тиигээ Ьаатнай капитангнай эндээ юрын сэрэгшээр 

улэг! Нухэр капитан, орденойнгоо дэбтэр, орденоо намда ту- 
шааха болонот.

— Нухэр майор, энэтнай одоо танай мэдэлэй юумэн бэшэ. 
СССР-эй Верховно Совет намайе шагнаа. Тэндэнь тушаахаб! 
Ойлгостой гу, нухэр майор?— гэжэ Цыбиков асууба. Ьуулдэнь 
хубууд тээшээ эрьежэ нэмэбэ.— Таанар xaprahaa зайсагты!

— Угы, зайсахагуйбди.
•— Захиралтыемни угэ дуугуЙгеер дуургэлтэ болгодог бэ- 

лэйт, мунее командирИаа гаргуулхадам, дуургэхээ болибо гут? 

— гэжэ Дугар хубуудээ сухалтайгаар шэртэбэ.
— Нухэр капитан, таниие хундэлхэдев xaprbihaa зайсана- 

гуйбди. Хаанашье ошохогуйт, нухэр капитан!— гэлдэбэ тэдэ 
нэгэн доро.

— Зай, ябаябди!— гээд, Левицкий нууга соогуур дахуу- 
лаад гэшхэлшэбэ.

Хамта ерэлсэЬэн хунуудынь старшина СергеенкэИээ бэшээ- 
рээ хойноЬоонь ябабад.

Тэдэзнэй нугаляагай саагуур орожо, харагдахаа болимсоор:
— Яагаа Иурхэй амитад бэ!—гэжэ сэрэгшэдэй нэгэн зэ- 

дэрбэ.
— Бидэ алдуутай байгаабди. Ямаршье ушарта буунууд- 

Иаан холодохо эрхэгуйбди. Майор Левицкий намайе тутаал- 
Ьаам буулгахадаа, еерынгев эрхые тон зубеяр хэрэглээ. Хэрбээ 
бидэнэй фашистнуудтай сохилдожо, толгой туруугээ мартаад, 
дайшалхы позициЬоон холодоод байхадапнай, дайсанай танк- 
нууд добтолог даа? Тиихэдэ юун болохо байгааб?— гэжэ Цы
биков хубуудэйнгээ урдаЬаа хараба.

— Теэд тиимэ юумэн тохеолдоогуй ха юм!— гэЬэн абяан 
соностобо.

— Тон зуб даа. Тиимэ юумэн тохеолдоогуй. Энэнь хуряод 
улее гээшэ. Хэрбээ тохеолдоо том haa, ехэ муу муухай юумэн 
болохо байгаа.

— Теэд тохеолдоогуй юумын тулее Ьанаата бол oh оной 
улуу,— гэжэ Гэлэг-Жамса дуугараадхиба. — Саашадаа буугайн- 
гаа дайшалхы позициЬоо холодохогуйе оролдое. Тиигээл haa 
хуреед улее гээшэ.

— Нухэр Шагдарон, шинии хэлээшэ зуб. Саашадаа дай-



шалхы позициео орхижо, холо ошохогуйбди,— гэжэ байд гээд, 
Цыбиков ургэлжэлуулбэ.— Хэрбээ бидэнэй угыдэ фашис танк- 
нууд бидэндэ добтолхо болоо юм haa, юун болохо байгааб? 
Энээн тушаа дуугарханшье аюултай.

— Эндэ дайсанай танкнууд болон самоходконуудые зог- 
соохо бидэнэй буунуудЬаа ондоо ямаршье халхабша угы. Нээ- 
рээшье, тэдээнэй добтолоо haa, аюулынь тон ехэ байгаа. Зу- 
геер тиимэ аюулай тохеоддоогуйнь Ьайн лэ гээшэ,—гэжэ Нима 
Ианаа алдаба.— Бидэ ехэ буунуудНаан холодожо, араЬаамнай 
добтолЬон дайсантай сохилдожо орошоИондоо буруубди. Энээн 
тушаа полкын командир майор Левицкий зуб сэгнэлтэ угее. 
Энээнииень манай командир гэршэлнэ. Саашадаа иимэ юумэ 
тохеолдохогуй бэзэ.

Нимын удаа дуугай байдал тогтожо, дайшалхы позициео 
орхиЬонойнь тулое майор ЛевицкиИээ байтагай дивизнин ко
мандир полковник Сулоянов хуртэрев еерыем тушаалЬаа буул- 
гаха, трнбуиалда угэхэ байгаа гэжэ Дугар бодолготон, сааша
даа юунэй болохо бай1ше тухайлха гэжэ оролдоно. Энэ алдуу 
тухайнь дивизиин командир полковник Сулояновта дуулгахань 
гу, али угы гу гэ11эн зуйл зобооно. Хэрбээ дуулгаа юм Наань, 
полковник Сулоянов ямар шиидхэбэри гаргахаб? Абарха гу, 
али yha уруу шиихан Ьалгааха гу? Теэд энээндэ Дугар харюу 
олоногуй,

Сагай ошохо тума Дугарай сухалынь тарад гэжэ, нэгэн 
угеер haa, полкын командир майор Левицкий тушаалЬаам зуб 
лэ гаргаа гэЬэн тобшололдо ерээд, трибуналда угэхэ болоо юм 
haa муухайл гээшэ гэжэ голхорно. Тнибэшье алдуу гаргаал 
хадаа зэмээ амасаха баатай болохонь ха юм даа.

Батарейн командираар томилогдоЬон старшина Сергеенкэ 
урда хойнонь ехэл билдаганажа байжа гуйхэЬея гадна, еерынь 
команднрай тушаалЬаа алдуутайгаар гаргаа гэжэ майор Левиц- 
киие хирэ болоод лэ зэмэлсэгээхэ юм. Унэн сэдьхэлЬээ тэрээ- 
нние зэмэлдэг юм гу, али саагуураа тан ондоо Ьаналтайшье 
haa, наагуураа тиисэгээдэг юм гу, досоонь орожо узее бэшэ ха
даа Цыбиков ямаршье тобшолол энээн тушаань хэхэеэ оролдо- 
ногуй. Сэрэгшэдтэ хэрэгтэй юрэнхы захиралтануудые угэхэЬев 
гадна, ехэ бууда сэхэ хамаатай захиралтануудые угэхэ гэхэдээ 
тулгардан, Дугарта еортэнь гу, угышье haa, Нимада хандаха 
ушартай болоно. Бодото дээрээ еерынь тушаалЬаа бууЬанда 
ямаршье зэмэгуй старшинада муу Ьанаха сэдьхэл Цыбиковтэ 
угы, тиимэЬээ hypahaH лэ юумыень хэлээд угэнэ.

Старшина телефоноор хэнтэйшьеб хеерэлдеед, трубкаа 
саашань таби!1ан бэеэрээ Цыбиковтэ хандажа:

— Дугар Гармаевич, мунеедэр ехэ буугаа шудалха Ьурал-



салаа ургэлжэлуулЬуул даа,— гэжэ нэгэл гуйнгяар шэртэхэюм.
—  Сулеетэй хадатнай юун арсаан байхаб даа. Ьурахал 

болонобди, нухэр командир.
абахамнай ха гу?!— гээд, старшина Сергеенкэ вещмэшээгэйнгээ 
абахамнай ха гу?!— гээд, старшина Сергеенко вешмэшээгэйнгээ 
oohopbie тайлажа, тэндэЬээнь гахайн еехэ, ушее хилээмэ гар- 
габа.

Цыбиков тэрээнииень харахадаа, эдеэлЬээр нилээн болошо- 
Ион тула улдэжэ, гэдэЬэ гузээнэйнгээ ханхалзашоод байхые 
ойлгобо. Ондоогоор хэлэхэдэ, усэгэлдэр тушаалИаа 6yyhaHhaa 

хойшо оертэй юумэ эдеэгуй шахуул. Юуб гэхэдэ, юумэ эдихэ 
дураниинь орой Иалатоо гэхэдэ адуу болохогуйл.

Нимын хэлээшые, ушее еерынгее Ьанаашые зуб гэжэ ойл- 
гоошье haa, эдеэнэй ойро хурэхэ дураниинь огто угыл. Тиимэ- 
Иээ энэ талаар еерыгее баалажа баадхаха шадалынь угыл.

Хэды улдэшэнхэйшье haa, старшина Сергеенкын амтан 

хоолые хаража, ойнь гутан, беелжэдэЬэниинь хурэнэ.
— Дугар Гармаевич, наашаа Ьуужа, намтай хоол бариит! 

— гэжэ старшина хандаба.

— Ьайн даа, нухэр старшина. Минии эдеэ хоолой хажуу- 
да ошохо шадални угы,— гэжэ Цыбиков арсаба.

— Дугар Гармаевич, бу ehopxbiT! Тэрэшьегуй усэгэлдэрЬее 
нааша юушье баринагуй хэбэртэйт!— гэжэ Сергеенкэ гэдэргэдэ- 
бэ.— Хоол баригты гэхэдэ мунее сагта энэ дурадхалНаа арсаха 
хэншье байха еЬогуйл. Наашаа Ьуугты, Дугар Гармаевич.

— Хулисэ, старшина. Хоол бариха шадални орой угыл.
— Дураараа болохо болоо юм бэзэт даа, Дугар Гармаевич! 

— гээд, старшина еехэн хилээмэн хоерые ниилуулжэ, ама уруу- 
гаа хэжэрхиЬэн бэеэрээ эдихэ юумэеэ саашань хэжэрхибэ.

Хунэй haftH Ьанаагаар хоол барихыень дурадхажа байха- 
дань, шадалайнгаа угы 6afthbie тон мууда тооложо, Дугар 
оертее дураа гутана.

— Дугар Гармаевич, хоол барихые дурадхахада арсахаа- 
раа хадаа намда муу Ьанажа ябана хэбэртэйт!— гээд, Сергеен
кэ хундеер haHaa алдаба.

— Шадални угы. Хулисэ, старшина. Нам тушаа юуншье 
гээд Ианахадаш шинии дуран,— гэбэ Дугар. Тиигээд старшина- 
гай еерее эдеэлэнгуй, эдеэ хоолоо саашань хэЬэн ушарые гай- 
хана. Тэрэ еврее хоол барихагуй аад, ямар зорилготойгоор хам- 
та эдеэлхые дурадхаЬан байгааб? Али эдеэ хоолоор иимэ эл- 
бэг хунби гэжэ харуулха гэЬэн байгаа гу? Угышье haa, ехэ буу 
шудалха талаар Ь|уралсал унгэргэжэ эхилЬэндэнь хундэлхэдее, 
хоол барихые дурадхаа ха гу? Али еереешье Иайн эдеэлдэггуй 
хэбсэг нарининнь аргагуй байгаалтай? Эгээл тиимэЬээ энэ вещ-



мэшээгээрээ туласа эдеэ хоолой зуйл суглуулаад ябажа боло- 
ходоо магад.

Углеенэй хоолдо гэжэ угтэЬэн хилээмэнэй хахадыень эдеэД, 
нугее хахадыень саашань хээ гэЬэн Гэлэг-Жамсын угэ Дуга- 
рай Ианаанда ороодхибо. Тиихэлээрээ тон багаар хоол баридаг 
хун хаш гэИэн тобшолол хээд, старшинае Дугар шэртэжэ оро- 
шобо. Юрдев шоур шарайнь бараг [тйн, барагаар хооллоод лэ 
ябаИан хунэй жэшээтэйл. ©ерее эдихэИзэн харамнаха хэбсэг 
нарин хадаа тиимэшье Ьайн бэшэ хаш гээд, мунее еертэйнь 
эдихэ гэжэ бэлдэ11эн юумэеэ саашань хэЬээрнь тухайлжа, ту- 
шаалыень эзэлИэндээ НаймЬаран, еерыгее зэмэгуй хун болго- 
хо гэжэ оролдоно хаш гэИэн тобшолол хэбэшье, Дугар энээ- 
нэйнгээ зуб байЬандань гуйсэд этигэнэгуй. „Юрдее Левицкиин 
хажууда байхадаа, дивизиин штабНаа ябаЬан дарганарта Ьайм- 
Ьаран, Иайнда орохо гэжэ оролдодог байЬаниинь дамжаггуй 
гэ!1эн зуйл Цыбиковэй толгой соогуур зуралзаад Ьаланагуй. 
Ушее майор Левицкий билдаганаЬан амитадаар еерыгее той- 
руулдаг гэИэн ябган угэ дуула11аниинь Ьанагдашаба. ТиимэИээ 
тэрэ билдагуушадайнь нэгэниинь старшина Сергеенкэ байжа 
болоо хаш гэИэн зуйл зобоожо оробо. Старшинада орой муу 
Манангуй ябаЬанаа энэ мунее бии боло1юн НаналИаан боложо, 
тогтууригуй байдалда орон, hyyxa байха газараа олохоо боли- 

шоходол болобо.
Юундэ майор Левицкий старшина Сергеенкые, ехэ буугаар 

орой юушье мэдэхэгуй хуниие, багарейн командираар томилоо 
хаб? Юундэ? Хэрбээ сержант Ванчиковые томилоо Ьаань, стар- 
miuialiaa холо дээртэхэл. Юуб гэхэдэ, ехэ буугаар дайсаниие 
c o x h I i o h  баян дуй дуршэлтэй ха юм.‘ Батарейн командираар 
худэлее хадаа Нима ямаршье эрхэ байдалда тулгардахагуйл.

ТиигэЬээр байтараа старшина тухай муугаар ИанаЬанай 
улуу гэжэ Дугарай сэдьхэл соо тэмсэл ургэлжэлнэ; тэрэ Дуга- 
рые верен намнаад, батарейн командирай тушаалда ороо бэшэ 
ха юм даа. Сергеенкэдэ дэмы сухалдабаб гэжэ Дугар еерыгее 
шоо узэн голоно. Дайн банлдаанай ?едэ расчедуудайнгаа гол ху- 
сые абаад, дайсанай хэды атакада бодожо байгаашье 1тань, 
фашистнуудые намнажа ошохогуй байгаа ха юм. Энэнь тон 
ехэ алдуу болоно.

Сержант Ванчиков хажуудань бии болоод:

— Дугар Гармаевич, танине тушаалЬаатнай буулгаЬан ту
хай, трибуналда хэрэгыетнай майор Левицкиин угэхэ гэЬэн ту
хай полковник Сулояновта гу, угышье haa, подполковник Баа- 
торовта дуулгыт. Тэрэгуй Левицкий танине дараха муудхахые 
оролдохо!юо гадна, хэзээшье Майн юумэндэ гараа ургэхэгуй,— 
гэбэ.



— Хайшан гээд дуулгалтайб?
—  Рапорт бэшэхэ хэрэггэй.
— Рапорт?..

—  Левицкий дураараа боложо, дундуураа хатараа бшуу.
—  Рапорт бэшэжэ, еерыгее сагааруулха оролдолго гарга- 

хамни аал?
— Сагааруулха бэшэ, унэн юумые унэн соонь харуулжа 

болохо. Тиихэдэ майорИоо дээгуур тушаалтай сон хараж а 
узеед, хэрэгыетнай трибуналда угуулэнгуй орхюулжо болохо, 
— гэЬэн тон зуйтэй зубшеел сержант Ванников угэхэ юм.

— Рапортшьегуй трибуналда угэхэгуй байгаа юм бэшэгу!
— Дугар, бйдэ дайшалхы позициео орхижо ошоо бэшэ, 

араИаамнай атакада ороИон фашистнуудтай сохилдожо, тэдээ- 
ниие Ьалгаагаа бшуубди. Энэмнай юунэйшье тоодо орохогуй 
юм аал?! — гэжэ Гэлэг-Жамса Ианаата болошобо. — Ямаршье 
ушарта эндэ бидэнэй гэмэ байха ehoryft.

— Нухэр Шагдарон, тиигэжэ Ьанана гуш?— гэжэ Дугар 
тэрээн тээшэ толгойгоо тонгойлгобо.

— Тоогуй олон дайсанине Ьалгаагаа хадаа бидэ дайшалхы 
горилгоео гуйсэд дуургэЬэн болонобди.

— Угы, ямаршье ушарта тодхоотой бууЬаап холодохо эрхэ- 
гуйбди. Гэлэг-Жамса, энээниие ойлго,— гээд, Дугар Иууба.

— А ра талаЬаамнай олоороо ороИон фашистпуудые Ьал- 
гаагаашье haa, зэмэтэй болохо гээшэ хапшаал юм ааб даа,— 
гэжэ Гэлэг-Жамса" Ьэжэглэн, гэдэргэ дуугарба.— Даксадые Ьам- 
на бута сохеод байхада зэмэ амасуулха гээшэ хайшаал - юм 
ааб даа?!

— Эндэ хайшаа, хайшаагуй тухайнь бу хэлсэе: зэмэтэйл 
хадаа Еэмэтэйбди, — гэжэ Цыбиков таЬа дурэбэ.— Шагдарон, 
еереешье майор Левицкиин орондо полкын командлраар худэ- 
Л9в юм haa, тэрээндэл аашалхалши даа.

— Дугар, теэд бидэнэй дайсантай тулалдаха усдэ дайса- 
най танкнууд добтолоогуй ха юм. АраЬаамнай ороИон дайсан
тай тулалдахадаа, дайшалхы постдоо 6afihaH болоно бшуубди, 
— гэжэ Гэлэг-Жамса Иалаха юм бэшэ.

— Гэлэг-Жамса, манай дайшалхы позици ехэ буунууднай 
ха юм. ТэрээнЬээ холодохо эрхэ бидэндэ угы.

— Д^гар, евЬэдыгев зэмэтуулхэ гэжэ оролдоходоо, сэсэн- 
шни ехэдэнэ ха гу? Али шорондо Ьуужа узввгуй аад, тэндэ 
орохоо дурлана гээшэ гуш?— гэжэ Гэлэг-Жамса зэмэлжэ оробо. 
— Ьайн юумэниинь орой угы юм лэ даа.

— Намайе сагааруулха гэжэ оролдоИоной улуу, Нам1таа 
ондоо хэншье зэмэтэй бэшэ. Батарейн командир байЬан хадаа 
эндэ гансал би алдуу гаргааб. ТиимэЬээ гэм зэмыень амсаха



муреерее амсаха болоноб. Минин талаЬаа хэгдэЬэн хулисэшэгуй 
алхам мун болоно. Намайе зуб командирИаам намнаа,— гэжэ 
Дугарай хэлэмсээр, дайсанай талада. хууеэдхибэ: мунеехил
зургаан сэмгэтэ миномедуудай улилдаан. Минэнуудынь дай- 
шалхы позициинь урдуур, хойгуур ой гутама муухайгаар зо- 
хоролдон тэ11эрсэгээлдэжэ, хэмхэрдэЬэнуудынь улилдан, газар 
дайдын до!юлон дорьбохыень хэлэхэ гут! Орой юуншье дуул- 
дахаа болижорхино. Шэхээ бушлаадаараа таглаад хэбтэшэхэ 
дураниинь Цыбиковтэ хурэнэ. Теэд ехэ буугайнгаа хараада 
дутэ байха баатай болоно. Хэрбээ энээнтэйгээ хамта танкнуу- 
дайнь добтолхо болоо haa, тэдээнииень Ьайсахан угтаха шуха- 
ла ха юм. Тэрэгуй тэдэнь дураараа болохо бшуу. Дайсанай ми- 
нэнуудэй хэдэн мяиган хэмхэрдэЬэнуудээ сасажа байгаашье 
Ьаань, шорой дэгнуулэй баханаган, дээшээ шэдэгдэн, дайшал- 
хы позицниень хара тоо1юор, шорой шулуугаар хушажа, юу- 
нэйшье харагдахаар бэшэ болошоошье Ьаань, Цыбиков дайшал- 
хы позицнингоо урдахи талмайе стереотрубаагаар шэртэбэшье, 
орой юуш!.;' обсорбо онобогуй. Минэнуудэй тэйэрэлгэнуудЬээ 
хара шоро:'[ оршон тойронхиие хушана. Орой юуншье хараг- 
данагуй. Магад тэрэ • шоройгоор халхабша хээд, саанань 
фашпетнууд дутэлжэ ябаагуй юм гу гэЬэн бодол Дугарые зо- 

боож о:
— Нима, команднртаа фашистнууд добтолжо болохо, тии- 

мэИээ фашис булимтарагшадай атакые гэдэргэ сохихоор бэлэн 
байхыень хубуудтээ захирыт гэжэ дуулгал даа,— гэбэ.

— Мэиэ гэЬээр, Дугар Гармаевич,— гээд, сержант Ванчи- 
ков старшнна тээшээ шамдашаба.

Танкнуудай дуун гаранагуй. Тэдэ шолмосууд атакадаоро- 
хонь гэжэ Дугар Ьанаата болоогуйшье haa, фашистнууд уго 
дуугуйгеер дутэлжэ ябаагуй юм гу гэЬэн зуйл Ьанааень зобоо- 
но. Зугеер минэнуудэйнгээ тэЬэржэ байхада, тэдээнэйнгээ хой- 
iiohoo зуун метрЬээ дутэ ябахагун гэжэ Ьанахадаа, нэгэ заа 
амарад гэнэ.

Теэд гэб гэнтэ батарейн КП дзэрзЬюэ:
— Командирнай алуулшоо!— гэжэ хэншьеб хашхарба.
— Хэн командир?— гэжэ Дугар еереешье ойлгонгуй хаш- 

-харжархиба.
— Батарейн командир!
— Би амиды бшууб!— гэжэ Дугад гэдэргэнь харюусаба.

— Старшнна Сергеенкэ алуулшанхай! — гэЬээр, Нима 
хажуудань бии болобо.

Командирай тушаалЬаа гаргуулЬанаа ойлгон гэхэдээ, тэ- 
рээн тушаагаа мартаЬанаа халаглан:

— Хайшан гээд Ьалааб?—гэжэ Цыбиков асууба.



— Нууга соонь минэ тэЬэрээд Ьалашоо.
— Старшинае минын хэмхэрдэЬэнууд Ьалгаагаа ха гу?
— Дээрэнь бэшэшье haa, тон хажуудань тэЬэрэнхэй, Бэень 

хэдэн хэИэг боложо таЬаршанхай!— гээд, Нима уруугаа хара- 
шаба.

— Мэнэ гэЬээр полный штабта майор Левицкидэ дуулгал- 
шй,— гэбэ Дугар.

Нима телефон тээшэ шамдашаба. Цыбиков стереотрубаа- 
гаараа дайшалхы позициингоо урдахи талмайе шэртэжэ:

— Фашиетнууд! — гэжэ хашхарба. — Угтахаар зэЬэгты, 
хубууд! Шолмосууд минэнуудэй тэЬэрэлгэнууд соогуур халха- 
лагдан, бидэндэ дутэлжэ шадаа ха юм.

Автомадуудай шабжаргай буухань шэхыень дулиируулнэ, 
тиигээшье haaiib Дугар шудев зуушанхай, фашистнуудыс хир- 

гахаараа болоно.

Эгээл энэ уедэ телефонист хажуудань бии болоод, мурНвонь 

тулхижэ:
— Таниие полкын командир телефондо дуудана,— гэбэ.

Цыбиков автомадаа баруун гартаа баринхай, телефондо 
гуйжэ oniohoop:

— Сэрэгшэ Цыбиков шагнажа байна,— гэжэ трубка уруу 
хашхарба.— Хэн бэ?.. Полкын командир гу?.. Нухэр майор, 
сэрэгшэ Цыбиков шагнана... Майор бэшэ капитан?.. Хэн капи
тан?.. Капитан Волков?!. Полкын командир дуудаца гээ хам- 
най!.. Майор Левицкий алуулшоо!?. Нухэр капитан, майор хэ- 
зээ алуулшоо юм?.. Муневдэр гэжэ гу?.. Батарейгээ тушаажа 
аба гэжэ гу?.. Аргамни угыл. Захиралта дуургэлтэ болгодог 
юм, шархааИанай улуу гэжэ гу?... Батарейн командираар он- 
доо хэн нэгые томилыт!.. Гуйналби... Захиралта дуургэлтэ бол- 
гогты гэжэ гу?.. Ойлгостой, нухэр капитан!.. Фашиетнууд ата- 
када бодонхой. Гэдэргээ тэрьедээ гу гэжэ гу?.. Угы. Баяртай, 
нухэр капитан! — гэжэ Цыбиков трубкаяа гэдэргэнь табяад, 
нэгэл хундеер haHaa алдаба.

Майор Левицкий хайшан'гээд алуулба хаб гэЬэн зуйл Ду- 
гарые зобоожо оробо. Дайшалхы позицнин туруу линидэ ябаад 
унаа ха гу, али дайсанай снаряд доро ороо ха гу? Капитан 
ВолковИоо асуугаагуйгее халаглана. Али манай ара талада 
хороЬон дайсад полкын штабта добтолоо ха гу?

Магад майор Левицкий ямар нэгэн дайсанай тагнуулшанай 
хоол хунэИэн болошоогуй юм гу? Теэд манай ара тала уруу 
шургаЬан дайсанай тагнуулшан баригдаа гэлеээ хамнай. Ушее 
тэрэзиИзэ ондоошье тагнуулшан бии болоЬон байжа болохо. 
Фашис Германнин газар дээрэ хадань алхам бухэндэнь бидэн-



дэ тойб тодхор ушаруулха зорилготойгоор орхигдоИон шудхэр- 
нууд байжа магад лэ.

