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Уран бутээлшэ Цыбикжап Найданов
Шэнэ жэлэй гарахынь 

урдахана республикэ соогоо 
мэдээжэ уран зурааша, поэт, 
Россиин уран зохёолшодой 
холбооной гэшуун, Буряад 
Республикын соёлой габьяа- 
та худэлмэрилэгшэ Цыбик
жап Цыденович Найданов 
85 найанайнгаа дабаан дээрэ 
гараба. Ундэр найа найалжа 
ябайан Цыбикжап Цыдено
вич ухи хубуудээ хул дээрэнь 
табижа, гарынь ганэагада, 
хулынь дуроодэ хургоод, аша 
эээнэрэйнгээ ундыхыень ха- 
ража, турэл Михайловкадаа 
ап бун ажайууна.

Ц.Ц. Найданов 1929 ондо 
юйэн ухибуудэй табадахинь 
боложо, Захааминай аймагай 
Бургалтай тосхондо юрын 
буряад айлда турэйэн юм. 
1937 ондо Бургалтайн эхин 
йургуулиин нэгэдэхи ангида 
ороо.

«Туруушээр нютагтань 
турэ хуримуудта, суглаа ху- 
ралнуудта уран хурсаар угэ 
хэлэдэгээрынь, туухэ домог 
мэдэдэгээрынь, гоёор дуу- 
лахаары нь... байа хэрэгтэй 
болоо йаань, айл зондоо хи- 
бэс дээрэ бар гу, али буга, 
гуреейэ тойон шэрээр зураад 
угэдэгеерынь энэ хунэй нэрэ 
мэдээжэ байгаа», -  гэжэ бу- 
ряадай поэт Лобсон Тапхаев 
Цыбикжап Найданов тухай 
хеерэйэн байна.

Харин Цыбикжап Цыде
нович оорыгое зураашын

намтар тухай иигэжэ хэлэнэ:
- «Уран зураг тухай хоёр 

угоер дурдаха болоо йаа, 
иимэрхуул юм даа. Энэ та- 
лаар хаанашье йургуули 
хээгуй баййамни эли. Ар- 
баад найатай болойоор, 
дайралдайан лэ юумые зураха 
дуратай боложо, карандаш, 
саарйанай «дайсан» болойон 
хум. Теэд колхозой хонишон, 
совхозой почтальон ябайан 
намда зурагай йайхан унгэтэ 
хэрэгсэлнуудые буйлуулжа, 
гоё гэгшын бодолдо абта- 
шанхай олон хоногоор йууха 
сагшье байгаагуй.

Хори таран найандаа яба- 
хадаа, тойон шэрэ барижа, 
гоё йайхан унгэтэ зурагуу- 
дай буулгабаринуудые ша- 
да-яда зуража эхилхэйээ гад- 
на, ню тагайнгаа айлнуудта 
оронойнгоо тушаа ханада 
улгэдэг ковернуудые сулее

□J [л
Хундэтэ

Цыбикжап Цыденович!
85 найанайтнай ойн 

баяраар доро дохин та- 
нияа амарш алаад, ундэр 
ехэ найаяа хундэ ямба 
дээрэ унгэргэжэ, аглаг 
йайхан ню тагтаа амгалан 
тайбан йуухыетнай хани 
халуунаар хусэнэбди!

Арад олон зон
доо ашатай, туйатай 
зандаа, шэнэ йонин
бутээлнуудээрээ ун-
ш агш адаа баярлуулжа, 
элуур энхэ, хул хунгэн 
ажайуухатнай болтогой. 
Урн хуугэд болон аша 
гушанартнай танияа
ходо баярлуулжа байхы- 
ень хусэнэбди!

Аймагай номой сангай 
ажалшадай зугйее 

Л.Н. Ардаева, 
«Вести Закамны» ба 

«Ажалай туг» сонинуудай 
коллективууд. 

^ 1 ________________________Р
сагаа йамбаашалан зурадаг 
йэм. Табяад-жараад онууд- 
та ехэ «моодо» байгаа. Да- 
лаад онйоо эхилжэ нютаг 
зонойнгоо дурсэнуудые, гоё 
йайхан байгаалияа зуража, 
узэсхэлэн харалгануудай 
выставкэнуудтэ зурагуудни 
табигдадаг боложо, урмым- 
ни ургее юм.

(Тргэлжэлынь 2-дохи нюурта ).
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«Атарай буга», 2014 оной июль кора
(Тргэлж эл).

Н юдэндеел харайанаа -  ногоо, ургамалнуу- 
дые, ан шубуудые, сэсэг набшашье зураха дуран 
хурэшэдэг. Н амда эгээл хундэ жанр гэхэдэ, нюта- 
гайнгаа 22 хунэй дурэ зуранхайб».

М анай нютагай уран зураашын ажалнууд М о
сква, Улан-Удэ, Хельсинки, Красноярск хотонуу- 
дай, Украинын узэсхэлэнуудтэ харуулагдайан юм.

Алишье тээшээ бэлигтэй хун уран шулэг 
бэшэнгуй яажа байхаб? Бага балшар найанйаан 
Цыбикжап хубуун йанайан бодолоо шулэглэн бэ- 
шэжэ эхилйоп. Теэд тэрэнэй зохёолнууд тухай хун 
мэдэдэгшьегуй бэлэй. Душ оедтеел дутэлхэдоо дара- 
ад ябайан шулэгуудээ Цыбикжап Н айданов аймагай 
бол он республикын сонинуудта толилуулдаг болоо. 
Шулэгуудэйнь табан суглуулбари нара хаража, ню- 
тагайнгаа зониие баясуулйан юм. Муноо зургаада- 
хи шулэгуудэйнь суглуулбари хэблэлдэ бэлдэгдэжэ 
байна. Поэдэй зохёолнууд соо манай нютагай зо
ной унэн ажабайдал, авторай сэсэн мэргэн ухаан, 
сэбэр сэдьхэл бодол харагдана. Мэргэн хэрэгтэй 
угэнуудые оложо, шулэглэмэл зугаагаа ябуулжа 
шадайан Цыбикжап Цыденович унэхоороел уран 
шулэгэй дархан болоно.

С. Бальжурова,
манай корр.

Зурхэнэй дуун
Дээрэтэй, боротой нютагаа 
Дэгнуултэй, орьёлтойн дабажа, 
Холойоо эхитэй удамаа 
Хоймор дундаа тахинаб.
Убгэрхэ сагой ерэхэдэ 
Ухибуун ухаандаа оронхой,
Бэшэхэ бодолой йэрихэдэ 
Бэхын шаби болошоноб.
НаИан соогоо xapahauaa 
Намтар болгон дурсажа.
Ной дан, этигэжэ ябахадаа 
Найруулхадажа туршанаб.
Худое, хээрын уртэмдэ 
Хулэгэйм турьяха дуулдажа, 
Хурин алаг зурхэмни 
Хунэй аялгаар дуулана.
Хонгор нухэдни уряалжа,
Хонхын абяан жэнгирнэ.
Сонхым гэрэл туяаржа,
Соморхон бодолнууд жэрьенэ.

Цыбикжап Н АЙ ДАН О В
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( Дурдалга

Хун бухэн верын туухэтэй
«Мэндэ ябахаксш улуу жаргал угы,
Мэдэжэ абахаксш улуу эрдэм угы»

(арадай угэ)
Алтай уужам дэлхэй дээрэ, хунэй бэе оложо турэЬэн хэншье 

хуйЬее хатажа, хулдэ opohoop, хэлэндэ орожо, хэмжуур таниха 
болойоор, ойлгожо, ухаа opohoop, хун бухэн вврынгвв туухые 
эхилдэг байЬамнай баранда мэдээжэ.

Жэшээ болгон хэлэхэ бо- 
лоо haa, углеегуур ажалдаа 
гараад, зон нухэдеерее уул- 
зажа, ажалайнгаа урагша- 
тайгаар бутэхын тулада зон 
нухэдоороо зубшэжэ, аятай- 
гаар даабаряа, оерынгее 
йанаанай ёйоор тусэблеед, 
удэр дуурэн эсэтэрээ ажал- 
лаЬан тухайгаа танил нухэр- 
тэеэ хоорэлдэхэ болоо haa, 
гансахан удэрэй туухэ болоно 
гээшэл даа.

