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Сагаан йарын йайндэр

Фсвралиип 28-да Улаан- 
Удэ хотын бэеын тамирай бай- 
шан соо Сагаалганда зорюу- 
лагдайан йайндэр ургэн ехээр 
унгэргэгдэбэ.

Энэ йайндэртэ республи- 
кынаймагуудайбаУлаан-Удэ 
хотын олон уран йайханай 
булгэмууд хабаадажа, бэ- 
лиг шадабарияа харуулба. 
Бэеын тамирай байшангай 
урдахи талмай дээрэ элдэб 
бутээлнуудэй узэсхэлэнууд 
харуулагдаба.

Пайндэрэй уедэ йэер 
шаагшадай, шагай наада- 
най ба шатарай мурысеонууд 
унгэрбэ. Буряад Республикын 
аймагуудйаа олон зон ерэжэ, 
эдэ йоннрхолтой мурысоо- 
нуудтэ хабаадайан байна.

Шагай нааданай муры- 
сеендэ манай аймагайшье 
булэг хабаадаба. Тэдэнэй 
дунда Монгол оронйоо уг 
гарбалтай Арабдан Наранхуу 
ба Нацагдорж Оюунтунгалаг 
хоёр, Улаан-Удэдэ унгэрйэн

захааминаархинай Сагаал
ганда шагай нааданда ила- 
жа гарайан Хужар нютагай 
хубуун Николай Шултэнович 
Гылыков гэгшэд хаба шада- 
лаа туршабад. Мурысоонэй 
дунгуудээр эдир шагай наа- 
дагша Захааминай аймагай 
гимназиин 7 ангиин Ьурагша 
Аюр Ардаев ухибуудэй дунда 
эрхимлэбэ. Харин Арабдан 
Наранхуу хоёрдохи Ьуури 
томошуулай дунда эзэлжэ, 
мастер-класс харуулаа.

Манай уеын герой
2013 оной июль йарада Ён- 

горбой нютагта болойон нэгэ 
ушар тухай «Вести Закамны» 
сонин дуулгайан байна.

Энэ соносхол соо Ён- 
горбойн дунда йургуулиин 
Ьурагша Эрдэм Доноевай 
эрэлхэг зориг харуулан, 
уерлоод баййан Зэдэ гол 
coohoo хоёрдохи ангиин 
Ьурагшые абарйан тухайнь 
хоорэгдэЬэн байна.

Наяхана энэ нютагай баг- 
ша Маргарита Жалсанова 
тэрэ болойон ушар тухай 
йонин зугаа дуулгаба. Муноо 
Эрдэм Доноев Буряадай 
гурэнэй университедэй оютан 
юм. Жэлйээ улуу саг унгэ- 
роод байхада энээхэн хубуун 
«Уйанда хосоржо баййан 
хуниие абарйанай тулее» 
гэйэн медаляар шагнагдаба. 
Туе шагнал оршон баярай 
байдалда России МЧС-эй

Буряад Республикэдэхи гол 
захиргаанай хутэлбэрилэгшэ 
Виктор Михайлов Эрдэмдэ 
барюулба.

Нютагаймнай залуу уетэн 
соо иимэ зоригтой, аюулда 
ороод баййан хуниие абар-

хын тула оорыгео гамнангуй 
ябадаг баййаниинь ехэл омо- 
горхомоор байна.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр. 
Фото-зураг 

М. Жалсановагай apxuehaa



2 нюур «Ажалай туг» 2015 оной мартын 13

Конкурс

Бухы дэлхэйн эхэнэрнуудэй уласхоорондын Ьайндэр -  Мартын 8, Ьаяхана унгэрбэ. Энэ 
Ьайндэртэ зорюулан, манай «Ажалай туг» сониной уншагшад олон зохёолгонуудые конкурсдо 
эльгээбэ.

Туруушынхиеэ манай зохёолгонуудай конкурсдо хабаадажа баййан Захааминай тус- 
хай коррекционно юрэнхы эрдэмэй VIII-дахи тухэлэй интернат-Ьургуулиин Ьурагшадай 
худэлмэринуудые 2-дохи хуудаЬанда хэблэбэбди. Харин манай зохёолгонуудай конкурсда 
эгээл эхинйээ эдэбхитэйгээр хабаадажа байдаг Утаатын дунда Ьургуулиин Ьурагшадай 
Мартын 8-да зорюулЬан зохёолгонуудынь 3-4 хуудаЬануудта хэблэбэбди.

Би эжыгээ амаршалнаб
Би, Данзанов Миша, Захааминай тусхай 

коррекционно юрэнхы эрдэмэй VIII-дахи 
тухэлэй интернат-Ьургуулиин 3-дахи клас- 
сай Ьурагшаб. Номоо узэхэЬое гадна, гое 
Ьайхан зурагуудые зураха, мурысоонуудтэ, 
наадануудта, Ьайндэрнуудтэ хабаадалсаха 
ехэ дуратайб.

Эхэнэрнуудэй Ьайндэрээр эжыгээ «Ажа
лай туг» сониной хуудаЬан дээрэЬээ амар
шалнаб, элуур энхые, амгалан тайбани- 
ие, зол жаргал, дэлгэр тэнюун байдалые 
хусэнэб. Эжымни олон хубуудтэй. Би одхон 
хубууниинь болоноб.

Хайрата гансахан эжымни
Хайрлажа намаяа ябанат.
Худоо нютагтаа жаргалтай
Хубуудээ харан ажа/гуунат.

Данзанов Миша, 
3 ангиин Иурагила

ариг сэбэрээр, унэн сэхээр ябажа, Ьургуулидаа 
номдоо оролдосотой Ьурагты гэдэг.

Эжымни нютаг соогоо хундэтэй, бэрхэ ажал- 
шан, Ьайн зантай гэжэ суутай. Намайе турэЬэн 
эжымни хододоо элуур энхэ ябаЬай даа гэжэ 
Ьананаб.

Пренглаев Владислав,
3 ангиин Иурагила

Минин дуратай эжы
Би мартын 8-аар, бухы эжынэрнуудэй, эгэ- 

шэнэрэй, эхэнэрнуудэй Ьайндэрээр эжыгээ 
амаршалхаяа Ьананаб.

Минин эжымни намдаа ходол Ьанаагаа зо- 
божо байдаг. Дулаан бээлэй, маалгай, оймЬо 
оёжо угое. Би эжынгээ оёЬон юумэ умдэдэгби. 
Газаагуураа ажалаа хэхэдээ, элдэб наада наа- 
дахадаа дулаан бээлэй соо гарни даарадаггуй.

Углоогуур Ьэрихэдэм, духым таалажа, бодо- 
хоор болоо гуш гэжэ уринаар Ьэреэдэг. Элдэб 
амтатай эдеэ бэлдэхэдээ эжымни аргагуй бэр
хэ: бууза, шулэ, хушуур, шарбин, тоЬо, тараг, 
хурэнгэ, урмэ гэхэ мэтэ. Би туЬалалсахаяа ша- 
далаараа оролдодогби.

Минин эжы хэнЬээшье сэсэн ухаатай гэжэ 
Ьанадагби. Маанадта эрхые Ьуранхаар, бэр- 
хые Ьурагты гэжэ заадаг. Аха зониие хундэлжэ,

Нангин сахижа ябахаб
Эжы гээшэ энэ дэлхэй дээрэ эгээл унэтэй 

ба сэнтэй хун болоно. Уран зохеолшо М ат
вей Чойбонов эхэ хуниие юунЬээшье дээрээр 
хундэлхэ, Ьанан, дурсан ябаха гэжэ хэлэЬэн. 
Эжы хадаа шэнэ ами наЬа, шэнэ амидарал 
угэдэг гээшэ.

