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Арадай домогйоо йабагшалан 
Аялга дуугаа бэшэнэб...

Февралиин 13-14-дэ Захааминай аймагта ургэн дэлисэ- 
тэйгээр поэт Мэлс Самбуевай турэйеер 75 жэлэйнь ойн баяр 
унгэргэгдэбэ.

Энэ дурасхаалай йайндэрые Захааминай аймагай ба Сана- 
га нютагай захиргаанууд, поэдэй нютагайнь эдэбхитэд, аха 
дуунэрынь эмхидхэн унгэргэбэ.

Туруушын удэр, февра
лиин 13-да, Улаан-Удэ1100 
ерэЬэн айлшад -  уран зохё- 
олшод, журналистнууд, баг- 
шанар, Закаменск хотодо 
болоЬон уулзалгада хаба- 
адаба. Захааминда бууЬан 
айлшад Россини Буддын ша- 
жантанай заншалта сангхын 
дид-хамба, Буряадай уран зо- 
хёолшодой холбооной прав- 
лениин туруулэгшэ, поэт 
Матвей Чойбоновай уда-

ридалга доро морилон 
ерэбэ. Закаменск хотодо 
унгэрйэн уулзалгада аймаг 
соомнай эрдэм-йуралсалай 
талаар бэелуулэгдэжэ баййан 
проектнуудтай танилсалга 
болобо. Мэлс Самбуевые та- 
ниха баййан айлшад, зохёохы 
намтартайнь дутоор танил 
уран зохеолшод поэт тухай 
дурдалгануудаараа хубаал- 
даба.

Пайндэрэй гол шухала

хэмжээ ябуулганууд февра
лиин 14-дэ поэдэй турэйэн 
тоонто Санагада олон зоной
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хабаадалгатайгаар унгэрбэ. 
Санагаархид ба Мэлс Сам- 
буевай аха дуунэрынь энэ 
удэр ерэйэн айлшадые 
хундэтэйгеер угтан аба- 
жа, ню тагайнгаа бэлигтэй 
хубуунэй дурасхаалда олон 
Ьоннрхолтой конкурснуу- 
дые, уулзалгануудые, бу- 
ряадайнгаа ёйо заншал, хэ- 
лэеэ хугжввлгын ажалаа 
гунзэгыгоор харуулжа ша- 
даба. Ургажа ябайан улаан 
бургаайад, уран шулэгтэ ду- 
ратайшуул Мэлс Самбуевай 
шулэгуудые уран йайханаар 
уншажа, поэдэй йанал бодо- 
лые дамжуулха гэжэ оролдо- 
бод.

9-10 ангиин йурагшадай 
хоорондо унгэргэгдэйэн ин- 
тегрированнэ олимпиада- 
да аймагай йургуулинуудай 
тулоолэгшэд бэлиг шада- 
барияа харуулжа шадаа. 
Олимпиадын дунгуудээр 
Ш ара-А заргын hyparuia Ба- 
яжаб Доржиев ба Хуртагын 
hyparuia Виктория Дарижа- 
пова хоёр туруулэн гаража, 
мориной эмээл ба модоор 
бутээгдэЬэн абдар бэлэгуудтэ 
хуртэбэ. Харин Закаменск 
хотын 5-дахи 11ургуулиин 
hyparuia Ринчин Боршонов

ба Доодо-И валгын Сарю- 
на Босхолова 2-дохи hyy- 
ринуудта гаража, Санагын 
дархан Бадма Норбоевай 
бутээйэн ташуур ба эхэнэр 
хунэй хэжэ шададаг шэрдэг 
бэлэгуудтэ хуртэбэ. 3-дахи 
шатын дипломоор Утатын 
Ж амбал-Доржо Санжижапов 
ба Улэнтын Заяна Самбуева 
шагнагдажа, хазаар ба уй1тэп 
туйсэ бэлэгуудые абаба.

Уран уншалгын конкурсдо 
томошуулай дунда Закаменск 
хотоЬоо ерэЬэн Санагын 
Ьургуулн дуургэЬэн Светла
на Санжитова туруулбэ. 2 
hyypn Закаменск хотын Гали
на Ш елкунова, 3 Ьуури Доо- 
до Ивалгын Чингис Хадаев 
эзэлжэ шадаба.

Уран уншагшадай
конкурс Санагын дунда 
Ьургуулинн Ьурагшадай дун
да унгэргэгдэбэ.

Гурбан булэг уншагшадай 
дунда 1 шатын дипломуу- 
дые мунгэн шангуудтайгаар 
Арина Н орбоевада, Бутидма 
Тугутовада ба Александра 
Гомбожаповада барюулба, 
2 шатын диплом ба мунгэн 
шангуудые Олег Г онжи- 
тов, Гэрэлма Ламажапова, 
Александра Цыденова гэг-

шэд шуубэ. 3 шатын диплом 
мунгэн шангуудтай Зунды 
Данжаловта, Артур Хадаев- 
та, Сымжидма Доржиевада 
барюулагдаба.

Мэлс Самбуевай турэЬоор 
75 жэлэйнь ойдо зорюу- 
лан, нютагай эдэбхитэд, аха 
дуунэрынь хамтаржа, по
эдэй шулэгуудэй «Би тайгын 
хубуунби» гм Нэп шэнэ суглуул- 
бари хэблэн гаргаба. Энэ ехэ 
ажалда хабаадаЬап хунууд гэ- 
хэдэ: уран шулэгшэн Санжай- 
Ханда Дармаева, Николай 
Шабаев, багша Таисия Мар- 
хаева, номой сангай мэргэжэл- 
тэн Августина Унтанова, Бо
рис Тарбаев, Мэлс Самбуевай 
аха дуунэрынь болоно.

Энэ дэмбэрэлтэ ду- 
расхаалай удэр Санагын 
Ьургуулнда, соёлой байшан 
соо нютагай элитэ поэт тухай 
олон дулаан угэнууд хэлэг- 
дэбэ. Ерэйэн айлшад дурас- 
хаалай дулаан угэнуудые хэ- 
лэжэ, поэдтэ зорюулагдайан 
шулэгуудээ уншаба.

Дурасхаалай йайндэр ун- 
гэргэхэдэ хубитаяа оруулЬан 
санагаархинда Баярай бэшэ- 
гууд барюулагдаба. Санагын 
Ьургуулинн Ьурагшад, соё
лой байшангай ажалшад кон
церт наадаяа табижа, ерэЬэн 
айлшадые, ню тагаархинаа 
баярлуулба.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.
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Хонин жэлэй угталга
Сагаан кара

Февралиин 19-дэ Зака- 
менск хотын гол талмай дээрэ 
хухэ модой Хонин жэлэй уг- 
талгын йайндэр унгэрбэ.

Олон зоной анхаралда 
йонирхолтой концерт наадан, 
мурысеенууд унгэржэ, хотын 
зон ёохорой флеш-мобто ха- 
баадаба.

Нэн туруун найрай эхиндэ 
шэнэ жэлэй зужэглэмэл уг
талга унгэрбэ. «Эхын буян» 
ансамблиин артистнар уян- 
гата буряад йайхан аялгаяа 
хангюурдан, М орин жэлээ 
мордуулжа, Хонин жэлээ уг- 
таба. Сааш адаа «Закамна», 
«Алтай сэсэг», «Встреча», 
«Радуга», «Аканта» гэйэи 
уран йайханай булэгуудэй 
концерт наадыень хаража, 
нютагай зон баярлан байба.

Энэ йайндэрэй заншалта 
болойон мурысеенуудые жэ- 
лын жэлдэ олон зон хулеэн 
ядан байдаг юм. Туруушын 
мурысеон -  бууза туургеер 
эдидэг хунуудэй дунда 
унгэрбэ. Урда жэлнуудтэ энэ 
мурысеон «Эдимэр Гомбо» 
гэжэ нэрлэгдэдэг Нэп. Харин 
мунео жэлэй мурысеениие 
ондоогоор нэрлэхэдэ боло- 
хо гэжэ эмхидхэгшэд хэлэ- 
бэ. Юундэб гэхэдэ, энэ жэ
лэй мурысеенэй гуримаар 
5 хун арба-арбан бууза эди- 
хэ сЬотой байгаа. Туруун 
эдийэнуудынь диилэжэ гара- 
ха байба. Арбан амтатай бу- 
узануудые эдижэ шадаха эрэ 
эхэнэрнууд тиимэшье бэлээр 
олдобогуй.