Саг жэлнуудые, уе сагайн- 
гаа гайхамшагта хубилалта- 
нуудые хаража, ой ухаандаа 
бухоор хадуужа ябадаг хунэй 
туухэ айхабтар баян. Олондо 
туйатай, йонирхолтой байха- 
haa гадна, Ьургаал болодог 
гээшэ.

Минин турэЬэн Баруун 
Бургалтай нютагта унша- 
жа, бэшэжэ оройдоошье 
Ьураагуй убгэд, хугшэд олон 
ажаЬууЬан юм даа. Тэдэнэй 
зугаалхада «амандань оро- 
шоод Ьуухадаа» зэмэдэшье 
ходо ородог баййан хум. Ню- 
тагайнгаа убгэд, хугшэдэй 
зугаае муноешье Ьанадагби. 
«Буруунай бэлшээриЬээ га- 
раагуй, бугын годо узовгуй- 
шье haa» ёЬотой туухэ, нам- 
тарынь баян байгаал даа.

Пайн хун найанайнгаа нэ- 
мэхэ бури оюу турэдэг гэдэ- 
гэй ёйоор манай Захаамин 
нютагтамнай, минии ажа- 
глахадам, яйала олон юм. 
Ухаан орЫюн carhaa абан 
ойлгоЬон, ухаандаа бухоор

хадуужа абайанаа туухэлэн 
хеорэхыень шагнахадаа хэн
шье Ьонирходог. Саашадаа 
зон, нухэдэйнгео дунда оорее 
зугаалжа, баян угэтэй, Ьонин, 
Ьайхан заншалтай, хундэтэй 
ябадаг гээшэ.

Гэхын хажуугаар, «ойн мо
дой утатай, богонитой, олон 
зон Ьайгай, муутай» гэжэ 
угэнуудые мэдэхэгуй хунууд 
усоон юм. Хуйхэрнуудээр 
ушараагуй хэншье угы 
ааб даа. Тэдэнээр уулзажа 
хоорэлдэхэ сагнтье болодог 
гээшэ. Тэдэнэй дунда туухээр 
баян хунууд байдаг. Арга- 
аханаар аад, зоримтойго- 
ор хоерэлдэжэ туршахада, 
айхабтар бэрхэ ажалай бо- 
лон шадабариин дуршэлтэй, 
нюуса неосэгуй унэн, сэхэ 
хеорэгшэд олон байдаг. Тэ- 
дэмнай агнагшад, амитадые 
буудажа хороодог, тэдэнэйн- 
гээ ухэжэ, амилхаа болиходо 
баярладаг байхал даа.

Хулгайша хунэй Ьамган 
ехэ буянтай, ангууша хунэй 
Ьамган нугэлтэй байда- 
гые анхарйан хунууд олон 
даа. Хулгайшын Ьамган 
ходо зальбардаг, хэндэшье 
харагдангуй, баригдангуй 
ябайай гэжэ маани уншажа 
Ьуудаг юм гэдэг. Ангууша- 
дай Ьамгад -  одоол олзо- 
той, ангай мяхатай бусажа 
ерэЬэй гэжэ нугэл хэдэг, иимэ 
угэнуудые дуулаагуй хун хо- 
мор лэ байха даа. М анай бу- 
ряад зоной дунда ангуудые

буудажа алаЬанаа Ьайрхажа 
хеерэдэг хунууд олон юм даа. 
Эдэ хунуудэй оорынь туухэ 
бэшэл даа.

Яахадааб гэхэдэ «Ьайн хун 
нэрэеэ Ьанаха, муу хун эдихэ- 
эл Ьанаха». Эдэ угэнуудэй ил- 
гаа хоорондоо ехэ зайтай.

Хэлсэжэ зубшэдэг олон 
нухэдэйнгээ туухэ, намтарые 
хэблэлдэ бэшэжэ, уншагша- 
даа Ьонирхуулжа, баясуулдаг 
хунууд олон ааб даа.

©ерынгоо эхилЬэн туухые 
хэлэхэ болоо Ьаамни, юрын 
лэ хунэй ажабайдал юм даа. 
Арбаад жэлэй хубилалтануу- 
дые дурсаад туршайуу:

1. ЭхэЬээ турэйоор хоёр- 
тойхон найандамни турэЬэн 
нютаг Баруун Бургалтайдам 
1931 оной хабар Большевик 
колхоз байгуулагдаа.

2. Арбан хоёртойдом дайн 
эхилжэ, аймшагтай сагые да- 
балсажа, ойндоо бухоор ха- 
дуугааб.

3. Хорин хоёртой найан- 
дамни, 1951 оной хабар, кол
хоз Большевик Михайловкын 
Ленинэй нэрэмжэ колхозтай 
хамтараа.

4. Гушан хоёртойдомни 
Ю.А. Гагарин замбуулинда 
дэгдэжэ бусаа.

5. Душэн хоёртойдоо, 
1971 оной убэл, Буряад Унэн 
хэблэлэй Хундэлэлэй грамота 
абажа баясааб.

6. Табин хоёртойдом, 1981 
оной убэл, Буряад Респуб- 
ликын Верховно Соведэй 
Хундэлэлэй грамота намда 
барюулагдаа.

7. Ж аран хоёртойдомни, 
1991 ондо, Агууехэ СССР 
гурэмнэй Ьандаран Ьалаа.

Цыбикжап НАЙДАНОВ, 
Михайловка hyypim.
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11уралсалай социальна проект «Аба эжын кургаалаар»

Дархалга тухай ёЬо заншалнуудйаа
Мэдэхэ ёЬо гуримаа 
хубаалдая

Дэлхэй дээрэ ажайуудаг 
арад зон вер вврын сахидаг 
ёйо заншалтай юм. Буряад 
зон жэнхэни йайхан хэлэтэй, 
угай баян туухэтэй, ёйо зан- 
шалнуудтай, унДэЬэн соел 
болбосоролтой, хундэмуушэ 
йайхан абари зантай дэлхэйн 
арадай нэгэн.

Тиимэйээ, оойэдынгоо ха- 
лаан болохо залуу уетэниие 
хайшан гэжэ зуб муреер 
hypraxa, хумуужуулхэ гээ- 
шэб гэйэн асуудалнууд урда 
carhaa хойшо ямаршье ара
дай урда шухала болон та- 
бигдадаг баййан гээшэ.

Эгээ мунвв уедэ, ундэйэн 
арадаймнай нангин йайхан 
йургаалнууд, ёйо заншал, за- 
абаринууд дахин йэргээгдэжэ 
эхилэнхэй.

Турэйэн гарайан тоон-

то нютагаа, турэл дайдаяа, 
турэл хэлэеэ, ню тагайнгаа 
эрхим зонуудаа мэдэжэ аба- 
ад, тэдэнээрээ омогорхожо 
ябаха гээшэ муноо сагта ехэл 
хэрэг байна гээшэл даа.

Буряад арад эртэ урда 
сагйаа хадагалжа, гамнажа 
ябайан нангин йайхан ёйо 
заншал, йургаал заабаритай. 
Энэнь муноонэй ба ерээдуй 
сагай уеынь залгажа ябаха 
арюун сэбэр аршаан мэтэ ба- 
ялиг юм.

Урданай сагйаа хойшо 
манай Улэнтэ нютаг тумэршэ 
ба модошо дархашуулаар су- 
урхадаг.

Дархаш а хун зоной дунда 
ехэ хундэтэй, эрхэтэй баййан. 
Муноошье сагта буряад зон 
дархаш а хуниие хундэлхэ ёйо 
занш алаа мартанагуй. Бое 
угтай, гартаа дуйтэй хун дар- 
хан болодог байгаа. Угаараа 
дамжуулха ёйо заншалтай

байгаа.
1. Мэдээжэ дархашуул 

оор оорынгоо нюусые гансал 
ш абинартаа заажа, йургажа 
угэдэг.

