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Зэдэлэн байг лэ буряад
хэлэмнай,

Сэнхир тунгалаг
огторгойн сээжэдэ 

Сэбэр байг лэ буряад
хэлэмнай.

Упдэр турэлтэ монгол
угсаатанай 

Ундэкэн калаанъ даа,
буряад хэлэмнай, 

Узэсхэлэнтэ сэсэг
накандамнай 

Уерлэжэл байкай даа,
буряад хэлэмнай.

Матвей Чойбонов 
Хуртагын дунда йургуу- 

лиин йурагшад Зэдын ай
магай Цагаатайн дунда йур- 
гуулида болойон Илалтын 70 
жэлэй ойдо зорюулагдайан 
буряад хэлэнэй «Аман угын 
табан аялганууд» гэйэн 
мурысоондэ хабаадажа 11- 
дохи йуури эзэлбэ.

Нимбу Сосорович Сосо- 
ровай нэрэмжэтэ Цагаатайн 
дунда йургуулида болойон 
мурысоон гайхамшагта ба- 
ялиг болохо буряад хэлэеэ 
алдангуй, турэл хэлээрээ ха- 
рилсаха, таарамжатай ор- 
шон байгуулхын тула эмхид- 
хэгдэйэн байна.

2015 оной 4-дэхи йарын 
10-най удэр Цагаатайн дунда 
йургуулида болойон буряад 
хэлэнэй йайндэртэ бидэ, Хур
тагын дунда йургуулиин най- 
ман йурагшад хабаадаабди.

Бидэниие ехэ хундэтэйгеор 
йургуулиин йурагшад ба 
ажалшад, йургуулиин зон- 
хилон эрхилэлгын зублоон, 
нютагай Соёлой байша- 
най ажалшад угтажа абаа. 
Мурысоондэ хабаадагшад 
турэл хэлээрээ сулоо сэдэ- 
бээр хоорэлдоо, йанал бодо- 
лоо найруулан, зохёохо дуй 
дуршэлоо харуулаа.

Мурысоонэй аялганууд 
иимэ байгаа:

I шата: Эсэгын дайнда 
хабаадайан сэрэгшэдтэ, дай- 
най ара талый худэлмэридэ 
хабаадажа, эрэлхэг габьяа 
харуулйан нютагай хунуудэй 
нэрэ дурсан мунхэлэлгэдэ 
зорюулагдаа. Энэ шатада 
манай йургуулиин 10-дахи 
ангиин йурагша Арюна Сам- 
билова Ш-дахи йуури эзэлбэ.

II шатада ульгэрэй му
рысоондэ 8-дахи ангиин йу
рагша Баир Норбоев «Абай 
Гэсэр» ульгэрйоо хэйэг унша- 
жа, Ш-дахи йуурида гараа.

III шатада Илалтада зо- 
рюулйан уран гуурйанай 
аялгада зохёохы бэлигтэй 
йурагшад хабаадажа, 3-дахи 
ангиин йурагша Суранзан 
Цынгеева «Бусаагуй сэрэг- 
шэн» гэжэ оорынгоо зо- 
хёойон шулэгые уншажа, 
1-дэхи йуури эзэлбэ.

IV шата: «Буряад хэлэнэй 
аялга». Энэ мурысоон Олим- 
пиин нааданай тухэлоор 
унгэроо. Команда бухэнэй 
тулоолэгшэ шэлэйэн сэдэбээр 
амитанай, шубуунай, урга- 
малай нэрэнуудые эгээн оло- 
ор, зубоор нэрлэжэ шадабал 
илагша болоно. Энэ шатада

(Ургэлжэлынь 2 нюурта).



2 нюур «Ажалай туг» 2015 оной апрелиин 24

(Ургэлжэл).
3-дахи ангиин hyparuia Хан- 
гал Цыбиков 1-дэхи йуурида 
гараа.

V шата: Зужэгшэдэй аял- 
га «32 шудэн». Манай йур- 
гуулиин тулоолэгшэд «Шуу- 
яа гаргайан шандаган» гэжэ 
зужэг харуулжа Ш-дахи йуу- 
рида гараба.

Шата бухэндэ 1,2,3- 
дахи йууринуудые эзэлйэн 
йурагшад дипломоор ба ур- 
машуулгын бэлэгээр шаг- 
нагдаа. Бухы шатада абайан 
йууриин дун нэмэжэ, эрхим 
1,2,3-дахи йуури эзэлйэн 
булгэмуудтэ диплом ба 
мунгэн шан барюулагдаа. 
Хуртагын дунда йургуулиин 
йурагшад П-дохи йуурида га
ража, дип-ломдо ба 5 мянган 
тухэ-ригэй шанда хуртэбэ. 
Цагаатайн дунда йургуулиин 
йурагшад ба багшанар ма
най булэгые хундэтэйгоор 
угтажа абайандань баярые 
хургеобди.