Нэгэ хэды хэлуулйэнэй 
Ьуулээр табан эрэшуул тай- 
зан дээрэ гараба. Балдан 
Будаев, Ж аргал Дунцаев, 
Вячеслав Бутин, Чингис 
Бальжанов, Вячеслав Жиг- 
житов гэгшэд халуухан ам-

татайхан буузануудые эдижэ 
эхилбэ. ЁЬотой буряад эрэ 
хундэл яарангуйгоор, томо- 
отойгоор арбан бууза эгээ 
туруун эдижэ дуургэйэн Чин
гис Бальжанов мурысеенэй 
эрхимынь боложо, гол бэлэг 
-  бууза ш анадаг амйартада 
хуртэбэ. 2 йуурида Вячеслав 
Бутин гараба, харин гурба- 
дахи йуури Ж аргал Дунцаев 
эзэлбэ. Булта хабаадагшад 
бэлэгуудээр шагнагдаба.

Пайндэрэй хоёрдохи
мурысоониинь йэер шаалган 
болобо. Энэ йонирхолтой 
арадай урданай нааданда 
хабаадаха дуратайшуул ехэ 
олон байба. Туруушын хоер 
йэер хунгэхэноор хухалаг- 
даба. Харин гурбадахинь 
ехэ томо, бухэ яйан бай- 
жа, олон бухэшуул хухалха 
гэжэ туршаба. Теэд энэ йэер 
хухалагдангуй улдэбэ.

Мурысое эмхидхэгшэдэй 
хэлэйээр, энэ йэер недон- 
до Улаан-Удэдэ унгэрйэн 
мурысоондэ хэншье ху- 
халжа шадаагуй байна. 
Хухалагдаагуй йэер байал 
мунео жэл Улаан-Удэ эльгээг- 
дэжэ, мурысоондэ табигдаха 
юм хаш.

Сагаалганай удэр олон

зоной урда «Вести Закамны» 
сонин бэшуулйэн зоной дун
да лотерей унгэрбэ. Лотерейн 
гол шангынь планшет За- 
каменск хотодо ажайуудаг 
Г.Н. Ц ыбикова шуубэ. Бэшэ 
бэлэгуудтэ хуртэйэн уншаг- 
шад: Хуртагын Лыгденова
A . В., Бургалтайн Хабитуева
B. И ., Закаменскын Борисова 
б а Алексеев Н.В., Сахирай 
Ю мжапов Д.М ., Улэгшэнэй 
Галсанов Б.Б., Холтойоной 
Суходоева А .Н., Ехэ-Сахи- 
рай Соктоева В.Д., Харацайн 
Гуржапова Д.В.

Булта энэ зониие халуу- 
наар амарш алаад, аймагайн- 
гаа сонинуудые хододоо 
бэшуулжэ, уншажа ябахыень 
хусэнэбди.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.
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Манай хундэтэй багшамнай ( ° ‘ш f,a«p )
Манай туруУшьш багша 

Цындыма Цыреновна Базаро
ва энэ гарайан Хонин жэлдэ 85 
найанайнгаа ойн баяр угтажа 
байна.

Манай багша аяар холын 
1958 ондо заха холын За- 
хааминай Далахай нютагта 
багшын ажалаа эхилйэн юм. 
1980 он болотор эхин клас- 
суудай багшаар худэлжэ, 
найанайнгаа амаралтада га- 
pahan намтартай. Баргажанай 
аймагай Баянгол тоонтотой 
залуухан басаган тэрэ гэйээр 
Далахайда нютагжажа, гэр 
булэтэй боложо, ухибуудээ 
ургэжэ гаргаад, аш анараа ха- 
ран амар баян ажайууна.

Далахайн олонхон лэ зон 
Цындыма Цыреновнагай 
шабинь болоноб гэжэ хэлэ- 
хэ байха. Манай йургуулнда 
йурахада нэгэ класс соо хори 
гаран ухибууд йурадаг йэн. 
Эхин классуудта хоер лэ 
багша заадаг байгаа. М арга
рита Галдановна Намсарае- 
ва, Цындыма Цыреновна ба 
Ьургуулиип сэбэрые сахиг- 
ша Санжай-Ханда Цыбжи- 
товна Нимаева гурбан йур- 
гуулиингаа хамаг ажал хэжэ 
урдёод ябадаг йэн.

Хоёр багшанар бухы ажал- 
да эдэбхитэй, йургуули соом- 
най хододоо дулаан, сэбэр, 
элдэб йайндэрнуудтэ концерт 
наадануудые бэлдэдэг Ьэмди. 
Дэбтэрнууднэй хододоо шал- 
гагдажа, сэгнэлтэнууд та- 
бигдажа байха. Хэжэ баййан 
ажалдаа багшанарнай ехэл 
харюусалгатайгаар хандада- 
гынь бидэ харадаг Ьэмди.

Пургуулиимиай багшанар 
бидэниие эрдэм номдо эрхи- 
мээр йургахынгаа хажуугаар 
ееды нгее ухибуудые зубеер 
хумуужуулжэ, эрдэм номдо 
йургаад, хулынь дуроодэ, га-

рынь ганзагада хургэйэн бай
на.

Цындыма Цыреновна гу- 
ша гаран жэл соо багшын 
ажалда худэлжэ, найанайнгаа 
амаралтада гарайан. Олон 
жэлдэ багшамнай тэсэбэри- 
тэйгээр, энхэргэнээр бидэндэ 
эрдэм ухаа заажа, ажабайда- 
лай ургэн харгыда iap iahan  
юм. Багшамнай хэшээлээ 
йонирхолтойгоор унгэргэхэ 
гэжэ ехэл оролдолго гарга- 
даг йэн. Тэрэ сагта телевиде- 
ни радио гэхэ мэтэ зуйлнууд 
угы байгаа, багшын ажал
да хэрэглэхэ элдэб саарйан 
номуудйаа эхилээд юумэн 
хомор байгаа. Тиигэбэшье, 
йургуулнда йуража баййан са- 
гамнай муноедэр манда ехэл 
гоёор йанагдадаг юм.

Бидэ, Цындыма Цыренов
нагай туруушын шабинар, 
мунее оодео теебии таабай- 
нар болонхойбди. Бидэнэй 
дунда багшанаршье, бухгал- 
тернуудшье, ветеринарнууд- 
шье, библиотекарьнуудшье 
бии. Манай багшын шаби- 
нарнуудай олониинь багша
ар ажаллана: Дабаатын дунда 
йургуулнда буряад хэлэнэй 
багшаар Хандажап Дарма- 
евна Дампилова, Хэжэнгын 
аймагай Эдэрмэгэй дунда 
йургуулнда Сэсэгма Н ико
лаевна Ш ойропова, Ивал- 
гын аймагай Гурульбын 
дунда йургуулнда Туяна Вла
димировна Тарбаева, турэл 
йургуулндаа олон жэлдэ заву- 
чаар худэлеод, мунее нюта- 
гайнгаа захиргаанай толгой- 
логшоор ажалладаг Раджана 
Николаевна Цыренова. Ай
магай номой сангай директор 
Лариса Николаевна Ардаева 
байал Цындыма Цыреновна
гай шабинь бол оно.

Ц.Ц. Базарова олон жэ-

лэй туршада эдэбхитэйгээр 
ажаллайанай тулее олон 
Хундэлэлэй тэмдэгуудээр, 
унэтэй шангуудаар аймагай 
ба республикын хутэлбэри- 
лэгшэдэй зугйоо шагнагдайан 
юм. «Ажалай ветеран» ба 
Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
дайнай ойн баярнуудта даша- 
рамдуулйан медальнуудаар 
шагнагдайан.