Телефон жэнгннэжэ, телефонист тэрээнээ шагнаад:
— Нухэр командир, танине!— гэжэ ооглобо.
Цыбиков трубкыень абамсаараа:
— Цыбиков шагнажа байна, — гээд, хамараа эльбэсэгээ- 

Ьэн бэеэрээ асууба.— Хэн бэ?.. Ахалагша лейтенант Хромых?!. 
Дайсанай ябган сэрэгшэд нуугадамнай туласа ерээ шахуу. 
Сэрэгшэдые эльгээгээб гэжэ гу?.. Тон Ьайн гээшэт, нухэр аха
лагша лейтенант. Зай, баяртай!

Фашистнуудай буудахань замхажа, атакада бодоЬон шуд- 
хэрнуудынь жара далан метрын зайда хурэжэ ерээ шахуу. 
Юр до о эрэ доргоноор гу, али омог дорюунаар гэшхэлэлдэхыень 
харахада, ееЬэдтее найдангинууд хэбэртэй.

—• Нухэд! Ьомо бухэнее хин xoohoop эльгээхэгуйе орол- 
дожо буудагты!—гэжэ бэшэндээ Дугар хандаха юм. Тэрэнь 
улам саашань дамжуулагдана.

Батарейнь сэрэгшэд хулИэ уИан болотороо уухилалдан, ав- 
томадуудайнгаа сэмгэнэй халатар буудахаараа болонод. Дугар 
шагааЬан лэ фашистынгаа будэрхэ тула улам бахархан х.удэл- 
нэ. Тпигээшье Иаань тэдэ шолмосууд усэд нэтэруугээр урагшаа 
жудхэЬэн сандаал. «Иогтуунууд хаш !»— гэЬзн бодол Дугарай 
толгойдо бии болоод, тиимэ!1ээ хэды унаа будэреэшье haa 
тоонгуй, урагшаа жудхэнэд гээшэ ха гэЬэн тобшолол хэхэ су- 
лйе олобо.

Иогтуунууд хадаа, нэгэдэхеэр, тон Иайн: Ьуулшынгээ хун 
хуртэр урагшаа жудхвед хосорон Иалаха ха юм. Хоердохеор, 
аюулынь тон ехэ: айха тудэгэсэхэ гээшые огто мэдэнгуй, эгээл 
эреэн гуреиИэд мэтэ сохилдожо орощохо. Тиихэдэнь айжа, hy- 
ла талаяа харуулаа юм haa, хосорон 1тлажа болохош. Юрдее 
айхал хэрэггуй гэжэ Дугар бодоно. Тэдээнэй хэды Ьэнгэргуй- 
гонр аашалалдаашье 1тань, хэды тэсэхээр бэшэ байдалда ороо- 
шье haa, Ьуулшынгээ хусэ шадалые суглуулжа, монсон нюдар- 
гадал сохилдохо гээшэ эгээл шухала зуйлнуудэйнь нэгэн бо- 
лодог лэ. Тэрэл ушарта архиин халуунЬта удхатай аюулЬаа 
сухарнха тэрьедэхэ гээшые ойлгохоо болишоЬон булимтараг- 
шадые Налгаажа шададаг губ даа.

— Иогтуунууд!— гэжэ хашхарха соностоно.
Сержант Нима Ванчиковай хоолой хэбэртэй.

— Нээрээшье, 1югтуунууд!— гэжэ баруун тээнь хашхарба.

Теэд Дугар энэ хэн бэ гэжэ илгаруулха сулеегуй буудажал 
мэдэнэ. Тнибэшье:

— Гранатануудаа!— гэжэ тэрэ захирба.
Hyyrahaa арбан табан метр шахуу зайда ябаЬан фашист-



нууд тээшэ гранатнууд хойно хойноЬоон хиидэжэ, удаа дараа 
тэЬэрэлдэн, хууеэн хунхиневн болоод, дайсадай арбагаашалдан 
унахань нуугын урдуур элитээр харагдаха юм. Туруушын зэр- 
гэдэ ябаашадайнь унаашье Ьаань, хойноЬоонь ябаашадынь ху- 
сэжэ ерэнэ.

Дугар граната шудэжэ шадахагуй хадаа автомадаараа 
буудажал мэдэнэ. Манай сэрэгшэдэй хэды ехэ оролдолго гар- 
гаашье Ьаань, туруушын фашистнууд нууга уруунь сумэрэн 
оробод. Тиигээд гар тулалдаан болошобо.

Эгээл энэ уедэ ахалагша лейтенант Хромыхын эльгээ11эн 
туЬаламжа бии болоод, «Ура!» хашхаралдан, нууга соохи фа- 
шистнуудтай сохилдожо орошобо. Иигэжэ угэ дуугуй тулалдаан 
хэдэн мннутын туршада ургэлжэлбэ.

Цыбиков хоер гартаа нэжээд пистолет баринхай, дутэлЬэн 
лэ фашистые Ьалгаана. Мэргэн буудаха талаар Ьайн лэ тула- 
даа дайсаниие хараадаа оруулан сасуугаа шабхаа дараха- 
лаарнь, тэдэ тислмссууд тэмтэрэлдэшэнэ. ТиимэЬээ пнстоледуу- 
дэйнгээ Ьомонуудай бйи байЬан сагта хараадаа оруулЬан дай- 
сан бухэнев Ьалгааха байЬандаа, Дугар гуйсэд этигэнэ.

ТиигэЬээр гар тулалдаан замхажа, тоогуй олон дайсанай 
хуурнууд нууга соо улэбэ. Ьогтуунууд лэ хадаа фашистнууд 

хяа liaMHa хюдагдаа ха юм.
Хэрбээ ахалагша лейтенант Хромыхын туЬаламжа эльгээ- 

гээгуй юм Ьаань гу, угышье liaa, тэрэ туЬаламжын саг соогоо 
хурэжэ ерээгуй юм Ьаань, вяЬэдео эдэ Ьогтуунуудай хоол хунэ- 
Ьэн боложо магад байгаабди гэжэ Дугар бухы сэдьхэлЬээ аха
лагша лейтенантда Ьайнине хургэн: «Саг соогоо туЬаламжа 
эльгээгээш. Хуречш даа!»— гэжэ дуугарба.

Фашистнуудые Ьалгаагаад, арайл Ьэгээ орожо байхадаиь, 
телефон жэнгинээд, телефонист ундэгэсэн:

— Нухэр капитан, телефондо!— гэжэ дуудаба.

Цыбиков трубка абаЬаар:

— Цыбиков шагнана. Хэн бэ?.. Полкын командир гу?.. 
Мэндэ сайн!.. Арайл дайсанай хунэЬэн болошоогуйбдн. Ахалаг
ша лейтенант Хромыхын саг соогоо туЬаламжа эльгээгээгуй 
юм Ьаань, би тантай хвврэлдэжэ байхагуй Ьэм... Жагсаал1таа 
хэды х\н гарааб гэжэ гу?.. Буридхэл ушев хэгдээгуй. Нууга 
ссомнай фашистнуудай хуурнууд лэ харагдана, — гээд, суун гар 
У Р У У г а а  хуйтэ даахадань хара11аниннь шуЬан гоожожо байба. 
—Шархатаашад?.. Ба11ал буридхэл хэгдээгуй... Минин зуунгар 
vpyy шуЬан гоожоно... Хэр хундэ шархаб гэжэ гу?.. Гарни ху- 
дэлнэ: з^елэн мяхаараа хаш... Госпитальдо угы ааб даа. Мед- 
санбадта ошохо гэнэ гут?.. Угы даа, Хромыхын батальоной 
медссстрада боолгуужаб... Тулалдаанда унаЬан нухэдее худев-



луулхэ гэнэ гут?.. Тиигэхэбди. Фашистнуудай хуурнуудые гу?.. 
Долооп фашиетнууд олзологдоыхой... Тэдээгээрнь худеелуулхэ 
болонолдяа... Фашиетнууд ееЬэдее худвелуулэг... Намда ондоо 
хэлэхэ юумэн угы. Зай, баяртай, нухэр капитан!

Дугар трубкаяа гэдэргэнь табижа, нилээн дуугай зогсобо. 
Тиигоэд ямар гээлтэ хоролтодо ОроНоноо буридхэхэ тухай за- 
хираад, дайсадай хуурнуудые худевлуулхыень фашистнуудта 
даабари угохыснь Гэлэг-Жамсада даадхаба.

Батарейн командираар худэлЬэн хухасаа соогоо капитан 
Волковтой хоср уДаа уулза11анаа, хэдэн удаа телефоноор хее- 
рэлдэИэнвв Ианажа, Дугар дуугай зогсоно. Тэрээниие^ хэрэг 
ажалаа Ьайн мэдэхэ томоотой хун гэжэ ойлгоо юм. Майор Ле
вицкий шэнги зандарган зан узуулжэ, мэдэлэйнгээ хунуудтэ 
амар саяа узуулэнгуй байхагуй. Даруу номгониинь хэнэйшье 

дура татамаар лэ.

Майор Левицкий онрэал юумэ мэдэдэг хунби гэхысэ Ьэн, 
ушг в олоиой тулоо гансаараал оролдоноб гэдэг бэлэйл. Теэд 
хажуудань капитан Волков тан ондоол. Хэрбээ тээсгэн фаши- 
стнуудтг.й сохнлдожо, дайшалхы позициИоонь холодошоод 
байхадань, капитан Волков дайралдаа юм haa, Левицкий шэн- 
геэр хэзээшье аашалхагуй байЬанпннь дамжаггуйл.

Цыбиков дивизиин штабта хурэжэ ерэбэ. Тэрээннне пол
ковник Сулоянов дуудаЬан байгаа. Дугарай хурэжэ ерэхэдэ, 
полкозннк орой дуугарха дурагуйгеер гэхэ гу, сухалтайгаар 
уггаба. Эсэстээ:

— Эндээ хулеэжэ байгты! — гэжэ шэруунээр дуугараад, 
полковник блиндаж уруугаа орошобо.

Ерэхыень дуудаЬан аад, юундэ хеврэлдэхэ дурагуй хаб 
гэжэ Дугар вбфтео асуудал табин, тэрээндээ харюу бэдэржэ, 
нилээн зобохо юм. ТиигэЬээр Левицкиин ааша толгойдонь оро- 
жо, энэ хэрэгээр дуудаа бшуу гээд, юундэшьеб Ьанааниинь 
амаршахадал болобо.

Магад полковник ондоо ямар нэгэн юумэнЬээ сухалдаЬан 
тула барагар шарай узуулЬэн байжа болоо ха гу гэЬэн зуйл 
бнн болоод, тэрэнь юун байгаа хаб гэЬэн асуудал сэдьхэлыень 
т^лхиха юм.

Теэд гэнтэ газар дороЬоо гараЬандал Бааторов бии болоод:

— Мэндэ, Дугар!— гэмсээрээ тэбэреэдхнбэ.

— Мэндэ, Содном!— гээд, Дугар Содномой тэбэрилгэЬээ 
зайсахые оролдобошье шадабагуй.— Юундэ намайе полковник 
дуудаа хаб?

Бааторов харюусахын орондо бэеынь элуур энхээр Ьонир- 
хожо оробо. ТэдэЬндэнь харюусаад:



— Содном, асуудалдам юундэ харюусанагуйбши? — гэбэ 
Дугар.

— Юун гэжэ асуугаа бэлэйш?
— «Полковник намайе юундэ дуудааб?» гэжэ асуугаа Иэм.
— Би энээниие хаанаЬаа мэдэбэ гээшэ бэлэйб?! — гэжэ 

Бааторов харюудань энеэсэгээбэ. — Полковник минии дарга 
ха юм. ТиимэЬээ юундэ шамайе дуудаЬан тухайгаа намда хэ- 
лэхэгуйнь мэдээжэ губ даа. Дугар, иимэл даа.

Содномойнгоо хэлээшэдэ Цыбиков этигэбэгуй. Юундэ дуу- 
даИыень ямаршье ушарта мэдэЬэн байха еНотой, тиимэНээ ту- 
гаар табиНан асуудалдам абаЬаар харюусаагуй гэИзн тобшолол 
хээд, ямар нэгэн асуудалтайгаар нухэртее хандаха дураниинь 

Дугарта угы болошобо.
Полковник Сулоянов блиндажЬаа гараад:
— Нухэр Цыбиков, наашаа орогты. Содном, оролсооройш, 

— гэбэ.
— Зай, нухэр Цыбиков, хэр алба хэжэ байнабибди? — 

гэжэ Дугарай блиндаж уруу оромсоор, полковник асууба.
— Бараг байнабдил даа.
— Наводчигоороо худэлнэ гуш?
— Хари юун гэбэл дээрэ юм даа,— гэжэ батарейнгээ ко- 

мандираар худэлнэб гэжэ сэхэ уруунь хэлэхэИээ Дугар арсаба.
Тиигэжэ Сулоянов батарейн ажабайдалтай холбоотой эл- 

дэб асуудалаар Ионирхоод:
— Энээн тушаа юун гэхэшннб?— гээд, урдань caapha табиба.
— Уншахада болохо юм гу?
— Уншахыншни тула табина бэшэ губ, нухэр Цыбиков.

Терэнь армиин штабай начальнигай рэрэ дээрэ бэшэгдэЬэн
рапорт. ХэнЬээ бэшэгдээ юм гэжэ саарЬанайнь ара талые ту- 
руун хараха гэбэшье энээндэ Дугар зурхэлбэгуй.

Полковник дивизиингээ политотделой начальник Бааторов 
тээшэ хаража:

— Манай зарим командирнууд журамгуй боложо байна, 
— гэбэ.

Дугар полковнигой энэ хэлээшые еер дээрээ абаба. «Цыби
ков журамгуй болоо» гэхын орондо «Зарим командирнууд» — 
гээ гэИэн тобшолол хэбэшье, уншалгадаа анхаралаа хандуулна. 
Тэндэнь дайшалхы позицнео орхижо, apahaaHb атакада оро1юн 
фашистнуудтай ябган сэрэгшэдтэл адли бухы батарейгээрээ 
тулалдажа ороо. Энээнэй тулве гэмтэй хуниинь Цыбиков Дугар 
гэжэ капитан бодоно. Иигэжэ дайшалхы позицнео орхижо, 
дураараа болоНонойнь тулее батарейн командирай тушаалИаа 
сулеелЬзн тухайгаа дуулгаад, капитан нэрэ зэргыень болюул- 
ха ба Ленинэннь орденине бусаажа абаха тухайнь гуйЬан ра



порт байба. Доронь «полкын командир майор Левицкий» гээд, 
гараа матаруулжархинхай. Дээрэнь дивизиин командирай узэм- 
жэдэ эльгээгдээ гэжэ бэшээтэй.

Дугар тэрээниие хоер удаа уншаад, зуун гартаа барижа, 
дуугай Ьуунгаа Левицкиин юундэ аЬалдажа, юрдеел ямаршье 
ушартй доройтуулха гэжэ оролдодогойнь шалтагааниие ойлго- 
ж о ядан, толгойгоо полковник тээшэ эрьюулбэ. Тнигээд тэрэ 
рапортаа бусааба.

— Содном Гэрэлтуевич, ши уншаагуйш. Уншал даа, — 
гээд, дивизиин командир майор Левицкиин рапортые тэрээндэ 
Ьарбайба.

Баатороз тэрээнниень уншаха уедве хирэ болоод лэ, Дугар 
тээшэ хараад абаха юм. Энэ рапортЬаа боложо, Ианаа сэдьхэл- 
дэнь юун болоно хаб гэжэ нухэрэйнгео нюур шарай дээрэИээ 
уншаха гэнэ ха юм. Теэд Цыбиковэй тубшэн даруу шарайгаар 
экэ рапорт соо хэлэгдэ11эн тушаа ехэтэшье Ианаата болоногуй 
хаш гээд, тэрэ caaphaa командирайнгаа урда табяад:

— Гайхалтай юумэн!— гэбэ.
— Тон зуб даа: гайхалтай юумэн! Левицкий дивизиин 

захиргаанда рапортаа бэшэнгуй, ямар зорилготой армиин шта- 
бсй даргын нэрэ дээрэ бэшэЬэниинь тон гайхамаар?! — гэбэ 

полковник.
— Дивизиин захнргаан рапортысм баталхагуй гэжэ айНан 

хаш ,— гэжэ Бааторов хэлээд, юундэшьеб хоолойгоо заЬасагааба.
— Юрднв майор Левицкиие унндэ тушаалЬаань буулгаха 

аад, алдуу хэжэ байнабди,— гэжэ полковнигын Ианаа унеендэ 
орохоор бэшэ юумэ хэлэхэ юм гэжэ Цыбиковэй толгойдо орой 
ороогуй байгаа. Дивизиин командирай хэлээшээр тобшолол хэ- 
хэ болоо Ьаань, Левицкиин хундэтэй бэшэ байНаниинь оилгос- 
тои. Тиигээд рапортаяа дивизиин захиргаанине алгасан, а р 
миин штабай даргада бэшэхэ баатай болоо ха юм гэжэ Цыби

ков Ьанаха юм.
Полковник Сулоянов уудээр газаашаа шагааНан хойноо 

гэдэргээ бусажа блнндажайнгаа тэг дунда зогсобо.
— Майор Левицкитэй хеерэлдеегуй гут?— гэжэ Бааторов 

асууба.

— Угы. Тэрээниие иншэ ерэхыень дуудаад лэ байнаб. Ерэ- 
хэ дутэлно байха,— гэбэ полковник.

Левицкиин алуул1тн тухай эндэ дуулдаагуй ха юм даа. 
Теэд евМэдынь туруун дуулаагуйдэ энээн тушаа хэлэМэнэн 
улуу гэжэ Дугар шиидэшэбэ.

Эгээл энэ уедэ уудээр:

— Нухэр полковник, танай дуудалгаар майор Левицкий 

ерэжэ шадахагуй,— гэжэ хэнэйшьеб элидхэхэ дуулдаба. Дугар



нугее тээшээ хараад hyyhaH аад, тэрээн тээшэ толгойгоо эрь- 
юулхээ зурхэлбэгуй.

— Юундэ? — гэжэ полковник гэдэргэнь асууба.
— Алуулшанхай.
— Хэзээ?
— Мунеедэр.
— Хаана, хайшан гээд?
— КП дээрээ. Снарядай тэИэрхэ уедэ.
— Энээн тушаагаа тэндэИзэ юундэ дуулгаагуй хаб?!
— Дивизиин штабай дарга энэ хэрэгээр мунее тэндэ ошоод 

байна. ТиимэИзэ дуулгаИан байха еЬотой.
— Подполковник Мышкин тэндэ гу?

— Тиимэ.

Полковник ондоо юуншье тушаа асуунгуй, нэгэ хэды соо 
дуугай зогсобо. Левицкиин алуулЬантай дашарамдуулан ha- 
наата болобо хаш. Эсэстээ, Сулоянов Бааторовай упдаЬаа ха- 
ража:

— ТушаалЬаань хиидэхэЬээн туруун еерее бууба ха юм 
даа,— гэбэ.

Бааторов харюудань шиидшье гэбэгуй.
— Хайшан гэхэб даа,—гэжэ Сулоянов хэндэшье хандан- 

гуй амалба.— Хэндэмнайшье иимэ эсэс тушаалдажа болохо.
Полковннгой тон зуб уруунь хэлэЬые Дугар ойлгоно. Дайн 

байлдаанай газар дээрэ хэндэшье иимэ эсэсэй тохеолдохо бай- 
Ьанда ямаршье ажаг Ьэжэг байхагуйл.

— Нухэр Цыбиков, рапорт соо бэшэгдэЬэн тушаа юун гэ- 
хэбши?— гэжэ полковник сэхэ урдань ерэжэ зогсобо.

— Тон зуб хэлэгдэнхэй, нухэр полковник.
— Тон зуб гэжэ гу 'Г
— Тиимэ даа. Ара талаИаамнай газар дороЬоо гараИандал 

фашиетнууд гэб гэнтэ бии болоод, нюрга уруумнай сохижо 
ороо. Бидэниие низа дараад, ееЬэдынхидтэеэ ниилэхэ зорилго- 
той байгаа хаш,— гэбэ Дугар.

— Нухэр Цыбиков, мунее ямар ажалтайбши?— гээд, пол
ковник ошожо Иууба.

— Батарейнгээ командираар худэлэ гэжэ полкын штабай 
дарга капитан Волков мунеедэр дуулгаа Ьэн.

— Тэрэ тушаалдаа ороо гуш?

— ОроЬон ороогуйгее Ьайн мэдэнэгуйб. Танай дуудамсаар, 
наашаа гараа бшууб, нухэр полковник.

— Гм!— гээд, Сулоянов hyypuhaa бодоНон бэеэрзэ нэгэ 
хэды дуугай байгаад, подполковнигто хандаба. —Левицкиин 
орондо хэниие томилхо гэжэ Иананабта, нухэр Бааторов?

Содном Гэрэлтуевич дуугай байд гээд:



•— Энээн тушаа Роман Минеевич бодожо узеегуй ха гу? 
ТэрээнЬээ асууха байгаа. Капитан Волков ехэл тубшэн даруу 
зантай, юрд0 0 л ехые мэдэхэ командир гэжэ Ьанагшаб!

— Капитан Волков!— гээд, полковник саашань юушье дуу- 
гарбагуй.

— Капитан Волков эрхим коммунист.
— Тиихэдээ капитан Волковой кандидатурые полкын ко- 

мандирай тушаалда дэбжуулнэ ха гут, Содном Гэрэлтуевич?
— Зуб ойлгоот, Мустафа Шарипович. Тиибэшье Роман 

МинеевичЬээ hypaxa байгаа. Штабай дарга юун гэхэ юм бэ?
— Роман Минеевич бидэнэй шиидхээ хада арсаха еЬогуй 

гэжэ Ьананаб. Бишье полкын командирай тушаалда капитан 
Волновые дэбжуулхэ саг тулажа ерээ гэжэ 11ананаб. ТэрээнЬээ 
ондоо TaaTaii командир олдохогуй,— гээд, полковник нюргаа 
ургэлеод, блиндаж соогуураа ябуултажа оробо.— Тиигээ haa, 
капитан Волковые полкын командирай тушаалда томилхо ту

шаа захиралта бэлдуулхэ болонобди.
— Мустафа Шарипович, энэ гэмтэнээ яаха болоно бэлэй- 

бди?— гэжэ Бааторов полковнигЬоо асууба.
— Алдуутай ябадалаа ойлгоо юм бэзэ. Дахяад тиимэ оЬол 

ябадал гаргахагуй гэжэ оролдохо болоолта даа, нухэр капитан.
— Ара талаЬаань гэб гэнтэ дайсадай бии болоходо, ху- 

буудээ дахуулаад, шолмосуудтай сохилдожо ороо бшууб!— гэ- 
жэрхибэ Дугар.

—■ Тэдэ фашистнууд хаанаЬаа бии болоо хаб?
— Газар дороЬоо rapahaH юм. Газар доро бухэли казарм 

олдонхой. Тэндэ шэбээлЬэн тула бэшэнэйнгээ тэрьедэхые мэ- 
дэнгуй байшаЬан байгаа. ТэрээнЬээ туруун арбаад гаран танк- 
нууд бидэндэ добтолоо юм. Тэдээнэй нэгэнииньшье гэдэргээ 
бусаагуй. Байлдаанай талмай дээрэ барандаа хосорон Ьалаа.

— Хэд тэдээнние Ьалгаагаа юм бэ, нухэр капитан?—гэжэ 
полковник асууба.

— Манай батарей.
— Танан талаЬаа гээлтэ бии гу?
— Нэгэ бууемнай биса дараа, нухэр полковник!
— Ехэл ээлээ ха юм даа. Дивизнин захиргаанай нэрэЬээ 

хубуудтээ баясхалан хургеврэй, капитан.

— Дивнзпин захиргаанай нэрэ11ээ хубуудтээ баясхалан 
хургэхэ тушаа ойлгостой, нухэр полковник.

— Зай, капитан, мунее ошохыетнай зубшеенэб. Капитан 
Волков танине .буруу бэшэ гэжэ, команднраараа худэлхыетнай 
дурадхаЬан байгаа гэжэ Ьананаб. ТнимэЬээ тэрээнэй шиндхэ- 
бэрнтэй Ьаналаа нэгэдэнэб,— гэбэ полковник. — Батарейнгээ ко- 
мандтфаар худэлхэ болоолши даа, капитан.



— Ойлгостой, нухэр полковник.
Цыбиковэй гаража ошомсоор, полковнигой адьютант лей

тенант орожо ерээд:
— Нухэр полковник, минии хэрэг бии гу?— гэжэ асууба.
— Лейтенант, бухы полкнуудай командирнуудые, мун 

6a!ia бидэндэ дамжуулагда!1ан бухы часть болон подразделе- 
нинуудэй командирнуудые удын хойно гурбан сагта минии 
нэрэЬээ дуудагты. Ойлгостой ха гу, лейтенант?