Минин эжы Арюна гэжэ нэрэтэй. Бага 
наЬанЬаамни эхилээд, эжым намдаа хододоо 
анхаралтайгаар хандадаг юм. Эжымни ехэ 
уран гартай: амтатай хоолшье шанаха, элдэб 
янзын хубсаЬашье оёжо, нэхэжэ шадаха. За- 
римдаа эжымни уйдхар гунигтай байхадань 
би бухы шадалаараа туЬалха гэжэ оролдодог
би. Би хододоо эжыгээ шагнажа, угэ хуурыень 
дуулажа байдагби. Эжымни шэруухэн са- 
гай байдалда намайгаа туроешье Ьаа, ниитэ 
ажалдаа хэнЬээшье дутуугуй ажаллаЬан юм.
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Минин эжы ехээр хуниие хайрладаг, ядаЬан 
зондо шадахы соо туЬалха гэжэ оролдодог.

Би эжыдээ ехэ дуратайб! Хэдышье 
холо ябаа haa, оерынго© турэЬэн эжые 
мартахагуйб! Харин иигэжэ хододоо бодо- 
догби: хэрэгтэй сагтань гурбан зоолэнииешье 
узуулхэб, баярые хургэхэб, зоолэн угэнуудээр 
зурхэ сэдьхэлыень жэгнуулжэ, халуун сайгаар 
хундэлжэ, дулаан унтарида унтуулжа, нангин 
сахижа ябахаб!

Тиигээд бухы улад зондо иигэжэ хэлэхэ- 
еэ Ьананаб: эжы ходол ойлгохо, эжы ходол 
хулисэхэ. Ходол сулеегуй бу ябагты, до- 
лоон хоногой нэгэ удаа эжытэеэ уулзажа 
хоорэлдэгты. Эжынэр бурхан мэтэ буянтай 
хунууд ха юм!

Аюшеев Чингис,
4 ангиин курагша

Эжымнай эгээл 
хундэтэй хун

Манай России гурэндэ мартын найманда 
эхэнэрнуудэй Ьайндэр тэмдэглэнэ. Энэ удэр 
бухы дэлхэйн зон эжыгээ, хугшэн эжыгээ, 
эгэшэнэрээ, дуунэрээ, багшанараа, ажалша- 
даа уласхоорондын эхэнэрнуудэй Ьайндэроор 
амаршална. Би эжыгээ энэ Ьайндэроор амар- 
шалааб.

Эжы... Дэлхэй дээрэ эгээл унэтэй, сэнтэй, 
шэхэндэ дулаанаар дуулдадаг угэнууд! Баяр- 
тайшье, уйдхартайшье ябахадаа, хун бухэн 
эгээ туруун хэндэ хандахаб? Эжыдээ. Хундэ 
хушэр саг тохёолдоо haa, хэндэ уйдхараа гар- 
гахаа ошодогбди? Эжыдээл ааб даа. Минин 
Ьанахада, эжымнай эгээл хундэтэй хун гэжэ 
Ьананаб. Юундэб гэхэдэ, эжынэрнай бидэни- 
ие гарыемнай ганзагада, хулыемнай дуроодэ 
хургэнэ гээшэ.

Бухы дэлхэйн эжынэртэ уласхоорондын 
Ьайндэроор энхэрэн дохиноб. Бухы эжынэр
тэ элуур энхэ, унэтэ жаргал эдлэжэ йуухыень 
хусэнэб.

Бальжанова Бэлигма,
4 ангиин Иурагша

Хабарай туруушын 
Ьайндэр

Мартын найман -  хабарай туруушын 
Ьайндэр, бухы дэлхэйн эхэнэрнуудэй Ьайндэр 
болоно. Энэ баярай Ьайндэрнуудтэ дашарам-

дуулан манай Ьургуулиин шабинар эжынэр- 
тээ зорюулжа гое концерт наада харуулба, 
конкурснуудые унгэргэбэ. Бидэ ажалайнгаа 
хэшээлдэ эжыдээ гоё Ьайхан бэлэгуудые бэл- 
дээбди.

Минин эгээл дутэ хун -  сагаахан Ьанаатай, 
даруу номгон зантай эжымни болоно. Энэ 
хун минии алтан дэлхэй дээрэ мундэлжэ, бии 
болоЬонЬоомни хойшо хажуудамни байдаг. 
Намда урданай онтохонуудые, ульгэрнуудые, 
нээрээшье болоЬон ушарнуудые хеорэжэ, ми
нии зурхэ сэдьхэл худэлгэдэг, намда хододоо 
зоелэхэноер хандадаг.

Би эжыдээ дуратайб, томо болоходоо эн
хэрэн хажуудаа абажа ябахалби. Хамаг зоной 
эгээл дуратай Ьайндэроор ори ганса эжыгээ 
унэн зурхэнЬоон амаршалнаб.

Доржиев Олег,
4 ангиин курагша

Дорюун зантай эжытэйб
Эжы гээшэ элдин сагаан дэлхэй дээрэхи 

эгээл дутэ, эгээл энэрхы урин хун. Ямаршье 
узэсхэлэнтэ гоё юумэн, хэдышье баялиг, хэ- 
рэшье Ьайхан угэнууд эхын зеелэн энхэрэ- 
лые, шэдитэ хургануудыень, амтатай эдеэень, 
зеолэн унтарииень Ьэлгэхэгуйл.

Минии эжы Лариса гэжэ нэрэтэй. Улгытэй 
бага наЬанЬаам намайгаа хододоол хаража 
ябадаг юм. Намайгаа хажуудаа дахуулжа, 
ажалда дуршэл олгоно. Зургаатай болохо- 
домни, эжым Ьургуулида оруулжа, эрдэм бэ- 
лиг намдаа шудалуулна. Би ехэ болохо буреэ 
эжыдээ туЬатай болоноб.

Алтан дэлхэй дээрэ эгээл Ьайхан эжымни 
элуур энхэ ябаЬай даа гэжэ ходо Ьанадагби. 
ТиимэЬээ эжыгээ эхэнэрнуудэй Ьайндэроор 
амаршалаад, элуур энхые хусэхэ байнаб.

Бадмаев Заято, 
4 ангиин курагша

Эжын Ьайндэр
Лгу у ехэ Эхэ!
Хун бухэн энэ нэрые
Хури улаан зурхэндвв
Нангин кайханаар тахижа
Накан соогоо ябадаг кай!..

Ц. Дондогой

Эхэ, эжы... Дэлхэй дээрэ энхэргэн Ьайхан энэ 
угэЬоо сэнтэй юун байхаб?

(Ургэлжэлынь 4 нюурта).
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( Ургэлжэл ).
Жэлэй дурбэн саг гэжэ байна, ямаршье саг 

еерын хубнлалтатай. Зундаа ехэл гоё даа: сэ- 
сэг ногоон йалбарна, намарынь набша намаа 
шарлана, убэл янгинама хуйтэн боложо, сагаан 
сайан бударна, харин хабартаа амитан бухэн 
йэргэнэ, удэршье ута болоно. Тиимэйээ хаба- 
рай сагта я Нала дуратайб.

Эдэ удэрнуудтэ манай эжынэрэй уласхоо- 
рондын йайндэр унгэрбэ. Би эжыдээ яйала эн- 
хэргэнби. Энэ удэр эжыдээ ехэл гоё угэнуудые 
хэлэхэ дурамни хурэнэ. Гансашье энэ удэр 
бэшэ, углов бури йэрихэдэмни урихан шарай- 
тай эжымни урдамни байна. Ухаан бодолтой, 
сэбэр йуудалтай, уран харасатай, уужам сэдь- 
хэлгэй, сэсэн зугаатай, баян хэшэгтэй, буян 
жаргалтай хэтэ мунхэдее ябахыень эжынэртэ 
доро дохин хусэхэ байнаб.

Паранууд, жэлнууд унгэрхэл, хада уулашье 
haa хамхархал, у Иан далайшье haa шэргэхэл, 
байдалнайшье, зан абаримнайшье тиихэдэ ху- 
билхал. Теэд ганса ши хубилангуй улэхэлши 
даа. Муноехил нойргуй йунинууд. Муноохил 
Ианаа унеон. Эжымнил даа! Алтамнил даа!