Бадма Доржиевич База
ров хани нухэртэйгое та- 
бан хубуудэй эжы аба 
болойон. Ами найанай хар
гыда тохёолдойон элдэб 
бэрхэшээлнуудые дабан гара
жа, хухижэшье, уйдажашье 
ябагдаа. Хундэ хушэр сагууд- 
та турэл Баянгол нютагаа, 
хайрата эжытэеэ, Лёнхобо 
эгэшэтэеэ Гармажаб Ринчин 
аханараа дайнда мордуулжа, 
1946 ондо угтажа баййанаа 
йанадаг.

Цындыма Цыреновна
мунее Далахайдаа Сергей 
хубуунтэеэ, Эржена бэритэеэ 
ан бун ажайууна. Ехэ хубуун 
Александрниинь Улаан-Удэдэ 
ажайууна. Родион хубууниинь 
эжынгээ хэжэ ябайан ажал 
ургэлжэлуулэн, олон жэлдэ 
турэл йургуулндаа багшаар, 
директорээр ажаллана. Олон 
ашанар гушанарынь хундэтэй 
теебиидоо ерэжэ, гэртэнь 
шууяатай хулгоотэй байдаг.

Хундэтэ Цындыма Цыре
новна! Далахай нютагай за- 
хиргаан, дунда йургуулиин 
ажалша коллектив, шабинар- 
танай Танияа 85 найанайтнай 
ойн баяраар халуунаар амар- 
шалаад, элуур энхэ, ута 
найатай, омог дорюун ябахы- 
етнай унэн зурхэнйоен хусэнэ.

Е. Ринчинова, 
Далахай нютаг 

Соёлма Бальжурова 
оршуулба
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Сагаан hapaap! С Конкурс ^

Утатын дунда кургуулиин /гурагишдай зохёолгонууд
Сагаалган

Урда carhaa буряадууд Сагаалганай Ьайн- 
дэрые ехэ ургэнеер тэмдэглэдэг йэн. Шэнэ 
жэл -  Сагаалган эхилдэг. М онгол hары и нэ- 
гэнэй эртэ углеегуур, наранай гаража байха 
уедэ, гэрэй эзэн орон нютагтаа эдеэнэй дээжэ 
ургэдэг. Сагаалжа ерэЬэн айлшадаа сагаан 
эдеэгээр хундэлхэ ёйотой гэлсэдэг. Юундэб 
гэхэдэ, амгалан тайбан ажайуухын тула нэн 
туруун сагаан эдеэгээр, удаань мяхан табагаар 
болон бусад хоолоор хундэлдэг юм. Сагаан 
йарын удэрнуудтэ урданай заншалаар сэдь- 
хэл бодолоо арюудхажа, гансал Ьайп хэрэг 
уйлэдэжэ ябаха ёЬотой юм.

Сагаалган гэжэ угэ сагаан гэЬэн удхатай. 
12 жэлэй ахалагша -  ама сагаан хулгана, ар- 
бан хоёр йарын ахалагша -  сагаан hapa гэл
сэдэг. ТиимэЬээ хунууд Ьайхан бодолоо, бухы 
Ьайп юумэ «сагаан» гэЬэн угэтэй холбодог 
заншалтай.

2 ангиин курагша 
Сундуков Данзан

Сагаалган-манай Ьайндэр
Сагаалган-гэр булын Ьайндэр, тиимэЬээ 

эгээн урид дутын ба холын турэл гаралаа 
амаршалдаг. Хуушан жэлэй Ьуулшын удэр- 
бутуу удэр амтатай эдеэн табагЬаа амсадаг. 
Шэнэ жэлдээ садхалан, амар амгалан байхын 
тула. Бутуу удэшэ «бутэсэ» эдеэлхэ заншал
тай. Заабол сагаан эдеэнэй дээжэЬээ хуртэдэг, 
ю ундэб гэбэл, С агаан  Ь ара-хабар-зунай  
сагаан эдеэндэ орохо хаЬын эхин xaha ха юм.

Сагаалган соо хунууд бэе бэеэ золгодог, 
хундэлэн амаршалдаг Ьайхан заншалтай. Аха 
хун дуу хунэй хоер гар дээрэ альгаараа доо- 
шонь, нугоедэнь альгаяа еедэнь харуулаад, 
дороЬоонь думэн золгодог, гоё Ьайхан юреол 
хэлэдэг. Жэшээнь, иимэ юреол хэлэдэг:

Накан дээрээ нака нэмэжэ ябахадаа,
Айл аймагтаа, арад зоидоо ту катай 
Ута накатай, удаан жаргалтай ябагты! 
Сагаан Ьарын удэрнуудтэ урданай занша- 

лаа, сэдьхэл бодолоо арюудхажа, гансал Ьайн 
хэрэг уйлэдэжэ ябаха ёЬотой юм. Тон хундэтэй 
айлшанда ба уг гарбал соогоо аха заха хундэ 
хадаг баридаг. Сагаалжа ороЬон хуугэдтэ ам
татай конфетэ, печени гу, али жэжэ мунгэ 
бэлэглэдэг заншалтай.

Сагаалганаа сагаан Ьарын барагдатар 
сагаалдаг юм. ТиимэЬээ буряад зониие ехэ 
хундэмуушэ зон гэлсэдэг. Урданайнгаа ёЬо гу- 
рим алдангуй уеЬее уедэ дамжуулжа, бэе бэе- 
дээ «мэндээ» гэжэ золгожо, Ьайхан уреэлээ 
табидаг заншалтай.

6 ангиин курагша 
Гонгоров Сэнгэ

Сагаалганиие угтуулан
Арад зондов Сагаан кара
Аза жаргал уреэгээл.
Нэрэ солынъ магтан,
Нэгэ нака нэмээгээл...

Г. Чимитов
Дэлхэйн арад зоной эгээн Ьайхан Ьайндэр 

Ш энэ жэл. Буряад зон Шэнэ жэлээ Сага
алган, сагаан hapa гараба гэжэ тэмдэглэдэг. 
Юундэ сагаан hapa гэдэг бэ? Юундэб гэхэдэ, 
энэ hapa соо юумэн хуу Ьайжарха, сагааржа 
эхилхэ. Сагаалганай урдахи Ьуни дасануудта 
Дугжуубэ хурал хурагдадаг, унгэрйэн жэлдэ 
сугларЬан муу муухай юумэн Ьалан угы бо- 
лог, ерэхэ жэлдэ бухы зон Ьайн, урагшатай, 
сэбэр сэхэ ябаг гэЬэн удхатай. Хуушан жэлэй 
Ьуулшын удэр «бутуу удэр» гэдэг. Шэнэ жэлдэ 
садхалан, амгалан ажаЬуухын тула бутуу удэр 
«бутэсэ» эдеэлхэ гэЬэн заншал юм.

Буряад зоной эгээл Ьайхан, эгээл дуратай 
Ьайндэртэ эртээнЬээ бэлдэжэ эхилдэг. Гэр 
байраяа, газаахияа арюун сэбэр болгожо, эдеэ 
хоолоо бэлдэдэг. Айлшадаа амгалан тайбан 
ажаЬуухын тула нэн туруун сагаан эдеэгээр 
хундэлдэг.

Сагаан эдеэн... Буряад зоной эдеэнэй дээжэ 
-  Ьунэй зуйл гээшэ. Табагаар обойтор айрйа, 
тойоёо табяад, Ьайхан Ьутэй сайгаа аягалдаг 
юм.

Сагаалганай Ьайндэртэ олон сагаан эдеэн: 
тараг, урмэн, аарсан, айраг, зеехэй болон бу
сад бэлдэгдэнэ. ЭнээнЬээ гадна буряад зоной 
хундын мяхан табагта: бухэли мяхан, бууза, 
хушуур, хошхоног, убсуун гэхэ мэтэ ородог.

Сагаан Ьарын углеегуур эртэ, наранай га
ража байха уедэ, гэрэй эзэн орон нютагтаа сэр- 
жэмээ ургэжэ зальбараад, гэр булэ соогоо бэе 
бэеэ сагаалдаг юм.