Даши-Даба Цыбиков,
эдир сурбалжалагша

Мурысовндэ хабаадайан 
йурагшадай Илалтын 70-жэ- 
лэй ойдо зорюулагдайан зо- 
хёолнууд

Сэрэгшэдэй нэрэ 
мунхэ лэ!

Дайн! Дайн эхилээ... 
Фашис Германн соносхол- 
гуйгеор 1941 оной июниин 
22-до углеенэй 4 сагта Эхэ 
орондомнай дайгаар ороо 
гэйэн хатуу шэруун угэнууд 
сахилгаан мэтээр таража, уй 
гашуудалта уе саг эхилээ.

Манай нютагйаа дайнда 
130 залуу, бэрхэ, шадамар 
хубууднай мордожо, дайнай 
бухы фронтнуудта эрэлхэг 
зоригтойгоор дайлалдаа йэн.

Далаад хубууднай байл- 
даанай газарта ами найаяа

алдажа, турэл йайхан Хур- 
тага нютагтаа бусаха зол 
хубигуй байшоо. Тэдэнэй 
20-ниинь йураг суугуй угы 
болоо гэйэн мэдээсэл бии.

Цырен-Доржо Будаевич 
Нимаев 1910 ондо Захаами- 
най аймагай Хуртага нютагта 
турэйэн намтартай. Дайнай 
урда жэлнуудтэ колхозойн- 
гоо адуушан байгаа.

1942 оной мартын 8-да 
сэрэгтэ татагдажа, Даурида 
дайшалхы йуралсал гараад, 
Калининскэ фронт эльгээг- 
дэжэ, саперно батальоной 
отделениин командир, млад
ший сержант Цырен-Доржо 
Нимаев дайшалхы замаа 
эхилйэн байна.

Цырен-Доржо Будаевичай 
алба хэжэ баййан батальон 
1943 ондо Белорусси руу зо- 
рибо. Тэндэ фашистнуудые 
бута сохихо халуун байлдаан- 
да шалгаржа, Алдар солын 
III шатын орденоор, «Шэн 
зоригой тулоо» гэйэн меда- 
ляар шагнагдаа.

1944 ондо Польша су- 
лоолхэ хатуу байлдаанда 
эрэлхэг зоригтойгоор дай- 
лалдайанайнгаа тулоо Алдар 
солын II шатын орденоор 
шагнагдаа.

Друть, Нарев мурэнуудые 
дайлалдажа гаталйанайнь, 
Зуун Пруссида хатуу шан- 
га байлдаанда тэмсэйэнэйнь 
тулоо командованиин зугйоо 
баярай бэшэгууд Цырен- 
Доржо Будаевичта барюу
лагдаа йэн.

1945 оной март соо тэрэ- 
нэй батальон Берлин хотын 
зуун-урда зугтэ дайсантай 
тэмсэбэ. Энэ удэрые Ц-Д.Б. 
Нимаев бухы найан соогоо 
йанажа абаба. Юундэб гэхэ- 
дэ, энэ ехэ байлдаанда бухы 
батальонйоонь зуугад лэ сэ- 
рэгшэд амиды улдоо йэн.

Сэрэгшэ Ц-Д.Б. Нимаев

1947 ондо сэрэгэй албанйаа 
табигдажа, турэл нютагаа 
бусаад, худо© ажахыгаа бод- 
хоохо ажалда шунан орожо, 
колхоздоо найанайнгаа ама- 
ралтада гаратараа адуушан 
ябаа.

Зориг ехэтэй хубуудтэ 
Суута манай

баатарнуудта -  
Алдар соло!

Арюна Самбилова, 
10-дахи ангиин Иурагша

Бусаагуй сэрэгшэн
Дайнда морд окон аха

тухайгаа
Дорокоо канаа алдан,
Дару у номгон тввбиимни 
Дахин дахин хвврэнэ

намдаа.
Дахабари намайе узэгшэ

бэшэт
Дайда газар узввд ерэхэм,

гээд
Дуулакаар дайнда мордоо 
Дууша кайхан Сэрэн хубуун. 
Хара дайнай хорые амсажа, 
Хорёодхон накатай буряад

хубуун
Халаглан нютагаа канаа

байха
Харахан нюдвврвв

ука дуургэн. 
Днепр мурэнэй эрьекээ 
Муулилын бэшэг бэшээ кэн, 
Дурбэн тээкээнъ хуреэлвв 
Дайсан манай ротые...
Дурэ зурагшъе улввгуй 
Хубуутэйшье боложо

урдеэгуй,
Гансам нэрэ, гансал нэрэ 
Буянтуев Сэрэн.
Днепр мурэнэй эръе дээрэ 
Дала гаран жэл соо 
Нойрсоно минии нагаса. 
Намай, шамай абаркан 
Налайжа ябахымнай тулоо 
Накаяа гамнаагуй хубуудэй 
Нэрэнуудыень бу мартам.