2. Дархалдаг газарта эхэ- 
нэр хун орохо ёйогуй, дар- 
халжа баййан урлалые бари- 
жа болохогуй.

3. Дархан хун ажалайнгаа 
урда тээ бухы ажалайнгаа 
хэрэгсэлнуудые, оорынгоо 
бэе санзайгаар утаха ёйотой 
йэн.

4. М одо отолхынгоо урда,
будэй уртэйэ модондо уяад, 
эдеэнэйнгээ дээжые ургоод, 
ороойондол адли олон боло- 
жо ургагты, тиимэ иимэ хэ- 
рэгтэй болооб гэжэ хуноор 
хоорэлдэйэндэл хэлэжэ,
зубшоол эреэд, модо гуйгаад, 
отолхо ёйотой.

В. Буянтуева,
Улэнтын дунда 

Иургуулиин багша
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Дарханай хэрэгсэл
1. Д уш э
2. Д уш ы н ню ур
3. Д уш ы н нухэн
4. Д уш ы н ш эхэн
5. Б а га  хабш уур
6. Ехэ хабш уур
7. Т ай алха йухэ (сабш уур)
8. Г ар  йухэ
9. С оолтуур
10. П иилуур
11. Д а б т а х а  йухэ
12. Л ан туу
13. Х уурай
14. У ли рбэ(хабш уур)
15. Т ум эрэй  хай ш а

Дарханай хэрэгсэл
16. Паран йухэ
17. Дэбдихэ йухэ
18. Шулуун лантуу
19. Ал ха (уран йухэ)
20. Арйанай элдуур 

(хэдэргэ, дэгээ)
21. А рйанай хингар (эсхуур)
22. Арйанай хюйуур
23. Хутага
24. Дэгээн дуреебшэ 
25-26. Хэдэргэ

Модошоной
хэрэгсэл

1. Х ю рее
2. Ооли
3. Пуушэ (шуушэ)
4. Хуурай
5. Урэм
6. Харуул
7. Тала йухэ
8. Эгсын шутам
9. Унсэгэй шутам
10. Бэхэтэ утайанай саба
11. Эбэр б пир
12. Сабшуур
13. Эгсэлуур
14. Гар хюрее
15. Хабшуур, зуудаг
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Сатирическэ онтохон j
Содном-Жамса ЦЫРЕНОВ

Унэгэнэй турэЬэн удэрэй зугаа
Х аляартын ургэн гол- 

до халтар ш арахан унэгэн 
ажайуугаа йэн ха. Тэрэ 
унэгэн урин зулгы зантай, 
сэсэн ухаатай юм йэн. Арга 
ш адалаа бэдэржэ, аралжаа 
наймаа хэдэг, улэмжэ ехээр 
баяжахые оролдожо, удэр 
йунигуй шогшожол ябадаг 
йэн.

Н эгэтэ турэйэн удэрее 
тэмдэглэхэ гэжэ хуршэнэрее 
уриба ха. Нэн туруун ута 
йоёотой ажалш а бэрхэ бодон 
гахай хорш огонойоор орожо 
ерэбэ. Тиигэйээр байтарынь 
зээгэн, шэлууйэн, хунэри 
хойно хойнойоон дахарил- 
даад ерэбэ. Хунгэн солбон 
хэрмэдшье, хилар заахан 
ш андагадшье шууяалдайаар, 
хоосэлдэйеор орожо ерэбэд.

Бамбагар йуултэй урин 
зулгы унэгэн шаб ш ара
хан дэгэлээ умдоод, алтан 
йиихэнуудые йанжуулаад, 
бамбагар йуулэйнгээ узууртэ 
сагаан баантик уяад, яла- 
гар салагар гоё болошойон 
юумэн айлш адаа угтажа, 
йагсалзан байбал даа. Тии- 
гэжэ байтарынь, Халяартын 
голой эгээ хундэтэй айлшан
-  будуун тэсхэгэр Бартахи 
М айтанович Сэсэгма Харлу- 
евнатаяа хоюулан морилжо 
ерэбэд. Тэдэнэй уудэ татаж а 
орохолоор, француз духиин 
хангал йайхан унэр агаарта 
тунажа анхилшаба.

- Баран бугэдоорое амар 
сайн, хундэтэ нютагаархид,
-  гэжэ Бартахи М айтанович 
будуун дуугаа гаргаж а, даруу 
номгоноор амарш алба. Тии
гээд ш онтогорхон хушуутай 
унэгэнэй хажууда ошожо, то-

моотойгоор:
- Хундэтэ Ш арлуу Ш ара- 

евна, турэйэн удэреертнай 
танияа унэн зурхэнйеен 
амаршалнабди! -  гээд, улаа- 
хан дэльбэнуудтэй сэсэг ба- 
рюулжа, зантагар толгойгоо 
дохибо.

- Дээшээ йуугты даа, хун
дэтэ ноён ахайтан! -  гэжэ 
унэгэн угаа мэхэтэйгээр, угаа 
илдамханаар, айлш анайнгаа 
эльгэ зурхые хайлуулжа, гоё- 
ор гургуулба. Тиигээд уужам 
ехэ заал соохи ута шэрээгэй 
саагуур йууринуудаа эзэл- 
хыень сугларйан айлш адтаа 
дурадхажа, ялагар туфлиин- 
гээ нарихан ута йуеынуудээр 
тос-тос гэшхэлжэ, хондогор 
уусаяа хоёр тээшэнь хондол- 
зуулжа байба.

Уужам йаруул заал соо 
ш арабтар унгэтэй стенкэ, 
гоё йайхан угалзануудтай 
шад улаан ковёрнууд! Стен- 
кын дундахи табюур дээрэ 
хари гурэнэй унгэтэ телеви
зор концерт наада харуул- 
жа байба. Тайалгын уйээдэ 
ялагар шэл йубйануудые 
йанжуулйан люстрэ унгэ 
буриин галхануудаар ялалза- 
на. Ш эрээ дээгуур табяатай 
тахяагай, галуунай шарайан 
мяхан, табагтай загайан, ам- 
татай салат эндэ сугларйан 
айлшадай шулйэ гоожуул- 
хаар байба. Х ажуугаарань 
дуурэн-дуурэн архитай янза 
буриин шэлнууд жэрылдэнэ.

Тиигээд уряалаар ерэйэн 
айлшад доро-дороо йуури
нуудаа эзэлжэ, духаряануу- 
даа барижа, халтар шарахан 
унэгые турэйэн удэреернь 
амаршална. Х аляартын го

лой эзэн Бартахи М айта
нович шэрээгэй саанайаа 
ундыжэ бодоод:

- М анай хундэтэ Ш арлуу 
Ш араевна! Танине турэйэн 
удэреертнай ушоо дахин 
амарш алаад, ажалдатнай ам- 
жалта, оортэтнай зол жаргал, 
элуур энхэ ябадал хусэнэб! 
Тамнай, Ш арлуу Ш араевна, 
олон жэлдэ урагш атайгаар 
худалдаа наймаа яйала бэрхэ 
ш адалтайгаар ябуулжа бай- 
нат! Онсо ехэ зугаа гаргангуй, 
хотогор голойнгоо амитадые 
садхаажа, наймаагаа хэжэ 
баййандатнай ехэл йайн гэ- 
эшэ! Би оорынгоо зугйее 
халуун баярые хургэнэб! -  
гэжэ магтаалай угэнуудые 
хэлэйэнэйнь йуулээр айлшад 
духаряануудаа тогтоожо, 
эдеэ хоолйоо ама хурэжэ, 
шам-шум гэтэр ургэ амануу- 
даа худэлгэжэ захалш абад.