Хухэ мунхэ тэнгэри доро энэ hail хан хурьйэтэ 
газар дээрэ гэшхэлжэ ябахадаа эжыгээ хаража, 
дурыень гутаангуй ябахал аргатай байналби. 
Нэрыень нэрлуулжэ, хэлэйэн уреэлыень шагна- 
жа, саашань дамжуулжа ябаха зэргэтэй хубуун 
турэйэндое жаргалтайл хаб даа.

Намсараев Галсан, 
б ангиин курагша

Энхэргэн Йайхан эжы
Хурьйэтэ алтан дэлхэй дээрэ хун боло

жо мундэлхэйоошни эхилээд, удэр йуни угы 
йанаа зобон, элуур энхэ ябахыешни йанадаг 
хэн бэлэй? Аятай бэлеэхэн альгатай, энхэргэн 
халуун зурхэ сэдьхэлтэй, уринйаа урин ша- 
райтай эжыл ааб даа, ашата йайхан эжы!

Унинэй хулеэгдэйэн мартын найман -  улас- 
хоорондын эхэнэрнуудэй йайндэр унгэрбэ. 
Хун бухэн энэ йайндэртэ эжыдээ бэлэг бари
на.

Энэ удэр эжы тухай олон тоото нангин дуу- 
нууд, шулэгуудшье зэдэлнэ, урн хуугэдэйнь 
магтаал угэнуудшье эхэнуудэй сэдьхэл шэмэг- 
лэн хэлэгдэнэ.

Эхэ хунэй агууехэ аша, габьяа, удха ша- 
нар тухай хэлэхэ гэбэл, бурьялма баян буря- 
ад хэлэнэй угэнуудшье усоодэжэ магадгуй. 
Эхэгуй хун байдаггуй гэжэ юрын ойлгосо

бии. Эхэйээ бухы юумэн эхитэй -  эхэ нютаг, 
эхэ орон гэйэн ойлгосонууд агуу эхэйээ нан
гин йабагшатай.

Буряадаймнай мэдээжэ уран зохёолшон 
Матвей Чойбонов бурханйаа дээрээр эхэ 
хуниие хундэлхэ, ундэртэ тоолохо хэрэгтэй 
гэжэ хэлээ бэлэй. Олон хуугэдые турэжэ, тэдэ 
ухибуудтээ нэгэл жэгдэ хандан зуб муроор 
хумуужуулхэ, ажабайдалдань эдеэ хоолоор, 
хубсайа хунараар хангажа, хун болгохо эгэ- 
эл ехэ хушэр, буянта хэрэг ха юм даа. Эжыгээ 
йанан дурсан байхадаа, шэруухэн сагай бай- 
далда ундыгеед, ниитэ ажалда эрэшуулйээ 
дутуугуй ажаллажа, ухибуудые турэжэ, 
хумуужуулжэ ябахадаа, нилээн ехэ габьяа 
туйлаа гэбэл алдуугуй.

Эжынгээ угэ хоорооень шагнажа, гурбан 
зеелэноер зурхэ сэдьхэлыень жэгнуулжэ яба
ха уургэтэйбди. Эжы нэгэшье урбахагуй, эжы 
ходол тэсэхэ, эжы ходол ойлгохо, эжы ходол 
хулисэхэ гэжэ би йанагшаб.

Уе найан соогоо уелжэ ябайан нухэршни -  
Эхэ! Энэ дэлхэйдэ шамайе турэйэн, эды боло
тор тэжээйэн хун -  Эхэ! Арюун йайхан захя- 
агаа аян замдашни эгээл туруун ургэйэн хун 
-  Эхэ! Угаа нангинаар, угаа йайханаар найан 
соогоо йанажа ябайан хуншни -  Эхэ!

Ямаршье сагта Эхэ хунэй эрэлхэг габьяа 
сэгнэшэгуй унэтэй.

Арюун алтан зурхэ сэдъхэлтэ эжы!
Ашата кайхан эжы!
Элъгэ нимгэн эжы!
Энхэргэн кайхан эжы!
Уян зввлэн хайрата эжы!
Урин дулаан шарайта эжы!

Самбуева Арюна, 
11 ангиин курагша
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11уралсалай социальна проект «Аба эжып /гургаалаар»

Г ал заяашадаа тушэглэн
ГалНаа ехэ бурхан угы, - 
Галдаа шутэлтэй. . .  (Ц. Дондогой)

Дэлхэй дээрэ бухы арад 
зоной зол жаргалтай, амга- 
лан тайбан ажайууха, хундэ 
хушэр байдалые зайсуулха, 
турэл тоонто нютагтаа дур- 
лан ябаха хэрэгтэ хэлэшэгуй 
ехэ туйатай зуйл хадаа Гал 
болоно.

Нангин зуйл
Монгол арадууд, бэшэшье 

олон арад гал гуламтаяа ажа- 
мидаралай ундэЬэн, хамагйаа 
нангин зуйл гэдэг. ТиимэЬээ 
ямаршье арад зон галаа 
хундэлдэг заншалтай.

Мэдээжэ уран зохёолшо 
фантаст Рони «Галай тулоо 
тэмсэл» гэЬэн ном соогоо 
иигэжэ бэшэЬэн байна: «...тэрэ 
уеын отогой зоной галаа 
манан, унтараангуйгеор са- 
хидаг ябадал хадаа эгээл 
туруугнын харюусалгатай ба 
хундэтэй уялгань болоно...». 
Тэдэнэр гарай бинтыхан хайр- 
саг соо улаан сог галаа хада- 
галан, иишэ тиишээ зеедэг 
Ьэн. Тэрэ хайрсагынь нимгэн 
шулуугаар няажа хэгдэйэн, 
шатахагуй шабараар досоо 
газаагуй шабагдаЬан байгаа. 
Галтай энэ хайрсаг эгээл най- 
дамтай, бэрхэ хунуудтэ да- 
алгагдадаг байгаа. Тэрэ хун 
удэр Ьунигуй энэ галаа аба- 
жа, хаража ябадаг баййан. 
Галаа унтарааха, дайсадта 
абхуулха гээшэ айхабтар ехэ 
хохидол асардаг Ьэн. Тэдэнэр 
гал шэнги бултадаа унтардаг, 
хосордог бэлэй.

Иимэрхуу удхатай ульгэр 
домогууд мун буряад ара-

дайшье дунда бии. Нэгэ ай- 
лай гал заяаша нугоодэдее 
иигэжэ хэлэнэ: «Минин эзэд 
ехэ йайн хунууд. Удэшэ, 
углеениинь эдеэ хоолоо ба- 
рихадаа намаяа мартадаггуй, 
ходол эдеэнэйнгээ дээжэ хур- 
теежэ байдаг юм. Би энээ- 
нэйнь тулоо эзэдэйнгээ элуур 
мэндэ, зол жаргалтай ябахын 
тулоо оролдодогби». Нугоо 
айлайнь гал заяаша гомдон 
хэлэбэ: «Харин минии эзэд 
хубхай хуурай хунууд. Намда 
эдеэнйээ хуртээдэггуй, ган- 
сал ооЬэдоо эдидэг». Тиихэ- 
дэнь нугоодэ гал заяаша хэлэ
бэ: «Ши манайдаа ерэ. Бидэ 
сугтаа эзэнэйнгээ амар мэн
дэ, баян бата Ьуухын тулоо 
оролдохобди». Иигэжэ хоёр 
гал заяаша хамтаржа, ай- 
лынь амар мэндэ, баян Ьайн 
ажайууба. Харин нугоодэ ай- 
лынь бури угыржэ, ядуу бай- 
далда ороо.

vt-inform.ru

Г ал гуламта 
Ьэргээхэ

Гал гуламта Ьэргээхэ гээ
шэ хун бухэнэй нангин уял- 
га мун. Эртэ урда carhaa 
монгол арад иигэжэ тооло- 
дог: «Гал гээшэ уг гарбал 
ургэлжэлуулгын, йалбаран 
хугжоолгын Ьулдэ мун». 
Эгээл тиимэЬээ айлай урн 
ухибууд эхэ эсэгынгээ гал 
гуламтада турэжэ тэнжээд, 
томо болоходоо зуг бухэн тэ- 
эшэ таража, оорын гуламта 
тухеэрнэ. Гэбэшье хубуудэй 
эгээ багань, одхониинь, гэр- 
тээ улэжэ, эсэгынгээ гал гу
ламта ургэлжэлуулнэ.