Сагаалганай амаршалга, золгохо ёЬо
(Тргэлжэлынъ 6-7нюурнуудта).
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( Ургэлжэл).
еерын гуримтай. Аха хунууд хунэй гарнууд 
дээрэ альгаараа доошонь, дуу хун альгаяа 
еедэнь харуулаад, йайн уреэлээ хэлэдэг. Нэн 
туруун ундэр найатай убгэд хугшэдее, аба 
эжыгээ, аха захатанаа хадагаар золгохо зан- 
шал юм.

Сагаалжа байхадаа буряад наадануудаа 
наададаг: йээр шаалган, шагай харбаан, ш а
гай шуурээн, малгай, алта нюулсаан, ёохор 
хатараан, дуу андалдаан гэхэ мэтэ. Ёйотойл 
арадай найр наадан болодог юм.

Сагаан йарын удэрнуудтэ урданай зан- 
ш алаар сэдьхэл бодолоо арюудхажа, гансал 
йайн хэрэг уйлэдэжэ ябаха ёйотойбди.

Иигэжэ баярлажа, сэнгэжэ, аха заха бо- 
лохо хундээ Сагаан hapaap Сагаалганайнгаа 
йайндэрые сагаан эдеэтэйгээр, мяхан табаг- 
тайгаар, хухюу зугаатайгаар унгэргэжэ, бидэ, 
буряад зон, ёйо гуримаа бу мартаябди.

10 ангиин курагша 
Ендонова Эржена

Мэндээ!
Сагаалганаар! Сагаан канаагаар,
Сарюун сэдъхэлээр угтая!
Сарюун, дорюун нухэдни 
Сагаалганай амаршалга 
Сээжын гунквв угтажа,
Сэнтэй дээрэ тооложо,
Сэдьхэл соогоо хадуужа 
Сэбэр хадаг тогтоогыт!

А.Ж.Доноев
Энэ угэнуудээр найруулгаяа эхилхэ Ьанаа- 

тайб. Сагаан hapa юундэ Сагаалган гэжэ нэ- 
рэтэйб? Энэ xaha шэнэ тулэ абтажа, сагаан 
эдеэнэй элбэгээр дэлбэржэ байhап уе саг бо- 
лоно. Углеегуур гу, али оройшье айлшанай 
орожо ерэхэдэ нэн туруун «сагаалагты» гэжэ 
hy, хурэнгэ гу, али тараг аягалан баридаг. 
Энээн дээрэЬээ сагаалха гэйэн угэ гараа гэжэ 
ойлгоноб.

Сагаан hapa гэжэ буряад-монгол угсаата- 
най Ш энэ жэлынь болоно. Сагаан Ьарын га- 
рахада, шэнэ жэлээ ямар амжалтаар угтажа 
байнабиибди гэжэ мэдэхэ хэрэгтэй.

М анай эжы, абамнай Сагаан Ьарын гара- 
хынь урда гэр бараагаа арилгажа, ехээр эдихэ 
хоолоо бэлдэнэ.

Хугшэн теебиимни (95 паЬатай) С агаалга
най углов иимэ уреэл хэлэдэг:

Жэл бури жэгдэ амгалан,
Он бури омог дорюун,
Накан дээрээ на ha нэмэжэ

Сагаан эдеэгээр, дуурэн табагаар 
Улад зониие сагаалуулжа 
Сагаалжа, ногоолжо ябагты!
Иимэрхуу гое Ьайхан уреэлнууд Сагаан 

Ьарын турш а соо тайалдангуй хэлэгдэжэ 
байдаг.

Сагаалганай урда удэрые бутуу удэр гэ- 
дэг. Энэ удэр Сагаалганай хамаг бэлэдхэл 
дуурэЬэн, бутуу удэшэ бутуу сэмгэ шанажа, 
элбэг баян эдеэ хоол бэлдэжэ, гэр булоороо 
сайлажа, хоол баринабди.

Бутуу удэр бурханаа сэбэрлэжэ, шэмэглэ- 
жэ, зулаа бадараанабди.

Сагаалганай угле© газаагаа Ьан табижа, 
мургэл хэнэбди.

Сэржэмээ ургэхэдее, «саг гарай альган 
дээрэхи зурлаануудай харагдаха болоходо 
эхилдэг», -  гэжэ минии хугшэн теебии хэлэ
дэг баййые Ьанаандаа абажа ябахаар гэжэ 
йанагдана.

Урданайнгаа ёйо гурим алдангуй yehoo 
уедэ дамжуулжа, бэе бэеэ «мэндээ!» гэжэ 
сагаалжа, Ьайхап уреэлээ хэлэжэ ябахамнай 
болтогой.

6 ангиин курагша 
Бальжурова Анна

Сагаалгамнай дутэлбэ
Hahan дээрээ
Haha нэмэжэ байхадаа,
Айл аймагтаа, арад зондоо 
Yiuee ута uaha накалжа,
Удаан жаргал уреэел!
Жэл бури жэгдэ амгалан,
Он бури омог дорюун 
Сагаалжа, ногоолжо байял даа!
Сагааалган гээшэмнай буряад арадай тон 

ехэ хулеэдэг Ьайндэр болоно. Жэл ошохо бури 
нэгэ найа нэмэжэ, наЬатай болонобди. Ундэр 
nahатайшуулна хундэлжэ ябаха хэрэгтэй гэжэ 
эжы абамнай ехэ захин ябагша. Сагаалганай 
дутэлжэ эхилхэдэ гэр бараагаа арилгажа, эдеэ 
хоолоо бэлдэжэ, элдэб хубсайа хунар абажа, 
аха дуунэртээ бэлэг бариха гэжэ, заншалаа 
мартахагуй гэжэ сахин ябанабди.

Сагаалганай углеегуур хугшэн эжымнай 
ехэл бурхандаа мургэжэ, хадагаа табидаг. 
Эдеэнэйнгээ дээжые турэл нютагайнгаа хада 
уулануудта дурадхажа, газаагаа Ьан бадараа- 
ха заншалтай гээшэбди. Иигэжэ Ш энэ жэлээ 
угтажа, бэе бэендээ сагаалжа ябахада ехэл гоё 
байдаг даа!

3 ангиин курагша 
Цыденов Баир
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Сагаалган -  манай йайндэр
Буряад арадай Ьайндэр -  Сагаалган эртэ 

урда carhaa эшэ ундэЬэтэй, еерын онсо шэн- 
жэтэй. Энэ Ьайндэртэ арад зон ехэ бэлэдхэл 
хэдэг. Сагаан эдеэнэй дээжэ болохо аарса са- 
гаагаа бэлдэдэг. А рад зомнай Сагаалганиие 
угтан, бэе бэедээ айлшалжа, ундэр наЬатай 
зониие хундэлжэ, сагаан эдеэгээр амаршал- 
даг юм. Тон хундэтэй айлшанда ба уг гарбал 
соогоо аха заха хундэ хадаг баридаг.

Сагаан Ьарын болоходо хун бухэн нэгэ 
наЬа нэмэдэг юм.

5 ангиин курагша 
Будаева Софья

Булта сагаалажа байе!
Сагаалган гээшэмнай эртэ урда carhaa ма

най элинсэг хулинсагуудай тэмдэглэдэг ара
дай Ьайндэр, Ш энэ жэлэй Ьайндэр гээшэ.

Урдань буряад зон Ш энэ жэлэй ерэхэдэ: 
«Хэды наЬа наЬалбаш? -  гэжэ асуудаг байгаа. 
Тэрэ сагта хун зон хэды ондо турэЬэнео ехээр 
мэдэдэггуй байЬан гэхэ. «Ямар жэлтэйбши»? 
-  гэжэ асуугаад, жэлээ тооложо, хунэй наЬа 
элируулдэг Ьэн. Тиихэдэ буряад -  монгол- 
шуудай литэ 12 жэлЬээ буридэнэ, нэн туруун 
ахалагша хулганайаа, Ьуулдэнь ухэр, бар, 
туулай, луу, могой, морин, хонин, бишэн, та- 
хяа, нохой, гахай жэлнууд байна. Бидэ мунео 
нэгэ наЬа нэмэбэбди гэжэ мэдэе.