Удаань Сэсэгма Харлуев- 
на йуурийаан бодоод:

Ш арлуу Ш араевна, 
турэйэн удэреертнай унэн 
зурхэнйоон амаршалнаб! 
Хододоо иимэ залуухан, 
урин зулгы зандаа, сог- 
той хухюутэй ябахыетнай 
хусэнэб! М анай гэр булын 
зугйее нэгэ заахан бэлэг бол- 
гожо, «Самсунг» гэжэ музы
кальна центр тандаа барюул- 
набди! -  гэжэ хэлээ йэн.

Айлшадшье бижаргай- 
таж аргай болотор альга- 
нуудаа таш ажа, бутуугээр 
хууелдэшэбэд.

Тэндэ сугларйан айлшад 
Ш арлуу Ш араевнада бэлэг 
сэлэгээ барюулжа захалба. 
Гарай алтан часы, мобильна 
телефон, халуун уйанай тер-
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мое, француз духи, жэмэсэй 
шууЬэ шахадаг эрьюулгэ бо- 
лон бусад олон унэтэй сэн- 
тэй юумэнууд сугларшаба. 
Ш арлуу Ш араевна оорыгое 
«алтан дэлхэй дээрээ жаргал- 
тайб» гэжэ тоолоод, айлшад- 
таа баярые хургэжэ, нахил- 
зан, хотолзон доро дохижо 
байгаа Ьэн.

Гоёор шэмэглэгдэЬэн уу- 
жам заал соо агаар тунгалаг, 
амилхада хунгэн, аятай зохид 
байба. Иимэ тубшэн даруу, 
номгон байдалда айлшад 
сэдьхэлээ тэниилгэжэ, аа- 
жамханаар Ьабир-шэбэр ду- 
угаралдажа, налайжа hyyraa 
Ьэн даа.

Хундаганууд дары тургэн 
дуургэгдэжэ, духаряанууд 
хойно хойноЬоон дамжуу- 
лагдана. Хухюун зугаа, энеэ- 
дэ наадан дэлгэржэ, шууяан- 
шааяан боложо захалшаба. 
Эгээл энэ уедэ уудэн «турд» 
гэтэр нээгдэжэ, унжа- 
гар ута йуултэй, гал улаан 
нюдэнуудтэй, Ьогтуу хухэ 
шоно орожо ерээд, тэндэ 
ЬууЬан айлшадые улуу ехээр 
сошоожо айлгаба. Ш эрээгэй 
саагуур милайлдажа hyyhan 
айлшад айхабтар ехээр 
сошордойондоо, нюдэнуудээ 
бэлтылгэжэ, Ьогтуу хухэ 
шоно тээшэ хараш оод, гай- 
хажа гэлылдэжэ hyyraa Нэп. 
Заал соо абяа аниргуй, хон- 
жэн байдал тогтошобо! Иимэ 
намдуухан байдалые Ьогтуу 
хухэ шоно эбдзжэ, хахир муу- 
хай хоолойгоор абяа гараба:

- Ай даа! Хундэтэ худа- 
гы, амар мэндээ! ТурэЬэп 
удэроортнай амарш алхаяа 
заб тухагуй яараж а ерэбэб 
даа.

Амаршалнаб! Амаршал- 
наб, хундэтэ худагыгаа! -  
гэжэ хэлээд, омог дорюунаар 
гэшхэлжэ, унэгэнэй хажууда 
ошоод, Ьубээ Ьуужэсэ тула-

ад, унжагар ута Ьуулээ шар- 
багануулжа байгаа Ьэн.

- Ай даа! И наг хайрата ху- 
дагы, олзотой наймаа ябуул- 
жа, уе наЬан соогоо гэдэЬэн 
садхалан, баян тарган бай- 
хатнай болтогой! -  гэжэ 
амарш алаад, Ьогтуу хухэ 
шоно духаряагаа ама руугаа 
«хулд» гэтэр шудхажархёод, 
Ьоёо шудэнуудээ ирзайлга- 
жа, хамар дээрээ уршылгаба.

Уданшьегуй ургэн шэ- 
рээ дээрэхи элбэг дэлбэг 
эдеэ хоол дундаржа эхилбэ. 
ТурэЬэн удэрэй найр зугаа 
тулэг дундаа! Айлшадайшье 
ама хэлэниинь ульгам бо- 
лошонхой. Гал улаан нюдэ
нуудтэй Ш оохон Ш оноевич 
шэрээгэй саанайаа бодоод, 
зэргэлээд hyyhaH айлш адтаа 
Ьэнгэргуйгеер халдажа за- 
халба. Тиигэжэ шонын до- 
соохи хара муухай «бури» га- 
зааш аа урбажа гараш оо 1тэн.

- Эй, таанар! Тэнэгууд! 
Н амайе ходо хараанат, до- 
ромжолнот! Эх даа! Би! Би! 
Х арагты  намайе, би оорое 
бэеэрээ байнаб! Байзагты! -  
гээд, убсуугээ ёборно.

Яахашье аргагуй болошо- 
Ьон унэгэн шонын хажууда 
ошоод:

- Хубаа! Худа, томоотой 
Ьуугты даа. А йлш адай ха
жууда иигэжэ болохо юм аал? 
Танине би эгээ сэсэн ухаатай, 
юумэ бухэниие хуу зубоер 
ойлгодог гэжэ хододоо ha- 
нажа ябагш аб, -  гэжэ илдам 
налгайгаар хэлээд, Ьогтуу 
хухэ шонын сээжэ убсууе эль- 
бэжэ аргадаба. Харин Ьогтуу 
шоно яяр муухайгаар ганги- 
нан уляад, унэгые Ьэрмэгэд 
гэтэр тулхижэ, стенкын эрмэг 
мургуулжэ тарайлгаба. Тии- 
хэтэйнь сасуу ш ара Ьоёотой 
бодон гахай хар-хур гэжэ 
хоршогоноод:

Хэруул! Хэруул! Хэ-

тэрЬэн ябадал! Боли! Боли! 
Хулшуурээ гуш? Яндан хухэ 
шоно! Хурее! -  гэжэ хорон 
холтоЬоор шашхаба.

Ш ал Ьогтуу шоно бури 
ехээр галзууржа, шэрээ дээ- 
рэ байЬан табагтай эдеэ 
хоол этэржэ унагаажархиба. 
Ш аажан аяга табагууд, шэл 
рюмкэнууд, архитай шэлнууд 
ханхиналдажа, хаха-бута 
унашаба. Айлшадшье шаг 
шууяа табижа, халаг хухы 
болошобод! Зарим нэгэниинь 
газааш аа гуйлдэжэ гараша- 
бад. Солбон хэрмэнууд хар- 
ша дээгуур гуйлдэнэ. Хилар 
заахай ш андагад заалай бу
лан хаяада таЬа няалдашоод, 
шэшэрэлдэжэ hyyraa Ьэн.

Х отогор голой эзэн хурин 
хара Бартахи угаа ехээр су- 
халд ажа:

- Баригты! Баригты тур
гэн, тэрэ хулшуурЬэн хухэ 
шоные! -  гэжэ Ьухирбэ. Ута 
ш ара Ьоёотой бодон гахай 
шуухираад гуйжэ ошобо. Гал- 
зуу хухэ шоно жэхыдэЬэтэй 
муухайгаар гангинан уля
ад, ой руу тэрьелЬэн ан- 
гуудые намнажа ябашоо 
Ьэн «Ауу! Ауу! Байзагты-ы! 
А раатан шолмосууд! Булты- 
етнай барижа эдихэб! Байга- 
алиин хэшэг ой соо ургаЬан 
юумэнуудые ургэн дороЬоон 
бэлэн абажа эдеэд, гэдэЬээ 
дуургэжэ тэсхылдэшоод яба- 
нат! Харин би тиихэдэ хоо- 
лойгоо I эжээхын тулоо ой 
соогуур улэн xoohoop ябаг
шаб! -  гэжэ ябаад, ой соогуур 
ангуудые намнажа ябаба.