X. Намсараевай «Уурэй 
толон» гэЬэн роман соо Бад- 
ма абгайн Галшында ха- 
даг табижа ерэхэдэ, ямаан 
Ьахалта убгэн иигэжэ хэлэнэ:

- Зай, Галша худа Дари ху- 
(Ургэлжэлыиь 6-7 нюурнуудта).
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(Ургэлжэл).
даты хоёрнай зубшеежэ, harm 
угэ, йайхан харюугаа хайр- 
лаба уршообэ гээшэ, иигээд 
байхадаа, бурханта хунэй 
ёйоор, буряад хунэй занша- 
лаар, тулийэн гал, шутэйэн 
бурханда хирэгуй хадаг таби- 
жа, хилэнсэгуй хуби заяа гуй- 
ха болобо гээшэбди. Бурхан- 
даа зула бадаргажа, галдаа 
тулеэ нэмэжэ угыт даа, -  гээд 
убэроо уудалжа байхадань, 
Галша убгэн Бард бодожо, 
хара эйэ болошойон шэрээ- 
тэй загали бишыхан бурха- 
найнгаа урда зэд найата соо 
зула бадаргана. Дари хугшэн 
гурбан хахалагдайан тулеэ 
абажа, галдаа нэмээд орхино.

Эхэнэр хун гал 
гуламтаяа сахидаг

Буряад зоной ёйоор эхэнэр 
хун гал гуламтаяа сахидаг 
юм. Энээн тухай поэт Баир 
Дугаровай ород хэлэн дээрэ 
бэшэгдэйэн иимэ шулэг гэр- 
шэлнэ:

Мужчине -  путь,
а женщине -  очаг, 

И  чтобы род мой не зачах, 
Роди -  молю и

заклинаю сына. 
Стрела летит,

покуда жив мужчина. 
Мужчине -  дым,

а женщине -  огонь, 
И  чтоб в бою мой

не споткнулся конь, 
Я  должен знать,

что юрту греет пламя, 
Как предками

завещанное знамя.
Энэ шулэгыень поэт Геор

гий Дашабылов турэл буряад 
хэлэндэ иимэ ульгам гоёор 
оршуулйан байна:

Гал -
нуудэл угсаатанайм одон, 

У г изагуурай

унтархагуй тэмдэг, 
Ута зам -  эрэдэ,

улаан гал -  эхэнэртэ. 
Эхэ, хубуу хайрла, залгуул, 
Эрэ хубшэргво дэли,

мэргээ харуул. 
Эрэ утаан дээгуур,

эхэнэр гал дээгуур. 
Эршэтэ хулэгни,

би шамтайб,
бу будэрэ. 

Угсаатанайм opxuhon дулэн 
Унтаршагуй бадарнал,

дулаа угэн. 
Заяан -  эрэдэ, жаргалай эхин 

-  эхэнэртэ.
Поэт Лобсон Тапхаев 

байал энэ шулэгыень оорын- 
хеэрээ оршуулаа:

Эрэ хундэ харгы хэрэгтэй, 
Эхэнэр хундэ -  гал гуламта. 
Зэбын дуунай эрэ хугуйгввр 
Зэдэлхэгуй 1гэн хойно 
Хубуу турэхыеш

арсангуйгввр 
Мургэжэ шам/гаа гуйнаб. 
Эрэ хундэ утаан хэрэгтэй 
Эхэнэр хундэ галынь бэзэ...

Буряад зон турэ ху- 
рим дээрэ бэриеэ гал
даа мургуулдэг заншалтай 
баййан. Тэрэнь хадаа хада- 
майнгаа галыень дэгжээжэ, 
гуламтыень дулаасуулха, уг 
гарбалыень ургэлжэлуулхэ 
гэйэн удхатай байгаа.

Буряадай туруушын эр- 
дэмтэн Доржи Банзаров 
монгол арадай туухые шэн- 
жэлхэдээ, иигэжэ бэшэйэн 
байдаг: «Чингис хаан хариин 
гурэнуудэй элшэд -  сайдууд- 
тай уулзалга хэхэдээ, тэдэ- 
ниие хоёр галай хоорондуур 
ябуулжа оруулдаг заншалтай 
йэн».

Сэбэрлэдэг заншал
Иимэ заншал мунеошье 

Буряад ороноймнай за- 
рим нютагуудта сахигдана.

Холойоо ерэйэн айлшадые 
нютаг нугадаа оруулхадаа, 
тэдэниие хоёр галай хоорон
дуур ябуулха ушар хадаа тэдэ
ниие арюудхайан, сэбэрлэйэн 
удхатай. Тэдэниие дахажа 
ябайан муу юумэд галйаа 
айгаад, нютагтань оронгуй 
улэхэ зэргэтэй.

Муноошье манай буряад 
зон ая-ганга, арса хужэ гэхэ 
мэтэургамалнуудыеносоожо, 
элдэб янзын убшэнйое, хоро- 
то муухай ада шудхэрнуудйээ 
гэрээ, бэеэ утажа, сэбэрлэдэг 
заншалаа орхёогуй баййаар. 
Хуушан монгол зохёолнууд 
соо «Галун хан -  Миранза» 
(Галай хаан Миранза) гэжэ 
шулэглэмэл магтаал, бая- 
рай о од о бии. Энэ магтаал 
соо гэрэй эзэндэ жаргал, ута 
найа, мун гэртэнь мунхэ га
лай носожо, бадаржа байхые 
хусэдэг юм.

Амидаралай зэбсэг
Гал -  ажамидаралай зэбсэг 

болоно. Тиимэйээ арад зоной 
дунда ургэнеор дэлгэрйэн 
далита угэнууд бии: «Гал 
тулибэл -  нютаг, мори сэргэ- 
дэ уябал -  утэг»; «Утаа угы -  
улад угы»; «Галгуй газарйаа 
утаа гарахагуй»; «Ганса су
сал гал болохогуй, ганса хун 
айл болохогуй» гэхэ мэтэ. 
Арадай аман зохёолнууд соо 
ульгэрэй геройнуудай анха 
туруун гэрээ барижа, галаа 
тулижэ, утааниинь огторгой 
хурэтэр гаража баййаниие 
харуулдаг.

Унэтэ Ьургаалнууд
Тиимэйээ гал заяашаяа 

хундэлхэ, нарин нягтаар хан- 
даха, хэрэглэхэ тухай элин- 
сэг хулинсагуудаймнай уе 
дамжуулан хэлэжэ ябайан 
унэтэ йургаалнууд ямар ехэ
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хумуужуулхы удхатай гээ- 
шэб. Эдэ Ьургаалнуудые дур- 
дан, хаража узэебди:

1. Носожо байЬан ула- 
ан гал руу элдэб муухай бог 
шорой, унэр гутаама эдеэ хо- 
олой улэгдэлнуудые, шарха- 
тай бэеын яратай, шуйатай 
хубэн, эд бараанай хэрэггуй 
зуйлнуудые хаяжа, оруулжа 
болохогуй. Юундэб гэхэдэ, 
галай эзэн Миранза хаан су- 
халдажа, аюул заажа болохо. 
Гал гуламтаяа иигэжэ бузар- 
луулха гээшэ тон ехэ нугэл, 
сээр болоно.

2. Хурса узууртэй тулеэ 
гу, али зомгоойо узуурээрнь 
хэхэгуй -  галай заяаша айха, 
галай заяашын нюдэ хадхажа 
болохо.