Мунео хонин жэл айлшалжа ерээд байна, 
модон М орин жэлэмнай манатайаар морил- 
жо ябана гээшэ.

Сагаалган ехэ найраа урма баяртайгаар 
угтажа, булта Сагаан hapa соогоо аха заха- 
танаа, турэл гаралаа хундэлжэ, нухэд зонойн- 
гоо баярые тогтоожо, элуур энхэ, амар мэндэ 
сагаалжа байе!

3 ангиин курагша 
Дашапилов Нима

Буряад арадай заншал
Саяан уулын орой дээгуур
Сагаан cahaap дугы хэкээр,
Сарюун ургэн Буряадтамнай
Сагаалгамнай ерэбэл даа.
Сагаалган -  буряад арадай Ьайндэр. 

Ш энэ жэлэй Ьайндэр урда сагта буряадуу- 
дай дунда ургэноер тэмдэглэгдэдэг Ьэн. Ха- 
анта засагай уедэ хэдэн арбаад жэлнуудтэ 
энэ Ьайндэр хаш алтата ороод, ехээр тэм-

дэглэгдэхэеэ болиЬон байгаа. Мунео саг
та дахин Ьэргээгдэжэ, Буряад Республикын 
Правительствын зарлигаар буряад арадай 
ундэЬэтэнэй Ьайндэр гэжэ Сагаалган тэмдэ
глэгдэдэг болоо.

Энэ жэлдэ Сагаалганайнгаа Ьайндэр фев
ралиин 19-дэ тэмдэглээбди.

Ерэжэ байЬан Хонин жэлээ хундэтэйгоер, 
амтан сагаан эдеэгээрээ, аялга дуугаараа уг- 
таха хэрэгтэй. Хун бухэнэй алтан уудыемнэй 
нээжэ, мунгэн боЬогыемнай алхалжа орохо- 
донь, бухы Ьайхан сэдьхэлээрээ, сагаан эдеэ
гээрээ угтажа, баян бардам уреэлээ уреэлсэжэ 
угтан байха ёЬотойбди.

М орин жэлээ мордуулжа, шэнэ Хонин 
жэлээ угтан байхадаа хун зондоо ута наЬа 
наЬалжа, удаан жаргал эдлэхыень хусэнэб!

3 ангиин курагиia 
Дылыков Амар

Сагаалганиие яажа 
угтадаг бэ?

Сагаалган -  гэр булын Ьайндэр, тиимэЬээ 
эгээл туруун дутый ба холын турэл гаралаа 
амаршалдаг. Хуушан жэлэй Ьуулдэ «бутуу» 
удэр болодог. А мтатай хоол бэлдэжэ, бууза 
хэжэ, бутуу сэмгээ ш анажа хахалдаг юм.

Сэмгээ хахалхадаа баЬа иимэ заншалтай: 
сэмгэнэй сэхэ хахараа Ьаа -  бухы жэл урагша- 
тай, Ьайн байха гэЬэн удхатай, хэрбээ сэмгэн 
хазайгаагуй, али хахараагуй Ьаа ехэ муу гэжэ 
тоолодог. Иимэ заншал муноо саг болотор 
сахидаг юм.

Сагаалганай урда удэрнуудтэ дасан ошо- 
жо, мургэл хэдэг, бэеэ арюудхадаг. Дугжуубэ 
хурал болодог. Тэрэнэй хойто удэр -  С агаал
ганай удэр.

Энэ удэр эртэ углеогуур бодожо, гэрэй эзэн 
нютаг нугадаа, орон дэлхэйдээ, гал гуламта- 
даа сэржэм ургэдэг. Юундэб гэхэдэ, орон дэл- 
хэйн эзэдтэ хандажа, гуйжа, гал гуламтадаа 
мэдуулнэ гээшэбди.

Сагаан эдеэ барижа булта сагаалнабди. 
Бухы жэлнай сагаан, арюун байг лэ гэжэ хэ- 
лэдэг. Сагаалган гэжэ угэ сагаан гэЬэн уд
хатай. Буряад зондо иимэ заншал бии: ямар- 
шье хундэ хара yha хэжэ угэдэггуй, энээниие 
ехэ нугэл гэжэ тоолодог. Амтатай эдеэ хоол: 
Ьутэй ногоон сай, бууза, бэшэшье сагаан эдеэ 
бэлдэжэ, Сагаалганда найрладаг.

1 ангиин курагша, 
Шагжеев Гэрэл
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Дым брыл ГАРМАЕВ

Мунхэ бэшэ наЬандам 
мундэлЬэн мурнуудни
Прорабай ажалай намтаркаа

(Ургэлжэл).

Паажа табийан ухэрнуудээ 
бэлшээжэ, саашаа холо ошо- 
ходонь, тугалнуудаа гаргажа, 
бэлшэхын табиба.

Энэ угле© сэлмэг, нара- 
тай удэр, нютагайн шарай 
гоёшоохоор харагдана. Цэн- 
дэма колхозойнгоо полевой 
бри гад и р haa гуйжа, нэгэ 
хугшэн мори Дархинтада ба- 
саганайнгаа хуроод ерэхынь 
абаба. Номгон морин байна, 
-  гэжэ Цэндэма йанаандаа 
йанаа бэлэй. Дархинта Зэм- 
хэйээ ехэ холо бэшэ, Хуурай- 
Сахирай зуун голоор угсэбэл, 
дутэ, -  гэжэ басагандаа дуу- 
гарна. Бадма-Ханда ганса 
муноо Дархинта ошоно бэшэ, 
ябаж а баййан харгы гаа мэ- 
дээд байгаа бэзэ. Уданшьегуй 
Зэмхэйээ мори унайан хоёр 
гарабад. Зэдыгээ модой 
хуургээр гаража, хойшоо 
зуглэбэд. Дутэлуурэй хойто 
хутэл дабажа, саашаа ошо- 
ходонь турмын зонууд модо 
унагаажа, тулеэн болгожо 
таарижа харагдана.

Хоёр эхэнэрнууд хадаа 
баатарлиг ябанад. Холойоо 
хоёр эхэнэрнуудые харайан 
турмэшэн улэн шоно шэнги 
шулйоо гоожуулан, унинэй 
эхэнэрэй хажууда ошоогуй 
йанааниинь диилэжэ, бэшэ 
духуу худэлжэ баййан тур- 
мэшэдоо, хара уйлэ хэхээ 
худхажа оробо ха юм. Тэдэш 
байа эхэнэртэ орохо гэхэдэ 
халуун шуйаниинь хоорэжэ, 
нюдэнуудынь тогтууригуй 
боложо нугоодэеэ дэмжээ

бэзэ. Хоёр эхэнэрнуудэй 
духэжэ ерэхэдэ мориндонь 
айалдахаа даб гэхэдэнь, 
нугоодэ эхэнэрэй морин 
ургэжэ хажуулан, саашаа 
гуйжэрхибэ. Харин Бад- 
ма-Хандын хашан морини- 
инь уригшаа ябажа угэнгуй 
бамбалаагта баригдашаба. 
Бадма-Хандые моринйоон 
татажа буулгаад, дутый 
гэшууйэ суглуулйан газарта 
шэрээд ябашабад, морииень 
йухоороо толгойруунь сохи- 
жо алажархиба. Эдээндэ ху- 
тага гэхэ юумэн байха бэшэ, 
моринойнгоо мяхые йухоороо 
сабшан отолжо, доро дороо 
абаад, галдаа шаража эхилээ 
ааб даа. Харин Бадма-Хан- 
дые дуратайшуул муушалжа 
ноолоод, найми хороожо, 
гэшууйээрээ даражархибад.