Ш арлуу Ш араевна стен
кын эрмэгые сохижо унаад, 
мэдээгээ алдажархёод хэбтээ 
Ьэн. Сэсэгма Х арлуевна ха- 
жуудань гуйжэ ерээд:

- Пайн гут? Бодыт! -  гэжэ 
хэлээд, унтари дээрэнь абаа 
шажахэбтуулбэ. Заахай хилар

( Ургэлжэлынъ 8 нюурта).



8 нюур «Ажалай туг» 2015 оной январиин 16

(Тргэлжэл).
шандагад солоохой орохо- 
доо, ой руу гуйлдэжэ ошоод, 
умхи модоной нимгэн сагаан 
саарЬан хальЬа асарбад. Сэ- 
сэгма Х арлуевна хасар дээ- 
рэхи шуЬыень арилгажа, дэл- 
бэрхэй сохо дээрэнь модоной 
caapha няажа, сагаан будеер 
толгойгынь орёожо уяба.

Бартахи М айтанович заал 
соогуур ябаж а хараашалаад: 
«Ехэл муухай юумэн болобо. 
ТурэЬэн удэрэй архидалга 
тухай голоор дуурэн зугаа 
боложо, Ьабир-шэбир дуу- 
гаралдахань байха», -  гэжэ 
гунзэгы бодолгодо дарагда- 
шоод, Ьанаагаа зобоЬон ян- 
затай ябаба. Тиигээд унтари 
соогоо хэбтэЬэн унэгэнэй ха- 
жууда ошожо.

- Зай, Ш арлуу Ш араевна, 
бараг Ьайн болыт даа. Ма- 
найтнай ябаха саг болошо- 
бо. Пуулдэ зугаалдахабди. 
Энэ эмшэ доргон хажуудат- 
най байлсаха, -  гээд, Сэсэг- 
ма Х арлуевнатаяа хоюулан 
маяа хулнуудээрээ майтаг- 
майтаг гэшхэлэлдэжэ, газаа- 
ш аа гарашабад.

Энэ уедэ амитадые намна- 
жа ябаЬан галзуу хухэ шоно 
ой соогуур сууряатуулан, 
шууяа нэрьеэ гаргаж а ябаба.

Нэгэ залуу бартахи тэн- 
гэриин залинда хаха-бута 
нэрьюулЬэн шэнэЬэн мо
доной хуурай зартагайнуу- 
дые даржагануулжа, хугжэм 
гаргажа, гоёшоон ш агнажа 
hyyraa Ьэн. Ангуудые нам- 
нажа галзууршаЬан мундуу 
хухэ шоно тэрэ бартахиин 
хажууда ошоод:

-Ар-рр! АрЬыешни хуула- 
жархихаб! СэндээЬэн хара 
баха! Юу модо даржагануу- 
лаабши? Ш и намда жажалга- 
шье болохогуйш! Би шамайе 
бухэлеэр залгижархихаб! -  
гээд, хамар дээрэ уршылга-

жа, шудэнуудээ ирзайлгаад 
хэрхирбэ: Ар-рр!

Залуу бартахи:
- Ямар яндан, хашартай 

амитан гээшэбши! ЯбаЬан лэ 
газарташ ни хэруул, шууяан 
болохо! Арын амитадта амар 
заяа узуулнэгуйш, тойбо 
тодхор ушаруулнаш! -  гээд, 
барбагар томо Ьабараараа 
альгаа хоноожо, хэруулшэ 
шоные тарайлгаба. Бааб- 
гайн йабарта наншуулжа 
унашайан галзуу хухэ шоно 
гангинан уляад, ой руу гуйжэ 
ябаш оо Ьэн.

Хойто удэрынь унеехи 
галзуу Ш оохон Ш оноевич 
унэгэнэй байрада хурэжэ 
ерэбэ. Тиигээд унтаридаа 
хэбтэЬэн унэгэнэй хажууда 
ошожо, хилам гэжэ хараад.

- Эй! Ши! УршыЬан ш ара 
улэгшэн! Юу орон соо
гоо хэбтээбши? Усэгэлдэр 
шамЬаа боложо буруутааб! -  
гэжэ зэмэрхэбэ.

- Пэ! Юу хэлэнэ гээш эб
ши? Ш и оорое тархииемни 
хаха унагаагааш! Уураг тар- 
химни гарашоо! Ой, ёо-ёо-оо! 
ухэхэмни! -  гэжэ унэгэн хэлэ- 
эд, зэртэгэр нюдэнуудээ ани- 
жа, хажуу тээшээ Ьэрнэгэд 
гээд хэбтэшэбэ.

-Ай, бурхан зайлуул! Юун 
болохонь гээшэбэ? Ау-уу-у! 
Абарыт! Туйалы-ыт! Угы, 
худагы-аа! Бу тиигыт. На- 
маяа бу тамалыт! -  гэжэ 
байгаад, нюдэнуудээ ани- 
жархёод хэбтэЬэн унэгые ар- 
гадан гуйна. Ш онын хэлэЬэн 
угэнуудые дуулаад, мэхэшэ 
унэгэн: «ТурэЬэн удэртэмни 
хэруул шууяа гаргаж а, той
бо тодхор хэЬэнэйш тулее 
шамайе Ьайнаар Ьургахаб 
даа. Х аанашье ошохогуйш!» 
-  гэжэ дотороо бодолгото 
болоод, Ьубэлгэн ухаатай, сэ- 
сэн бодолготой, арга мэхэтэй 
баййандаа баярлажа хэбтэбэ.

Тиигээд зэртэгэрхэн нюдэ
нуудээ нээжэ бодоод:

- ТурэЬэн удэртэмни гай 
тодхор гаргаж а, сугларйан 
айлшадые айлгааш! Мэдэ- 
хым гуш? -  гэжэ унэгэн га- 
нирба. - Ямар Ьэшхэлгуй, 
хара дотортой амитан гээ
шэбши? «M yyhaa муу гараха, 
модонЬоо хоо гараха» гэжэ 
эгээл ш амЬаа удхатай!

- Угы, би Ьогтуу байгаал- 
би даа. Танай турэЬэн удэртэ 
танай элуур энхэ ябахын 
тулее, танай зол жаргалай 
тулее барижархёо ха юм- 
биб! Н амайе хулисэгты даа, 
худагы-аа, -  гэжэ Ьеелдэнгир 
хоолойгоор арай шамай гэжэ 
дуугарба.

Эрхыдээ эмтэй, долёо- 
бортоо домтой эмшэ доргон 
тэндэ ш агнажа ЬууЬанаа, 
хэр-хэр ханяажа, хамар до- 
рохи табаарбан шэрбуулээ 
худэлгэбэ:

- Залуу нухаар, ш агна
жа Ьуухада, угаа аягуй бай- 
на даа. Ш и ойлгожо ябыш, 
уш ее залуу байна ха юмши. 
Муу юумые хэлэжэ, муухай- 
гаар дуугаржа болохогуй юм 
гэжэ мэдыш! Хуушанайнгаа 
Ьанал бодолые хаяыш даа! 
Муне© юумые хуу шэнээр 
ойлгожо, шэнээр бодомжол- 
жо ябаха хэрэгтэй. Сагамнай 
ондоо болоо! Хуушанайхяа- 
раа талхижа ябаха саг бэшэ! 
Сэсэншье Ьаа, ухаатайшье 
Ьаа, ерээдуй сагайнгаа яба- 
дал тухай Ьайнаар бодожо 
ябыш! Тиигээд ангуудай 
дунда журамтайгаар, бэеэ 
зубеер абаж а ябаха хэрэгтэй! 
-  гэжэ эмшэ доргон Ьургаал 
заабари хэлэбэ. Теэд эмшэ 
доргоной хэлэЬэн угэнуудые 
Ш оохон Ш оноевич ухаандаа 
хадуужа ойлгоогуй юм даа. 
Тэрэл зандаа ой соогуур хэ- 
сэжэ ябадаг юм.
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Дымбрыл ГАРМАЕВ

М унхэ бэшэ наИандам 
мундэлЬэн мурнуудни
Прорабай ажалай намтаркаа

(Ургэлжэл).