«Абай -  Гэсэр» зохёол 
соо «Гал -  Нурман хаан ара 
таладаа арбан мянган ню- 
дэтэй, убэр бэедээ уй тумэн 
нюдэтэй» гэжэ хэлэгдэнэ. 
Тиимэ туда гал заяашынгаа 
нюдэ хадхажа, уур сухалынь 
худэлгэхэдэ, аюултай байдал 
тохёолдожо болохо.

3. Айажа, носожо баййан 
галдаа ууртайгаар тулеэ хая
жа болохогуй.

4. Галтай сусал газаа- 
шань гаргажа болохогуй. 
Юундэб гэхэдэ, гал гээшэ 
манай хэлэшэгуй ехэ баялиг 
гээшэ. Баялигаа газаашань 
гаргажа хаяжа болохо аал? 
Мун галтай сусал газаашань 
гаргажа хаяхада, йалхинда 
улеэгдэн носоод, туймэр бо- 
ложо болохо. Хэды олон 
иимэ ушарнууд узэгдооб.

5. Бадаран носожо бай- 
йан галаа хулоорео гэтттхэ- 
жэ, бузарлуулжа болохогуй. 
Энэ хадаа айхабтар ехэ нугэл 
гэжэ урдандаа тоологдодог 
байгаа.

6. Носожо баййан ула- 
ан согоо yha руу хэжэ боло

хогуй. Юундэб гэхэдэ, нэгэ 
иимэ домог бии. Урда сагта 
нэгэ ухибуугуй ганса хугшэн 
ажайуугаа. Нэгэтэ удэшэлэн 
хугшэнэй гал соо сог -  айл- 
шан йууба ха.

-Урн ухибуугуй, ахадуугуй 
намда хэн ерэхэ юм, -  гээд, 
хугшэн тэрэ согоо абажа, 
галайнгаа хажууда баййан 
хунэгтэй yha руу хэжэрхео. 
Холын нютагйаа хугшэнэй 
холын турэл болохо басаган 
тэрээндэ айлшалан ерэжэ 
ябатараа уйанда орожо наЬа 
барашайан юм гэжэ хэлсэдэг. 
У шар тиимэЬээ гал соогоо 
ЬууЬан сог айлшаниие буря- 
ад зон урданйаа хундэлэн, 
хоорэлдэдэг йайхан заншал- 
тай байгаа.

Энээн тухай поэтесса Га
лина Базаржаповагай «Сог 
-  айлшан» гэжэ шулэг соо ии
гэжэ уран гоёор хэлэгдэнхэй: 
Зуухын дэргэдэ 
Забилаад куунхайб -

зургаатайханби. 
«Айлшан ерэхэ,

заатагуй ерэхэ -  
Гал соош сог болоод

согсойхо»,
-  гэбэ эжым.
Ург эк эм яатараа хурэнэб, 
Ургэкэн багада амтатай, 
Теэд танигдаагуй айлшанаа 
Тэсэмгэйл хулеэхэ

хусэлэнтэйб. 
Согууд соробхилон 
Y hu бутарна,
Узэгдввгуй курввтэ

хэрэмууд мэтээр 
Унана, кунэнэ.
«Ну -  е, эжы, харыш!»,

гээд хашхарнаб, 
Согхон согсойгоо

-  айлшан буугаа, 
Сохом иихэдэнъ яахамниб? 
«Яаралгуйхэн, -  гэнэ эжым. -  
Ямбалан хундэлэ,
Сай аягала, табаг таби, 
Саана, наана хвврэлдэ,

Хаанакаа зорижо ябанаб, 
Холын гу, ойрын гу?».
Галай худхуур, хабшагаар 
Гамгуй дайрахаяа айнал хаб, 
Унгын хоолоор садхаагаад, 
Ундэр айлшанаа

нойрсуулнаб...

«Гал манаха»
Гал гуламтаяа хунууд 

эртэ урда carhaa наринаар 
сахидаг Ьэн. Энээниие арад 
зон «гал манаха» гэжэ нэр- 
лэдэг бэлэй. Урдандаа гэ- 
рэйхид унтахынгаа урда тээ 
утаагуй улаан сог хоегоо гу- 
ламта гу, али пеэшэн соогоо 
унэйоорынь лаб байса хуша- 
даг Ьэн. ХушагдаЬан улаан 
сог углоониинь унтараагуй, 
сог галтаяа байдаг. Энэ сог 
углоонэй гуламтын туруушын 
галай эхин болодог байгаа. 
Иигэжэ гал манаха гээшэ 
ехэ удха шанартай баййан 
юм. Юундэб гэхэдэ, нэгэдэ- 
хеэр, хушагдайан сог бухэли 
Ьуниндее дулаа угэдэг, хо- 
ёрдохеор, бэлэн гал болоно. 
Энэ хадаа манай элинсэг ху- 
линсагуудай эртэ урдын дуй 
дуршэлЬее олдоЬон заншал 
мун.

Урда carhaa убгэ эсэгэнэр- 
най гал заяашадаа тушэглэн, 
гал гуламтайаа аза жаргал, 
амгалан байдал, урн хуугэдтээ 
1гайн Ьайханиие гуйн 
мургэдэг байгаа. ТиимэЬээл 
элинсэг эсэгэнэрэйнгээ са- 
хижа ябайан ёйо заншал, 
ухи хубуудтээ дамжуулйан, 
йургаалнуудыень алдаагуй 
haa, бидэнэр элуур энхэ, ам
галан тэнюун, зол жаргалтай 
ябахабди.

Хандажап Дампилова,
Дабаатын 

бунда кургуулиин 
буряад хэлэнэй 

багша
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Дымбрыл ГАРМАЕВ

Мунхэ бэшэ н ah а н дам 
мундэлЬэн мурнуудни
Прорабай ажалай намтаркаа

(Тргэлжэл).
Нэгэтэ ламбагайда тэр- 

лиг оёхоо эсхээд, жэжэ буд 
йадайын эблуулээд гал- 
даа хэхэдэнь, духуу хаража 
йууйанаа:

- Ши юундэ будынгео 
уртэйэ галдаа хэдэгэбши? -  
гэжэ йурабаб.

- Сэбэр йайхан будуудэй 
уртэйэ галдаа хэхэдэш, галай 
заяаша баярладаг юм. Ши 
галай заяаша тухай домог 
дуулайан юм гуш? -  гэбэ.

- Угы, би тиимэ галай заяа
ша тухай домог дуулаагуйлби, 
хеерэжэ угыш даа, бишни 
шагнаад йуухамни, -  гэбэб.

Урда эртэ сагаар, баян ай- 
лай галай заяаша ба угытэй 
айлай галай заяаша хоёр уул- 
забад ха. Баян айлай галай за
яаша гоё торгон хубсайатай 
байбашье, улэн хоойон ябаба 
ха. Угытэй айлай галай за
яаша муухан хубсайатайшье 
йаа ехэ садхалан, улаан ха- 
сартай байба. Хоюулан байра 
байдал тухайгаа хоорэлдэбэд. 
Угытэй айлай галай за
яаша, баян айлангаа галай 
заяашайаа йурана:

- Ши яагаад иимэ гоё 
хубсайатай баян айлда га- 
лайнь заяаша байгаад, улэн 
хоойон ябадаг юмши даа, -  
гэбэ.

- Миниигыш баян эзэнэй 
йамган оёдолшо эхэнэр юм, 
намаяа хубсалуулхые мэдэхэ, 
эдеэ хоол угэхэ зан угы юмэл 
даа, -  гэбэ.

- Ши яахадаа угытэй ай
лай галай заяаша байгаад, 
хубсайа хунар муутайшье йаа

садхалан, хасар улаан ябанаш 
даа, -  гэжэ баян айлай галай 
заяаша йурана.