— Ойлгостой, нухэр полковник! Дуургэлтэ болгохыем зуб- 
шоегыт!

Полковнигой харюудань дохимсоор, лейтенант газаашаа 
шамдашоо Ьэн.

— Цыбиков таашагуй таабари шэнгн болоод байна,— гэжэ 
полковник бодолготобо.

Юундэ?
— Бухы байлдаануудые дуурэн илалтатайгаар дуургэнэ. 

Теэд тэрээндэ юундэ майор Левицкий дурагуйдэИэн байгаа хаб? 
— гэжэ асуугаад, харюушье хулеэнгуй ябасагааЬан хойноо зог- 
сожо дуугарба.— Али полкын командирай тушаалда томилог- 
доно ха гу гэжэ айдаг байгаа гу?

— Эндэ юуншье гэхын аргагуй, нухэр полковник.
— Мустафа Шарипович!— гэжэ Сулоянов заНаба.
— Мустафа Шарипович, Цыбиков тон урагшаа Ьтнаатай, 

олоной хэрэгэй урагшатай банхын тулее вер тухаигаа марта- 
жа, бухажа орошодог хун юм лэ даа. Ианаа сэдьхэлынь гэжэ 
булагай уМан шэнги 1тйхан гу, али сэбэр сэгсэ. Колхозой ту- 
руулэгшээр худэлхэдее ямаршье мушхуу муу зантай хунтэй 
ойлголсоЬон лэ байдаг байгаа гэлсэдэг 1тэн. Тэндэ еэрыгевган- 
сал iiaiiH талаИаань харуулЬан хаш. Партизан отрядай коман
дирай тушаалые даажа, дайсашше сохиходоо, командирта бии 
байха эрхим Майн шэнжэ шанараараа, мун 6aha дайсаниие 
сохихо мэргэжэл шадабаряараа сэрэгшэдтээ хундэтэй болоо 
юм,— гэбэ Бааторов.

— Иимэл хун гэжэ Цыбиков тушаа ойлгоноб. Тиигээд лэ 
Левицкиин тэрээнэй хойно1юо ороНон шалтагааниннь юун хаб? 
— гэжэ пол1;овнигой вертев асуудал табяад, харюу бэдэржэ 
сухэржэ Ьуухадань, тэрээнэй адьютант орожо:

— Капитан Волков!— гэжэ дуулгаба.
— Орог!
Волков opohoop:

— Нухэр полковник, подполковник Мышкинэй захирал- 
таар капитан Волков танда ерээ!— гэжэ капитан элндхэхэ юм.

Полковник харюудань угэ дуугуйгвер ошожо, гарыень бари- 
жа мэндэшэлбэ. Тиигээд капитанай нюур шарайгаар бараг ко



мандир болохо хэбэртэй гэЬэн тобшолол тон туруун Волков 
тушаа хээдхибэ.

— Капитан Волков, подполковник Мышкин юундэ таниие 
намда эльгээгээ юм бэ?

— Юундэ гэхэб даа?.. Полкын командирай тушаал даажа 
аба гэхэдэнь арсаа хум. Тиигээд ла эльгээгээ.

— Дэгуур тушаалтай даргын захирхада арсаха бэшэ, ха- 
рин тэрээнииень дуургэлтэ болгодог юм гэжэ мэдэдэггуй хадаа 
журамаар 11ула хэбэртэйш, капитан Волков,— гээд, полковник 
нюдэ уруунь сэхэ харан шубгэдэбэ.

Капитан дивизиин командирай xapacaliaa дадирхагуй гэ

жэ урдаИаань харан, арай тэсэбэ.
— Мунеедэр хуртэр журамтайл юм агша Ьэм,— гэжэ тэ

рэ дуугарба.
— Теэд журамтай хун захиралта дуургэхэгуй гэжэ хаана 

байдаг юм бэ?! Энээн тушаа дуулаа Иэн гуш, капитан?
— Шадалайнгаа багадаха хада арсаагуйдэ арга байха 

аал?!— гээд, Волков дуугай болод гэЬэн хойноо ургэлжэлуулбэ. 
—Дээгуур нэрэ зэргэтэй командир олдохо байгаа бэзэ.

— Содном Гэрэлтуевич, капитан Волковто майор нэрэ 
чэргэ олгохо тухай армпин захиргаанда хапдахамнай хаш.

— Бишье тантай Ьаналаа нэгэдэнэб.
— Тиигээ haa капитанда майор нэрэ зэргэ олгогдоо гэжэ 

амаршалха болонобди!— гээд, Сулоянов хажуудань ерэжэ зог- 
соод хэлэбэ. — Зай, нухэр Волков, майор нэрэ зэргээршни да- 
шарамдуулан, баяр баясхалан хусэнэб!

— Эхэ орондоо алба хэхээр хэтэ мунхэдее бэлэнби!— гэжэ 
Волков сабиргайдаа баруун гараа абаашан еЬолбо.

— Зай, мунее полкын командир болохо дуурэн эрхэтэй 
болобош. Ондоо юу еерыгее хамгаалжа хэлэхэшниб, майор?

— Дуршэл шадабарнмни багадаха,— гэбэ Волков.
— Энэ асуудалнай шиидхэгдээ гэжэ онлголсоебди. Мунее- 

дэрЬее полкын командир болобо гээшэш! Энээнтэй дашарамдуу- 
лан амаршалхыемни зубшеегыш!— гээд, Сулоянов Волковые 
тэбэрибэ.

Ьуулдэнь полковник столдоо дутэлеед, шургуул сооЬоонь 
caapha гаргажа Волковто угеед:

— Энээнтэй танилсалши!— гэбэ.
Тэрэнниень абаЬаар майор Левицкиин гар танижа, юун 

тухан армпин штабай даргын нэрэ дээрэ гомдол барнЬан бай
гаа хаб гэжэ Волков уншажа орошобо. Удхатаннь танилсаад 
байхадаа, Цыбнковые дэмы ажалЬаань гаргабат гэжэ Левпцкэ- 
тэй тулалдаИанаа Ьайн Ианана. Теэд тэрээн тушаа гомдол бэ- 
шэНэн тухайнь орой мэдээгуй. ТнимэЬээ энэ рапортыень уншаад, 
майор Левицкиин хара Ьанааниинь ехэдээ гэЬэн тобшолол хэбэ.



— Уншаба гуш, майор?
— Уншааб.
— Юун гэхэ байнабши?
— Цыбиков тушаа буруу шиидхэбэри гаргабаш гэжэ бидэ 

хоерой хоорондо шанга тулалдаан болоИон юм. Теэд энэ ра 
порт тухай би юушье мэдээгуйлби.

— Энээнээ дивизшш захиргаанда эльгээнгуй, юундэ ар- 
миин штабай даргын нэрэ дээрэ эльгээгээ гэло Ьананаш?

— Танике арсаха гэжэ айЬан еИотой. Полкын командирай 
дураараа ошоИон тухай рапорт дивизиин почтальонтой эльгээ
гээ хамнайб,— гэжэ Волков дуугарба.

— Хэнэй нэрэ дээрэ эльгээгээ хумши?
— Танай нэрэ дээрэ.
— Ви тиимэ юумэ уншаагуйб. Хэндэ угев Иэмши?
— Сержант Шапошниковта.
Полковник уудээр газаашаа шагаагаад:
— Лейтенант, сержант Шапошниковые наашань оруулаг- 

тыл даа!— гэбэ.
— Мэнэ гэЬээр!— гэхэнь газааНаа Волковто дулдаба.
Уданшьегуй сержант Шапошников орож о:
-t- Нухэр полковник, танай дуудалгаар сержант Ш апош

ников ерээ!— гэжэ элидхэбэ.
— Сержант, минии нэрэ дээрэ майор Волков бэшэг эль- 

гээ11эн байгаа. Тэрэ хаана хаб?— гэлсэ полковник асууба.
АйИан хэбэр узуулэн, сержант зогсоЬои шэгтээ тэршэлжэ 

орошобо.
Полковник тэрээнэй нам гэжэ хуушан тухэлдее орохыень 

хулеэн, шандаганай нюдэдтэл бэлтэгэлзэЬэн нюдэдыень Нонир- 
хон хаража, ехэл аймхай амитан хаш гэжэ шэбшэхэ юм. Теэд 
тэрээнэй шэшэрхэ Иалганахаа болихыень хулеэжэ ядаад:

— Сержант, капитан Волковой минии нэрэ дээрэ эльгээ- 
Ьэн бэшэг хайшаа ошоо хаб?— гэжэ Нураба.

— Капитан удэр бури бэшэгуудые эльгээдэг юм бэшэ гу! 
Тэдэнь барандаа старшина Кулаковай гарта ородог ааб даа. 
Теэд старшина хайшань ябуулдаг юм бэ мэдзнэгуйб, — гэжэ 
Шапошников шэшэрэгнэбэ.

— Нухэр сержант, манай полкын штабаар ябахадашни, тэ
рэ бэшэгээ еертэш угев хамнайб, — гэжэ Волков хенренндэ 
оролсобо.

— Ах, тэрээн тухай хэлэнэ гут?!. Майор Левицкий абажа 
узвед, Ьуулдэ эльгээхэбди гээ Ьэн. Тэрээн11ээ Ьурахые гуйнаб.

— Тэрэ ушар тухайнь капитанда дуулгаа Ьэн гут?
— Угы.
— Юундэ?
— Хэрэг ажалаараа саарИанай байгаа хада полкын ко



мандир хэзээ эльгээхэ эльгээхэгуйгее мэдэхэ юм гэжэ Ьанаалби.
— Ошогты, сержант!
Сержантын гарамсаар, полковник ВолковЬоо асууба:
— Сержантын хэлээшэ тушаа юун гэхэшниб, майор?
— Зуб хэлэнэ хаш.
— Бишье тиигэжэ Иананаб,— гэбэ Бааторов.
— Нухэр полковник, минии ябахые зубшеегыт! — гэжэ 

Волков бодоодхибо.
— Мунее командирнуудай зублеен болохонь. Тэндэ заата- 

гуй байлсахаш. Гарахыешни зубшеенэб!— гэжэ полковник до- 
хибо.

— Баяртай!— гээд, Волков газаашаа шамдашаба.
— Yiuee суглаанда байха ха юмши! — гэжэ хойноЬоонь 

полковник дуугарба.
Апрелинн арбан дурбэндэ зарлагдаЬан зублеенэй боложо 

байхада, дивизиин политотделой дарга подполковник Бааторо- 
вые иаймадахи гвардейскэ армиин штабЬаа телефондо дууда- 
ба. Туд армиин штабай дарга полковнигто ээлжээтэ сэрэгэй 
нэрэ зэргэ олгоЬон тухай дуулгаад, энээн тушаа Сулояновта 
дуулгахыень хусэжэ, ушее тэрээндэ сэрэгэй шэнэ хубсаЬа яарал- 
тайгаар эльгээЬэн тухайгаа дамжуулба.

Бааторовай гэдэргээ бусахадань, подполковник Роман Ми- 
нсевич Мышкин энэ ехэ тулалдаанда полк болон дивизидэнь 
дамжуулагда!1ан часть, подразделенинуудэй дайшалхы дааба- 
ринуудтай таннлсуулжа байба.

Бааторов Роман Минеевичын хэлээшые нилээн шагнаад, 
сугларИан командирнуудые дайшалхы даабаринуудтай танил- 
суулжа дуургэхээ байНыень ойлгожо, тэрээниие таЬалдуулха- 
гуй гэжэ шиидэбэ. Тиибэшье полковнигто хандажа:

— Мустафа Шарипович, танине амаршалхыемни зубшее

гыт!— гэбэ.
— Юунэй тулее?
— Ьуулдэ мэдэнэ бэзэт!
— Тнигээ liaa Ьуулдэ амаршална бэзэт!
— Нухэр полковник, армиин штабай дарга мэнэ гэЬээр 

командирнуудта соносхол хэхые захираа. Роман Минеевичые 
та!1алдуулжа болохо гу?— гэжэ Бааторов асууба.

— ДууЬамсаарнь болохогуй юм гу?— гэжэ харюудань Су
лоянов гэдэргэнь асууба.

— Мэнэ гэИээр^соносхохые захираа юм.
— Тинмэ яаралтай юм Ьаань соносхохо болоолши даа,— 

гээд, полковник Мышкнндэ хандаба. — Роман Минеевич, ар- 
мнин штабай даргын соносхол подполковник Бааторовай хэлэ- 
тэр, нэгэ заа хулеэлши.

— Болоно, болоно, нухэр полковник.



Подполковник Бааторов командирнууд дээрэ харасаяа 
тогтоожо, дээдэ уралдахи хирбэгэр аад, удхэн хара Иахалаа 
эльбосэгээгээд:

— Хундэтэ командирнууд! Манай дивизиин командир 
полковник Мустафа Шарипович Сулояновта байлдаанууд соо- 
гуур дивизиингээ дайаиалхы ябуулгануудые онол арга Ьайн- 
тайгаар хутэлЬэнэйнь тулые, мун баЬа еерын талаИаа баатар- 
шалгануудые харуулжа, дайсадые сохиЬонойнь тулев генерал- 
майор гэжэ сэрэгэй ээлжэзтэ нэрэ зэргэ олгогдонхой гээд таа- 
нарта дуулгахыс армипн штабай дарга намда даалгза!— гэжэ 
'альга ташалганай наяршахада, тэрэ зог гэжэ нэгэ хэды байд 
гээд, ургэлжэлуулбэ. — Хундэтэ Мустафа Шарипович! Танда 
генерал-майорой нэрэ зэргэ олгоЬон ушартай дашарамдуулан 
дивизиин политотделой болон бухы коммунистнуудай умэнэ- 
1шо таниие амаршалхыемни зубшяегыт!

БаЬал альга ташалган наяржа, тэрэ Ьамбаанда • Бааторов 
генерал-майорой гарыень адхажа амаршалхаЬаа гадна, тэбэрин 

таалаба.
Генерал-майор командирнууд дээрэ харасаяа тогтоон, хун- 

хинэЬэн будуун хоолойгоор:
— Мунеедэр хуртэр Эхэ орондоо, коммунис партидаа, 

арад олондоо унзн сэхэ хубууниннь мэтэ алба хэжэ ерэИэн 
хадаа саашадаашье Иайн Ьайханаар алба хэхээр бэлэнби гэжэ 
дуулгахыемни зубшеерыт! — гээд, альга ташалганай болошохо- 
до, зог гэЬэн ‘хойноо нэмэбэ. — Роман Минеевич, ургэлжэлуу- 
лэгты.

Подполковник Мышкин штабай блиндажай ханадахи 
карта дээрэ гаажа байгаад, добтолгодо ороходоо, полк бухэнэй 
дайсанай дайшалхы позициие Ьэтэ сохеод, саашадаа ямар дай
шалхы Еорилгонуудые бэелуулхэ тушаань тодорхойгоор танил- 
суулна. Табпн мннутын туршада ургэлжэлЬэн ехэ буунуудай 
буудалгын болон araapliaa хэгдэЬэн сохилтонуудай замхамсаар, 
хубуудээ атакада бодхожо, фашистнуудай дайшалхы позицн- 
нуудые эаэмдэхэ зорилгонуудые бэелуулэмсээрээ, нэгэшье ми
нута удаарангуй, добтолгонуудаа ургэлжэлуулхэ тушаань ба- 
ранда Иануулаад, командириуудай асуудалнуудые угэхыень, 
гу, ойлгогдоогуй юумэеэ 11урахыень подполковник Мышкин ху- 
леэжэ зогсобо.

— Ойлгогдоогуй -зуйл бии гу?— гэжэ генерал командир- 
нуудта хандаба.

— Ойлгостой, нухэр генерал!— гэжэ нэгэн доро хэдэн ко
мандирнууд харюусаадхнна.

— Командир бухэн дайшалхы зорилгонуудаа ойлгоо ха 
юм даа!— гэжэ генерал хунхинэбэ. — Тннгээ Ьаань, нухэр под
полковник, Иуугты.



Мышкннэй суун гартахи Ьуури дээрэ 11уумсаарнь генерал 
Волков дээрэ харасаяа тогтоожо:

— Нухэр майор! Танай полкын нэгэ батальон дээрэнь уг- 
тэЬэн подразделенннуудтэй хамта тагнуул байлдаатайгаар хэ- 
жэ, дайсан фашистнуудай дайшалхы позициин туруушын ли- 
ниие хамгаалжа байИан хусые, ехэ буунууд болон танкнуу- 
дайнь хаагуур дайшалхы позицинуудые эзэлээд байЬыень эли- 
руулхэ болонот. Нухэр майор, хулисеерэй: танай полкын нэгэ 
батальондо энэ тон харюусалгатай хэрэгые даалгаха гэЬэнэйм- 
най тулое. Ондоо аргагуй байгаа. Майор Волков, хэнэй бата
льондо энэ харюусалгатай даабари дуургэхыень даалгаха ту
хайгаа мунее хэлэжэ шадаха гут?— гээд, дуугай болобо.

Майор Волков liyypuhaa бодожо:
— Нухэр генерал! Манай батальонуудта сэрэгшэд тон 

схээр дуталдана. ТиимэИзэ энэ харюусалгатай зорилго бэелуул- 
хыень ямар батальондоо даалгаха тухайгаа бодожо узэхэ саг 
угэхыетнай гуйнаб,— гээд, дуугаа хуряаба.

— Нухэр майор, энээн тушаа бодожо узэхынтнай 'гулее 
нэгэшье минута саг угэхэ аргамнай угы,—гээд, генерал шэруун 
шарай узуулзн асууба.— Нухэр майор, хэнэй батальондо даал- 

гахамнанб?
— Ахалагша лейтенант Хромыхын батальондо даалгаа 

Ьаамнай тэрэ зорнлгые бэелуулжэ шадаха еНотой, нухэр ге

нерал!

— Майор, ахалагша лейтенант Хромыхые мэнэ- гэЬээр 
дуудал даа. Подполковник Мышкинтэй тэрэ дайшалхы тагнуу- 
лайнгаа тусэ5 дээрэ худэлэг. Ушоо артбатарейнгээ командирые 
еруулээрэй.

— Нухэр генерал, капитан Цыбиков танда ерээ.хамнай! 
— гэбэ майор.

— Тэрээндэ зублвондэ байха тушаань хэлэнгуй ябуулжар- 
хео бшуубди. Батарейдээ хурев е!ютой.. Дуудаха болонолта даа.

— Ойлгостой, нухэр генерал. Телефондо ошохые зубшео-
гыт!

— Болохо.

Шангахан тулалдаан болоно. Хромыхын батальоной ху- 
бууд усэд нзтэруугээр урагшаа мулхнжд мэдэнэд. Тэдээнине 
фашистнууд автомадуудаараа шабжаргай буулгажа угтанад. 
Тезд ямаршье Ьаань урагшаа мулхихэ хэрэгтэй. ТнимэИзэл



Хромыхын батальонойхид урагшаал жудхэхэ баатай болоно. 
Ондоогоор ямаршье аргагуйл.

Дугарай батарей дайсанай нууга уруу гу, ондоогоор хэлэ- 
хэдэ дайшалхы позицннууд уруунь снарядуудые дээрэ дээрэ- 
Ьээнь ябуулхаараа болоно. Снарядуудайнь дайсанай дайшалхы 
позици дээгуур зай талагуйгеер тэЬэрхэнь еертэнь элихэнээр 
харагдана. Тиигээшье Ьаань фашистнууд автомадуудаараа гал- 
дажа, урагшаа жудхэхыень Ьаатуулхаараа болоно.

Дугар еврее Нимын ехэ буугай хараада Ьуунхай. Толгойн- 
гоо хажуугаар Ьомонуудай эшхэрэлдэн ходороошье Ьаань, ха- 
paahaa caainaa болохо ямаршье эрхэ тулвелэлгэгуйгее Ьайн 
ойлгоно. Нима буудана, харин Гэлэг-Жамса улаан гуйдэлвврев 
ябажа Ьомолхо юм. Тиигэжэ тэдэ заб сулеегуйгаор ажалланад.

Дайсанай нууга дээгуур снарядуудайнь тэЬэрхэдэ, дэгнуул 
шорой дээшээ Ьэгээ Ьэггуй сорготон соробхеод унахаараа бо
лоно. Дугарай батарей тэдэ тэЬэрэлгэнуудЬээ нилээн холошье 
haa, тэрээнЬээ удхатай шэхэнуудынь хойшогуй дулииршоо. 
Ушве фашистнуудай автомадуудай Ьомонууд эшхэрэлдэн шууя- 
жа, шэхэнэйнь дулинрхэдэ, улам туЬалжа, еерыень хашараана.

Фашистнууд манайхиниие усадхаха гэжэ атакада бодоно- 
гуй. Магад нуугынь хажууда хурэхые хулеэнэд ха гу? Тиигэ
жэ дутэ болгоод Ьалгааха гэхэдээ болоо. Тэрэгуй тэдэ атакада 
бодохол байгаа. Магад ондоо оорилтойшье байжа болоо ааб 
даа. Тэдээнэй ямар зорилго бэелуулхэ гэЬэниинь мэдэгдэнэ- 
гуй ха юм.

Буугайнгаа харгаЬаа холодонгуй, магад дайсан дайшалхы 
пооицис-о орхеод зугадашоо ха гу гэжэ Дугар еерЬеон асуу- 
гаад, тэдээнэй автомадуудаараа шабжаргай буулгахые ойлгон 
гэхэдээ, энэ еерын ухаагуйдэл юундэ иигэжэ бодолготобо бэ- 
лэйб гэжэ еорыгее зэмэлэн, дайсанай талые херхоор адаглаха 
юм.

Дивизиин захиргаанай батарейнь урда табиЬан гол зорил- 
гонуудайнь нэгэн гэхэдэ, фашистнуудай дайшалхы позицинуу- 
дай туруушын зэргэдэхи пулемсдуудые угы хэхэ хэрэг болоно.

Фашистнуудай дайшалхы псзицидоуи пулемедые угы хэ- 
побди гэхэдзнь лэ, баЬа ондоо тээЬээ буудажа ороно. Магад тэ
дэ угы хээбди гэЬэн пулемедуудынь усадхагдаагуй тула ондоо 
дайшалхы позицндо абаашагдаад буудажа ороно ха гу гэжэ 
Дугар буришье Ьанаагаа зобошобо. Тиихэлээрээ пулемедуудые 
усадхаха гээшв танкнуудтай тэмсэхэЬээ хэсуу ха гугэжэ зобо- 
хоороо болоно.

Цыбиков дайсанай ехэ буунуудай буудахые орой обеорно- 
гуй. ТиимэЬзэ тэдэ шудхэрнуудынь бууданагуй гээшэ ха гу гэ
жэ шагнаархабашье, энэ хууеэн шууяан соогуур юушье ойлго-



но дууланагуй. Тэрээн дээрэ!1ээ боложо, шэхэдни хойшогуй ду- 
ликршоо ха гу гэжэ Ианан, толгойгоо Нэжэсэгээгээд узэбэ. Тии- 
гээшье Иаань юуншье дуулдаха юм бэшэ.

Хромыхын батальон урагшаа мулхижэ оробо. Теэд фаши- 
стнууд автомадуудНаа ондоо юугээршье угтанагуй.

Фашнс танкнууд бу гаража ерэНэй даа гэжэ Дугар бухы 
сэдьхэлЬээ хусэнэ. Хэрбээ тэдэ бии болоо haa, урагшаа дабша- 
Ьан манайхиниие низа даража болохо хаш гэжэ айна. Добтол- 
жо ороо Ьаань, туруушын буудалгаар тэдээнэй диилэнхиие 
жг.гсаалЬаа гаргаа haa, Ьайн байха ха юм. Теэд тиимэ ураг- 
шатай ушарай тохеолдохонь хомор ааб даа.

Дугарай толгойгоо ургэн гэхэдэ, газар дороЬоо гаража ерэ- 
Ьэндэл фашнс хоер танк нуугын саана бии болобо.

— Нэгэдэхи, хоердохн расчедууд! Тэдэ хоерые сэхэ буу
далгаар уеадхагты! — гэжэ Цыбиков захирба. Тиигээд Ннмын 
расчедой гурбан сэрэгшээр дутуу дээрэЬээнь буугайнь хараае 
тургэн гэгшээр туруушынь танкда тодхоЬоор дохимсоорни, тэ- 
рэнь обогод гээд оггаошобо. Фашис танкшье утаа бадхан, ху- 
дэлхоо болншонхой согсожо байба. БаЬал хоердохииень хараа- 
даа оруулЬаар дохнхотойнь адли буунь баИал обогод гээдхибэ. 
БаЬал муноехи таикнь утаагаар бадхашаба.

Эгзэл энэ уедэ ахалагша лейтенант Хромыхын сэрэгшэд 
урагшаа дугташан, дайсанай нууга уруу сумэрэн оробод.

БаЬал тэндэ дайсанай гурбан танк харагдаадхиба. Дугар 
захиралташьегуйгеер нэгыень хараадаа оруулан сасуу дохибо. 