Киевэй вокзалай газаа та- 
лыгын дэлгуур дээгуур яба- 
сараа, ееды нгее поездЬоо 
хойнтожо, таксигаар поездоо 
намнажа, Конотоп станцида 
хуреед, поездыгоо Ьуулшын 
вагониие халта хараад, 
улэшоо бэлэйбди. Саашадаа 
Москва хурэжэ ерэхэ баатай 
боложо, удэшэлэн оройдоо 
Киев-Москва гэЬэн тургэн 
поезддо Ьуубабди. Углоонэй 
6 сагта Курска вокзал дээрэ 
буужа, метрогой электрич- 
кээр 0ОДЫНГ00 Ярославска 
вокзал хурэгдоо Ьэн. Убэлэй 
эгээл янгинама декабрь 
hapa Ьэн. М осква-Красно- 
ярск гэЬэн поезддо удэшэлэн 
hyyxa болобобди. Тумэр за
май вокзалhaa тулэбэритэ ту- 
ристическэ автобусда Ьуужа, 
Улаан талмай, Кремль, Лени- 
нэй мавзолей хараа бэлэйбди.

Муноо Улаан талмайда 
духуу метроЬоо гараад, хаана- 
птье ошохоо ядан байтараа, 
«Справочное бюро» гэЬэн 
киоск харажархибаб. Гали
на басагамни Тимирязевой 
нэрэмжэтэ худоогэй дээдэ 
Ьургуулида Ьуража байдаг 
оюутанай байрада байлсадаг 
байгаа. Тэрэ хаягынь харуул- 
жа, хорин зэд мунгэ тулоод, 
хайшан гээд хурэхэ гэжэ бэ- 
шэжэ угэЬэн caapha абаад, 
hoopreo метродоо оробоб. 
М етрогой «Динамо» стан- 
ци хуроод, газааш аа гараад, 
улад зоной автобус хулеэжэ 
баййан остановка ошожо 
ябатарни, гэнтэ «папаа»,

гэжэ хашхараад, басагамни 
миниигээ урдаЬаа гуйжэ яба- 
бал даа.

Залуу ухибуудэй ябадал мэ- 
дээжэ ха юм даа. Витя хубуун 
дуу басагандаа дары телеграм
ма табихаа мартаад, хойнтожо 
табиЬан байба. Галинын Вну
ково аэропортын вокзал ошо- 
ходонь, би угы байгааб. Эрье- 
жэ ерээд, метройоон гараад, 
байрадаа ошохоо маршрутна 
автобусаа хулеэжэ байтараа, 
юундэшьеб гэдэргээ эрьеэд, 
метрогой уудэруу хараха- 
дань, биниинь метройоо га
раад ябажа ябаа ха юм биб. 
Басагатаяа эндэ уулзахаб 
гэжэ огто hапаапдампшп угы 
байгаа бэлэй. Харин басаган 
бидэ хоёр Москвада бэлэхэ- 
нээр золгошойомнай Ьонин 
байгаа бэлэй.

Нэгэтэ Галина басагатаяа 
Улаан талмай дээрэ ошожо, 
дуроо абхуулаад, Мавзолейн 
харуулшадай Ьэлгэлсэхые 
олон зоной дунда байжа ха
раад, Улаан талмаййаа ба- 
руулжаа Александровска сэ- 
сэрлиг руу гудамжаар буужа 
ябабабди. Александровска сэ- 
сэрлигэй баруун талаар хой- 
шоо гарайан ургэн гудамжа 
байдаг. Тэрэ гудамжаар дээ- 
шээ ошоходо элдэбын мага- 
зинууд дуурэн ааб даа. Гэнтэ 
Александровска сэсэрлигэй 
тумэр харшын caanahaa, энэ 
гудамжын заха баряад, гартаа 
портфель барийан нэгэ хун 
холо холо алхайаар, хараха- 
да ехэл танил хун яаруултай- 
гаар гэшхэлнэ. Угы, энэ хун

ямар манай нютагай хунтэй 
адли гэшхэлжэ ябаа юм гэжэ 
Ьанаад, дэлхэй дээрэ тон бэе 
бэедээ адли зонууд байдаг 
юм гэдэг. Гитлертэй тон адли 
хун баййан юм гэдэг бэшаал. 
Юутттье haa, би Ьонирхон, ба
сагандаа: Тэрэ манай Зака- 
менск хотын хунтэй ехэ адли 
хун ябана, ябадалаа шанга- 
дуулая -  гэбэб. Тэрэ хунтэй 
уулзахаа тургэн ябажа, ду- 
хэжэ ерэхэдэмнай, манай Зэ- 
дын комбинадай подсобно 
хозяйствын директор Ю лиан 
Карлович Мокрецкий хажуу 
тээшээшье харангуй, ехэл яа- 
руултайгаар гэшхэлжэ яба- 
ба. Би Ю лиан Карловичиие 
танийандаа шангаар ооглоо 
бэзэб даа. Ю лиан Карлович 
эндэ, М осквада, гэнтэ нэры- 
ень нэрлэжэ хунэй ооглохые 
хулеэгээгуй хун, сошон зог 
сожо, намайе хараад:

- Оо, здорово! Москвада 
Г армаевтай уулзахаб гэжэ 
минии ухаандамнишье бай- 
гаагуйл. Энэ олон миллион 
зон соо ню тагайнгаа хунтэй 
уулзаха гээш э ехэл Ьонин 
гээшэ, гэбэ.

- Ю лиан Карлович, хаа- 
на иитэрээ яаруултай ябажа 
ябанабта? -  гэхэдэм.

Бидэ комбинадайнгаа 
директор Михаил Иннокен- 
тьевичтэй унгэтэ металлай 
министерствын подсобно хо- 
зяйствануудай совегцанида 
ерээбди. Муноо оройн само- 
лёдоор бусахамнай. Алааб- 
хида ошожо, М осквагай нэгэ

( Ургэлжэлынь 10-11 нюурнуудта).
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(Ургэлжэл).
бага эдеэ хоол гэртээ абахаа, 
яаруултай ябанаб. Уш ее да- 
хин ехэл йонин. Эндэ хэдэн 
миллион зонтой Москва дээ- 
рэ шамтай, нютагайнгаа 
хунтэй уулзаха гээшэ Ионии, 

гэжэ ехэл Ю лиан Карлович 
гайхаа йэн. Ши юундэ эндэ 
ерээд ябаа юмши гэмсээрээ, 
басагым хараад:

- Ойлгостой, ойлгостой -  
гэбэ.

- Басагаа хаана институдта 
оруулбаш? -  гэбэ.

- Угы, Ю лиан Карлович, 
М осква манда шэруун байна, 
-  гэхэдэм, ойлгостой, Москва 
булта хуугэдые хулеэн абаха 
хото бэшэ ха юм. Гармаев- 
тай М осквагай гудамжа дээрэ 
гэнтэ уулзашооб гэжэ нюта- 
гаа бусаад, хун бухэндэ энэ- 
эн тухайгаа зугаалхаб, -  гэжэ 
дуугараад, яаруултайханаар 
саашаа ябашоо йэн.

Харгын v i aliaiiaii
Х 0 0 р Э Л Д 0 0 Н

Г алина басаганайм хани 
нухэрынь Гуражаб Агын 
тойрогой Дульдаргын айма- 
гай социальна хамгаалгын 
та ha гай ажалшан юм. Га- 
лимни М осквайаа ерээд, Шэ- 
тын мединститудта орожо 
дуургээд. Агада хадамтай. 
Хурьгэн Гуражаб ажалайнгаа 
зугйоо нэгэ йарын йургуулида 
Новосибирск ошожо йурадаг. 
Нэгэтэ 2006 оной хабараар 
йэн, сотово телефоноор Гу
ражаб хурьгэмни хонходобо:

- Сайн байна, дед! Би йур- 
гуулияа Новосибирскэдэ 
йуража дургээд, гэртээ по- 
ездоор бусажа ябанаб. Нэгэ 
хунтэй уулзаад, купэ соойоон 
хонходоноб. Танине ехэ мэ- 
дэхэ, таниха хун ябана. Зугаал- 
дахатнай гу? -  гэбэ. Би ехэ 
гайхажа, хэн тиимэ ехээр та
ниха хун ябаа юм? Би нэрэ со-

лоо алдаршуулйан хун бэшэ 
ха юм биб, -  гэжэ йанаад, 
тэрэ хунэйнгээ угэ хэлэхые 
хулеэбэб. Гэнтэ сотово теле
фон харшаганаад:

- Дядя Саша, сайн байна. 
Би Нургалиев гээшэб. На- 
майгаа мартаа гут? Монгол- 
до сугтаа Сэлэнгын аймагай 
Булганда байдаг М онгол Рос- 
сиин хамтын уйлэдбэриин 
Толгойто гэйэн алтанай 
ажалай Ю рео гэйэн уйанда 
хуургэ баряа бэлэйбди, -  гэбэ.