Ж аалдаг даа, иимэл хуби 
заяатай байгаа гуш даа. Эрхэ- 
лэн убэртэнь нэнгэхэ убгэтэй 
боложо урдингуй, эхэнэр 
хун хадаа бурханай табисуу- 
раар эжын нэрые нэрлуулжэ 
ябаха урн хуугэдтэй боло
жо урдингуйгоор, эдэ мухай 
турмын бамбалаагуудта муг- 
нуулжа найаа хороолгоол 
даа.

Мушхэбэри мурдэлгэ бо
ложо, эхи табийан бамбала- 
агууд олдожо, йууха сагай 
хэмжуурээ дээшэлуулээд, 
эндэйээ саашань абааша- 
жа, хатуу шороной оёорто 
хаягдайан байха.

Номгон гэжэ эжыгынь 
оложо угэйэн морин гайтай 
байшоо.

Ойрхи хамаатан Доржиев 
Дабаагай зугаакаа.

Нагаса таабаймни
Унгэрйэн зуун жэлэй гуша- 

ад онуудаар, залуухан геолог 
басаган Бесова Юнхэрэй жал- 
га жаамые ундэр уула убэрын 
шэнжэлжэ, эндэ унгэтэ 
вольфрам металл бии гэжэ 
тэмдэглэйэн юм. Туруушын 
унгэтэ металлай министр О р
джоникидзе мянга юйэн зуун 
гушан дурбэн ондо Зэдын 
вольфрам-молибденэй ком- 
бинад нээгдэхэ гэйэн зарлиг 
дээрэ гар табижа, туруушын 
вольфрам Ю нхэрэй горхоор 
гараараа угаажа эхилээ йэн. 
Эдэ ажалшадаа дулаан бай- 
раар хангахаар барилганууд 
эхилшоо йэн. Энэ барилгада 
манай Захаамин нютагай олон 
тосхонуудйаа уран  га р т а й  
б а р и л га ш а д  сугларжа, мун 
ондоошье аймагйаа ерэйэн 
барилгашад доро дороо бри- 
гаданууд болоод, элдэбын 
гэр байра, соёлой байшан, 
эмнэлгын туб, йургуулиин 
байшан, ухибуудэй сэсэрли- 
гэй байра, шэнэ комбинадай 
управлениин конторо, матттп- 
нануудай дулаан байра, ала- 
абхи, эдихэ уухын зоориин 
складууд, модон фабрика 
гэхэ мэтэйээ эхилээд, айхаб- 
тар ехэ барилганууд эхилээ 
ааб даа. Тэрэ уедэмнай зайн 
гал гэжэ байха бэшэ, бухы ба- 
рилгын материалнууд гараар 
бутээгдэжэ байгаа. Бухы ба- 
рилгын ханыгын модонууд 
йухоороо дурбэн тээйэн 18x20
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гэйэн сантиметрээр сабшажа 
брус болгоод, газаа талын 
мундэгэр болгодог байгаа. 
Хабтагай модо гараараа таа- 
рижа, амаргуйхэн тэрэ сагай 
барилга байгаа.

Энэ ажалда гушаад оноор 
манай нагаса таабай Ш ог- 
доб Дархинтайаа ерээ 1гэн. 
Таабаймнай Хурхууд уг- 
тай, Уяын хубуун Матуугай 
аймагй а а тарайан, Аримпил 
гулваагай Сэмбэлэй хоёрдохи 
хубуун Данзани бага хубуун 
Ш огдоб баййан юм. Залуу 
найандаа Дархинтайаа Дар- 
баанай Галсанай хоёрдохи 
басаган Цыдэнтэй хуби за- 
яагаа нэгэдуулээд, Бортодоо 
йуунгуй, Дархинтын Бэлшэр- 
тэ гуламта тухоержэ ан бун 
ажайуужа эхилйэн. Дурбэн 
хубуутэй, зургаан басагатай 
болойон айл. Н агаса таабай 
гартаа дуйтэй нарин ура хэ- 
дэг байгаа. Ехэ хубуун Ёндон 
багайаан дасанда бурханай 
ном шудалжа, лама болоод, 
гушан оной хамалганда оро- 
жо, ссылкэдэ ошоод нютагаа 
эрьежэ ерээгуй йэн. Ёндон на
гаса эсэгэдээ нэгэ аша хубуу 
бэлэглээд ошоо йэн. Гурбан 
хубуудын Мухар, Буда, Ошор 
гурбан энэ алтан дэлхэй дээ- 
рэ айл булэ боложо, аба ажы- 
дээ ашанарые бэлэглэхэ хуби 
заяа угы баййан юм гу, залуу- 
гаар убшэндэ нэрмэгдэжэ, энэ 
дэлхэййээн халин ошоо йэн. 
Басагад мэдээтэй ха юм даа, 
айлай бэринууд болоол ааб 
даа.

Ш огдоб таабай модой 
ажалда уран ехэ бэрхэ баййан 
юм. Зэдын комбинаадта мо- 
дошо дархашуул хэрэгтэй 
гэйэн уряалаар, йаял барил- 
гануудые эхилжэ баййан Зэ
дын комбинадта барилга- 
шадай бригадираар худэлжэ 
эхилбэ. Тэрэ уедэ барилгаша- 
дай хоорондо социалистиче-

скэ мурысеон ехэ дэлгэрэнгы 
байгаа. Удэртоо хэнэй брига
да хэды ханын модо сабшажа 
бэлдээб, хэды модо барил- 
гын (гэртэ) ханада йуулгааб 
гэйэн удэрэй тоосоон байха. 
Хажуугаарань ханын углуу 
гаргайаниие шаблонгоор зуб 
буруугынь шалгажа байгша 
йэн, -  гэжэ 1967-1968 ондо 
йэн гу, Доодо Холтойондо 
йуудаг, залуу найанда барил- 
гада ехэ худэлйэн, нагаса таа- 
байе йайн мэдэхэ Цырэн- 
Доржо убгэн зугаалаа йэн.

Ш огдоб Солдатовай бри
гада Зэдын комбинадта йураг 
суутай байгаа. П ара бухэндэ 
социалистическэ мурысеендэ 
туруу гаража байгаа. Сол
датовай бригада жэлэйнгээ 
дунгоор социалистическэ 
мурысеендэ йара бури туруу 
ябайанай тулое Улаан тугаар 
ш агнагдаа. Бригадиртань 
М осква ВДНХ ошохоор пу
тёвке угтэхоор тогтоол Зэ
дын комбинадай профком 
гаргайан байгаа. Н агаса таа
бай энэ путёвкоороо Москва 
ВДНХ ошоогуй йэн. Тэрэ 
уедэ муу йанаатай, хоб жэб 
тарааха зон байгаал даа. Сол
датовай хубуун лама байгаад 
ссылкэдэ ошойон юм гэжэ хоб 
ороод, ВДНХ ошохо путёв
ка угтеогуй, харин Улаан ту- 
гань оортэнь улоойэн. Пуулдэ 
Зэдын комбинадта худэлжэ, 
найанайнгаа амаралтада га- 
раад, Дархинтынгаа Улаан- 
М алшан колхоздоо угэйэн 
юм гэжэ дуулайан байнаб. 
Улаан тугань Ленин Стали- 
най дурэтэй дурбэлжэн тэгшэ 
йэн хаш, нэгэ метр хахадйаа 
улэхэгуй, дурбэн захаараа 
шара торгон унгэтэй сасагууд- 
тай, эшыгынь урда узууртэ 
шобхо сайбар хунгэн сагаан, 
дундаа алха хадууртай тугай 
эшыгын гоёолто. Тэрэ тугань 
1954 ондо хоёр колхозой нэ-

гэдхэдэ хаанаа хэгдэйэн бай- 
гааб даа. Муне© сагта хэн мэ- 
дэхэб даа.