БаЬал буунь обогод гэбэ.
Эгзэл энэ уедэ дайшалхы позицидонь подполковник Б аа

торов бии болобо. Цыбиков нухэрэйнгее эндэ ерэЬэндэ сухал- 

дажа, ехэл ууртайгаар тэрээндэ аИашаба:
— Содном, юундэ ерэбэ хабши?.. Эндэ тон аюултайл!.. 

Дайтайгаар хэгдэЬэн тагнуул coohoo амиды гараха хубп заяан 

хунуудтэ усевн тудадаг лэ.
— Бу сухалдыш, Дугар!
— Сухалдангуй байхын арга бии аал?
— Яашообшн?
— Яашоошхегуйб. Дивизиингээ штабта байха байгааш.
— Юундэ?
— Хэрбээ бидэнэй хэн нэгэнтэй ямар нэгэн аюулай то- 

хеолдоо юм !1аань, гэртэхюулдэмнай дуулгаха байгааш.
— Дугар, энээн тухай бу Ьанаата болышээ. Энээнине дуул

гаха арга олдохол,— гэбэ Бааторов.
Мур дээрэЬээнь хэнэйшьеб дарахада, Дугар тэрээн тээшэ 

хараадхиба. Мантаи томо Сережа Ковалев энеэжэ байба. Цы
биков еереешье ойлгонгун:



— Сережа!— гэжэ хашхараад, тэрээниие тэбэришэнэ.
— Мэндэ сайн, Дугар Гармаевич!— гэжэ амаршалаад, Ко

валев Дугарые абаргадал томо гарнуудаар хам тэбэрижэ, яЬы- 
ень нижагануулхадал болобо.

— Сережа, ааляар! Дугар Гармаевичые убшэн улбэр гэжэ 
мэдэхэгуй юм гуш?—гэбэ Бааторов.

— Хулисэ, нухэр капитан. БаярлаНандаа бархирба гэжэ 
еереешье ойлгонгуй аашалжа байна бшууб!— гээд, Цыбиковые 
табяад, тэрээшше Ковалев шэнжэжэ орошобо.— Нухэр коман
дир, партизан болоод, фашистнуудые сохихо сагнай тэхэрихээ 

болео ха юм даа.

— Унинэй Налаа ааб даа! Сергей Иванович, хайшаа ошо- 
жо ябанаш?

— Хромыхын батальондо туЬалха даабаритай хум.
— Капитан, тиигээ haa, тургэлыш: тэдэ дайсанай нууга

УРУУ сумэрэн оронхой. Гар тулалдаан боложо байна. Шамдыш! 
— гэжэ Дугар яаруулба.

— Урагшаа!—гэжэ автоматчигуудтаа даллаад, Ковалев 
бэшэнээ дахуулаад шуумайшаба.

Тэдэ хэдэ:-:эн мннутын туршада гуйлдвед лэ, дайсанай нуу- 
гаа уруу сумэрэн оробод.

Уданшьегуй дайсанай нууга cooiioo улаан туг намилзаба. 
Энэнь нууга Хромыхын батальоиой мэдэлдэ ороо гэЬэн дохео 
байгаа. ЭнээнЬээ удхатай Дугар собхорхо дэбхэрхэ дуранайн- 
гаа хурэбэшье, бэеэ бариба. Тиигээд гэдэргээ эрьежэ, Бааторов- 
та хандаха гэйэниинь угы байба. Орой хамагаа мартаЬандал 

тэбдэн:
— Содном!—гэжэ Дугар хашхараадхиба.

• Теэд харюудань юуншье дуулдабагуй.
— Нухэр капитан!— гэжэ Нима буугайнгаа хажууЬаа хаш

харба.— Подполковник Бааторов автоматчигуудаар урагшаа
гуйшео бэлэйл.

— Орой еерыгее хайрлахагуй ямар амнтан хаб! — гэжэ 
Дугарта нухэртее сухалдахаЬаа ондоо юуншье улэбэгуй.

— Мунее манайхинай эзэлЬэн нууга уруу батарейгээ абаа- 
шахамнай ха гу?— гэжэ Нима командиртаа хандаба.

— Улаан туг xapahaap, тэндэ хурэжэ, дайшалхы позици 
эзэлхэ даабаритай зон бшуубди. Теэд иимэ гэгээн сагаан удэр 
аюулынь ехэ. Теэд захиралта дуургэнгуй байхын аргагуй. 
Абаашахал болонолдяа,— гэхэ Намбаандаа Дугар гэдэргээ ха- 
ража дуугарба.— Танкнууд ерэхэ юм Иэн. Юундэ харагданагуйб?

— Тээ тэрэ хоер танк дутэлжэ ябанал,— гэжэ Нима зааба.
— Хоер бэшэ, гурбан танк ерэхэ бай!тан юм. Нэгэниинь



хаана хаб?— гэжэ танкнуудые хараашална.
— Тээ тэрэ губеегэй саанаЬаа ушее нэгэ танк гараба, — 

гээд, Нима капитан тээшэ эрьежэ асууба.— Дайшалхы пози
циео Ьэлгэхээ бэлдэжэ эхилхэмнай ха гу?

— Тухеэрэгты!
— Мэнэ гэЬээр!— гээд, Нима бэшэ хоер расчедуудта хаш- 

харба.— Дайшалхы позициео Ьэлгэхээ бэлдэгты.
— Мэнэ гэЬээр дуургэлтэ болгохомнай!— гэжэ тэдэнь за- 

хиралта ойлгоЬоноо дуулгабад.
Хажуудань ерэЬэн танкнуудта расчедуудынь буунуудаа 

холбожо, снарядуудаа дээрэнь табибад. Тэдэнь хайрсагууд соо 
тула башниин хойно тон зохидоор таараба.

Нима бухы юумээ дуургээд, бэшэшье расчедуудайнгаа бэ- 
лэн болоЬые xapahaap:

— Нухэр капитан, ябахамнай ха гу?— гэжэ асууба.
— Бэлэн хадаа аалиханаар урагшаа!— гэжэ Цыбиков за- 

хирба. Тиигээд тэдэ hyypnhaa худэлбэ.
Ехэ буунуудые шэрэЬэн танкнууд болгоомжотой аалиха

наар урагшаа дабхижа оробод. Экипажуудынь дайсан фашист- 
нуудай добтолоо Ьаань, тэдээндэ харюусахаар бэлэн Ьуунад 
хаш: башнияа худэлгэхэнь харагдана.

Хуягта машинануудай хойноЬоо ехэ буунуудайнгаа хажуу- 
да расчедуудынь галгинад. Фашистнуудай сохилто хэхэ болоо 
Ьаань, минутын тэдыдэ буунуудаа тодхоод, харюусажа оро- 
хоор бэлэнууд лэ.

Тугаарай ехэ буугаар буудаагуй фашистнууд Ьаял мэдээ 
ороЬондол буудажа орошобо. Снарядуудынь урагшаа жудхэжэ 
ябаЬан танкнуудай ара талада зуугаад метрын зайда тэЬэржэ, 
хууеэн шууяан хннхинэнэ. Тиихэдэнь хэмхэрдэЬэнуудынь эндэ 
хурэжэ ерэхэгуй гэжэ Дугар бухы сэдьхэлЬээ баярлаха юм. 
Бууда11ан тээшээ снарядуудай хэмхэрдэЬэнуудэй ошодог ха- 
дань Дугарай Ьанаан буришье амаршахадал болобо. Yuiee 
танкнуудыень ехэ буугаар залай сэхэ буудаха агоул угы гээшэ 
ха гэжэ шэбшэнэ. Хэрбээ танкда эсэргуусэдэг ехэ буунууд дутэ 
байгаа haa, мунее болотор буудажа эхилхэ Ьэн.

Хромыхын батальоиой эзэлЬэн нууга хуртэр тон дутэ бо- 
лошоо. ТиимэЬээ аюулда оронгуй, тэндэ хурэжэ шадахамнай 
ха гу гэжэ Дугар найдана. Ушее Содномойнгоо тулее Ьанаата 
болон, тогтууригуй байдалда орон алдаба. Тэрэнь тугаархана 
Ковалевой автоматчигуудтай урагшаа ябашоо хамнай. верее- 
шье энээнпиень харангуй алдажархео Ьэн ха юм. Хромыхын 
хубуудэй фашистнуудай нууга соо сумэрэн ороод, тэдээнтэй 
гар тулалдаа хэжэ байхадань ошоо. Теэд Содномынь ямар нэ- 
гэн аюулда ороогуй Ьаа, Ьайн байгаа. Дайн байлдаанай газар- 
та юуншье тохеолдожо болохо. Ямар нэгэн Ьомондо дайралдаад,



будэрэн унажашье болохо. Угышье haa, фашистнуудай хэн нэ- 
гэнэй автомадта сохюулаад Ьалажа болохош. Юрдее ямар аюу- 
лай угы тухай хэлэхын аргагуйл. Эгээл тэрэ yn iap liaa  бэеэ на- 
рилха гээшэ сэрэгшэ бухэнэй арюун зорилго байха болоно. 
Тиигэ11ээр толгой соонь бии болоЬон зуйлнууд бэе бэедээ мэеэр- 
хэлдэжэ орошобо. Бэеэ нарилха гэхэдээ юу хэхэ болоноб? Энэ 
асуудалда хун бухэн ондо ондоогоор харюусажа болохо. Ямар 
харюу угэхэеэ Дугар ойлгоногуй. Бэеэ нарилха гэхэдээ, дайн 
байлдаанЬаа гараад, ямар нэгэн аюулгуй газарта хорожо хэб- 
тэ гэжэ арай хэлэхэеэ Ианаагуйнь мэдээжэ ааб даа. Теэд он
доогоор хайшан гэжэ бэеэ абажа яба!тн хун байлдаан соогуур 
бэеэ нарилЬан болохо юм бэ? Дугар энээндээ харюу олобогуй.

БаЬал Цыбиков подполковник Бааторовта сухалдажа оро- 
бо: тулалдаанай эгээл гал дулэн соогуур бэеэ зуухээлээд ябал- 
сажа байха, хунэй угэшье д^улахагуй ямар амитан хаб? Али 
айхые мэдэхэгуй хунби гэжэ еврыгее харуулхые оролдоно ха 
гу? Энээнээ еертэнь харуулЬанай улуу. Юуб гэхэдэ, Содномой 
зориг тугэлдэрые Ьайн мэдэдэг ха юм.

Али дивизиин политотделой дарга хододоо олоной дунда 
ябажа байха уялга уургэтэй юм гу? Дивизиин эгээ аха заха 
коммунистын дайшалхы позицинуудай туруу зэргэдэ ябалсажа, 
дайсаниие сохиходонь, сэрэгшэдшье тэрээнЬээ жэшээ абан, 
айхые мэдэнгуй фашистнуудые сохихо болохо хаш. ТиимэЬээ 
дайшалхы позициин туруу зэргэдэ ябаха гээшэ зубшье юм ха 

гэ!1 эн 1]аналда Дугар ерэбэ.
Фашис снарядууд арадань тэЬэрхээрээ болоно. Тиигэжэ 

ееЬэдынь орхижо rapahaH дайшалхы позициие фашистнууд ехэ 
буугаараа элдэжэл мэдэнэ.

Манай командованида энэл хэрэгтэй _байгаа. Корректиров- 
щигууд фашис буунуудай xaaHahaa буудаЬыень карта дээрэ 
тэмдэглэжэ байна еЬотой. Добтолгодо орохо буудалгын уедэ 
гу, a raaphaa  сохилто хэхэдээ, тон туруун эдээнине усадхаха 
зорилго урдаа табиха бшуу.

Дугарай хойно тон дутэ снаряд тэЬэржэ, хэмхэрдэЬэнуу- 
дынь Нимын бууе шэрээд яба!1ан танк болон ехэ бууень хон- 
хиносо сохеод газардана. Хэн нэгэмнай хохндолдо ороогуй ха 
гу гээд, бэшэнээ xapahaHHHHb Нима юунэкшье болоогуйдэл су- 
халтай шарай узуулэн, дуб дуугай гэшхэлнэ. Юун тухай бо- 

долготоЬыень орой мэдэхын аргагуй. Магад энэ арадань тэЬэр- 
Нэн снарядуудай хэмхэрдэ!1энууд тухай бодолготоно ха гу? 
Гэлэг-Жамсашье нэгэл ямаршье гэхэб даа, алк айЬан шарай- 
гаар верыень хараад абана. ТнимэЬээ снарядай тэЬэрхэдэ, тог- 
тууриг.уй байдалда ороЬониинь дамжаггун. Теэд снарядай хэм- 
хэрдэ!1 энуудэй сэрэгшэдэй хэн нэгые тудаагуйнь болоо даа гэ
жэ Дугар хухинэ.



Гэлэг-Жамса шодэдее сагаа ягаагаарнь хаража:
— Нухэр капитан, нам тухай Санага нютагай хун зондо 

Ьайн Ьайхан угэ дуулгаха гэжэ этигуулЬэнээ мартаагуй бэзэт? 
— гэжэ асууба.

Турэ;'эн тоонто нютаг гээшэ ямаршье ушарта хэнииешье 
татаха юм хаш даа гэжэ Дугар бодолготоно. Санага нютагай 
эгээ тор.'.о баяшуулай нэгэн энэ Гэлэг-Жамса хун зониие хэды 
ехээр дарлан, хэрзэгы муухайгаар зобоон туляадаг байгаашье 
haa, ушее колхозно байгуулалтын туруушын жэлнуудтэ хэды 
муухай Ьуйдхэлгэнуудые хээшье haa, тоонтодоо бусаха хэды 
хусэлэнтэй хаб! Тон туруун гэм зэмэеэ фашистнуудые сохижо 
сагааруулха. зорилготойл. Энэньшье хуроед улев хаш даа гэжэ 
Цыбиков Iianaxa юм. Нютагтаа хэЬэн алдуунуудаа фашистнуу
дые Ьуноолсэжэ сагааруулаагуй хадам турэл тоонтымни хун 
зон угтажа абахагуй гэжэ ойлгоо хадаа Ьэшхэлээ алдаагуй 
хаш гэжэ Шагдарон тушаа бодолготон, Дугар дайсанай талые 

адаглан плхална.
— Эхэ ороидоо Найниие хэлсэ!1эн хун тушаа !1айн Ьайхан 

угэ хэлэхэЬээ ондоо гоун намда байхаб даа!—гэжэ дайсанай 
траншей уруу орохо Ьтмбаандаа Ванчиков харюусаба.

Дугаршье нууга уруу орон сасуу хаана буунуудаа тодхоо 
haa, Хромыхын батальондо Найнаар туЬалжа шадаха бэлэйбди 
гэжэ манайхинай мэдэлдэ opohoH дайсанай энэ нуугые шэн- 
жэлжэ орошобо. Тиигээд нэгэ нилээн обогор добо оложо, тэ- 
рээн дээрэхи нууга соо буунуудаа тодхохо гэжэ шиидээд, бухы 
гурбан расчедтоо хаана буунуудаа тодхохые заажа угеед:

— Содном, танкнуудаа яаха зонбибди? — гэжэ нууга 
соогуур дутэлжэ ероИэн Бааторовта хандаба.

— МалтагдаЬан хонхосогууд байха, угышье haa, снарядуу- 
дай нухэн олдохо еЬотой, тэдээн соо дайшалхы позицинуудые 

эзэлхыень захиралши!
— Ойлгостой, Содном!— гэжэ ябуудтаа хашхараад, Цыби

ков ябадалаа ургэлжэлуулбэ.
Добо дээрэ томо снарядуудай тэ11эр!1эн хэдэн нухэ оложо, 

тэдээн соо танкнуудаараа дайшалхы позици эзэлхыень тан- 
кистнуудта захирба.

Эгээл энэ уедэ ахалагша лейтенант XpoMbixhoo элшэ ху
рэжэ ерээд:

— Нухэр подполковник, капнтанда хандахые зубшеегыт! 
—гэжэ Бааторовта хандаба.

— Хандагты!

— Нухэр капитан, манай командир тзэ тэрэ боориин эн- 
гэртэхн блиндаж усадхажа угэхые гуйна,— гэбэ.

— ТэндэЬээ буудана аал?



— Тэрэ губээ эзэлхэ гэЬэмнай бидэнине буудаад, урагшам- 
най ябуулнагуй.

— Охмгостой, — гээд, Дугар тэрэ блиндажые нилээн шэр- 
тээд дуугарба.— Амбразурынь элитээр харагдана. Нима, харал 
даа: тээ тэрэ боориин энгэртэхи блиндажай амбразур хараг
дана бэзэ?

Ванников тэрэ блиндаж тээшэ харасаяа шэглуулэн, нэгэ 
хэды шагаагаад:

— Мун даа, амбразур,— гэбэ.
— Тэрэ нухыень буугайш хараада оруулЬуу, ши буудаа- 

рай,— гээд, Дугар ехэ буугай хараада ошожо, блиндажай амб
разур уруу тэрээниие заламсаараа дохеодхибо. Буунь обогод 
гээдхибэ. Блиндажай шорой хушалтые амбразурайнь дээрэхэнэ 
тудаад, снарядынь тэЬэршэбэ. Мунее нухэнииньшье харагдахаа 
болишобо. Тиигээшье Ьаань хараагаа улэ мэдэг доошонь бол- 
гоод, Дугар баЬал дохибо. БаЬал буунь Ьуревдхибэ. Амбразур 
уруунь орошобол хаш: блиндаж обогод гэхэдэл болоодхибо.

Хромыхын хубууд урагшаа шамдажа, тэрэл блиндажай 
нууга уруу сумэрен оробод. Тинхэлээрээ блиндаж сооЬоо тэ- 
•дээниие гал дулеер угтаагуй ха юм даа. Тэрээн соохн фашист
нуудай хосорон ЬалаЬаниинь дамжаггуй.

Хромыхын хубуудэй дайсанай блиндаж уруу сумэрэн оро- 
Ьондонь баярлах.адал гээд:

— Содном! — гэбэшье харю.у дуулангуй, Дугар залд гэ
жэ, хэндэшье хандангуй дуугарба. — Подполковник "хаанаб?

— Нухэр капитан, мунее ерэЬэн элшэтэй Бааторов Хро
мыхын батальондо ошоо,—гэжэ Гэлэг-Жамса амалба.

— Хэн тиишэ ошохыень зубшеегее юм?
— Дивизиин политотделой дарга бидэнЬээ зубшеел Ьура- 

хагуй бшуу.
— Тиишэ ошохыень хорихо байгаабдн. Генерал Сулоянов 

тиишэ ошохо зубшеел угеегуй юм,— гэжэ Дугар дуугарба.
Дивизиин политотделой даргые ямаршье ушарта тиишэ 

эльгээхэгуй байЬанаа Дугар мэдэрэн, еорыгее пэмэлжэ орошо- 
бо. Ушее Содномойнгоо тулее дивизиин захиргаанай урда ха- 
рюусаха болоно ха губ гэжэ буришье Ьанаагаа зобохо юм. Теэд 
байлдаатайгаар тагнуул хэжэ байЬан Хромыхын батальондо 
ошохо тухайгаа еертэнь хэлэхэ байгаа.

Дугар нууга соогуур Хромыхын батальоной фашистнууд- 
тай сохилдожо байЬан тээшэ шамдажа ябатараа, мэдээ оро- 
Ьондол зог гэжэ юундэ иигэжэ ямаршье асуудал шиидхэхэдээ 
тургэдэнэбйб гэжэ батарейдээ бусаха гэжэ эрьебэ.

Хромыхын батальонойхидой болон Ковалевой автоматчи- 
гуудай «Ура!» хашхаралдахань элитээр дуулдана. ТиимэЬээ дай
санай нууга соо шанга тулалдаанай боложо байЬан элнтэ губ



даа. Буудалдаан болон хашхаралдаан нилээн ургэлжэлеед зам- 
хаба. Тиигээд туг хиидхэИзниинь Ьалхинда надхан улаабхина. 
Дайсанай нуугын манайхинай мэдэлдэ гуйсэд ороЬониие улаан 
туг гэршэлнэ.

Хромыхын батальоной мунеехэнэ эзэл!1 эн нуугые фашист- 
нуудай ехэ буунууд тээрмэдэжэ оробо. Тиигэжэ снарядууд зай 
талагуйгеер тэЬэрэн, шорой баханатан, дээшээ сорготоод, зай 
талагуйгеор газардана. Тугаар ХромыхЬоо дайсанай блиндаж 
Иалгаажа угыт гэжэ ерэИэн сэрэгшэ Цыбиковэй хажууда бии 
болоод:

— Нухэр капитан, ахалагша лейтенант Хромых алуулан- 
хай. Автоматчигуудай командир капитан Ковалев туд нууга 
соо болоЬон байлдаа хутэлве!— гэжэ элндхэнэ.

— Подполковник Бааторов харагданагуй гу?
— Тэндэ... Хотогор соо дайсанай арбаад танк сугларанхай. 

Тэдээниие усадхаха тухай захирна,— гэбэ элшэ.
— Алин хотогор соо?
— Тээ тэрэ!— гэжэ сэрэгшэ зааба.
—  Арайл башнинуудынь харагдана. ТиимэИээ тэдээндэ 

ямаршье тодхор ушаруулжа шадахагуйбди. Атакада орохыень 
хулеэхэЬээ ондоо юушье хэхэ аргамнай угы.

— Подполковннгой захираашые дуулгааб. Ябахада боло

хо гу, нухэр капитан?
— Болохо. Подполковнигто тэдэ танкнуудые буунууднай 

абажа шадахагуй гэнэ гэжэ дуулгаарай. Юуб гэхэдэ харагда
нагуй шахуу,— гэжэ Дугар захиба.— Ушее подполковнигто бэеэ 
нарилха гэжэ хэлээрэй.

— Дуулгахаб. Ябахада болохо гу?
— Болохо.

Танкнууд ехэ буунуудаараа буудаЬаар, хотогор coohoo га
ража, Дугарай батарей тээшэ дабшажа оробо. Шорой тооЬон 
урхиржэ, тэдээниие оножо харахань тон хэсуутэй. Тиигээшье 
hannb Цыбиков батарейнгээ расчедуудта хандан:

— Нухэд, дайсанай танкнуудые усадхаха талаар бухы 
шадалаа элсуулхэ болоолдяа! ТннмэЬээ нэгэшье снаряд хии 
агаарта табннгуй буудажа ороебди. Мун 6aha, танкистнууд, ехэ 
буунуудаараа буудажа орогты,— гэжэ захирба.

Дугар эгээл туруун ябаИан танкые хараадаа оруулЬаар, 
зуун гараа ургэбэ. Тиихэдэнь буунь обогод гэшэбэ. Тэрэл танкнь 
хажуу тээшээ харашанхай, гал дулеер соробхилбо. Ymee хоер 

танкын байра дээрээ эрьелдээд, утаа бадхашахыень буугаа ну- 
гив танкдань тудхаха Ьамбаандаа Дугар обеорбошье, энээндээ 
анхарал хандуулангуй, зуун гараа ургевдхибэ. Буунь ба1тл 
обогод гэжэ мунйехи хуягта дайсаниинь утаагаар бадхаашье



haa, урагшаа шуумайжа ябаба.
Дайсанай снарядууд дайшалхы позици дээрэнь тэЬэржэ 

ургэлжэлЬеер. Дугар тугаарай танкнуудые усадхаха хэрэгтэ 
бухы анхаралаа хандуулан, энээниие обеороогуйл. Харин му- 
нев толгойгоо ургэхын ямаршье аргагуй шэнги узэгдеешье 
Ьаань, капитан Цыбиков фашис танкнууд нэмэлтэ хусэ абаад, 
дахин атакада орошоно гу гэжэ стереотрубаагаараа дайшалхы 
позициингоо урдахи талмайе шэнжэжэ орошобо. Дайсанай сна- 
рядуудай тэЬэрэлгэ тойб тодхор ушаруулжа, нейтральна тал
майе Ьайса шэнжэлхэ аргыень Ьалгаана.

Снарядуудай тэЬэрэлгэЬээ оршон тойронхи хууен шууян, 
юуншье дуулданагуй. Шэхэдынь хоюуландаа хойшогуй дулиир- 

шэЬэндэл Дугарта узэгдэбэ.
БаЬал фашис арбан танкнууд бии болобо. Тэдэ шорой тоо- 

ho урхируулэн, ееЬэд тээшэнь сэхэ шуумайшаба. ТиимэЬээ ехэ 
буунуудайнь сохилтодо орожо, Дугарай батерей хосорон Ьалаа 
гэЬэн тобшолол хэЬэн байжа болоо хаш. Тэрэгуй мэнэ Ьая 
долоон танкаа алдаЬан аад, иимэ ябадалда зурхэлхэгуй байгаа 
гэЬэн тобшолол Цыбиков хэбэ. Тиигээд телефоноо ургэЬеер:

— Нухэд! Танкнуудые харана бэзэт?— гэжэ асууба.
— Х арана!— гэЬэн харюунууд дуулдаба.
-г- Хайшан гэжэ угтахаяа мэдэнэ бэзэт даа. Зай, ажалла- 

ж а ороебдил даа!— гэжэ Дугар Нимын бууда ерэжэ, дайсанай 
танкые хараадань оруулЬаар, зуун гараа улэ мэдэг ургэЬэниинь 
буунь Ьурэжэ, мунеехи хуягта дайсаншье утаанда абтан зог- 
соодхибо.