- Аа, Александр, юундэ ша- 
маяа мартаха йэн биб, ходо 
йанаад ябагшаб, -  гэбэб. Тэрэ 
нухэрни миниигээ бэе маха- 
бадые, элуур энхые йураад:

- Би М онголйоо гараад, 
Казахстандаа Алтайск гэйэн 
йууриндайуунаб. Тэндэ МЧС- 
дэ худэлоод, найанайнгаа 
амаралтада гараа йэм. Муное 
Ш этын энэ организациин 
санаторида амархаа ошо
жо ябаад, энэ вагоной купэ 
соо танай хурьгэнтэй ушар- 
шооб. Хурьгэнтэнэй ехэ зу- 
гааша, юумэ мушхэхэ хун, 
дуугай йуубалынь оройдо- 
ош мэдэлсэхэгуй йэмди гэжэ 
энеэгээд, дядя Саша, йайн 
байгыт даа. Баяртай -  гэбэ. 
Энэ хонхын дуугаар арбан 
жэлэй саана болойон сагые 
йануулаа бэлэй. М онгол 
Россини хамтын унгэтэ ме- 
таллай уйлэдбэриин плави- 
ково шпат абадаг уурхайда, 
дурбэн йарайаа улуухэн, ма- 
най зугйоо найман ажалшад 
щитовой бараагуудые задал- 
хаа, У лаан-Баатар эльгээгдээ. 
Тэрэ аймагай «Заамар» гэйэн 
газарта алташадай туруушын 
гэрэй йуури татагдажа, энэ 
Бор-Ундэрйее асарагдайан 
гэрнуудээ суглуулжа эхилээ 
бэлээбди. Эндэ шэнэ газарта 
алта малтаха туруушын бэ- 
лэдхэл эхилжэ байгаа. Кеме
рово нютагай ажалшад Туула

уйанай эрьедэ зуун тоннын 
алта угааха драга Российоо 
асараад, суглуулжа байба. 
Энэ барилгын контородо 
У лаан-Баатар дээрэ манай 
нютагай Анатолий М ихай
лович Фалилеев худэлхоо 
бидэнтэй гэр булеероо ерэл- 
сээ йэн. Энэ М онгол Росси
ни хамтын унгэтэ металлай 
уйлэдбэриин гол ноёниинь 
монгол яйатан, орлогшоор 
Россини зугйоо Пейхель. Ехэ 
мэргэжэлтэнуудэй совещани 
дээрэ Сэлэнгын аймагай Бу- 
ганта гэйэн газарта «Толгой
то» гэйэн алтанай прииск дээ
рэ, Ю рео гэйэн уйан дээгуур 
хуургэ бариха ажал тухай гол 
асуудалынь болодог байгаа. 
Хитадуудта барюулха гэхэ- 
дэнь мунгэ ехээр эрийэн юм 
хаш. Тиигээд еедынгоо ажал- 
шадаар хайшан гэбэл энэ ажа- 
лаа бутеехэб гэйэн асуудалда 
торолсоод байдаг байгаа. 
Нэгэтэ энэ совещани дээрэ 
А.М. Фалилеев угэ хэлэхэдээ, 
энэ «Заамарай» барилга дээ
рэ мастераар Захааминйаа 
ерэйэн Г армаев урдандаа, 
60-70-аад онуудаар, Зэдын- 
гээ комбинадта багахан уйан 
дээрэ хуургэнуудые барижа 
баййан юм. Энэ хун барижа 
шадаха байха, -  гэйэн байгаа.

Ш энэ жэлээр гэртээ арбан 
хоногоор бусахаа, Улаан- 
Баатар Ш арлайтаяа ерэхэ- 
дэм, углеегуур эртэ Анатолий 
Михайлович байрадам ерэжэ, 
Пейхель шамайе дуудана, 
ябая, -  гэбэ.

Пейхелей кабинедтэ орохо- 
домнай, тайагайнгаа тэг дун- 
да найатайшаг, шэрууншэг 
шарайтай хун йууйанаа бо- 
доод, ута столай нугоо ха- 
жуудань йуужа, бидэниие 
оорынгое урда йуулгаба.

- Бидэ Толгойтын алта
най прииск дээрэ Юроо 
уйанай оёорйоо хайрын
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абаад, угаажа, алта абадаг 
ажалтайбди. Энэ уНаинне 
томо алхадаг экскаватораар 
малтажа, шэнэ уйанай урда- 
ха мур гаргадаг. Тиимэйээ 
мунее хуушан муроорэн урад- 
хуулха гээд, уридшалан ажал- 
шадай ба техникын гаража 
байха хуургэ баригдаха боло- 
од байна. Анатолий М ихай
лович шамайе Зэдыгээ ком- 
бинадта модон хуургэнуудые 
барижа баййан юм гэжэ дуул- 
гаа. Тиимэйээ шимнай хуургэ 
барийан хун, ямар хуургын 
опоронууд, ямар модонуудые 
хэрэглэхэ болоноб, хайшан 
гэбэл ерэхэ жэлэй зун боло
тор барихаб, ямар техника 
хэрэгтэйб, эдэ асуудалнуудта 
харюу угэжэ шадаха гуш? -  
гэбэ.

- Иимэ хуургын опоронууд 
байха, -  гэжэ зураад харуул- 
баб. Энэ опоронуудаа хоёр 
янзаар газартань йуулгаха. 
Нэгэдэхи опорын дорохи га- 
зарынь 1 метр хахад малтаг- 
даха. Угышье haa, опорын 
дунда бурстаногоор нухэ 
урэмдэжэ, свайя баханануу- 
дые шааха. Тэрээндэ хоёр 
талайаан опорын баханану- 
уд доронь лежня модо хаяад, 
йуулгаад, ута болтонуудаар 
татуулхада болохо гэбэб. Энэ 
хоёрдохи вариант таараха 
байна. Бугантада шунэйэн 
модонууд байха, алтанай 
прииск дээрэ бурстанок бай
ха. Тиимэйээ шэнэ жэлйээ 
хойшо эхилхэмнай гу? -  гэбэ.

- Би муноо гэртээ ошоод 
ерэйуу, тиигээд болохо, -  гэ
бэб.

Энэ хуургын ажал дээрэ 
Саша Нургалиевтай танилдаа 
бэлэйбди. Модошо дархан, 
хунгэн шуумаар бэрхэ хун 
байгаа йэн. Иимэ йонин уул- 
залганууд болодогынь гай- 
халтай.