Би армиин албанйаа ерээд, 
хоёр жэл coo РМЗ ба прод- 
снабаар худэлжэ, 1962 ондо 
Зэдын комбинадай барил
га зайабарилгын прорабска 
участогта модошо дарханаар 
худэлжэ эхилээ йэм. Ноёниинь 
прораб Александр Петрович 
Фролов байгаа. А.П. Ф ро
лов комбинадай барилгын 
эхинйээ барилгын бригада- 
нуудые хутэлбэрилжэ баййан 
хун. Нэгэ 1937 ондо хаагдайан 
дурэ дээрэ Солдатовай бри
гада гэжэ бэшээтэй, таабай 
олон буряад барилгашанаар, 
шэнэ барилгын гэшхуур дээ
рэ йуугаад сохюулйан байгаа. 
Хажуудань перила тушеед 
залуухан, хамар дороо хара 
йахалтай А.П. Фролов бай
гаа. Залуу найандаа юумэ ба- 
лай хэрэглэхэгуй, йонирхогуй 
хадаа юм гу, таабай тухайгаа 
Александр Петровичйоо йонин 
ажал тухайнь йураагуйдее 
мунео харамтай байнал даа.

1964 ондо энэ участоктаа 
бри гади р аар  худэлжэ бай- 
гааб. М анай бригада арбан 
гурба дурбэн модошо дарха
шуул йэн. Тиихэдэ Захаами- 
найнгаа соёлой байшангай 
баруун урдахана Титовай гу- 
дамжа гээд байдаг йэн. Энэ 
гудамжаар таба зургаан даб- 
хар модон гэр байранууд 
байгаа. 2000 онуудаар эдэ 
гэрнууд задалагдажа угы бо- 
лошоо.

Тиихэдэ манай прорабска 
участогай хоёр бригада эдэ 
гэрнуудэй хойнойоон эхилэ- 
эд зайабарилгада орообди. 
Туруугнын гэр Усовай брига
да эхилээ, манай бригада хо
ёрдохи гэрынь зайабарилга 
хэжэ байгаабди. Нэгэтэ найа- 
тайш аг убгэн хажуудам ерэжэ 

(Ургэлжэлынь Юнюурта).
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(Тргэлжэл).
мэндэшэлээд, хэнэй хубуун, 
ямар нютагай болонош даа -  
гэжэ асууба.

Бн Дархинтын Дашын 
Гармын Цыдэнжабай хубуун
-  би. Энэ ажалдаа модошо 
дархашуулай бригадирын бо- 
лоноб. Э нэгэры езайабарилга 
хэжэ байнабди гэбэб. Аа, 
Цыденжабые таниха, тани- 
ха, бэрхэ модошо дархан юм 
гэжэ дуулаа йэм. Баабайшни 
Солдатовай хурьгэн. Шим- 
ни тиихэдэ, бригадир Солда
тов таабайнгаа барийан гэ- 
рынь зайабарилга хэжэ байна 
ха юмтттп даа. Эдэ гэрнууд 
баригдайаар гушаад жэл бо- 
лошоол хаш. Энэ гэрыень 
таабайгыш  бригада бариЬап 
юм, тэрэ хойто гэрынь Кор- 
наковай бригада бариЬап юм. 
Таабайтайш  хамта нилээ- 
хэн барилга энэ Городокто 
хэгдээ. Зэдэ уйанай модон 
хуургэш баряабди. Таабайш 
дороо байгаад, янза буриин 
хэрэгтэй модонуудые иимэ 
тиимэ хэмжууртэй гээд хэлэ- 
хэдэш, бутээжэ угэхэдэнь мо- 
дониинь няд гэмээр таараад 
байха, модоной ажалда яйала 
бэрхэ хун Нэп гэжэ зугаалаа 
бэлэй. Минин та хэн болонот
-  гэхэдэм, -  Би Тубэд гээшэб,
-  гээ Нэп. Хэнэй Тубэд байhап 
юм, саашань hypaxa толгой 
муутай байгаа гээшэ губ.

Н агаса Ш огдоб таабайм 
(юундэ Солдатов болошойон 
юм, тэрээн тухай одоо 
мэдээгуйдее халагламаар) 
Зэдын комбинадай Городо- 
гай туруушын барилганууд- 
та нилээхэн хубияа оруулйан 
туруушуулэй нэгэн болоно. 
Тэрэ уедэмнай модон ба
рилга Зэдын комбинадай гол 
ажалынь байгаа. Тиимэйээ 
модошо дархашуул энэ ба- 
рилгада гол ажалшаниинь 
байгаа ха юм. Комбинадай

шахтернуудын вольфрамаа 
удэр йунигуй абажал байгаа 
бэзэ.

Таабай мянга найман 
зуун наяад оной байгаа хэ- 
бэртэй. Зэдын комбинадйаа 
найанайнгаа амаралтада га
ража ню тагтаа бусайан юм. 
Минин багада, мянга юйэн 
зуун табин оной эхеэр йэн 
гу, тиихэдэ Сахирта 5-дахи 
класс дуургээд байгааб. Нэгэ 
зунай зулгэ йайхан сагаар, 
Дархинтын хоёр убгэшуул, 
манай Ш огдоб таабай, Обо- 
гор бухын Баярай Бата таа
бай хоёр нэгэ удэр, нэгэ до
роо 70 найанайнгаа найрые 
ню тагаархинаа уряад найр- 
лахынь йананаб. Би Цыдэн 
теебигоо багадаа харайанаа 
юрэдео йанаандам угыл юм. 
Теебимнай али сагта найан 
болойон байгааб даа, эжым- 
най эжы тухайгаа хеерэдэггуй 
йэн гу, али бага балшар 
найандаа теоби тухайгаа ха- 
дуужа абаагуй юм губ, гай- 
халтай. Дайнай урдахана, 
абатаяа мори тэргээр Горо
докто таабайндаа ошойоноо 
йанаандам байдаг. Зэдын мо
дон хуургэ, Городогой модо 
бургаайад соогуур гарайан 
шабар уйатай уйлсэдэ хунгэн 
машинын ш абарта йуушоод 
байхые, таабайнда уудэнэйнь 
абяа гараад, оороо нээгдэ- 
шэхые йанаандаа хадуугаа 
бэлэйб. Харин таабай, тооби 
хоёроо гэртэнь харайанаа 
йанаандам угыл.

Ш огдоб таабай дайнай 
йуулээр нютагаа бусаад, мини 
йуугаагуй йэн. Али болохо 
ш адалаараа Улаан-М алшан 
колхоздоо худэлэлсоо. Али 
нэгэн найрай болоходо, кол- 
хозой туруулэгшын гу, али 
партийна секретариин доклад 
уншайанай йуулээр, зонойн- 
гоо зугйее тайзан дээрэ гара
жа, гоёор юроол хэлэдэг йэн.

Ю рэдео таабай дуу дуулаха- 
даа йайхан хоолойтой баййан 
юм. Таабай хабартаа Нур 
хубшыгее хушада хурэжэ, 
Бата, Сосор уетэнеороо 
таабайнараараа, хуша модо 
гараараа таарижа, хатаа- 
даг, бэлдэдэг йэн. Таабайн 
уран гараар бутээгдэйэн 
бэреэдуудэй хайрсагууд, Ган
са Дархинта бэшэ, бэшэшье 
нютагуудаар байгаал бэзэ. 
Толгой тоорюулан зургаан 
басагадтаа абдар хайрсагуу- 
дые хэжэ бэлэглээ.

Д алан найа найалаашье йаа 
хул хунгэн, Дархинтайаан, 
Городок, Сахир хурэжэ буса- 
ха ябаган ябадалаа орхёогуй 
йэн. 0 е р е е  60 сотко газарайн- 
гаа убйэ сабшахадаа, хунэй 
уйэ толгоййоо абахайаа 
еергуй газараа хюйайан байг- 
ша йэн. Минин хоёр жэл ар- 
миин алба хээд, мянга юйэн 
зуун табин юйэн ондо арбан 
хоногой амаралтада ерэхэ- 
дэм, таабай тэрэ жэлээ нама- 
раар найа барашайан байгаа 
бэлэй.

Зэдын комбинадай ту
руушын барилгануудта
ехэхэн хубитаяа оруулйан 
туруушуулэй нэгэн болохо 
Солдатовай бригада гэйэн 
гаршаг Зэдын комбинадай 
музей соо байдаг.