Танкнуудта зорюулагдаЬан туруушын снарядууд эзэеэ оло- 
бо ха юм. Хубуудэйнгээ иигэжэ муу бэшээр ажаллаЬанда, Ду
гарта еерын эрхэгуй хухихэ дураниинь хурэнэ. Тиигээшье 
Ьаань шудее шангаар зуун, дайсанай танкнуудые удаа дараа 
хараадаа оруулна.

Фашис танкнуудай хэды олоор жагсдалЬаа гараашье haa, 
газар дороЬоо гараЬандал хойно хойноЬоон бии болохыень ха- 
ража, Дугар бури шангаар шудее зуун, уралаа хухэн ажалла- 
на. Тиихэдээ бухы бэеынгээ уЬан болошоод байхые мэдэрэн, 
хубсаЬанайнгаа хам няалдажа, хуйтеер хайраашье Ьаань, ху
ягта дайсадта анхаралаа гуйсэд хандуулан, хамагаа мартана.

-Агаарта дунгинэхыень шагнаЬаниинь манай штурмовигууд 
арадахи добынь саанаЬаа бултагаашалдан, фашис танкнуудта 
сохилто хэжэ оробо. Тиигэжэ тэдэ хуягта шолмосууд araaphaa 
сохилтодо ороходоо, зугадажа мэдэбэ.

Аали байдалай тогтоходо, байлдаатайгаар хэгдэЬэн энэ 
тагнуул зорилгоо дуургээ юм гу гэжэ асуубашье, энээндээ зуй- 
тэй харюу угэхэ шадалгуй байЬандаа голхорон, Дугар дайса
най талые уруу дуруугаар шэртэхэ юм.



Бааторов планшет сооЬоон «километровко* карта гаргаба. 
Тэрэнь элдэб улаан, хухэ шугамуудаар, хуснэгуудээр болон 
ушее гурбан булантаар зурагдашаИан байба. Энээн дээрэЬээ 
тобшолол хэжэ, дивизиингээ Ьуулшын байлдаанууд соогуур тон 
ехэ юумэ хэЬыень ойлгобо. Уфа шадарИаа фронт ерэжэ, фашист- 
нуудтай сохилдожо захалИан нэгэ мянга юйэн зуун душэн дур- 
бэдэхи оуой намарИаа эхилжэ, хэды олон километровконуудые 
Ьэлгэжэ, иигэжэ зураЬанаа Ьанаандаа оруулхадаа, ехэл зам 
дайн байлдаанууд соогуур гаталЬанаа мэдэрнэ.

— Дайтайгаар хэгдэИэн манай тагнуул дайсанай газар 
уруу нилээн гунзэгырэн ор'оошье haa, гол зорилгоео бэелуулжэ 
шадаагуй,— гзжэ Бааторов тон томоотойгоор амалба.

— Содном, дэмы юумэ бу дуугарал даа.
— Дэмы бэшэ ааб даа,— гээд, Содном километровко дээ- 

рээ нилээн харасаяа тогтооЬон хойноо 98,5 ундэрые долеобор 
хургаараа пгажа ургэлжэлуулбэ. — Энээниие заатагуй гарта 
оруулха байгаабди.

— Энэмнай энэ манай урдахи ундэр губ даа.
— Тон зуб, Дугар. Мунее удэшэ заатагуй гарта оруулха 

болонобди.
— Хэлэхэдэ бэлэн ааб даа,— гээд, хажуудань байЬан энэ 

ундэрые харуулхын тула Бааторовай километровкоео гаргаЬы- 
ень Дугар гайхахадал гзнэ.

— Хэлэхэдэ бэлэн гэжэ зуб. Теэд хэды хундэшье Ьаань, 
энэ зорилго заатагуй дуургэгдэхэ еЬотой.

— .Туд ундэрые улаан гараараа абахагуйш.
— Энэмнайшье ойлгостой, Дугар.
— Тиигээ haa юу хэхэ зорилготойбши, Содном?
Бааторов харюус^хын орондо дуугай Ьууба. Эндэ табигда-

1тан асуудал тушаань шэбшэнэ ха гу, али ондоо юумэн толгой 
соонь бии болоо ха гу?

— Хромых алуулаа. Ковалевой автоматчигуудай взвод 
дээрэ Хромыхын батальоной ротонуудЬаа Ьайн дуратан олдохо 
еЬотой. Шинии батарейн хубуудэй дундаЬаа тиимэшуулые бэ- 
дэрхэ болоно ха губди?— гэжэ hypaH сасуу Бааторов Дугарай 
харюусахаЬаа туруун дуугарба.— Угы даа, артиллернстнуудай 

дундаЬаа Ьайн дуратаниие шэлэхэгуйбди.
Дугар нухэрэйкгео зан абариие Ьайн мэдэдэг тула энэ ун

дэрые дайсакЬаа буляан абаха хэрэгтэ гол анхарал хандуулха 
гзэ гэн:э ойлгобошьэ, юушье дуугарбагуй. Тэдээнэй хажууда 
капитан Ковалев бии болоод:

— Зай, юук гэжэ шиидхэбэри абаха болонобибди? — гэжэ 

асууба.



Орой юун тухай асууЬыень ойлгоогуй Бааторов:
— Энэ юун тухай хэлэнэш?— гэжэ Иураба.
— Энэ ундэр тухай,— гэжэ Сережа урдахи ундэрве заагаад 

нэмэбэ.-^-Буляан абаха зон губди, али угы гу?
— Бурыхын уеэр энээрине бэелуулхэбди.
— Ойлгостой, нухэр подполковник. Тиигээ haa би Хромы

хын батальон болон минии автоматчигуудаар хамта энэ зорил
го бэелуулхэ болоно ха губ?

— Ш и эндэ хубуудээрээ удаан болошоош. Генерал шамайе 
угылжэ байна еИотой. ТиимэЬээ дивизиингээ захиргаанда мэнэ 
гэЬээр ошо, Сережа.

— Содном Гэрэлтуевич, энэ урдахи ундэрые буляан абаха 
хэрэгые хэн бэелуулхэ юм бэ?— гэжэ Ковалев гэдэргэ асууба.

— Би. Хромыхын батальоной Ьайн дуратанаар болон ши- 
нии булэг автоматчигуудаар!

— Содном Гэрэлтуевич, еерын толгойгуй болошоо хэбэр- 
тэйт! TaHhaa ондоо туд ундэрые буляан абаха тулалдаае хутэл- 
хэ командир олдохогуй гэжэ Ьанаа ха гут?— гэжэ Ковалев бу- 
рпшье шуухирба.

— XaaHahaa тйигэжэ Ьанаха бэлэйб!
— Би мэнэ гэЬээр Хромыхын батальоной дундаЬаа Ьайн 

дуратан1ше элсуулээд, туд ундэрые буляан абаха хэрэгые бэе- 
луулхэб,— гэжэ Ковалев мэдуулбэ.

—* Ьайн даа, Сережа!
Телзфонист хашхарба:
— Танине генерал телефондо дуудана!
Бааторов трубка абаЬаар:
— Мэндэ сайн, Мустафа Шарипович!—гэжэ амаршалба.— 

Угы, юушьехэнэгуйб. Цыбиковэй батарейн дайшалхы позицидо 
байнаб. 98,5 ундэрые дайсанЬаа буляан абаха тусэб табижа 
байнабди. Хэд гэжэ гу?.. Ковалев бидэ хоер. Дивизиингээ за
хиргаанда бусаха болоно губ?.. Юундэ?.. Нухэр генерал, буры- 
тэр эндэ байлсахыем зубшеегыт! Угы гэжэ гу?.. Мэнэ гэЬээр 
ерэ гзнэ гут?.. Ошохол болоо бэзэб даа. Зай, баяртай, уулза- 

тараа!
Бааторов трубкаа гэдэргэнь табяад, нэгэ хэды соо дуугай 

зогсобо.

— Ковалев, туд ундэрые буляан абаха хэрэг шинии боло
бо. Намайе генерал дуудана. Нэгэшье минута эндэ байхыем 
зубшевнэгуй,— гэжэ Бааторов угэ бухэнее хашан дуугарба.

— Ойлгостой, нухэр подполковник!— гэжэ Ковалев еЬолбо.

— Содном, шамайе генерал зуб дуудаа,— гэжэ Цыбиков 
подполковнигто аюулынь бага болохонь гэжэ хухибэ.

— Энэ байлдаатайгаар хэгдэЬэн тагнуулай гол зорилгоео



дуургэтэрынь генерал заатагуй ерэхэ гэжэ намда захирхагуй 
байгаа,—гэжэ Бааторов Ьанаа алдаба.

— Зай, баяртай, Содном. Уулзатараа баяртай!— гэжэ Ду
гар нухэртее гараа угеед, Ьуулдэнь тэбэрибэ.

Бааторов хамта ерэЬэн автоматчигтайгаа бусаха гэжэ нуу
га соогуур гэшхэлшэбэ. Эгээл энэ уедэ урдань снаряд тэЬэрээд, 
тэрэ алдалан унашана.

Дугар тэрээн тээшэ гуйшэбэ.

5

Бааторов хаана хэбтэЬэнээ абаЬаар ойлгобогуй. Тон сэбэр- 
хэн гэр ссо хэбэртэй. Теэд юундэ эндэ хэбтэЬэнээ орой Ьанана- 
гуйб. Сонхонуудынь сэбэрхэн сагаан будеер таглаатай, зугеер 

Ьаруул гээшэнь.
Бааторовай хажууда хэншьеб еолоходол болобо. Тэрээниие 

хараха гээд, орой худэлжэ шадабагуй.
Хунэй хунгэхэнеер гэшхэлхэ соностобо. Тиигээд хажуудань 

сагаан хубсаЬатай эхэнэр бии болобо. Бааторов зуудэлжэ бай- 
на ха губ гэжэ гайхан тагнана. Нгодэдее аршаад хараха гэхэ
дээ, гарнуудынь худэлхэ юм бэшэ. Мун даа: Сэсэгынь ха юм. 

Инагынь хаанаЬаа бии болоо хаб?
Фронтын дэргэдэхи госпитальдо Сэсэгынь губ даа. Тэндэ- 

Ьээ срээ гу? Али еэрее госпитальдо хэбтэнэ алтай? Дуугарха 
гэжэ амаа нээхэ гэхэдэнь, тэрэнь хушэшэЬэндэл онгойжо угэ- 

бэгуй.
Сэсэгынь илдамаар эмнисэгээн, нюдэдеерее наадахаЬаа 

ондоо баЬал еертэнь адли юушье дуугарбагуй. Инагтайгаа 
иимэ эрхэ байдалда уулзаЬан ушарЬаа боложо, Ианаа сэдьхэ- 
лынь баяр баясхалангаар ханабашье, еврее бодохо шадалгуй- 

дее голхорно.
Сэсэг инагаа хаража ханажа саданагуй. Инагайнгаа тумэр 

туулган-галай тама сооЬоо хэды хушэр хундэ байдалда ороошье 
Ьаа, амиды мэндэ гараЬандань, зол жаргалдаа улгыдуулэн са- 
дахаЬаа ондоо юуншье Сэсэгтэ хэрэггуй байба. Тиигэжэ сэдь- 
хэлэйнгээ доЬолон байЬые хэндэшье мэдуулхэгуй гэжэ тэрэ 

бэеэ шангаар барижа, орой хунуудтэй угэ андалданагуй. Угэ 

дуугуйгяер иигэжэ инагаа хараад байха гээшэ хэды Ьайнхаб!

Туруушынпээ шархаЬаа Уфагай госпитальдо аргалуулжа 
байхадань, Сэсэг еврее Бугуруслан хотын госпитальЬоо табил- 
га абажа, инагайнгаа хэбтэЬэн госпитальдо ажаллахаа ерээ бэ- 
лэй. Тэндэ гурбан Ьарын туршада хоюуландаа сугтаа нэгэ би- 
шыхан таЬалга соо байрлажа, одоол баяр жаргалдаа дашуур-



хаараа болоо Ьэн даа. Уушханайнгаа заримые абхуулЬан ха- 
дань сэрэгэй албанЬаа сулеелхэ тухай комиссиин шиидхэбэри 
гаргаад шахуу байхадань, Содномынь энэ шадалгуй гэгдэхэЬээ 
таЬа арсажа, дахин жагсаалда ороо бэлэй. Бэе Иайтайл хадаа 
фронт дээрэ орой ядалдангуй гараЬаниинь ойлгостой. Теэд дайн 
байлдаанай дуурэхээ байхада, снарядай тэЬэрхэдээ урбуулЬан 
шоройдо сохюулжа, жагсаалЬаа гараЬаниинь харамтй. Госпи-- 
тальдо acaparflahaap хоер хоноо. Энэ хухасаа соо орой мэдээ- 
гуй байхаИаа гадна, нэгэшье угэ дуугараагуй. Энэнь буришье 
аймшагтай шэнги Сэсэгтэ узэгдэхэ юм. Арайл бухы наЬан соо- 
гоо иигэжэ хэлэ амагуйдэл ябахагуй юм ааб даа гэжэ тэрэ 
инаг тухайгаа Ьанаата болоно. Гэбэшье инагаа хаража, ханан 
баярлан байхадаа, ондоо юуншье тухай бодохо дураниинь угы. 
Зугеер энэ баяр баясхаланта байдалда ороод байЬыем хэн нэ- 
гэн бу мэдэжэрхнЬэй даа гэжэ Сэсэг сэдьхэн, Содномойнгоо 
энеэбхилЬэн нюураар тухайлжа, мэдээ ороо гэжэ ойлгон:

— Мэндэ, инагни!— гээд, толгойень эльбэбэ.
— Мэндэ, Сэсэг! — гээд дуугаржа шадаИандаа баярлан, 

Содномдо буришье хухихэ дураниинь хурэшэбэ. — Тугаарай 
дуугарха гээд шадаагуй бэлэйб. Мунее хайшан гээд угэнуудни 
бии болошобоб? Хэлэмни орой эрьелдэхээ болшноод шахуу бай

гаа юм лэ.
— Хундэ контуэи абаИан байгааш. Тиигээд дуугаржа ша- 

дахаа болиЬон шууш, инагни!— гэжэ Сэсэг инагайнгаа гэб гэн- 
тэ мэдээ opoxohoo гадна, дуугаряса эхилЬэндэ буришье баяр 
баясхаландаа дашууран, таалажа мэдзбэ.

— Уула уулатаяа уулзадаггуй гэЬэн угэ бии агша, харин 
бидэ хоер...—гээд, Содном асууба. —Энэ манай диеизиин мед- 
санбадта хэбтэнэ губ?

— Угы.
— Хаана гээшэбибди?
— Фронтын дэргэдэхи госпптальдо.
— Сэсэг, бухы бэем юундэ худэлхыи аргагуйгеео* хушэн- 

хэйб?
— Дэгнуул щоройдо хэм гадуур сояюулааш. Шамайе шо

рой дороЬоо малтажа гаргаЬан тухайгаа Дугар Гармаевич Цы
биков бэшэг эльгээгээ.

Бааторовай Дугарай батарейЬээ дивискингээ захиргаанда 
бусаха гэжэ нууга соогуур ябажа байхадапь, хажуудань ну- 
галяагай саана снарядай тэЬэрээд, нюдадИовнь галай гараша- 
хадал гэ.ЬэнЬээ ондоо юушье !тнаандаа оруулжа шадабагуй. 
Тиигээд суггаа ябаИан автоматчигаа Ьанажа:

— Автоматчиггай ябаИан бэлэйб. Тэрээндэм аюул тохеол- 

доогуй гу?—гэбэ.



— Тэрэшни злуур энхэ. Дивизиин политотделой нэгэ аха
лагша лейтенанттай шамайе эндэ асараа. Хунгэн машинаар 
асараа. Жолоошониинь Олег Попов, бусаха дээрээ нюдэдэйнгее 
нелбоЬо барижа шадаагуй.

— Минии машинын жолоошон. Фронт rapahaHhaa хойшо 
ходо минии хажууда ябаЬан хубуун. Фронт дээрэ юун боложо 
байнаб? Юумо дуулаа гуш, Сэсэг?

— Бухы фронтнууд добтолгодо оронхой.
— Иээрээ гу?
— Нээрээ ааб даа.
— Хэзээ добтолгодо -ороо юм бэ?
— Шамайе эн,лэ асарЬан углеегуур. Хоер хоноо ха юмдаа.
— Фашистнууд тэсэхээ болео. Гитлерэй Ьуулшынь удэр- 

нууд. Амидыгаар баряад, тэрээниие минии гарта угэгшэ Ьай!
— Тиихэдэнь хайщан гэхэбши, ннагни?— гэжэ Сэсэг энеэбэ.
Бааторов одоол Гитлерые амидыгаар гарта оруулаа haa,

тэрээнтэй гоу хэхэ байЬанаа ойлгобогуй. Инагайнгаа асуудалда 
харюусаха гоумзеэ оложо шадангуй, потологго тон нягтаар зу- 
рагдаИан эрезн гурееЬэдые хаража орошобо. Унэтэй сэнтэй 
зурагуудаар гэрэйнгээ бухы потологые гоеохо шадалтай хадаа 
эзэникнь ямар нэгэн барон гу, капиталист байжа болоо хаш 
гэЬзн тобшолол хээд, Содном шэлынгээ еб-еб гэжэ шамшарха 
шэнги болоходонь тэсэнгуй, нюдэдее анижархиба. Теэд энэор- 
докой баян эзэншшь эндээ ха гу, али тэрьедэн арилЬан байжа 
болоо ха гу гэЬэн зуйл толгойень зобоожо оробо. Сэрэгэйнгээ 
гздэргээ гарахадань, тэдззнтэйгээ зугадан ошоо ха гу? Али 
фашнс eho гуримай тулее Совет Россие усадхалсаха зорилго- 
тойгоор дайн байлдаандаа мордоод, хосорон ЬалаЬан тула гэр 
бараандаа бусаха хуниинь угы болошойон байжа болоо ха гу?

— Содном, элдэб эреэн юумые толгойдоо оруулжа, бу ha- 
наагаа зобоол даа,— гэжэ Сэсэг нухэрее аргадаха юм.

— Сэсэг, бараг бэддоо.
— Биш уймар тэнэг хадаал олон табые доможо, шамаяа 

зобоожо байна хаб! Хулисэ, ннагни.
Содном нюдое аняад, орой юушье дуугарангуй хэбтэхэ юм. 

Инагайнгаа зеолэхэн альгаараа эльбэхые мэдзрнэгуй шахуу. 
Юуб гэхэдэ, бухы бэенъ хабдар боложо, мэдээгээ табиЬан хэбэр
тэй. ТиимэЬээл инагайнгаа альгые мэдэрнэгуй ха юм даа. Ган- 
сал илдам налархай угэнуудыень шагнажа, ханана садана губ 
даа. Сэсэгээ тзбзрин таалаха дураниинь Содномдо хэды хурэнэ 
хаб! Теэд шадалынь орой угы. Иимэ шадалгуй болошоод бай- 
хадань, генерал Сулоянов. оерынь инагай худэлдэг госпитальдо 
эльгэзЬэн байжа болоо. Юрдвв генерал зуйтэйл юумэ хээ гээ
шэ. Хэрбээ генерал Сулояновай эндэ байгаа 1шань, хайшан гэ
жэ Ь.айнние хургэхэ байЬанаа ойлгоногуй.



Байлдаатайгаар хэгдэНэн тэрэ тагнуулые хараха гэжэошоо- 
гуй юм haa, магад иимэ аюулда оронгуйшье байхадаа болохо 
Ьэн. Тэрэ ушарта мунее энэ Иуулшын добтолгонуудта хабаа- 
дажа, фашистнуудые убдэглуулэлсэн, илалтын найрые асарал- 
саха байгаа ха юм. Теэд энэ хабдар болошоИон бэеэрээ тухайл- 
жа, Ьая наашаар хул дээрээ бодохогуйгее Бааторов ойлгоно. 
Юрдее хул дээрээ бодотороо нилээн лэ хэбтэгдэхэ болохо.

Иимэ шадалгуй болошоод, инагтайгаа уулзаха ушарха ту- 
хайгаа Содном нэгэшье удаа толгойдоо оруулаагуй юм. Элуур 
энхээр уулзажа, инаг хайрата Сэсэгээ эрхэлуулэн баярлуулха 
тухайгаа хододоо бододог ябаал. Теэд мунее иимэ юрэ бусын 
гэхэ гу, орой хунэй гарта орошоод уулзахадаа, сэдьхэлдэнь 
нэгэл аягуй шэнги узэгдэнэ.

Юрдее бэень дэгнуул шоройдо Иайсахан сохюулИан байгаа 
хаш. Тэрэгуй еерын мэдээгуй шахуу болошоод' байхагуй Иэн. 
Теэд ухааниинь хуушанайхидаал бурин тугэсеер худэлнэ. Энэнь 
Ьайн лэ гээшэ. Бэень мэдээтэй haa буришье Ьайн байха байгаа.

Юрдее Содномой толгрйдо юун ороногуй гэхэб даа! Муушье 
юумэн, мун 6aha Ьайншье юумэн бии. Тэдэ бэе бэетэеэ мэеэ 
бу^яалдан тэмсэхэдэл болоно.

— Сэсэг, энэ хабдарни хэзээ угы боложо, хэзээ бэемни 
-медээ орохоб?— гэжэ Содном асууба.

— Инагни, энээн тушаа яараЬанай хэрэггуй,— гэжэ Сэсэг 

Содном дээрээ тонгойбо.
— Юундэ?
— Нэн туруун сараагуй болотороо эдэгэхэ шухала.
— Энээниие ойлгоноб, инаг хайрата Сэсэгни! Теэд дайн 

байлдаан дуурэшэхэнь ха юм.
— Дуурэг лэ саашаа. Бушуу дуурэг лэ. Даншье хашар- 

тай болошоо.
— Минии хабаадалгагуйгеер фашистнуудые Ьунеег гэжэ 

хэлэхэ гээ гуш, инагни?

— Ш и энэ дайнда хэхэ юумэеэ гуйсэд хээш. Хуреед улее.

— Хэхэ юумэеэ арайшье гуйсэд хээгуй еЬотойб. Гэбэшье 
фашистнуудые Ьалгааха хэрэгтэ минии хубита хюмИанай са- 
гаанайшье тухай ороИон е1ютой,—гэжэ потолок сэхэ шагаажа, 
Бааторов дуугарба.— Бухы бэеынгээ хушэшэ11эн тула тэрээндэ 
толгойгсо худэлгэхэ шадалынь угы ха юм.

— Инагни, шамда мунее дээрээ бэеэл эмнуулхэЬээ ондоо 
юуншье тухай бодоЬоной хэрэггуй.

— Эмшэд эмнэнэл бэзэ даа.

— Инагни, шинин тургэн эдэгэхэ ушар ехэнхидээ шамЬаа 
дулдыдаха.



— ЭмшэдЬээ бэшэ юундэ намЬаа дулдыдахаб?
— Эмшэд эмнэхээрээ эмнэхэ.
— Тиигээд?
— Содном, эмшэдэй заабари зубеер дуургээл haa, тургэн 

эдэгэхэш!

Сэсэгэйнгээ хэлээшэЬээ удхатай Содномой сэдьхэлые нэгэл 
гашуудалгай зуйл хибэжэ ороходол болошобо. Тон зуб даа: 
дахяад фашис?нуудые сохихоо болиЬониинь Сэсэгэйнь угэшье- 
гуйгеер эли л даа. ТиимэЬээ энээн тушаа инагынь зуб хэлээ. 
■Теэд илалтын нгйрые хаана угтахаб? Эндээ гу? Али Эхэ оро- 
нойнгоо дэбисхэр дээрэхи ямар нэгэн ' госпитальдо гу? Энээн 
тушаа СэсогЬээн liypaa haa гэжэ Ьанаад зурхэлбэгуй. ЭндэЬээ 
ябуулха тухайнь дуулгажархео Ьаань, хэды худэлжэ шадаха- 
гуйшье haa, еорыгео хэхэ газараа оложо ядан зобохо ха юм.

Гэбэшье сэдьхэлдэнь нэгэл ясэгтэй зуйл бии болоод, соб- 
хорхо дэбхэрхэ гэхэдээ тиимэ шадалгуйгев ойлгожо, дээшээ 
хараИан шэгтээ хэбтэхэ баатай болоно.

Аяар дурбгн жэлэй туршада совет хунуудэй хулеэЬэн илал- 
та углве мун^е болоо ха юм. Тэрэ гайхамшагта сагые хул дээ- 
рээ ябажа, бухы хунуудтэл адли баяр баясхалангаа дэлгээн 
угталсаха болсо юм haa hailH бэлэй гэЬэн зуйл толгой соонь 
бии болоод, газаашаа гараха гэЬэндэл гуйхэдэл болоно. Ушее 
гартаа буу барннхай, дайсан фашистнуудые hyneeH сохилсоод, 
убдэг дзэрэнь верее Нугэдуулэлсээ юм haa, буришье гое бэлэй.