- Минин гэрэй эзэд угы- 
тэйшье йаа олойон юумее 
шанажа эдихэдээ намаяа 
мартангуй ходо хубаалсадаг 
юм даа. Пайхан гоё торгон 
буд абажа, йайхан хубсайа 
оёжо умдэхэ шадал угы даа, 
олдойон будеероо хубсайа 
хунар оёходоо намаяа хуб- 
салуулдаг. Бишни гэрэйнгээ 
эзэнтэеэ адли хубсалаад яба- 
дагби даа, -  гэжэ угытэй ай
лай галай заяаша хоерэбэ. 
Тиигээд хоюулан нэгэ дороо 
угытэй айлайдаа байха бо- 
ложо, баян айлайнгаа гэрые 
галдаад, угытэй айлайдаа га- 
лыгынь заяашанар болойон 
юм, -  гэжэ хани нухэрни до- 
могоо дуургээ бэлэй.

Алишье эдеэ хоол шана- 
хадаа туруушын дээжэ Роза 
нухэрни галдаа алба ургэдэг 
зантай юм. 70 найа гата- 
лаад ябахадаа иимэ домог 
нухэрйоон туруушынхиеэ дуу- 
лаад, йонирхоо бэлэйб.

Унэхеероешье галдаа эл- 
дэбын муу мухай юумэнуудые 
хаяжа галдаха гу, тамхигаа 
окурок, коробка гэрынь ха
яжа болохогуйл даа. Галаа 
сэбэр арюуханаар сахижа 
ябаха, гал заяашадаа эдеэ 
хоолйоон ургэжэл ябаа йаа 
ямар йайхан байхаб даа. Гал 
гээшэмнай гэр гуламтыгым- 
най заяашаниинь ха юм даа.

Милициин таЬагта 
татуулга

Yнгэрйэн зуун жэлэй мян-

га юйэн зуун далан оной дун- 
дуур йэн. Минин тэрэ уедэ 
Зэдыгээ комбинадай барил- 
га зайабарилгын прорабска 
участогай ахамад прорабаар 
(начальник участка) худэлжэ 
баййан уе. Далаад гаран 
ажалша зон йэмди. Хоёр бри
гада модошо дархашуул, хоёр 
бригада маляр штукатурнууд- 
эхэнэрнууд ба сантехник, 
электригйээ эхилээд хэрэгтэй 
мэргэжэлтэд дуурэн ааб даа. 
Комбинадайнгаа цехнуудые, 
гэр байрануудые, элдэбын 
жэжэ ажалнууд дуурэн байдаг 
йэн.

Нэгэтэ намараар, ажал- 
йаан гараад гэртээ байхадам, 
хэлхеэ холбооной телефон 
дуугаржа, басагамни трубка 
абаад:

- Папа телефондо, милици- 
йээ, -  гэбэ. Юуниинь болоод 
милицийээ хонходожо байгаа 
юм гэжэ йанаад, трубка аба- 
баб.

Телефоной трубкээр:
- МВДэйн тайагай дежур- 

нэб, гээд, хэншье гээ йэм, нэ- 
рэеэ хэлэбэ.

- Та, Гармаев Дымбрыл 
Цыденжапович гут? -  гэбэ.

- Тиимэ, тиимэ, оорооб, 
-  гэжэ харюусахадам. - Энэ 
удэшэ 9 сагта милициин 
тайагта ерээд, дежурнада 
хандахаш, -  гээд, трубка та- 
бижархиба. Хэн дуудайан 
юм, тэрээнээ хэлэбэгуй. На- 
майе юундэ удэр дуудангуй 
йуни милицидэ дуудаха бо- 
лоо юм гэжэ гайхан, абяагуй 
диван дээрээ йуушабаб. 
Байза, хунээр хэрэлдээгуй,
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наншалдаагуй, хэн нэгэни- 
ие «гурбан угоор» саашань 
эльгээгээгуй Нэп бэлэйб,

гэхэ мэтые бодон йанан 
йуухадам, хани нухэр Сэсэг- 
маам хажуудам ерээд:

- Юун болошооб, юун- 
дэ гэнтэ бодолгодо ороод 
йуушабаш, хаанайаа хэн хон- 
ходобоб, -  гэхэдэнь, -  9 саг- 
та энэ удэшэ милицида дуу- 
дана. Хэндэнь юундэ орохом 
гэжэ хэлээгуй, -  гэбэб. Хани 
нухэрэм йанаагаа зобон, ажал 
дээрээ юугээ хэжэрхёо гомши, 
миин лэ шамайе милицидэ 
дуудахагуйл даа, -  гэжэ дууга- 
раад, намтаяа адли йанаанда 
даруулба. Сагаа харахадам 
9 саг болохонь удыхэн, йаял 
долоон саг руугаа ябажа бай- 
ба. Гэр соогуураа ябуултажа, 
тэсэжэ ядахадаа, Сэсэгмадаа 
хандажа:

- Бишни долоон сагай ки- 
нодо ороод, тэндэйээн ми
лицидэ ошохомни, -  гэжэ 
дуугараад, хубсалжа, Захаа- 
минайнгаа соёлой байшан 
тээшэ гэшхэлбэб. Кино хара- 
жа йуубашье:

- Юундэ намайе мили
цидэ удэшын 9 сагта дуу- 
даа юм, -  гэйэн бодол 
толгоййоом гаранагуй. Тэр- 
шэлэн йууйаарни, одоо кино 
дуурэжэ, зайн галай айахада 
сагаа харахадам арбаад ми
нута угы 9 саг духэжэ бай- 
ба. Ouiohoop байтарни 9 саг 
духэхэ байна гэжэ бодоод, 
дурата дурагуйгоер Захаа- 
минайнгаа милициин тайаг 
тээшэ гэшхэлбэб. Милициин 
байшанда ямаршье хун орохо- 
доо нэгэ бага йэжэгтэйхэнээр 
богойын алхажа ородог хаш. 
Тайагай дежурный шагааба- 
ряар:

- Би, Гармаев, намайе 9 
сагта дуудаа йэн гу, ерээб, гэ
бэб.

Дежурна офицер caapha
хараад:

Тэрэ Ленкомнатада 
орогты, уудын тоншооройт, 

гэбэ. Тэрэ заайан комната- 
дань хуроод, уудын тоншо- 
од татайам хушоотэй байба. 
Гэнтэ досоо тээйээн уудэн 
нээгдэжэ, танигдаагуй мили
циин майор уудэ нэхэдэнь, 
Гармаев ерээб, -  гэхэдэм, 
саарйан дээрэ хараад:

- А, Гармаев, орогты, гэ
хэдэнь буришье досоомни 
муудашаба. Юундэ уудээ 
суургалаад, ямар допросоо 
хэхэ гэжэ байгаа юм гэйэн 
угэнууд толгойгым эрьюулнэ. 
Харахадам гурба дурбэн хун 
йууна хэбэртэй. Танигдаагуй 
милициин майор:

- Нухэдууд, райком пар- 
тиин зугйоо дурадхайан 
таанадтай хоорэлдэхоо энэ 
9 сагта дуудуулаабди. Юуб 
гэхэдэ, райкомай зугйоо таа- 
надые милицидэ худэлхые 
рекомендаци угэйэн бай
на, тиигээд нэжээйээр нам- 
тай хоорэлдэхэт, -  гээд, эндэ 
баййан зонтой хеерэлдэнэ. 
Юун гэжэ хоорэлдэнэб, 
дуулданагуй. Минин ээлжээн 
боложо, тэрэ майорай урда 
ошожо йуубаб. Мурдэгшэ 
офицер хэбэртэй, хунэй 
урдайаа тайа хараад, до- 
соодохииешни урбуулхаар 
урдайаашни шагаана.

- Заа, Гармаев, милици
дэ худэлхэ тухай юун гэжэ 
йананаш? гэбэ.

- Би юуншье гэжэ йана- 
нагуйб. Юуб гэхэдэ, минии 
таабай, абамни барилгашан 
баййан юм, тиимэйээ би ба- 
рилгашанаараа улэхэмни, -  
гэбэб.