Гал заяаша
Минин хани нухэр Роза ша- 

дамар бэрхэ оёдолшон. М он
гол, хитадай гу, али нэгэн гоё 
торгон будеер эхэнэрнуудэй 
плати, монгол торгоор бу- 
ряад дэгэл хубсайа эрэ эхэ- 
нэртэшье оёжо йуудаг.

Роза йуулшын хорёод жэ- 
лэй хугасаа соо Захаами- 
найнгаа КБО-до (комбинад 
бытового обслуживания) 
найанайнгаа амаралтада га- 
ратараа худэлее.

( Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта) .
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ЭРЕЭГШЭН
М . Самбуевай  

« У н о н  т у хай унэн дуун»  
гэж э ш улэгввр  домоглон, 

тэрэнэй гэгээн дурасхаалда зорюулнаб.

Углввнэй сагаан метан соо 
Унеэгээ хулеэжэ эжышни 
(Эртэшэ ха юм даа Санага соо)
Эреэхэн тэрээнээ ооглокоор...
- Эреэгшэн! Эреэгшэн! Оо-оо!

Намкаа му нов ши ахашъе бэшэш даа, 
Hahaapaa одоо тон лэ сасуубди.
Иигэжэ дуунэртэеэ сасуутан болоод лэ 
Эгээл жаргаха сагтаа мунхэрввлши.

Хараал шэнгэкэн дайной жэлнуудтэ 
Хоюулан эжытэеэ тогоогоо «халакан» 
Эреэгшэн унеэнэйш тулынъ тугаллаа -  
Эреэгшэн тиигэжэ эжыдэш бусаа.

Энээхэн юртэмсын жама ёкые 
Эрьюулжэ, тогтоожо шадахал бэшэбди. 
Нээрээ гайтайл даа байгаалиин

табисуур -
Нэгэниинь хосорно, нугввдэнъ мундэлнэ...

Яахаб даа теэд, тогтоохо юм haa,
Ябууд дундаа мушэр хухалаад,
Ягаа эреэхэн тугалаа адуулжа 
Ябаха бэлэйлши мунввшье хурэтэр...

Наадандаа камааржа тугалаа алдаад, 
Наашанъ тэрээнээ асарха сагтаа, 
Унеэнэй, уугнэжэ, угылхэ хирэдэ 
Ооглохо бэлэйлши тэрээхэн тугалаа:
- Эреэгшэн! Эреэгшэн! Оо-оо!

Угыл даа. Орон дэлхэйн табисуур ондоо: 
«Ухибуун накала багадакан дэгэлдэл

тайлажа,
Улгэжэ орхёод...»,

эжытэеэ баяраа хэлеээд, 
Уудэеэ хаажа гараа бэлэйлши,

хубияа бэдэржэ.

Орхёод мун лэ тэрээхэн тугалаа 
Ошоо ха юмши. Олоош бэдэркэнээ: 
Олон тоото нухэдтэй болоош,

Орон дэлхэйдэ нэрэеэ орхёош.
Околдо орожо залуугаар мунхэрввш.
Оло дахин Эреэгшэн тул дамжаа.
Одоо мунввшье эжышни бэлшээрикээнъ 
Ооглокоор эреэхэн, тэршээхэн тугалаа:
- Эреэгшэн! Эреэгшэн! Оо-оо!

Мона бааюулан хонхон тогоондоо 
Мяхаяа шанажа, эжышни, удэшэндвв 
Ухибуун накандаа ошокон шамайгаа 
Уудэн нээгдээд лэ гэнтэ,

орогшоб гэкэндэл.

Ургэлжэ хулеэкээр. Тэрээхэн буландань 
Ушвв тиихэдэ эреэхэн тугалынъ 
Ургэквв манажа зуудэлнэ янзатай, 
Уугнэжэ, хэниишьеб, дуудана хэбэртэй.

Эреэгшэн шамайе хэдышье дуудаг, 
Эжышни канаандаа хэдышье хулеэг -  
Эрьежэ нэгэтэ ерэхэл бэшэш даа, 
Эдээхэн хоёртоо хэтэдээ мунхэрввш.

Эртэлжэ бодоод лэ, тугалаа адуулхаа, 
Эжыдэш шамайе зээнэршни кэлгээ. 
Hahaapaa тэдэшни ушввл жаанууд, 
Нагасынгаа зэргэдэ хурэхэшье аалам?

Углввнэй сагаан мамам соо 
Унеэгээ хулеэжэ эжышни,
(Эртэшэ ха юм даа. Санага соо)
Эреэхэн тэрээнээ ооглокоор:
- Эреэгшэн! Эреэгшэн! Оо-оо!

Николай Ш А Б А Е В
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( Уран угэ )
Поэт

Агуу дээдын одоной ябаса 
Алтан иараиай суранзаар гороолно,
Алис холын гэрэлэй нюусые 
Арадтаа хундэтэй хун таахал байха. 
Байгаалиин хусэтэ калхинтай 
Батаар xamuhaii -  поэт 
Баян дайдаяа дуулахаа,
Булгата Хангайгаа магтахаа,
Дээдын гэгээн бодолоо 
Дэбэргэжэ хододоо ябаха,
Дуран жаргал хоероор 
Дуулажал ябакаи поэт.
Хуби заяагаар мундэлкэн 
Хурмэлдэкэн жэлэй унгэркые,
Хун турэлтэндэ мунхэркэн 
Оюун тунгалаг аршаандал 
Олзотокон бэлиг эрдэни 
Одон колиртой урилдакан 
Огторгойн эрдэни зэндэмэни шэнгээн 
Олондоо суутай поэт.

Мэлс Самбуевай 75 жэлэй 
ойдо зорюулнаб

Мэлмэн урасхалта аршаан буръялжа, 
Манхан ехэ дайдын шэшэртэр 
Мэлс Самбуевай шулэгууд 
Мушэтэ огторгой тулан сууряатажа, 
Мухэшэгуй хонгоодор арадаа 
Мунхэдвв нэрлуулэн жаргуулаа.
Мунгэн добуун дээрэ 
Мунввшье сан хэнгэргын абяан 
Мартагдашагуй нангин уялгын 
Мэргэн шэдидэнь кугэдэн 
Мэнгэжэ ябакан моринойнь Хии Морин 
Молор кайхан дайдадань

хиисэжэл байг лэ. 
Сахилгаан мэтэ хусэл зорилготой 
Сардамал hauxcm шулэгуудээ

ханхинуулжал ябаал даа,

Суранзан дуранаар хайлажашье
ябаал даа,

Сарюухан эжы абын толоор
сэсэглэжэшье ябаал даа, 

Cahama Санага нютагаа 
Солоор бадаруулНан нухэрнай.

Шурэ субадаар улхэжэ гоёокон
Шулэгшэн ябахаа турэкэн золтой юм.
Гайхамшагта гун ухаатай
Гэгээн гал заяашые мандуулкан мэтэ
Шулэгынь арад зондоо
Шэжэр алтаар толорон улоол даа.
Нарата замби дээрэ 
Намтараар баян Хангайдаа 
Наартай уринаар солыень ургэжэ, 
Найдалай гун ухаандань кугэдэжэ, 
Нангин солото нэрыенъ 
Найдампшйгаар мунхэлэн ябаял даа.

Хандаж ап Ц Ы Р Е Н О В

XyYX3H наЬан
Y6 ).i хабарай кэлгээн соо 
Унгэржэл байкан жэлнууд лэ 
Улгын дуунай аялга соо 
Унгэркэн хуухэн накан лэ.

Мунгэн сагаан манан соо 
Мундэлэн байкан жэлнууд лэ 
Мунхэ дуунай аялга соо 
Мулхикэн хуухэн накан лэ.

Хухын дуунай хугжэм соо 
Хулгэн байкан жэлнууд лэ 
Хоёр хухэнэй амтан соо 
Хулжэкэн хуухэн накан лэ 

Буурсаглакан зулын гэрэл соо 
Бадаржа байкан жэлнууд лэ 
Буурал эбиин зуудэн соо 
Бархиркан хуухэн накан лэ.

Даниил Н О Х О Р О В
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