Теэд энэ илалтын удэрые тад ондоогоор угтаха болоод бай- 
Ьандаа, Содном голхорно. Госпиталиин гэр соо эм домуудай 
эхуун унэртэ Иогтон, нэгэл таагуй ууяма гэхэ гу, али ами шэ- 
рээ абахаар бэшэ агаарта угтажа болохонь.

— Сэсэг!
Инагынь харюусабагуй.
— Сэсэг, энэ ши хайшаа ябашообши?
ТаЬалгын уудэн турд гэжэ нээгдээд:
— Содном, юун гэнэш?— гэЬэн инагайнь зеелэхэн дуун 

дуулдаба.
— Угы даа, миин дуугараа h3M.
— Барайгарай шулэ асарааб. Эдеэлхэбдн, — гээд, Сэсэг 

убгэнэйнгее хажуудахи стул дээрэ Ьууба.
Сэсэг халбагаар барайгарай шулэ Содномойнгоо ама уруу 

шудхажа оробо.

Содном шудхахадань, туруушээр ядарЬан аад, саашадаа 
дад?жа, тэрэ шулыень гуйсэд ууба. ЭнээнЬээ.боложо, улэ мэдэг 
тэнхээ ороходол гэбэ.

— Садашзхадал болобоб. Удаан соо юуш эдеэгуй хаб. Гэ- 
дэЬэмни ханхайшоод байгаа хэбэртэй.



— Мэдээгуй хэбтэхэдэшни шудхахада, ехэнхинь адхаран 
хосордог байгаал. ТиимэЬээ сададаггуй байгааш. Удаан соо 
хоол эдингуй байЬан шэнги шамда энээнЬээ шалтагаантай

узэгдве.
— Сэсэг, ши 0 0 рво хоол баряа ха гуш?
— Инагни, энээн тушаа бу Ьанаата боло. Би садхаланби.
Содном дуугаа хуряажа, гэрэй потолок шэртэЬэн шэгтээ

хэбтэбэ. Юуншье тухайб даа зузаан бодолдо абтаЬан хэбэртэй. 
Магад дайн байлдаан соогуур хамта ябажа, фашистнуудые со- 
хи’лон нухэд тушаагаа бодолготоно ха гу? Хэрбээ элуур мэндэ 
haa, дайеадые яажа сохихо байИан тухайдаа толгойдсс - v. - 

собоно ха гу?
— Инагни. элдэб юумэ бодожо, бу зобол даа, гэжэ Сэ- 

сог убгэнэйнгво Ь.чнаае заЬахые оролдобо.
Содном юун тухай хэлэЬыеиъ ойлгоошье haa, илалтын 

удэрвор Ианаагаа исбоожо хэбтэЬэн тула дуугарбагуй.

— Содном, юундэ дуугарнагуйбши? Хоюуланайнгаа энэ 

уулзалгада дурагуйдэнэ гуш?
— Энэ юун тухай хэлэжэ оробош, Сэсэг? Али минии тэн- 

хээ тамир орохые хулеэжэ шадахаа болибо гуш?
— Энээн тушаа орой Ьанаа уноондэмнишье угыл. Али ши 

намайе порюута дайраха гэбэ алтайш?
— Дайрахашье гэнэгуйб, Содном. Теэд ши нэгэл уйдхар 

гашуудалда баригдаЬандал угэ дуугаа хуряажа, гомдолдо ба- 
ригдаЬандал болошонош. Тиигээд лэ ухаагаа товриЬэн гу, али 
хиирэИзн амитандал аашалпа губ даа. Хулисэ, инагни!— гэжэ 

Сэсэг пухэрэйнгов магнайе эльбэхэ юм.
— Сэсэгни, хулисэ: толгой соом углов мунве ерэхээ бай- 

haH гайхамшагта илалта бии болоод, намайе хулгввнэ. Сэсэг
ни, энэ Илалтые бидэ хоер хамта угтаха губди?

— Бил тиигэжэ Ьананаб.
— Ьанаха бага юм ааб даа. Бодото байдал дээрэ бэелуул

хэ шухала.
Сэсэг харюудань дуугарбагуй. Хайшан гээд бодото байдал 

дээрэ энэ гайхамшагт* илалтые хамта угтаха тухайгаа шэбшэ- 
хэ юм.

— Теэд хайшан гээд хамта угтажа шадахабибди, Сэсэг?
— Госпиталиин даргаЬаа шамайе мунвв дээрээ Эхэ орон- 

доо эльгээхэ алхасаЬаа арсахыень гуйхаб.

— Тэрэ даргашни шинии угэдэ орохо юм гу?

— Мэдэхын аргагуй. Эгээл арсаа Ьаань, бидэниие хамта 
ябуулха тухайнь рапорт бэшэхэб.

Бааторов баИал дуугаа хуряажа, бодолгото!юн шарай узуу- 
лэн хэбтэбэ. Эсэстээ, амалба:



— Шинии намтай хамта ябахые зубшевхэгуй, Сэсэгни!
— Тиихэдэнь юу хэхэ болоно бэлэйб?
— Намайе Эхэ осон уруум эльгээхэгуй тушаа оролдолго 

гаргаха болонош.
— Ойлгостой, шагни. Теэд шинии эндэ улэхые госпита 

лиин дарга хэзээшье зубшрехэгуй оролдолго гаргаха. Тиигэг;- 
шье 1тань энэ хэрэгтэ Ьайн танил эмшэдээ элсуулхэб.

— Бухы шадалаа хэрэглыш даа, инаг хайрата Ссэсэгни!
— Тпигэхые оролдохоЗ. Цыбиков Дугар хэр ябанаб? Ууш- 

ханнннь Ьайн гу?— гэжэ Сэсэг Содномойнгоо нюдэ уруу хараба.
— Ехэл ядарна хэбэртэй. Тиигээшье haa энээнээ тэсэжэ, 

шудев зуужа, фашистнуудые сохихоороо болоно.
— Ехэл хундэ хун гэртээ бусаа бэлэй даа.
— Шулуун шэнги хатуу бэетэйл хадаа хул дээрээ унды- 

геед, ушее дайсаниие Ьунввхэ талаар хун бухэнЬве ехэ юумо 
хэнхэй. ЕЬотойл ульгэрэй баатар гэжэ Дугарые нэрлэжэ болоно.

— Ульгэрэй баатар хадаа юу хээ юм бэ?
— Фашис табяад гаран танкнуудые ехэ буугаараа Ьунвегев.
— Ямар нэгэн юумэ Ианаашалаа haa, шудев зуужа орошо- 

дог бэлэй даа.
— Мунвешье тэрээнээ табяагуй.
— Тиимэл хадаа убшэн улбэр гэгдэжэ, гэртээ бусаашье haa, 

дахин фронт хурэжэ ерээ ха юм даа,— гээд, Сэсэг Ьанаа алда- 
на.— Али Дарпматайгаа угэ хуурээ ойлголсоогуй баижа болоо 

ха гу?
— Тиимэшье юумэн байгаагуй юм хаш.
— Цыбнковтэй ямар нэгэн муу юумэн тохеолдоогуйл lma

Ьайн байгаа,— гэжэ Сэсэг дуугараад, Ьуулдэнь нэгэ хэдызоггэ- 
Иэн хойноо ургэлжэлуулбэ. — ИандарЬан ажахые 11эргээн бод- 
хоохын тула Дугартал хунууд хэрэгтэй байха.

— Хул дээрээ бусаал Ьаань, тэрээниие колхозой туруулэг- 
шээр дахин Ьунгаха байха. ТннмэЬээ Дугартай ямар нэгэн муу 
юумэн бу тохеолдоЬой даа гэжэ бухы сэдьхэлЬээ хусэнэб. Энэ 
гал туймэр coohoo элуур мэндэ гараха бэзэ гэжэ этнгэнэб.

— Дугарай элуур мэндэ гарахань болтогой!.. Ондоо нюта- 
гайнгаа хэн нэгэнтэГ^ уулзаагуй гуш?

— Сэсэг, Утаата нютагай хубуун Дугарай батарейдэ ехэ
6yyraii расчедой команднраар дайлалдана.

— Хэн хаб?

— Нима Ванников.

— Нима Ванчикоп?!— гээд, тэрээниие Ьанаандаа оруулхые 
оролдобошье, таннхагуй байЬанаа Сэсэг 0 11Лгожо дуугарба. — 
Бн тэрээниие мэдэхэгуйб. Санагада практика гарахадаа хараа- 
гуйб.



—  Мэдэхэгуйш. Ьаял хори хурэжэ ябаЬан хубуун. Угэхуур 
усеентэй, оройдоошье худэлдэхэгуй, нэгэл пэнтэгэр хара хубуун. 
Ванчинай Ш ираб убгэниие мэдэхэ гуш?

—  Нэгэ саб сагаан толгойтой убгэн хаш. Х араа Ьэн хаб.
— Сэсэг, ушее Санага нютагай нэгэ хун Дугарай батарей- 

дэ бии.
— Хэн бэ? Тугаарай энээн тушаа юундэ хэлэнэгуйбши?!
— Гэлэг-Жамса.
Хэн Гэлэг-Жамса байНыень Ьанаха гэбэшье Сэсэг шадангуй:
— Хэн Гэлэг-Жамса хаб?— гэжэ Ьураба.
— Турмэ шоронНоо штрафной батальондо эльгээгдээд, тэн- 

дээ муу бэшээр дайсанине сохиИонойнгоо тулее табнгданхай. 
Тиигээд манай дивизидэ булэг тиимэшуулээр эльгээхэдэнь, Ду
гарай алба хэдэг батарейдэ эльгээхыень дурадхаа хум.

— Содном, ши наЬатай болоходоо, худалаар хэлэжэ hypa- 

ж а байна хэбэртэйш.
— Юун дээрэЬээ тиигэжэ хэлэбэш?

— Тэрэ Шагдарон еертэнь тон дутэ байИан фашистнуудай 
урдаЬаа буу барижа, хэзээшье сохилсохогуй. Совет ажаЬууда- 
лые хэзээшье хамгаалалсахагуй. ТиимэИээ худалаар хэлээгуй- 
дее хайшан гэнэбши?!— гэжэ Сэсэг инагайнгаа хэлээшэдэ орой- 
доо этигэбэгуй.

— Сэсэг, бн шамда нэгэшье удаа худалаар хэлээ Иэн ха 
губ?— гэжэ Бааторов хэды даруу номгоншье haa, сухалдахаЬаа 
тээ наагуур асууба.

Сэсэг Содномойнгоо нэгэтэшье худалаар хэлэЬые толгой- 
доо оруулха гээд Ьанабагуй. Тиигээд:

— Теэд нюдарган Гэлэг-Жамса Шагдарон фашистнуудые 
сохилсоно гэхэдэш, энэшни толгой соом орой багтанагуй. Тэрэ 
шудхэрые орой хараагуйб. Минин Санагада ерэхэдэ, тушаа гда- 
haH байгаа хаш.

— Дугар хэлэхэдээ, Шагдарон муу бэшээр фашистнуудые 
сохино гэдэг.

— Инагни, тнихэдээ Санагын эгээ томо нюдарган Ьайн
тээшээ залараа гээшэ гу?— гэжэ Сэсэг асуубашье, харюу хулеэн- 
гуй ургэлжэлуулбэ.— Тэрэ шудхэр хэзээ нэгэтэ муугаа харуул- 
haH лэ байха. "

— Ш и магад зуб хэлэнэш: тиигэЬэншье байжа болохо.

— Бил тэрээндэ хэзээшье этигэхэгуйб.

— Шагдарон намЬаа нэгэтэ иигэжэ асуугаа юм: фашист
нуудые дайн байлдаан соогуур сохиЬонойм тулее Санага ню
тагай хун зон урданайм ябадалые хулисэхэ ха гу? Ши юун 
гэхэбши энээн тушаа, Сэсэг?



— Ш и еврее юун гээбши?—гэжэ харюусахын орондо Сэ
сэг Ьураба.

— Фашистнуудые Ьайнаар сохео хадаш хулисэхэ гээб. 
Тиихэдэм энээн тушаа санагаархин хаанаЬаа мэдэхэб гэжэ 
1юнирхоо.

— Содном, 6alia юун гээбши?
— Дугар, ушее Нима Ванников дуулгаха гээ Ьэм.
Сэсэг юушье дуугарбагуй. Гансал Гэлэг-Жамсадал нюдар-

ган зуун наян градусаар Ьайн тээшээ хубилаа гээшэ гу гэжэ 
Сэсэг eepheeH асуун, энээндээ ямар нэгэн харюу бэдэрэн, зог- 
сожо байба. Тиихэдээ Содномойнгоо магнай уруу ЬанжашаЬан 
уЬыень гэдэргэнь эльбэсэгээн, нэгэл жэгтэй илдамханаар хара
на. Шагдароной дайлалдаЬан тухай, дайсаниие щэн зоригтой- 
гоор coxuhoH  тушаань Санага нютагай хун зондо хэлээ haaH b, 

тэрээнэй урдын муухай ябадалые хулисэжэ, тэрээндэ еерын 

хун шэнгн хандаха ха гу?
Уудэ дэлижэ, сестра басаган шагаагаад:
— Нухэр подполковник, танай дивизиин командир генерал 

Сулоянов!— гэжэ дуулгаба.
— Генерал Сулоянов! — гэжэ дуугараад, командирайнгаа 

еертэнь ерэЬые абаЬаар ойлгожо, Бааторов Сэсэгээ шэртээд нэ- 

мэбэ.-—Сэсэг, гараад байхаш гу даа.
— Шинии командир генерал Сулояновые харахаа хусэЬэб. 

Зубшеегыш даа.
— Тон аягуйл, Сэсэгни.
— Генерал Сулоянов еерео Ьамгагуй аал, тиигээд Ьамга- 

дые узэн ядадаг юм гу?!— гэжэ Сэсэг еерынгее дошхон абари 
зангые харуулба. Юуб гэхэдэ, басаган ябахадаа, эрид хатуу 
зан абаряараа хэнииешье халтираадаг байгаал. ©ерыень олон 
лэ удаа хни талада Ьуулган алдаЬан юм. Юрдеел харсага мэ- 

тэ монсойшоод лэ, Сэсэг добтолгодо орошодог бэлэйл. Тургэхэн 
ЛЭ ХОЛОДОХОЬОО ОНДОО юумэн УЛЭДЭГГУЙ Ьэн шуу.

Инагайнгаа мунее энэ дошхон талаяа харуулжа эхилЬээрнь 
тухайлжа, юуншье гэжэ аргадаашье Ьаань, еерынхеэрээ болохо 
байЬыень ойлгоод, юумэ хэлэЬэнэй улуу гэжэ Содном Ьанашаба.

Коридор соо генерал Сулояновай будуун хоолой хунхннэ- 
бэ. Тэрээнтэй госпиталиин дарга гу, угышье Ьаа, эмшэдэйхэн 
нэгоп ябалсана еЬотой.

— Нухэр генерал, подполковник Бааторов энэ палата соо, 
— гэхэнь газааЬаа соностоно.

— Таанар ажалдаа ошогты, бн ороЬуу,— гэЬэн Сулояновай 

будуун хоолой хунхинэбэ.

— Болоно, болоно.
Палатын уудэн турд гэжэ дэлигдээд:



— Болохо гу?—гэжэ Сулоянов хунхинуулбэ.
— Болохо, нухэр генерал,— гэжэ убгэнэйнгее тулее Сэсэг 

харюусаба.
Генералай оромсоор:
— Нухэр генерал, убшэн Бааторовые эмшэн Бааторова 

эмнэнэ,— гэжэ Сэсэг элидхэбэ.
— Эмшэн Бааторова!.. Содномой инагынь шуут. Содном 

Гэрэлтуевич танай фронтын дэргэдэхн госпитальдо ошохо гэжэ 
хэды оролдооб даа. Теэд дайн байлдаан соогуур суляень олдоо- 
гуй. Энээнэй *тулее нухэр Бааторова нухэрее, мун 6aha намайе 
хулпсэнэ бэзэт,— гэжэ гуйн Ьагад хэлээд, генерал гараа угэжэ 
мэндэшэлбэ. — Мэндэ сайн, Сэсэг!

— Мэндые айладханаб, нухэр генерал!— гэжэ Сэсэг унжэ- 
гэн заахан гараа угэжэ байхадаа хэлэбэ.— ХаанаЬаа минии нэ- 

рые мэдэхэ юмта?
— Бааторов Сэсэгтээ ошохо гэжэ гурба гу, али дурбэ удаа 

табилга абаЬан аад, хулеэдэагуй ушарнуудай тохеолдоЬон дээ- 
рэЬээ нэгэшье удаа тандаа ерэжэ шадаагуй юм. Тиигээд лэ та
най нэрые мэдэхэ болоо хупби,— гэжэ генерал хунхинуулЬэнэйн- 
гээ удаа Сэсэгые зулгыханаар шэртэЬэн хойноо харасаяа Баа
торов дээрэ тогтоожо, тэрээнине гэтэн дуугай байд гээд, хоолой- 
гоо заИажа нэмэбэ.— Зай, мэндэ амараар. Содном!

— Мэндэ сайн, Мустафа Шарипович!
— Бухы бэешни хубхыжэ хабдашанхай, тпммэЬээ «жар- 

галдаа» дашуурЬан хун хэбэртэйш. Содном!
— Нээрээшье, губ хэлэбэт: бухы бэемйи мэдээгуГг

Ттээ «жаргалдаа* дяшуурЬан хун гээшэб!— гээд, нюдэдтее бии 
болоЬон нелбо1юо аршаха шадалгуйдоА Бааторов голхорхо юм.

— Зай, Содном, зорюута нааданшаа дуугархада, элдэб 
эреэнээр бу огас. Ши еерее байлдартайгаар хэгдэ^эн тагнуулые 
харахам гэжэ минии хориЬоор байтар тумуулжэ ошоо бэлэйш 
даа. Тэрэгуй haa, иимэ юумэн болохогуй байгаа.

— Бн энлэ еерынгее иишоод хэбтэЬэнэй тулее хэнпиешье 
оэмэлнэгуйб. Иигээд лэ намда дайн байлдаан дуурээ гээшэ ааб 
даа,—гэжэ Содном уярЬан хоолойгоор дуугарба.

— Содном. шинии хул дээрээ гаратаршни, фашистнуудые 
Ьалгаахабди. Тнигээптье haa, шамда элуур энхэ болоод байха- 
дашни хэхэ ажал гуйсэд олдохо. Али ажалгуй болошоно губ 
гэжэ айна ха гуш?!. Бидэнэй хэхэ юумэн дуурэн байха.

— Энээн тушаашье Ьанаата болоногуйлби даа, Мустафа 
Шарипович.

— Бн ойлгожол баннаб, теэд зугаахинайхи гэжэ дуугараа 
хун губ даа. Энэ дайн байлдаанай дурбэн жэлэй туршада до- 
ройтон муудаЬан ажахыгаа Иэргээн бодхоожо, хул дээрэнь та-



бихын тула удаан саг соо шударгыгаар худэлхэ болохобди. 
Содном, тиимэЬээ эсэтэрээ худэлхэ ажал бидэндэ байха.

— Мустафа Шарипович, энээниие ойлгожол хэбтэнэб.
— Содном, манай дайшалхы позициЬоо алад гарахагуй 

гэЬэн захиралтатап сшоЬсн аад, энээниие дуургэлтэ болгонгуй, 
байлдаатайгаар хэгдэЬон тагнуулда гаралсаЬанайш тулее гене
рал Чуйковто дуудуулаад, тэрсэнЬээ донгодолго абаад ябанаб, 
— гээд, генерал дуугай болобо.

— Намайе ямарааршье хэЬээхэ эрхэтэйт, нухэр генерал, 
— гэхэЬээ ондоо уэлэхэ юумэн Содномдо олдобогуй.

— Теэд мунее тургэн эдэгыш даа гэхэЬээ ондоо юу хэлэхэ 
бэлэйб даа.

— Ьайн лэ гээшэт, нухэр генерал.
— Зай, баяртай, Содном,— гээд, Сулоянов толгойень эльбэ- 

сэгээн ургэлжэлуулбэ. —Бидэнээ мартангуй бэшэжэ байгаарай. 
Зай, Сэсэг, баяртай!

Тиигээд лэ генерал дохиЬоор, палатаЬаа гараба.

6

Капитан Цыбиковэй батарей арай шамай Зелов добын 
зуун эрид хажуу еедэ нилээн дээрэ хуртэр гаража, дайсанай 
opxiihoH нууга соо дайшалхы позици эзэлээшье Ьаа, саашаа 
алхамшье ябажа шадахаа болишоо. Энэ олон зуугаад ехэ буу- 
пууд ба танкнуудые газар уруу зоожо бухэжуулжэрхиЬэн до- 
бые гарта оруулхань тиимэ бэлэн химэ бэшэ хаш. Атакада бо- 
до!юн еэрэгшэдые гал туймэреер угтажа, манайхин газар уруу 
шурган орохо баатай болоно.

Нилээн урагшаа гаража урьдэЬэн Цыбиковэй хоер буугай 
расчедто да11сан мунее бухы сохилтоео шэглуулнэ. Добтолго- 
нууд соогуур нэгэ буугаа алдажа, оройдоол хоер ехэ буутай 
у л не. Хэды тэрэ буугаа алдаашье haa, расчедынь гээлтэ хорол- 
тодо opooryii тула мунее тэдэ сэрэгшэдынь нугее хоер буугайн- 
гаа расчедуудта хубаалдаад, тэдээнээ гуйсэд хангажа шадана.

Дугар тон хэсуу байдалда ороошье Ьаа, мунеедэрэй тур- 
шада дайсанай олон атакануудые гэдэргэ сохеод, тэдээнэй 6aha 
шэнээр атакада бодохыень хулеэжэ, яажа угтаха тушаагаа Ьа
наата болоно. Тэрэ Ьамбаандаа Гэлэг-Жамсын зан абариин нэ- 

гэл ондоо боложо хубилЬые обеорон, энэ шудхэртэй юун боло- 

шоо хаб гэжэ буришье Ьанаата болохо юм. «Шоные хэды эдеэ- 

луулээшье Ьаа ой тээшээ» гэжэ ороолоншни тэрьедэн, дайсанай 

талада орохоо байгаагуй юм гу гэжэ 11анахалаараа, буришье



Ьанаата болон, ухаа алдажа, hyyxa байха газараа олохоо боли- 
шоо шахуу. Тиигээд бу тургэдэ гэжэ еертее хандан, элдэб эсээр 
бу дуугаржархи гэжэ бэеэ барнхые оролдоно.

Сержант Нима Ванников бии боложо:
— Нухэр капитан, танай хажууда нэгэ заа hyyxue зуб- 

швегыт!— гэжэ хандабе.
— hyy, Нима,— гээд, нуугын оеортохн снарядуудай хайр- 

саг тээшэ заагаад асууба.— Нима, айнагуй гуш?
— ЮунЬээ?
— Фашистнууд тон дутэ. ТэдээнЬээ.
— Айгаа, айгаагуйшье хадаа хаана ошохобшн даа. Гэдэр- 

гээ гаража шадахаа болеобди. Гэлэг-ЖамсаЬаа айдаЬам хурэнэ.
— Юундэ тзреэнЬэ® айгаа юмши, Нима?
— Тэрэ орой дуугархаа Ьаянай болинхой.
— Дуугуй болоходонь, юундэ айгаа юмши?
— Айна гээЪю ха. Бидэнине хаяад зугадана ха гу гэжэ 

айнаб.
Нимын хэды угэ хуур усеентэйшье haa гу, угышье haa 

хэбтэЬэниие бодхохогуй тубшэн. даруушье haa, Гэлэг-Жамсын 
зан абарида болоЬон хубилалтые обеоржо, Ьанаата болоЬоорнь 
тухайлжа, тон Ьубэлгэн хубуун хаш гэжэ тобшолол хээд, энээн- 

дээ Дугар баярлаха юм.
УнгэрЬэн жэлэй Ьуул багаар Ниматай ушарЬаниинь Дуга

рай толгойдо тобойсо бии болоодхибо: хэды сержант нэрэ зэр- 
гэтэйшьеЬаа, хэдэн орден, медаляар шагнагдаЬаншье haa, нэ- 
гэл гулмэрхэн ухибуун мэтэ узэгдее бэлэй. Дугар удаан соо 
хубууе ухибуун мэтэ тооложо ябаа. Харин мунее тэрэ бэеэ 
гуйсэд хусэЬэн эрын туйлда хурее. Дала мурнуудынь арбайгаад, 
бэень будуужэн маряажаа. Угэ хуурыньшье хунхинуур болон- 
хойл. Захиралта юумэшье расчедойнгоо хубуудтэ угэхэдее, eho- 
тойл командирай шэнжэ ороо. Юрдее дайн байлдаан гээшэ 
хуниие тургэн лэ бадайруулан хубилгадаг ха юм даа гэЬэн 
тобшолол хэбэшье, Цыбиков асууба:

— Нима, Шагдароной дуугархаа болиЬоной шалтагаан он
доо байгаагуй юм гу?