- Салин хэды мунгэ абадаг 
юмши? -  гэжэ йурахадань, - 
Би ажал дээрээ ахалагша про- 
рабаар худэлнэб. Салимни 
240 тухэриг, -  гэбэб.

- Оо, конечно, конечно, 
манай тайагта салин бага, 
заа, тиибэл шинии дуран

болог даа. Хуниие баалажа 
болохогуйбди, гэртээ буса- 
хадаш болохо, -  гээд, намайе 
табиба. Одоо милицийээ га- 
заа гаража, ямар хэрэгээр 
татуулйанаа дуулаад, удэшын 
9 саг болотор намайе нэгэ 
бага йанаагыем зобоойон 
хундэ ашаан бэейээм йалан, 
хул хунгэн болоод, гэр тээ- 
шээ тургэн гэшхэлбэб. Гэртээ 
ороходом, нухэрэм угтаад, 
газаадахи хубсайаа тайлатар- 
ни хулеэн байгаад, нюурым 
шарайшалан:

- Юун гээд дуудуула- 
абши? -  гэжэ йураба. Мун 
ухибуудни, ургэйэн инзагад 
шэнги, эжыгээ саанайаа тол- 
гойгоо бултайлган намруугаа 
харан зогсонод. Би энеэбхи- 
лэн нухэрэйнгээ урдайаа ха
раад:

- Бараг даа, намайе мили
цидэ худэлхыем райкомйоо 
рекомендаци угэйэн байгаа. 
Тиигээд милицидэ худэлхэ 
аргам угы, таабай, абынгаа 
барилгаша мэргэжэлыень ур- 
гэлжэлуулжэ ябайан хунби 
гэжэ хэлээб.

- Ай, бурхамни, юуниинь 
болоод, удэр бэшэ удэшэ ми
лицидэ дуудуулаа юм гэжэ 
йанаагаа зобожо йуугаалби, 
-  гэбэ. Теэд энэ хоорэлдоое 
удэр дуудажа, хоорэлдэхэдэнь 
болохогуй байгаа юм гу, алба 
орой татажа, хунэй йанаа 
худэлгэхэнь гайхалтай. Тэдэ 
сугтаа милицидэ татуулйан 
зоной хэниинь милицидэ 
худэлхэб гэйэн байгааб даа, 
мэдэгдээгуй йэн.

Зэмхын кормоцех
Хани нухэрйоон хахаса- 

йаар, хундэ хушэр удэр йара 
жэлнуудые гаталжа ябайан 
саг бэлэй. Хуйтэн убэлнай 
унгэржэ, хабарай дулаан хайа 
хурэжэ ерэйээр, хун зондо да- 
чын ажал йануулаа ааб даа.

(Ypzэлжэлынь 10 нюурта).
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( У'ргэлжэл).
Бишье 6aha, гэртээ улэйэн 

бага хубуун бидэ хоёр дачын 
ажалтайбди. Уридшалан хэ- 
лээ haa, хани нухэрэйнгээ 
мэндэ йуухада бидэ дачын 
газар абаад байгаабди. Тэн- 
дээ барилга хэхээ тухооржэ 
байхадам, комбинадтамнай 
райкомйоо Зэмхэдэ кормоцех 
бариха даабари угтэбэ. Зэдын 
комбинадай директорай ба- 
рилгын талаар орлогшо В.И. 
Суппес намайе кабинедтээ 
дуудажа асараад, тэрэ барил
га участогйаан дуратай ажал- 
шадаа абаад, ажалайнгаа 
йуулээр барижа угэхые дурад- 
хаа бэлэй. Барилгын матери
ал комбинадйаа угтэхэ, юун 
хэрэгтэйб болохоб, хангахаб- 
ди, -  гэбэ.

Энэ ажалдаа манай ЗИЛ 
самосвалай жолоошон Цы- 

денов Шираб машинаараа 
раствор шабараа зоохэ, ЮМЗ 
трактор-экскаватор газараа 
малтаха -  жолоошон Сунду- 
ев Василий, МПБ-гэй (ма
шинно-прокатно база) ЗИЛ 
-автокранай жолоошон Ива
нов Олег, манай ажалшан 
-каменщик Андрейкин Алек
сандр, штукатур-маляр Усо
ва Галина гээд тэрэ Зэмхын 
кормоцехтэ июль hapahaa 
ажалай йуулээр, амаралтын 
удэрнуудтэ ото худэлжэ, ок
тябрь hapa coo дуудаа бэлэ- 
эбди. Кормоцехтэ агрегат 
сельхозтехникээрхин урид
шалан тодхоожорхийон бай- 
гаа. Тиихэдэ тэрэ сагаар хани 
нухэрэм убшэлеед байгаа. 
Дачыгаа участок дээрэ юушье 
хэжэ шадаагуй бэлэйб. Хани 
нухэрэйнгое нугшэйэн хойно, 
хойто жэлын дачын барилгын 
материалнуудые бэлдэжэ, ба
рилга эхилээ йэн. Харин тэрэ 
жэлэй хабараар гэртээ улэйэн 
бага хубуун бидэ хоёр, зундаа 
гурбан уринуудэйнгээ инсти- 
туудайнгаа зунай амаралтада

ерэхэдэнь, огородой эдеэ ур- 
гуулха ажалтайбди.

Углеегуур ажалайнгаа 
объект дээгуур ябажа, ажал- 
шадаараа зугаалдажа, мун ду- 
туу дунда ямар материалнууд 
хэрэгтэйб гэжэ бэшэжэ аба
ад, контородоо ерэдэг йэм. 
Прорабска участок муноо 
капитальна ремонтын уча
сток болоод, ноёмнай Жуков 
А.Г., би прораб, мастер Ка
ратаева Н.И., нормировщик 
Лаптева А.А., кладовщик 
Усова Г.И. гэгшэд конторо
доо оодын тайагтай йуудаг 
йэмди. Бага басаган М а
ринам институдтаа Нуража 
байгаад, басагатай болоод 
байгаа. Ехэ басаган байа ин- 
ститудта йуража байгаад, 
Агын хубуундэ хадамда гара
жа, хубуутэй болоо. Галина 
басагамни Шэтын мединсти- 
тудта йэн. Институдэй гэр 
булын тайалга шэнэ хамтын 
байрада абаад, Улаан-Удэдэ 
БГУ-дэ йуража баййан дуу 
Маринаяа хажуудаа Шэтын 
пединститудта абаашаа Ьэн.

Зээ басаган Сэсэгматаяа, 
бага хубуун гээд гурбуулан 
гэртээ байдаг болообди. Зээ 
басагаа садикта оруулаад, 
удэшэ углеониин абаашаха, 
асарха ажалтай болобоб.

Райкомдо татуулга
Нэгэтэ углоогуур объект 

дээгуурээ ябаад, контородоо 
ерэхэдэм, Галина Иннокен
тьевна угтаад:

- Дымбрыл Цыденжапо- 
вич, шамда райкомйоо хон- 
ходоо. Удэрэй хоёр сагта рай- 
комай хоёрдохи секретарьда 
орохо гэбэ. Унидэ милицидэ 
дуудуулйан гэнтэ йанаандам 
орожо, байа юуниинь боло
од дуудуулба гээшэб, -  гэжэ 
йонирхобоб. Мэдэгдээгуй 
юумэн хунэй йанаа зобоодог 
бэшэ гу. Райкомай дуудалга 
милицидэ ороходоо бараг гэжэ

йанабашье, байа райкомай 
бюро гэжэ байдаг. Ямаршье 
зониие бюродо йалгануулаад, 
уйа сайан болгоод гаргадаг юм 
гэжэ дуулайан байжа:

Галина Иннокентьев
на, намайе бюродо гэжэ дуу- 
дуулаагуй юм гу, -  гэхэдэм.

- Угы бэзэ, тиимэ юумэ 
хэлээгуй йэн. Хоёр сагта рай
комай хоёрдохи секретарьда 
орохо гээ йэн, -  гэбэ.