Сагай шэмэруундэ
Унгэрйэн сагаар манай бу- 

ряад зоной теерийэн хуби за- 
яан дуурэн байгаал бэзэ. Ород 
гурэнэй баруун захаар, шэнэ 
ажалша таряашадай засаг 
тогтобо. Олон адуу малтай 
зонуудай зеерииень хуряа- 
жа абаха, дасан дугануудые 
усадхаха. Ламанарые ссыл
ка турмэдэ абаашаха. Худое 
нютагаар хамтын ажалай ар
тель бии болгохо гэйэн угэ 
хуурнууд хаа яагуй худео ню
тагаар таража, улаантан, са- 
гаантан гэйэн угэ хуурнуудые 
ойлгохониинь ойлгожо, угы- 
ниинь угы баййан ааб даа. 
Россини баруун зугйоо ото 
гарайан тумэр замай захаар, 
улаантанай, сагаантанай, 
Эрхуу хотоор адмирал Колча- 
гай, мун Д ээдэ У дэ, Ш этээр 
атаман Семеновай, Агада Та- 
хайтанай мун манай ню та
гаар барон Унгернын, зуун 
захада Владивостогйоо эхи- 
лээд наашаа Японой сэрэг- 
шэд, бугэдоерее доро дороо 
дайнуудтай, бэе бэеэ хюдал- 
сан алалсаан боложо байха- 
да, худое голоор оорын ажал- 
тай ажайуужа баййан баян 
гу, али дунда зэргын айлнууд 
М онгол руу нуудэл ургэжэ, 
турэйэн гарайан, хурьйэтэ 
газартань хульбэрэн хун бо
ложо, элинсэг таабайнарайн- 
гаа гуламтайаа хахасан га- 
раха гээшэ хундэ байбашье, 
ажа амидарал, урэ хуугэдээ 
ундылгэхэ гэйэн йанал бодо- 
лын энэ шэруун сагаар дии- 
лээл ааб даа.

Иимэ сагаар бэеэ дээгуур 
абаха дэнгуурйэн зонтттье 
нютаг нугаар байгаал даа. 
Буу зэбсэг ургэлйэн, айл зо- 
нуудаа айлган аашалжа, 
булга унэгэтэй унэ сэнтэй 
арйануудые ангууша зонйоон 
буляаха зантай хуншье байха. 
Иимэ хун сагаантантай хол-

боотой нэгэ Мошхоон гэжэ 
манай нютагта баййан юм ха. 
Н ютагай зон энэ хундэ дай- 
луулжа, дабйалуулжа ядаха- 
даа Мошхоониие нэгэ аргаар 
алаха гэжэ шиидэбэд. Ехэ ню- 
тагаараа тухооржэ эхилбэд 
ха. Энэ шолмосые мэхэлжэ, 
гэрэй налаашхын доогуур 
шагаалгажа, толгойгын тайа 
сабшаха гэлдэбэд. Энээниие 
Пархуулиин Эрдэнидэ даал- 
габа. Ш имнай баабгайтайшье 
уулзахадаа мэйэд гэдэггуй 
хун бэлэйш даа. Тиихэдэ бэеэ- 
ршье заахан ха юм ши, тэрэ 
томо ундэр Мошхоон юушье 
йанахагуй, йухоо нюргандаа 
бэйэдээ хабшуулаад ябадаг 
зантай ха юмши. Тэрээндэш 
муу йанаа бодол толгойдон 
орохогуй. Тиимэйээ шимнай 
йухоо йайсар хурсадха. Хэр- 
бээ алдуу хэрэг гараа йаань, 
газааш аа тургэн гуйжэ гараа- 
рай. Эндэш Ласаран буугаа 
бэлдээд бэлэн байха.

Энэ шолмоснай бэеэр ундэр 
томо хун, тиимэйээ бидэш баг- 
тахаарань тулам оюулхабди. 
Мошхооноо алаад энэ тулам 
соогоо хэжэ, Дутэлуурэй за
хаар. Зэдэ голой хабсагайтай 
эрье руу хаяхабди гэлсэбэд. 
Пархуулиин Эрдэни йухоо хэ- 
дышье удэр хурсадхаа. Энэ 
уедэ туламшье бэлэн болоод, 
гансал Мошхооноо хулеэбэд.

Мошхоон нилээн удааран, 
хаанашье зайгуултайан юм, 
энэ нютагта хурэжэ ерэбэ. Хун 
зон хулгоотэй. Энэ хэрэгнай 
бутэхэн гу, угы гу гэжэ йанаад, 
Мошхооной аашые хулеэнэд. 
Ангууритнай унгэржэ, булга 
унэгэнэйтнай арйан байгаа 
бэзэ, -  гэхэдэнь. Пархуулиин 
Эрдэнидэ байжа болохо. Энэ 
Эрдэни йаяхана йарьдагаар 
агнайанаа ерээ. Булга баряа 
гэлсээ йэн гэжэ Пархуулиин 
Эрдэнииндэ эльгээбэд.

( Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта).
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Роза НАМЖИЛОВА Хандажап ЦЫРЕНОВ

Амидаралай Бадма-Лёнхобын 
гурбан эрдэни ягаахан сэсэгууд
Мунгоор толоркон мушэдуудни, 
Мунхэ нюусаяа нээгытэ,
Дээдэ замбиин жаргалкаа 
Дээрэ юумэн байна гу?

Дээдэ замбиин жаргалые 
Думэн саашань удхэгшэ 
Амидаралай гурбан эрдэни: 
Агаар, у Нан, наран.

Аляа калхин, тогтолши,
Асу у дал минии хунгэхэн:
Аян замда гарахадаш 
Аргагуй сэнтэй юун байнаб? 

Аян замайм кахюукан 
Арюудхан намайе дэгдээгшэ 
Амидаралай гурбан эрдэни: 
Агаар, у Иан, наран.

Хада, уулые шэмэгшэ 
Хунт, наркан мододни,
Хэтэ мунхэ пайытпай 
Хожохо юумэн байна гу?

Хэтэ мунхэ надыми ай 
Хусэ оруулан тэдхэгшэ 
Амидаралай гурбан эрдэни: 
Агаар, у дан, наран.

Оёоргуй баяр асаркан 
Одхон хубуум, анхарыш,
Элдин хангай дэлхэйдээр 
Эжыкээш улуу юун байнаб? 

Аба, эжын заяакан 
Амидын жаргалые удхэгшэ 
Амидаралай гурбан эрдэни: 
Агаар, у дан, наран.

Wap а наран мэтэ жарган hyyxa заяатайбди -  
Паруул кайхан гансахан минии инаг нухэр угтадаг. 
Woлoнгын туяагаар гэрэлтуулэн жаргуулхадам 
Wa:i6aphan Хангайн орьелнууд

хангалтама хоншууханаар анхилхал. 
Зуун зугэй каруулхан наранай толотомо туяатай 
Зукэ шарайшни каргами кайхан бэлэйл.
Улзы энэрхы сэдьхэлэйш арюуханкаа 
Ymxoop кайхашаан харакан золтойб.
Хангай дайдын мунхэ хугжэм сууряатаад, 
Ханилкан хоёрой унэн дуран

дуун шэнги сэлмэг арюухан, 
Бадма-Лёнхобын ягаахан урин шарайгаар 
Баян Хангайн хугжэмтэ сууряан соо уулзаабди. 
Мунгэн субад одо мушэдэй толонкоо 
Мухэшэгуй алтан харгытай жаргал

угтан уряалнал.
Сэгнэшэгуй мунхэ аршаанта нютагтаа 
Сэлмэг арюухан сэдьхэл зурхэнквв бидэ хоёрой 
Залу у наканкаа ундэкэ залган,
Замаараа саашаа аша гушанарни залгуулна. 
Хангайн номин хоншуухан хангалаар 
Хайратай гансым унжэгэн дулаахан унэр анхилхал, 
Хухын донгодоходо унгэ буриин сэсэгууд калбаржа, 
Ху yen доколкон инаг дуранай нухэсэл бант бэхи. 
Мойкон харахан нюдэнэйм ошые гэрэлтуулжэ, 
Мартагдашагуй унэн сэдьхэл соогоо

канан зуудэлыш.
Энгэр убсуундэш хоёр зурхэн эрхэлнэл,
Энэ накыемнай мунхэ гэрэлээр эльбэн тэбэринэл. 
Булгата баян Хангайн тунгалаг аршаанай

охин соо буръялжа,
Буянта зурхэнэйш толорон колонготоходо найдал, 
Буга ногооной урамдаа шагнакан нангин сагыемнай 
Буурал сагаан эжы абын мунхэ уреэл

хундэтэйгввр уряалнал.
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