Ванчиков абаЬаар харюу угэбэгуй. Тиигээд толгой соогоо 
бии боло!юн ушее нэгэ Ьэжэглэлээ хэлэлтэй ха гу, али угы гу 
гэжэ нэгэ хэды соо тоэлмэрдэбэ. Эсэсэй эсэстэ, хэлэхэ гэ
жэ шиидэбэ:

— Тэрэ дайсанай тала уруу тэрьедэн ороно ха гу, гэжэ 
айгдана.

Дугарай еерынь толгой соо туруундээ ходо орожо байЬан 
зуйл сержантын хэлэЬэндэ Ьухеер сохюулЬандал боложо, тэрэ 
дороо муудашаба. Шагдарон угэ дуугуй болоходоо, ямар ар-



гаар дайсанай тала уруу орохо тушаагаа шэбшэнэ ха гу?
Гэлэг-Жамса дайсанай тала уруу тэрьедэн ороходоо, ямар 

юумэндэ найдажа болохоб? Фашиетнууд еерыень сагааруулха 
гэжэ Ьаиана ха гу? Тэдэ ееЬэдее хосорон Иалахын туйлда ху- 
реед байхадаа, хан гэхэ хахад сагаагуй амитанда анхарал 
хандуулха сулее тэдээндэ байха ха гу? Энээндэ орой найдал- 
гуй. Магад Шагдаронпие сэрэгшэдэй хэн нэгэн муулуулжа бо- 
лсо ха гу? Теэд хэн типгэжэ болохоб? Угы даа, тиимэ юумэн 

байгаагуй.
— Шагдарон дайсанай тала уруу орохогуй,— гэжэ Дугар 

толгой соохидоо орходоо тад Иеергэ юумэ дуугарба.—Бил энээн

дэ этигэхэгуй байнаб.
— Ойлгостой. Нухэр капитан, ябахада болохо гу?

— Болохо.
Ннмын хурэжэ ерэхэдэ, туруундээ верынь зараса ябаИан, 

мунее капитан, ушее батарейн командир тушаалтай Дугартай 
сержантын юун гэжэ хеорэлдэИые тухайлан тобойлгохо гэжэ 
Шагдарон толгойнгоо шурэбуудые урилдуулна. Тиигээд мунее- 

дэр туруушынхнеэ дуугарба:
— Юун Иониниие дуулажа ерэбэш, сержант?
— Ьонин хомор. Зелов добын энэ эрид ташалангые яажа 

дабаха тушаагаа капитан Ианаата болоно,— гэжэ Нима Ьанаан- 
Ima абаад дуугарба.

— Энэ добын ташалангые дабаха гээшэ тон хэсуу асуудал 
мун. Ианаата болонгуй байхын ямаршье аргагуй,— гэжэ Ш аг
дарон Ианаата болоИондол дуугарба.

— Тон зуб даа,— гэжэ нугеедэеэ дэмжээд, ушее юу хэлэ- 
хэнь ааб гэжэ Нима дуугаа хуряаба.

Теэд харюудань Шагдарон аб-шэб болошобо. Тиигээд юун
шье тухайб даа Ьанаата боло1юн шарай узуулэнхэй 11уухадань, 
юушье амалхагуйнь гэжэ ойлгон, Нимашье ушее дуугарбагуй.

Бодото дээрээ Шагдаропой толгой соо тон аюултай тусэб 
зохеолгон боложо байгаа: дайсанай талада ороо юм haa, гэр- 
тэхюултэеэ уулзаха болзорынь гу, замынь тон дутэ болохо гээ
шэ. Хэрбээ энэ Зелов добо дээрэ бэеэ тушаажархео юм Иаань, 
еерыень амиды мэндэ эзэдтээ хургэхэ гу гэЬэн асуудал Гэлэг- 
Жамсын Ианаа сэдьхэлые зобоохоороо болоно. Диилдэжэ бай
гаа хадаа туруушын фашис совет сэрэгшэдые усееруулхэ зо- 
рилготой еерынь гараа ургэхэтэйнь адли тоншожорхихо гу?

Гэб гэнтэ Шагдаропой толгой соо шэнэ зуйл бии болобо: 
Зелов добо дээрэ бэеэ тушаажа болохогуй, юуб гэхэдэ, эндэЬээ 
еерыень эгэдтээ бурпн бутэн ямаршье ушарта хургэхэгуй. Ушее 
ееЬэдынгее ехэ буунуудай гу, бомбонуудай сохнлтодо орожо, 
хосорон Ьалахадаа болохош. ТиимэНээ Берлин дээрэл энэ Ьанаа-



шалгаяа бодото байдал дээрэ бэелуулхэ шухала. Тиихэдэ еерынь 

тэрьедэн, дайсанай талада ороЬые модэхэгуйн тула хул дээрээ 
ябаа Ьаань, Дугарые Ьалгааха болоно. Нима еер тушаань ба- 
гые мэдэнэ. Тэрээндэ гараа ургэхэ, ургэхэгуйгее бодожо узэхэ 

шухала.
Тиирээд Шагдарон юун тухай бодолготоЬыем Дугар тааба 

мэдэбэ ха гэжэ Ьанамсаараа, энээнЬээн айн Ьурдэжэ, тарайжа 
хэбтэшэн алдаба. Теэд нилээн болоод, дайсанай талада орохо 
гэЬэн зуйлдее дахнн бусана. Хэрбээ фашистнуудай талада ороо 

юм Ьаань, амиды мэндэ американецуудтэ хургэхэ ха гу гэжэ 
Шагдарон ©ерЬеен асуугаад, энээндээ харюу олонгуй, тэшэ 
ядана. Американецуудтэ хургэгшье гэе даа, теэд Ьамгандаа гу, 
ухибуудтээ хурэхэ арга оложо шадаха губ гэЬэн бололдо абтан, 
буришье зобоно.. Энээндээ- харюу оложо шадахагуй бай!1андаа 
буришье муудана.

- Штрафной батальонЬоо хамта иишэ ерэЬэн наЬажаал сэ- 
рЭгшэтэй Ьаяшаг уулзахадань: «Шннии нюдарган хадашни 
дайсаниие сохюулжа сохюулжа, амиды мэндэ улее Ьаашни, 
ямаршье ушарта дахин шамайе турмэ шорондо Ьуулгахаараа 
Ьуулгаха!» — гэжэ хэлэЬэншшь Шагдароной толгойдо орошобо. 
Тиигэжэ турмэ шорондо Ьуужа байхынгаа орондо юунииньшье 
болобол болоно бэзэ Гээд, бэеэ тушаахаЬаа ондоо юуншье угы 
гэЬэн тобшолол хээд, ямар аргаар энээнээ бэелуулхэ тушаагаа

• бодожо узэхэ гэжэ шиидэбэ.

Нэн туруун америкын тагнуулда алба хэхээр ороод, тэндэ- 
Ьээнь тагнуулай хэрэгээр Монгол уруу эльгээлгэхээ оролдохо. 
Монгол уруу орожол абаа Ьаа, тэндэхи уужам талын хагда 
ногоон соо шэнгэшэхэдэнь, еошлень хаанаЬаа американецууд 
олохоб гэжэ толгой соогоо ороЬон зуйляе бодото байдал дээрэ 
бэелуулжэрхеод байЬандал бодолготоно. Тингээд ами наЬанайн- 
гаа хоердохи хахадые амгалан тайбан ажаЬуудалда жарган 
унгэргво Ьаа болохол байгаа.

Хэроээ Цыбиков Дугарые Ьалгаагаагуй Ьаань, бэеэ тушаа- 
Ьыень заятагуй мэдэхэ. Тиигээд «Нюдарган Гэлэг-Жамса Ш аг
дарон шоно арьяатанЬаа долоон -доро амитан»,— гэжэ нюта- 
гаархиндаа хвврэхэ. Шагдароной еерынь шуЬанай гу% турэлэй 
хунууд энээнние дуулахадаа, оертэнь зорюулЬан муу муухай 
хараялнуудые хэлэжэ, амиды хорхой шумуул боложо Ьалаг гз- 
жэ хусэхэл. Энэнь тон аймшагтайл. Энээн тушаань Санагада 
хэндэшье дуулдахагуйн тула дайсанай талада орохоЬоо туруун 
капитан Дугарые харгыЬаа сайсуулха гээшэ шухалын шухала 
зуйлнуудэй нэгэн болоно. Теэд ямар аргаар тэрээниие Ьалгааха 
тушаагаа боложо узэхэ хэрэгтэй. Тэрээниие тиимэ бэлэхэнээр 
усадхахагуйш. Хододоо хажудаа хунуудтэй ябадаг. Тэдээнэйнь



хэн нэгэндэ еерынь, ондоогоор Шагдароной, алхаса бухэниие 
херхоор адаглаха тушаа даабари Цыбиков яахадаашье угэЬэн 
байха. ТиимэЬээ тэрээниие бэлэхэнээр Ьалгаагаадхихагуйш, 
Илангаяа Берлин дээрэ ямар нэгэн таатай зохид ушар тохеол- 
дохо бэзэ гэжэ Шагдарои этнгэнэ. Али дэмы Дугарые Ьалгаг.- 
гаад, дайсанай талада орохо гэжэ хорхойтоно гу? Теэд тэрэ 
штрафнойЬоо суг хамта ерэлсэЬэн сэрэгшэнь Америкые диваа- 
жанай орон гээ хамнай; тэрээниие хараха узэхэ дураниинь 
Шагдарондо яашгуй хурэхэ юм. Энэ нэгэдэхинь. Хоердохинь, 
ямаршье эрхэ байдалда Монгол уруу орохоо оролдохо. Энэ 
хоердохинь. Мунее дээрээ ондоо юуншье хэрэггуй. Теэд эдээнэй 
тулое юундэ капитан Дугарта гар хурэхэ гэнэ хаб? Юундэ? 
Таатай зохид харюу олопгуй, Шагдарон баЬал 11анаата боложо 

зобошобо.
Тиигээд фронт дээрэ Цыбиковтэй уулзаЬаниинь, хамта дай- 

сан фашистнуудые сохижо эхилЬэн саг11аань хойшо еертэнь 
гансал Ьайнаар хандадагынь Шагдароной Ьанаанда ороодхибо. 
Иимэ энэрхы сэдьхэлтэй хун фашистнуудые сохнхо талаар еер- 
тэйнь адли тооной ябаЬан еертэнь, ондоогоор’ хэлэхэдэ Гэлэг- 
Жамсада, мууе хургэхые оролдохо аал? Хэрбээ Дугар вер ту- 
шаань мууе 1тнажа ябаа юм liaa, хамта фашистнуудые сохи- 
Ион хухасаа соогоо ямар нэгэн аргаар арЬыень хуулаЬан лэ 
байха Ьэн. Мууе Ьанажа ябаагуйнь лабтай. Хэрбээ тингэжэ ha- 
наяса ябаа юм liaa, тэрээнэй эхэ эсэгын газааЬаа тугалтай унеэ- 
ень намнажа ябашаЬан тушаань ямаршье ушарта Иануул11ан 
байха бэлэйл. Тиихэдэ Дугар арба гарашоод ябаа юм. YI1 0 0  Ьа
нажа ябаа юм liaa, энээн тушаагаа ЬануулЬан лэ байха бэлэй.

Нилээн олон фашистнууд нууга соогуур маряаЬаар дутэлжэ 
яйабад. Батарейн бухы сэрэгшэд, тэдээнэй тоодо капитан Цы
биков, нуугын нугаляада бэеэ нюун, фашистнуудые буудахаа- 
раа болоно. Сержант Ванников буудаха Ьамбаандаа еер тээ- 
шэнь хараад лэ абаха юм. Дугарай даабаряар еерынь хойно- 
Ьсо харуулЬалдаг ха гу гэЬэн Ьэжэглэл. Гэлэг-Жамсын толгой 
соо зуралзаадхиба. Тиигээд фашистнуудые буудангуй, миин 
нууга соо ЬууЬанаа ойлгон гэхэдээ, Шагдарон нууга соогуур 
хорожо ябаад дутэл!1эн фашистнууд тээшэ нэрэ Ьэегуй буудажа 
оробо.

Сэрэгшэдэй аадар мундэртэл туулгаар угтаашье Ьаань, фа
шистнууд яашгуй олоороо шахап орожо ерэбэд. Манайхнн дээ
рэ дээрэЬээнь хэдэн гранатануудые ябуулбад. Тиигээшье !1аань 
хэдэи фашистнууд ходорон гараад дутэлбэд.

Фашнстнуудтай гар тулалдаан бусалшаба, Хэдэн минутый 
•гуршада ургэлжэлЬэн тулалдаан соогуур фашистнуудые Ьал- 
гаажа шадабад.



Оршон тойрон гансал хууеэн шууяан соностсжо, Дугарай 
шэхэ дулинруулнэ. Энээгээр тухайлжа, Зелов добын зуун ха- 
жуугай эрнд ташалангай тулее шанга тулалдааи болоно гэжэ 
тэрэ ойлгоно.

Дугар зали абахадаа, гэдэргээ эрьежэ хараб*. Гэлэг-Жамса 
нуугын хана тушеед, гунхашоод Ьууба.

— Гэлэг-Жамса!.. Гэлэг-Жамса!.. — гэжэ хашхарИаар, Ду
гар гуйжэ ошохотойгоо адли Шагдаронпие худэлгэжэ оробо.

Гэлэг-Жамса улэ мэдэг шодэдее онгойлгоод:
— Дугар, намда муу Ьананагуй гуш? — гэжэ арай дуулда- 

хаар шэбэнэбэ.
— Юундэ муулаха болообиб?! Дайсан фаншстнуудые 

сохихо талаар еерыгее гансал Ьайн талаЬаань харуулааш. Tirn- 
мэЬээ муу liaiiaxa ямаршье шалтагаан угыл.

— Муу Ианаха шалтагаан бии даа.
— Тиимэ ямар шалтагаан бэ?
— Минии гэм зэмэ ехэ. Колхоз эмхидхэЬэп туруушытнай 

жэлнуудтэ хэды хоро хургея бэлэйб! Энээшше Ьанана еЬотойш, 
Дугар.

— Санагын хун зондо хэЬэн гэм зэмэеэ фашистнуудые 
сохижо сагааруулаа бшууш.

— Энээн тушаам шотагтаа дуулгаарай, Дугар! — гээд, тол- 
гойгоо Нанжагад гуулээд, Шагдарон гунхашаба.

— Гэлэг-Жамса! Гэлэг-Жамса!..
Харюу дуулдабагуй. Дугар ИудаЬыень баряад узэбэ. Юун

шье угы байба.

Дугар пилоткоео абаад, нэгэ хэды соо зогсобо. Тиигээд:

— Гэлэг-Жамса, тоонто Санагадаа бусаха хэды дуратай 
бэлэйш даа. Энэ хусэлее бэелуулжэ шадаагуйшье haa, еерынгно 
урданай гэм зэмые сагааруулжа шадааш. Амиды мэндэ шота- 
гаа бусаа haa, энээн тухайш Санагын хун зондо дуулгахаб. 
Минии хуроягуй haa, Нима дуулгаха. Хэрбгэ Нимын...— гээд, 
Дугар аман дээрээ ерэНэн угэеэ хэлэнтуй нэмэбэ. — Содном Баа
торов шинш: дайсаниие Ьайсахан сохнЬон тушаа дуулгаха.

7

Цыбиковэй батарей Берлинэй тулнв болоЬон байлдаанууд 
соогуур орой сулоьгуй тулалдана. Берлнндэ сумэрэн opohoii 
сагЬаань хоншо олон тоото аюулда ороошье haa, амиды мэндэ 
гаралсаад лэ байЬандаа Дугар баярлабашье, олон сэрэгшэдээ 
гээЬэндээ голхорно. Энээнээ Ьанан гэхэдээ, хуухынь уЬэд зариин 
бодошоходол гэнэ. Юрдое батарейн командир боло!юн carlma



хойшо тэрэ олон лэ эрхим нухэдее, хэдэн ехэ буунуудаа гээгээ. 
Зелов добын тулее болоЬон байлдаанууд соогуур оройдоол хоер 
ехэ буунь, еертэйнь зургаан сэрэгшэ улее ха юм.

Энэ Федор Федоров гэжэ залуухан хубуун дивизиин штаб- 
liaa ерээ. Хорин зургаадахи ондо Саратовай областьдо турэЬэн 
?ам. Нюур шарайень харахада, угжаа уралЬаа абажа урдеэгуй- 
дэл узэгдэнэ. Теэд Ьубэлгэн ухаатайень хэлэхэ гут! Энээхэн хэ- 
дыхэн хоногой туршада ехэ бууе табан хургандаа адли мэдэхэ 
болоо. Ехэ бууе залаха, буудаха, Ьомолхо талаар хуушанай ар- 
тиллернстнуудЬаа дутахаа болео. Ш уран бэрхээрнь, энэ тэрэ 
юуыэ хэхэ бутээхээрнь ханажа садахагуйш. Тургэн гээшэнь ар- 
гагуй. Хэды тиимэшье haa зан абаряараа гу, али бухы маягаа- 
раа ухибуун лэ хадаа ухибуун. Энеэн хухижэ гу, дуулажа наа- 
дажа байхань нэгэл жэгтэй. Эсэхэ сусаха гээшые орой мэдэхэ- 
гуй хун. Ухибуун ябахадаа энэ Федидэл шуран тургэн гээшэ 
11эн хаб гэжэ Цыбиков еер тухайгаа бодохо юм. Теэд унэн 
дээрээ худэлеэгуй, нозоо. нобшо бэлэй. Тиихэдэ сержант Нима 
Ванников энэ Феди^юэ гурбан наЬаар ахашье Ьаа, орой худэл- 
хэгуй, ямар нэгэн тугеэгтэл адлирхуу. Хунэй юумэ асуугаа Ьу- 
раагуйдэ, орой дуугардаггуй гэхэдэ алдуу болохогуй. Угэ дуу- 
гуйгеер хэЬэн юумэеэ хэжэл байха. Нима ушее ехэ буугаа ухи- 
буугээ найжалЬандал арш ажа арилгажа, бухы сулее сагаа зо- 
рюулха. Юрде» ямаршье ушарта буунь дайсаниие сохихоор бэ- 
лэн байха.

Пимын расчед!юо сержант еерее энэ Федор Федоровтой 
улвн. ТиимэЬээ Дугар эдэ хоерто туИалжа, тэдээнтэй адли ху- 
дэлнэ. Мунее тэдэ буугаа тулхин, усэд нэтэруугээр рейхстаг 
тээшэ тумуулнэ. Теэд дайсад гал дулеер шарбажа, урагшань 
ябуулнагуй. Тиигээшье Ьаань манай бухы сэрэгшэд усэд нэтэ
руугээр рейхстаг тээшэ тумуулнэд. Тэрээндэ хурэхэнь тон хэ- 
суутэй хэбэртэй: фашистнууд гэр бухэнэй тулее усэд нэтэруу- 
гэзр тулалдажа, манайхиниие орой урагшань ябуулнагуй гэхэ

дэ алдуугуй.
Ехэ буугаа тулхеэд, урагшаа арай жудхэжэ ябаашье haa, 

Федя пишаганажа орошобо:
— Дайсан хулЬеень буухань. Теэд дахяад хун турэлтэнэй 

ажаЬуудалЬаа дайн байлдаае гуйсэд усадхаха хэрэгтэй.

— Ехэл Ьайн юумэ хэлэбэш, Федя!—гэжэ Дугар хубууе 
дэмжэнэ. —Шамайе тиимэ эрхэ тулее'лэлгеер хангаг даа. Тэрэ 
ушарта юу хэхэбши?

— Нэн туруун капиталистнуудые газар дэлхэйн нюруу 
дээрэЬээ усадхаха захиралта угэхэ Иэм.

— Федя, тэдээниие ямар аргаар усадхахабши?

— Ямар аргаар?..— гээд, Федя хэлэхэ угэеэ, олобогуй.



— Капиталистнууд дэлхэйн нюруу дээрэЬээ угы болохом- 
най гээд, ееЬэдее харгыЬаа зайсаад угэхэ гу,— гэбэ Дугар.

— Тэдээниие гансал дайн байлдаагаар угы хэжэ болохо,— 
гэжэ угэ хуургуйгвер буугаа тулхижэ ябаЬан Нима дуугарба.

— Нухэр сержант, энээнЬээ ондоо аргагуй гэжэ гу?— гэжэ 
Федя Нима тээшэ хараад абаба.

— Би тиигэжэ Ьананаб.
Федя Нимын угэдэ этигэхэ дурагуй хэбэртэй. Ямар нэгэн 

захиралтын бии болоод Ьаань, капиталистнууд харгыЬаа зай
саад угэхэ гэжэ тэрэ ЬанаЬан байгаа хаш. Федиин шабжаргай 
буулгажа ябаашье Ьаань, Нима дахяад орой дуугарбагуй.

Цыбиков нэгэл юумэнЬээ Ьанаата болоно: буу дээрээ тээ- 
жэ хулиЬзн хайрсагуудтай снарядуудыень дайсанай Ьомон ту- 
даад бу тэЬэршэЬэй даа гэжэ наманшална. Тэдээнэй тэЬэрээл 
Ьаа, гурбууландаа хосорон Ьалажа болохо ха юм.

Фашистнуудай буудаЬан автомадуудай Ьомонуудай шаб- 
жаргайдахыень яагаадшье болюулхын аргагуйл.

Рейхстагта дутэлэн ошохо гээшэ мунее Дугарай батарейн- 
хидэй гол сорилго болоно. Тэрээндэ дутэлжэ шадаал Ьаа, тэ- 
рззн худар хэдэн Ьомо гаргажа, тэрээнэй ханада ееЬэдынгве 
сараа улвехэ Ьанаатай ха юм. Теэд рейхстагай хажууда ху- 
рэхын тула олон лэ дабаа гу, али бэрхэшээлнуудые дабаха хэ- 
рэгтэй. Оерынь батарейн хубуудэй хэн нэгэниинь тэндэ хурэжэ 
ошоол Ьаа болохо байгаа. Тоогуй олон бэрхэшээлнуудые даба- 
жа, тэндэ хурэхэ гээшэнь тон хэсуу асуудал. Тэрэ хуртэрее 
оерее унажа болохоб гэЬэн зуйл толгойдонь орожо, Дугап энээн- 
Ьээн сошоод, унашахынгаа тэндэ бэеэ барижа урьдэбэ. Илалтын 
хурэжэ ерээд шахуу байхада будэрэн унаха гээшэ хэды гэЬэн 
гсмдолтой, хэды гэЬэн мууб даа. Илалтын баяр баясхаланта 
удэрые еерынгее шуЬа мяхаар асаралсаад унашаха болоо Ьаа, 
хул исэхеер бэшэ зуйл ааб даа. Бодото дээрээ тиимэ аюулай 
тохеолдоо Ьаань яахабши! Энээн тушаа ямаршье ушарта еер- 
Ьеень зубшеел Ьурахагуй бшуу.

Дугар иимэ гашуудалтай зуйлеер толгойгоо зобоон, ехэ 
УРУУ ДУРУУ ябаашье Ьаа, бухы хусэ шадалаа элсуулэн, Нимын 
ехэ буу урагшань тулхилсэхэ юм. Гурбан хунэй энээниие тул- 
хихэдэ хундэ гээшэнь. Хэрбээ миин талада юм Ьаа, ЬууриЬаа- 
шье худэлгэнгуй байхадаа болохо Ьэн. Зугеер Берлинэй шулуун 
дэбисхэртэй гудамжаар тулхихэдэ бараг хунгэн шэнгил. Тиимэ- 
шье Ьаань гурбууланЬаань хулЬэ уЬан мэлмэрэн урдана. Яаш 
гуй ехэ тэнхээ гаргагдана ха юм даа. Дайн байлдаанай уедэ 
сэрэгшэ бухэнэй гаргаЬан хулЬэ уЬа суглуулаа хада океан да- 
лай боложо магадгуйл.

Дугар нэгэ заа зог гэхэдээ, кнлометровкоео гаргажа, хаа- 
на ябаЬанаа хараба. Ушеел нэгэ уйлсые хундэлэн гаража ша-



даа юм haa, рейхстагай дэргэдэхи талмайда гарахань. Карта- 
шьегуйгеер рейхстагай пунпэгэр дуулга тон элитээр харагдажа 
байна ха юм.

Теэд энээхэн нэгэ ^йлсые хундэлэн гараха гээшэ ямар нэ
гэн таматай жошээтэйл. Бгрлинэй гэр бухэн хэрэм болгогдон- 
хой байжа, сонхонуудаарнь буудахань аймшагтайл. Орой бзеэ 
хаанашье хоргодуулхын арга оноо гэжэ байхагуй. Буугайнгаа 
зуун хажууда хоронхой, тэрээнээ тулхинэд. Тиигээд уйлсын 
зуун гартахи гэрнуудэн хажуугаар урагшаа жудхэнэд.