Удын хоол барийанай 
йуулээр райкомай приёмно- 
до орожо, секретарьда ямар 
хэрэгээр ерэйэнээ хэлэбэб. 
Секретарь эхэнэр йуурийаан 
бодожо, райкомай хоёрдохи 
секретариин тайагта орожо 
гараад, намайе орохым ури- 
ба. Райкомай хоёрдохи сек
ретарь Лаптев В. Г. столдо 
духуу йуухым уряад, Дым
брыл Цыденжапович, бэе 
йайн гу, ухибуудтнэй хаана 
йуража байнаб, гэхэ мэтые 
йурагшалаад:

- Бидэ райкомай зугйоо 
танине КБО-гэй (комбинад 
бытового обслуживания) ди- 
ректорээр худэлхыетнай ду- 
радханабди. Та юун гэхэ бай- 
набта? -  гэбэ. Би мунеогоер 
танда даб гээд харюу угэжэ 
шадахагуйб. Гэртээ бодожо 
узеод, харюусахада болохо 
юм гу? -  гэбэб.

- Болохо, болохо, йайсар 
шуумжэлжэ узоод харюугаа 
угэхэдэтнэй болохо, -  гээд, 
намайе кабинедйээн гарга- 
ба. Хоёрдохи секретариин 
уудынь гаража ябаад, КБО- 
гэй директор болохо дурам 
угы боложо, райкомай ин- 
структораар худэлжэ баййан 
Ю. Котовта оробоб. Эндэ 
ерэйэн хэрэгээ дуулгаад, на
майе бэе махабадынгаа бай- 
далаар КБО-гэй директорээр 
худэлжэ шадахагуй, -  гэжэ 
хоёрдохи секретарьта дуулга- 
жархёорой гээд, гараа йэм.

( Тргэлжэлынь удаадахи дугаарта).
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Хуртагын дунда кургуулиин курагшадай ш улэгууд

Нютагни
М анай нютаг кайхан лэ,
Алим ж эмэсээр баян лэ,
Ааж ам тала дай дат ай 
Алт ай гоёхон нютаг лэ.
Хонгор кайхан тоонтомни, 
Турэкэн удэкэн нютагни 
Хот огорхон намж аахан  
Баян Хурт ага нютагни.

hapa
Орой газаа гарахадам  
Одо мушэд яларна,
Иишэ тиишээ худэлввд, 
О ндоохонууд болоно.
Хэдэн олон мушэд соо 
Wapa тамаран гаража,
ЗАаруул газаа боложо,
Харгы гоёор харагдана.

Баатар хубуун
Элдин хонгор нютагкаа 
Эхэ ороноо хамгаалахаа  
Эжы абын урвэлтэй 
Эсэгын хубуун  мордоо кэн. 
Дурбэн ж элэй байлдаан соо 
Дайной хуйт эн дулэн соо, 
Эрэлхэг зоригоо шангадхан 
Дайсадаа дараж а бусаа кэн. 
Аяар тэрэ сагкаа 
Далан ж эл унгэрбэ.
Бидэ аша, зээнэртнай 
Баатар нэрыетнай мунхэлхэбди.

Морин
М анай морин хуш эт эй  
М алзан гэж э нэрэтэй.
Удэр бухэндэ аж алладагби 
Уудэнэй хаж ууда укалдагби. 
Харша соогоо ороходоо,

Оодорон харайн 
Хонидоо намнадаг 
Одоол дуратай моримни.

Дондог ГУРЖАПОВ

Борбилоо
Хара борохон борбилоо 
Хоол бэдэржэ ябатараа,
Талханай амбаар соо ороходонь 
Таряанай уркэн байба ха.
«Талаан» гэж э баярлаад,
Таряан дээрэ кууш аба ха.
Эзэндэнь мэдэгдэнгуйхэнеер  
Эдихэ гэж э забдаба.
Ехэш  тоншоогуй байтарынъ,
М иисгэй харайж а бууба ха.
Арайл шамай урдижэ,
Амиды мэндэ гараба ха.

Сэлмэг ГУРЖАПОВА

Хабар
Уураг эдеэгээ бэлэглэкэн,
Ука горхоороо урдакан 
Урихан хабарнай ерэбэл даа,
Ургы ногоогоо ургуулбал даа.
Наранай элшэ ехээр туяарна  
Нарой бишыхан ухибууд игаана, 
Ш уут ай дуутай газаагуур  
Ш убуу шонхор ж эргэбэл даа.

Захаамин
Захаамин минии тоонто  
Зураг шэнги бадарна,
Х ухэ  ундэр хадануудынъ  
Холын айлшадые гайхуулна.
Уран-Душэ у  у  латай 
Уудам баян талатай,
М унхэ сагаан карьдагтай 
М анай турэкэн нютаг лэ.

Бадма-Ханда ОЧИРОВА
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Даниил НОХОРОВ
Санагын залуушуул
Эгээл hcmaxa тоонтоёо, 
Гэгээн сагаан Сэхирээ,
Уужам баян нютагаа, 
Д уулаж а я бая, залууш уул. 

Санагым залууш уул,
Согтой хамт а алхая, 
Сарюун замай зургые 
Согтой хухю ун  дабшая. 

Хуж э ногоон хубшэёо,
Х укан модон хотоноо  
Х ухы н домбоор суршэе, 
Хугж эм  дуугаар магтая. 

Санагын залууш уул,
Согтой хамт а алхая, 
Сарюун замай зургые 
Согтой хухю ун  дабшая. 

А лхам  бухэмнай абъяастай, 
Абын кургаал шэнжэтэй, 
Хэкэн аж аламнай бутэсэтэй, 
Холын хараа шэнжэтэй. 

Санагын залууш уул,
Согтой хамт а алхая, 
Сарюун замай зургые 
Согтой хухю ун  дабшая.

Б у гомодогты
Хэн нэгэнээ улуудэ 
Угын кайнаар баясагты, 
Улгэн дэлхэйн хойморто  
М унгэн хибэс дэлгэгты. 
Наранай ж аргаж а ябахада  
Накапай заяа эдлэгты, 
Нарбаа сагаан болотороо 
Найдан тушэн куугты. 
Зайдан талым сулеедэ 
Зээрдэ хулэгт ее мордогты, 
Байдал баян гуламтадаа  
Дээдэ зэргээр жаргагты. 
Ургажа ябакан уринэртоо

Унжэгэн сайтам куугты,
Ундэр накатай хугш эдт ое  
Уреэлэй кайнаар хандагты. 
Буураж а байкам накаяа 
Булагай дээжээр суршэгты, 
Д уураж а куукан ж аргалаа 
Д уунай зоолэноер ургэгты. 
Бурханай угэкэн накые 
Бариж а б у дарагты,
Баян сагаан нютагтаа 
Бахархаж а нухэдвв золгогты.

Сог-айлшан
Хот он соогоо туликэн  
Галаа удхалж а куухадам  
Харахан нэгэ Сог-айлшан 
Х аж уу тээкээнъ куушаба.

Сагаан эдеэгээ салгидуулж а  
Сабаар дуургэж э байхадам  
Сог-айлшан бууба гээд, 
Сохихоёош  айгаад куушабаб. 

Хаанакаа яанакаа ябакын 
Н у раж  а ехэ сухэрбэб,
Даараад ороо байна гээд,
Д ахин согоо удхалбаб.

Эмээлтэ хазаартын магтаж а  
Элдэб юумэ канабаб,
Эрэ эхэнэршье байг 
Эдеэ бэлдэжэ захалбаб.

Токон табаг табигдаж а 
Торгам м яхан шанагдаба,
Х алуун  сай аягалж а 
Хундын дээжэ ургэгдэбэ.

Х улквв гарасараа шарагдажа 
Хундэт эй айлшанаа сайлуулбаб, 
Д ахин  уулзат араа баяртай гээд, 
Д урввкввн  барижа мордуулбаб! 

Накан соогоо канаха  
Номнол бутээкэн шэнги,
Н эгэл мэдэхэдээ лут а  
Уреэлшэ болошоод куубаб.
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