Баруун гартахи гэрнуудэй сонхоор буудаЬан Ьомонуудай 
буугайнь баруун хажууда оноод, абяатайгаар огшолдохонь нэ- 
гэл жэхыдэЬэ хурэмвер лэ.-Теэд ямаршье ушарта урагшаал 
дабхнхаЬаа ондсо юумэн срой угыл. Урагшаа жудхэхэдеешье 
газар хороогоодхиногуйд: энэ тэрэ юумэнэй саана хорохо хор- 
годохо баатай болонод. Буугай Ьомонуудай эшхэрэлдэхээ бо- 
лимсоор, кэгэ хэды алхам дабхяад абагдана. БаЬал Ьомонуудай 
шабжаргай буухада, ехэ буугайнгаа саана хоргодон зогсоодхи- 
нод. Ингэжэ далан долоон аюулнуудые арай дабажа, рейхста- 
гай дэргэдэхи талмайн захада гаража ерэбэд. Ьомонуудай 
аадар мундэртэл шууялдахада, 6aha зогсохо баатай болобод.

Рейхстаг тээшэ дабхиЬан манай сэрэгшэд гудамжын шу- 
луун дээрэ зай талагуй хэбтэнэд: фашистнууд толгойгоо ун- 
дылгзхын аргагуйлгеед бууданад ха юм.

Дугарай батарейнхид ямаршьеб шулуун харшын саана 
хоер буунуудаа тодхобод.

— Нухэд, рейхстагай сонхонуудаар бидэниие гал дуле' 
сорьено. Тэдэ сонхо уруунь сэхэ буудаха болонобди. Зай, ху- 
дэлжэ эхилэе,— гээд, Дугар нэгэдэхи дабхарай уудэнэй хажуу- 
дахи сонхые хараадаа оруулЬаар дохибо.

Буунь ондогод гэжэ рейхстагай досоо снарядынь тэЬэржэ, 
утаан бадхашаба. Тиигэжэ удаа дараа хэдэн сонхо уруу нэ- 
жээд снарядуудые эльгээбэ. Тэдэ сойхонуудай саанаЬаа бууда- 
хаа болеошье Ьаань, дээдэ дабхарнуудайнь сонхоор буудахань 
аймшагтай.

Дугарай хоер буу тон туруун эндэ хурэжэ ерэЬэн байгаал
хаш.

Рейхстагай дорохи дабхарай хэдэн сонхо уруу снарядуу
дые ябууламсаарынь, гудамжын дунда хэбтэЬэн манай сэрэг
шэд урагшаа шамдабад: Тиигэжэ хубуудтээ туЬалжа шадаЬан- 
даа, Дугарай хухидэЬэн хурэхэ юм.

— Нухэр капитан, рейхстагай оройдохи хас тамгатай ту- 
гые буудая. Тэрээниие Ьайсахан хараадаа оруулыт!— гэжэ Фе
дя пишаганаба.

— Федя, тэрээниие онохогуйбди. ТиимэЬээ буудажа боло-



хогуй,— гэжэ Дугар харюусана.
— Типгээ haa, рейхстагай пунпэгэр оройе буудая. Тэрээниие 

хараадаа оруулыт,— гэбэ 6aha Федя.
— Фэдя, рейхстагай пунпэгэр дуулгата оройе манайхин 

бууданагуй еЬотой. ТнимэЬээ бндэшье буудаха еИогуйбди. Энээ- 

ппие ойлго.
— Ойлгостой, нухэр капитан.
— Снарядаа бушуу Нпмадаа угэлши, Федя,— гээд, Дугар 

хэлты хэлтыЬээр хэбтэшэбэ. — Досоомни...
— Нухэр капитан! — гэжэ хашхараад, Федя дээрэнь тон- 

гойгоод. !1удаЬыень баряад узэбэ: нэгэ жэгдээр сохилжо байба.
— Дугар Гармаевич!—гээд, Нимашье хажуудань Ьуушаба.
— Рейхстагай сонхонуудаар буудажа ургэлжэлуулэгты, 

нухэд. Ей нэгэ гаа хэбтээд абаЬуу. Досоомни убдэнэ, — гэжэ 
Цыбиков нюдоо нээбэ.— 1т ом он оноогуй еЬотой. Муу уушхамни 
мунеедэр ехэ буу тулхиНэнЬее боложо ахирдаба гээшэ ха.

Эгээл энэ уедэ хажуудань хунууд бии болоод:
— Нухэр капитан, шархатаа гуш?— гэжэ нэгэниинь хун- 

хинуулэн асууба.
Нюдоо нээНэниинь генерал Сулоянов дээрэнь тонгойшонхой 

согсожо байба.
— Нухэр генерал, Берлннэй манай гарта гуйсэд ороторынь 

намайе эндэЬээ гаргахагуй тухай захиралта угыт,— гэжэ хэды 
досоогоо убдэжэ байгаашье !таань, Дугар шудее зуужа амалба.

— Шархатаа гуш, нухэр капитан?— гэжэ генерал тугаа- 
райхи асуудалаа дабтаба.

— Улбэр уушхамш 1 ахирдаа хаш.
.— Тон зуб даа: уушханшни жагсаалИаа гараа еИотой: 

хамар!тааш myhan гаража захалба,— гээд, генерал асууба. — 

Цыбиков Дугар бэлэй. гуш?
— Тиимэ.
— Дугар, энэ дайн байлдаан соогуур еерЬвон дулдыдаха 

бухы юумэ хээш. Энэ дайн!1 аа боложо хахад уушхаяа 1тлгаа- 
Ьан аад, га л туймэр соогуур энэ дайлалдажа ябанаш. Тиимэ- 
1тээ госпитальдо ошожо эмнуулхэ гуйсэд эрхэтэйш,—гээд, гене
рал Сулоянов дуугай байд гээд хунхннуулбэ. — Дугар, нэрэ, 
обог болон алдараа гуйсэд хэлэл1ши. Ши бэшээд абалши!

Ахалагша лейтенант планшедээ нээгээд, тэндэИзэ дэбтэр 
гаргажа:

— Хэн гээд бэшэхэмнп хаб?— гэжэ капитанда хандаба.
— Цыбиков Дугар Гармаевич.

Генерал ахалагша лейте}^ант1.тн бэнтэхэ11ээ туруун заЬаба:
— Капитан Цыбиков Дугар Гармаевич — танкнуудта эсэр- 

гуусэдэг артбатарейн командир. Берлинэй тулее болоЬон байл-



даануудта командирай болон сэрэгшын шэн зориг харуулжа, 
дайсаниие сохиИонойнь тулее орден хайрада зууршалха. Бэ- 
шээ гуш?

— Бэшээ, нухэр генерал.
— Дугар, Эхэ оронойнгоо еИотойл ульгэрэй баатар шэнги 

хубууниинь байгааш.
— Совет орондоо алба хэхээр хэзээдээ бэлэмби!
— Бодожо шадахагуй аад, Совет орондоо алба хэхэ ту- 

хайгаа ама алдахыень харыт! Ьурхэйл гээшэш. Капитан, хул 
дээрээ бодохын тула нэн туруун эынуулхэ шухала. Хэхэ юумэн 
хаанашье ошохогуй. Хэхэ юумэн бидэнэй наЬанда ехэ байха. 
Ыамда Бааторов хэлээ Ьэн: ши колхозой туруулэгшэш. Эрэ- 
шуулгуйгеер Ьанги набта буушаЬан ажахыгаа хул дээрэнь гар- 
гахын тула еорыгее зорюулха болохош.

— Еох!—гээд, Цыбиков нюдее анишана.
— Юун болошобо, капитан? —гэжэ генерал дээрэнь тон- 

гойбо.
Цыбиков нэгэ хэды дуугай хэбтэд гээд, нюдэдее нээбэ:
— Сээжэ уруум хадхана...
— Уушханшни хадхаба ха юм даа.
— Тиибэ хэбэртэй... Нухэр генерал, зуб хэлээт: эрэшуул- 

гуйгеер бухы ажахынууднай Ианги набта бууПан байха. Тэдээ- 
нипе бодхохын тула унтаха нойргуй худэлхэ болохобди,—гэжэ 
хэды уушха уруугаа хадхаашье Иаань, Дугар шудее зуужа 
амалба. Угэ бухэнее хэлэхэдэнь, сээжэ уруунь зуугээр хадха- 
Ьандал убдэхэнь аймшагтайл.

— Капитан, мунее шамай госпиталь абаашаха. Тургэн 
эдэгээд, нютагаа бусажа, колхозойнгоо ажахые Ьэргээн бодхоо- 
хыеш юреенэб,— гээд, нагшуурга абажа ерэЬэн хоер сэрэгшэ- 
Ьээ генерал асууба.— Госпиталинн байрлаЬан газарые мэдэхэ 

гут?
— Мздэнэбдн, нухэр генерал. Эндэ11ээ гурбан зуун метрын 

гааарта.
— Тиигээ haa капнтанине тургэн хургэгты.
— Мэнэ гэЬээр дуургэлтэ болгохолшай, нухэр генерал.
— Тургэлзгты.
Сэрэгшэдэй нагшуурга дээрэ табиха гэхэдэнь, Цыбиков ар- 

сажа оробо:
— Бу хэбтуулэгты. Хоер хажууИаам Ьугабшалаад абаа- 

шагты. Эерынгее хулеер хурэИуу.

— Нухэр капитан, Иугабшалжа абаашаха эрхэгуйбди,— 
гэжэ сэрэгшэдэй нэгэн таИа арсаба.

Цыбиковэй тэдээндэ арсаха гэжэ амаа ангайлгахын тэндэ 
генерал Сулоянов:



— Капитан, сэрэгшэдэй угые дуургэхэЬээ ондоо юуншье 
шамда угы. Олые дуугаржа, уушхаа улуу ехээр бу Иэндээ, — 
гээд, сэрэгшэдтээ зангажархиба.

Цыбиковтэ дуугай хэбтэхэИээ ондоо юуншье улэбэгуй.
Генерал ханын саана хоргодоод, рейхстагые шэртэло оро

бо. Тннхэдээ дайсанай таладахи хунхинеее юун бэ гэжэ ойлго- 
жо ядаад:

— Юун хууенэ хаб?— гэжэ Нима тээшэ хараба.— Танкнууд 
ха гу?

— Бэшэ, нухэр генерал.
— Тнихэдээ юун хаб?
— Дайсанай самоходконууд.
— Самоходконууд?— гэжэ генерал гайхаба.
— Тон зуб даа: самоходконууд!
Рейхстагай хажууда хэдэн самоходконууд бии болошобо.
ЗнээнНээ шалтагаантай Нимын толгойн уНэд бодошоходол 

гэбэ. Душэн дурбэдэхи оной добтолгонууд соогуур Украннын 
ургэн талада дайсанай яЬала олон Иурввтэ самоходконуудтай 
улаан шоураараа олон лэ удаа ушарйан байха. Ьурввтэйшье, 
ахир багын юумэндэ диилдхээршье бэшэ зэбсэг ха юм. Туруун 
эдэ самоходконуудые xapaliaap, зурхэниинь уладаа орошодог 
шахуу Иэн. Теэд удэр хоногуудай унгэрхэ тума башаржа, танк- 
нуудыснь жагсаалНаа гаргадагтаал эдээниие сохндог дадалтаи 

болоол.
Дайсанай самоходконууд хоер булэг боложо хубаараад, хоер 

тзэшээ ябабад. Ябууд дундаа нэрэ Ьэегуй бууданад.
— Сержант, батарейн командирай уялгые дуургэжэ эхи- 

лэлши, — гэжэ генерал дуугарЬанайнгаа удаа зог гэбэшье ур- 
гэлжэлуулбэ. — Хажуу талаЬаань са?лоходконууд 1тайса хараг- 

дана. Сэхэ буудажа Ьалгаахаа оролдогты.
— Ойлгостой! — гэжэ харюусаад, Ванников нэгыень хараа

даа оруулНаер дохибо. Тиигэн сасуунь Федя буудажа урьдэбэ. 
Тэрэ самоходконь хара утаагаар бадхашаба. Нугео булэг само- 
ходконуудыень нугеа буунь буудажа ороо хаш: нэгэншшь ба- 
Нал утаагаар бадхашоо.

Ванчиковай хоердохи самоходкыень хараадаа оруул11аар 
дохиНсниинь буунь баЬал обогод гэбэ. БаИал тэрэ самоходконь 
утаагаар бадхашаба. Тинхэдэнь Нима хухиИэндее:

— Федя!.. Самоходконуудай утаагаар бадхажа байхыень 
харыш!— гэжэ хашхарба.

Теэд харюу дуулдабагуй. ХараИаниинь Федя тарайшоод 
хэбтэбэ. Генерал буудэгшыи Иуури эзэлэнхэй ехэ буунь снаря- 
даар Номолжо байба. Тэрээнтэй ябалсаЬан ахалагша лейтенант 
нэгэ снаряд генералда 11арбайнхай зогсоно.



Нима \шее нэгэ Самоходкые Хараадаа оруулжа дохибо. 
Буунь обогод гэжэ, тэрэ самоходкошье утаан болошобо. Табаяа 
алдаЬан самоходкон.ууд рейхстагайнгаа саагуур орожо хорго- 

дошобод.
Нима генералай тулее айЬан тула:
— Нухэр генерал, аюулынь ехэ. ЭндэЬээ ошыт!—гэбэ.
— Сержант, бу Ианаата боло. Капитан Цыбиков хахад 

уушхагуй дээрэЬээ унахаа ябаашье haa, олон лэ дайсанай танк- 
нуудые. Иалгаагаа. Тиихэдэ би элуурби. Дайсанииб сохихо ша- 
дал бии,— гэжэ генерал энеэбэ.
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Берлннэй Ианги набта буушаИан уйлсэнуудэй дундуур яба- 
хань аюултай байгаа юм гу, Цыбиковые нагшуурга дээрэ тэ- 
лэИэн санитар хубууд харша хореогой ханын саагуур гу, угы- 
шье Паа, гэрнуудэй булан тохойнуудаар хоргодоИоор, нэгэл шоб- 
хо оройтой нилээд томо гэртэ хурэжэ ерэбэд. Тиигээд капита- 
ниие нэгэ ехэ таНалга соо оруулжа табибад. Тэндэнь оеор дээ- 
рэхи матрацууд дээгуур шархатаашад хэбтэжэ байба. Тэдээнэй 
гэншэхэ солохонь аймшагтай. ЭндэИээ гуйжэ гарашахаар болог- 

доно.
Дугар хамарайнгаа нухеер гараЬан uiyhaa аршаха Ьанаа- 

тай гараа худэлгэн гэхэдээ, сээжэ уруугаа зуугээр гу, угышье 
haa, шубгеер хадхуулЬандал боложо, энэ ЬаналЬаан арсаба. 
Хэды хадхаашье haaHb, Дугар еолохогуй гэжэ шудее зуухаараа 
болоно. Хэрбээ тэсэнгуй еоложорхихо болоо юм haaHb, ганса 
энээхэн ТаЬалга соо бэшэ, энэ томо гэрэй булан тохойнуудаар 
дуулдажа, шархатаЬан сэрэгшэдэй шархыень бури убшэнтэй 
зобсохол. ТиимэЬээ абяашье гараха эрхэгуйб гэжэ Дугар худэ- 
лэнгуй ба дуугарангуй хэбтэхэ зорилго урдаа табина.

Эмшэдэй нэгэнэй сэрэгшэдэй шархануудтай танилсаад, са- 
нитарнуудта энэ тэрэ палатануудта абаашаха гэхэдэнь, тэдээ
нэй шархатаашадые эндэ11ээ абажа гарахань элитээр дуулдана.

Нилээн хэбтээд байхадань, эмшэн Дугарай хажууда хурэжэ 
ерэбэ. Тиигээд хамараараа rapahaH шуЬыень аршаха захиралта 
угэбэ. Дугар тэрэ эмшэн эхэнэрэй нюурай маарляар гуйсэд ху- 
шаатайе обеорбо. Гансал нюдэдынь харагдана.

— Нухэр капитан, обОг, нэрэ, алдартнай?— гэжэ тэрэ эм
шэн асууба.

Теэд Дугар:

— Цы...— гээд, саашань юушье хэлэжэ шада'багуй: уушха 
уруу шубгэдэЬэндэл болошобо.



— Арбан долоодохи палатада абаашагты, — гэЬэн хойноо 
эмшэн карманиинь уудалжа, офицерскэ унэншэлгыень гаргажа 
нэмэбэ. — Цы-би-ков Дугар Гармаевич!

Санитарнуудай еерынь тэлээд эндэЬээ гарахадань:
— Цыбиков... Дугар... Гармаевич!.. Хаана энэ нэрэтэй уша- 

раа бэлэй?— гэжэ эхэнэр хунэй дуугарха дуулдаба.
Дугарта тэрэ эхэнэрэй дуун таннл шэнги байба. Энэ эхэнэр- 

тэй хаана уулзаа бэлэйб гэжэ тэрэ еерЬеен асууха юм. Парти
зан отрядта ха гу? Тэндэхи эхэнэрнуудые хургаар тооложомэ- 
дэхэ. Ондоо хаана энэ эхэнэртэй уулзаНан хаб? Ах, Уфа! Мед

сестра Иншар!
Дугар хашхарха гэжэ амаа ангайлгабашье дуугарбагуй. 

Сээжэ уруунь яншаад юушье хэлэхын аргагун байба.
Иншар мун даа: тэрээнэй паршаганаЬан абяан. Тэрээнэй 

башкир гу, али татар басаган байЬыень мунее Ьананагуй. Тол- 
гойЬоонь гаргажа, хойшогуй мартаа ха юм даа. Тэрээнтэй 
хамта унгэргэ!1эн сагаа Ьанахадань эгээл жэгтэй шэнги узэгдеед, 
бодоод собхорхо дэбхэрхэ гэхэдээ шадалгуйгее ойлгожо, уруу 
болошобо. Теэд Иншартай хэды зугаалдаа хеерэлдеешье haa, 
тэрэзндэ гар хурэхэЬее айдаг ябаа ха юм. Тиигээшье haa баса
ган еерее бэедээ хургуулхэ гэжэ баалаа баадхаа. Дугарта тэрээ
нэй Ьанал хусэлые херюулхаИаа ондоо юуншье улеегуй бэлэй. 
Дугарые еерыень худэлгэжэ ядахадаа, таалаха носохо гээшэнь 
тэсэхын аргагуй болодог Ьэн. Аашалха, аляа зангаа гаргахань 
аймшагтайл бэлэй даа.

Хоердохи дабхарай гэшхуур еедэ еерынь тэлээд гаража 

ябахадаа:
— Иншар дурламаар сэбэр басаган!— гэжэ нэгэниинь амал-

ба.
— Иншар сэбэр басаган даа. Инагынь хирург,— гэжэ ну- 

геедэнь дуугарба.
— Иншар гэжэ нэрынь жэгтэй Ьайхан.
— Иайхан нэрэтэйеныиье бу гайха. Сэбэрээрньшье хана- 

жа садамаар бэшэл. Теэд Иншар ши бидэ хоерой гарта орохоо 
болнИоор унннэй. Тэрээн дээрэИээ энээн тушаа !тнаата болоНо- 
ной хэрэггуй.

— Тон зуб даа: ши бидэ хоерой болохоо болео гэжэ ойл
гостой,— гэжэ туруун дуугараашань хэлэбэ.

— Би энээн тушаа толгойдоошье оруулнагуйб. Зунтэг нам- 
да энээн тухай бодохо саг бэшэ. Басагадни Иншар тухай на- 
1ттайнууд,— гэбэ нагшуургынь хойто хажууНаа ургеед ябааша 

сэрэгшэ.

Н а г ш у у р г ы н ь  у р д а  х а ж у у Н а а  у р г е е д  я б аИ ан  с э р э г ш э  хун- 

д о е р  И а н а а  а л д а х а И а а  о н д о о  ю у ш ь е  д уугарбагуй .



Иншар!.. Иншар! Ьургааг шэнги нарихан бэетэй гулмэр лэ 
Сасаган бэлэйш даа! Бэешэн маряажаЬаниинь нэгэл жэгтэй 
шэнги Дугарта узэгдэнэ. Маряажахадаа улам Иайхан болоЬон 
шэнгил. ТиимэЬээ еерыень тэлэжэ, палата уруу асарЬан сэрэг
шэд Иншарта суранзан'  мэтэ татуулЬандал хеерэлдее ха юм.

Нээрээшье, бэеэ хусэхэдее, Иншар ямаршье хуниие тата- 
хаар басаган болоо бшуу. Али удаан саг соо харангуй ябаад, 
гэнтэ харахадань, юумэ бухэн тиигэжэ харагдадаг гээшэ гу?

Иншарай хэды сэсэглэшоод, суранзан мэтэ дура сэдьхэлы- 
ень хулгеегеешье Ьаань, Дугар еерэв тэрээндэ дутэлхэ эрхэгуй 
болоЬоноо Ьайн ойлгоно. Басаган нухэртэй болоо ха юм. Тии- 
мэЬээ тэрээндэ зол жаргалта ажаЬуудал юреехэЬее ондоо юун
шье улвегуй.

Палата соо аб-шэб байдал тогтонхой. Дугар нилээн Иншар 
тухай бодолготоод, палата соохидоо анхаралаа хандуулба: ба
руун гартахи сонхынь хажуудахи орон дээрэ халзан малаан 
толгойтой хун унтажа хэбтэбэ. Зуун ханадань гурбан сэрэгшэ, 
ушев урда ханадань гурбан хун хэбтэнэ. Хамта энэ таЬалга 
соо найман хун. Ушев хоер ороной багтахаар зай бии.

Дугар тиин ееревшье ойлгонгуй унташаба. Хуцуудэй дуу- 
гаралдахада. нюдее нээЬэниинь хажуудань сагаан халаадтай 
гурбан эхэнзрпууд согсожо байбад. Эмшэд ха юм даа: Иншар, 
Василиса Макаровна, ушее нэгэ танигдаагуй буряал шарайтай 

эхэнэр.
Дугар дуугарха гэжэ амаа нээхэ гээд, энэ ИаналЬаа арса- 

ба: сээжэ уруунь шубгэдэжэрхихэдэл болобо. Тиигээд нюдэдее 

аннба.
— Хэн бэ?— гэжэ буряад шарайтай эхэнэрынь ИншарЬаа 

асууба.

— Цыбиков Дугар Гармаевич!— гээд, Иншар хуудаИа hap- 
байба. Нугеедэнь тэрэ хуудаИыень хаража оробо.

Василиса Макаровна Уфада хэбтэхынхидэнь орходоо орой 
хубилаагуй, тэрэл шэгтээ. Бэеэ хусэИзн эхэнэр хадаа Иншар 

шэнги тан ондоо болошоогуй.

Василиса Макаровна ехэл анхаралтайгаар еерыень xapaha- 
найнгаа удаа нугее хоертоо хандажа амалба:

— Зуун зугэй хунуудэй бэе бэедээ адлихан гээшэнь. Хаа- 
нашьеб энэ капитантай тон адлихан хунтэй уулзаЬан хэбэр- 
тэйб!

— Бишье баЬа уулзаЬан хэбэртэйб!—гэжэ Иншар. парша- 
гануулба.

— Василиса Макаровна, Уфада таанар энэ капитаниие 
эмнэЬэн байхат. Энээн тухай Содном Гэрэлтуевич Бааторов,



мун 6aha эмшэн Сэсэг Бадмаевна Бааторова хэлээ хамнай,— 
гэжэ дуугараад, буряад шарайтайнь нэмэбэ.— Санага нютагай 
колхозой туруулэгшэ, партизан командир.

— Саран дарга, би Нанааб: тэрэ партизан командир гу?.. 
Теэд тэрэ командир убшэн улбэр гэгдээд, нютагаа бусаа хам
най,— гэжэ Василиса Макаровна нэгэ муЬэн табиба.

— Теэд дахин албанда татагдаЬан байгаа.
— борынь сэдьхэлгуй хунууд хахад уушхагуй хуниие да- 

снн албанда татаа ха юм даа, — гэжэ Василиса Макаровна су- 
халдаба. — Ама хамараарнь шуЬан гарана. Улбэр уушханиинь 

муудаа хэбэртэй.
— Дугар! ,Дугарни! — гэжэ Иугшараад, Иншар толгойень 

эльбэсэгээгээд абаба.
— Инагтай аад, бу элдэбээр ошо, Инш ар!— гэжэ Василиса 

Макаровна таЬа хорибо.
— Иншар, иимэ юумэн ажабайдалда тохеолдодог. Бишье, 

Бааторов Содном Гэрэлтуевичын Ьамган болохоо байгаад, нэгэ 
хулеэгдээгуй ушарИаа шалтагаантай ниилээгуй бэлэйбди. Тээс- 
гэн контузида оро!юн Содномые манай госпитальдо асархадань 
арайл бархираагуйб. Убгэтэйшье haa, тиимэ байдалда орооб. 
Самоледоор эльгээгдэИэн хадаа Бааторов Сэсэг хоер Москва ху- 

рее еЬотой.
Содномойнь туруушын инаг Саран хухы эмшэн болошоо 

ха юм даа. Сэбэр сэгсэ шарайнь тэрэ хэбээрээ хаш гэжэ Дугар 
баярлаха юм. Энээн тухай Содном хеерэЬэн юм.

Хоердохи номынь тугэсэбэ.
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