Суранзан Цынгеева,
3-дахи ангиин курагша
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Зохёолгонуудай конкурс

Илалтын Иайндэр
Эсэгэ ороноо хамгаалгын 

Агууехэ дайн дурбэн жэл ша- 
хуу саг соо ургэлжэлее. Энэ 
саг соо айхабтар ехэ йандарал, 
гарза, хохидол ушарагдажа, 
айл бухэндэ уйдхар, гашуу- 
дал, зоболон асарйан юм.

Ара талада улдэйэн эжы- 
нэр, ухибууд аюулта дай- 
най аймшагтай амисхаал 
удэр бухэндэ узэжэ, удэр 
йунигуй, убэл зун гэлтэгуй, 
убшэлхэ, гэдэйээ улдэхэ, эсэ- 
хэ сусаха гээшые ухаандааш 
оруулангуй, сагай хатууе, 
хуулиин шангые бэе дээрээ 
дабажа гарайан юм.

Майн 9-дэ Илалтын 70 
жэл болохонь. Эсэгэ ороноо

хамгаалгын дайн ай шуйата 
халуун дулэн соогуур ябаад 
ерэйэн дайнай ветеранууд- 
та бэеын элуурые хусэжэ, 
энэ йайхан илалтын удэроор 
амаршалнаб!

Минин хугшэн таабай 
Бальжанов Цыбикжаб Дор- 
жиевич 1912 ондо турэйэн 
юм. Баруун дайнай халуун 
дулэн соогуур 57-хи кавале- 
рийскэ дивизиин буридэлдэ 
Георгий Жуковай ударидал- 
га доро ябайан. Прохоровка, 
Курск шадар эрэлхы зориг- 
тойгоор дайлалдажа, 1943 
ондо хундоор шархатаад, 
гэртээ олон медальтай буса- 
жа ерэйэн юм.

Харин тиихэдэ минии Та
ня теобиин аба, Ага нютагай 
Даширабданов Содномжап 
Рабданович 1924 оной, зуун 
талын Япон дайнда ябажа, 
хэдэн олон орден медальтай 
гэртээ бусайан юм. Эдэ хоер 
таабайнарни бидэнэй сэлмэг 
хухэ тэнгэри доро элуур энхэ 
ажайуухымнай тулее Эсэ
гэ ороноо хамгаалаа гээшэ. 
Эдэ хоер таабайнарни минии 
зурхэндэм одо мушэд мэтээр 
хододоо гэрэлтэжэ ябаха.

Бальжанова Бэлигма, 
Утаатын дунда 

кургуулиин 
4-дэхи ангиин /гурагша

Минин таабай
Эсэгэ ороноо хамгаалгын 

Агууехэ дайн 1941 оной ию- 
ниин 22-ой уурээр эхилйэн 
гэжэ туухэдэ эли юм. Ма- 
най Росси гурэн дотор энэ 
аймшагтай туухэтэ уйлэдэ 
хабаагуй хун угы бшуу.

Дайн! Дайн болоо гэлсэ- 
нэл!... Дайн эхилйэн тухай 
шэруун угэнууд сахилгаан 
шэнги ниидэн ерэбэ. Эсэгэ 
ороноо хамгаалгын Агууехэ 
дайн унгэрйеер энэ жэл тэб- 
хэр 70 жэл болохонь. Нютаг 
бухэнйоо, гэр булэ бухэнйоо 
энэ дайнда хабаадалсагшад 
бии юм. Тэдэнэй баатаршал- 
га сэгнэшэгуй ехэ юм ааб даа.

Минии гэр булые энэ 
дайн байал дайрайан юм. 
Энэ дайнда минии таабай 
хабаадайан.

Улгы ехэ буря ад дайдын 
Сэлэнгын аймагай Иро гэжэ 
нютагта 1920 ондо минии таа
бай Домеев Борис Дашеевич 
турэйэн байна. 1934 ондо

нютагтаа 5-хи класс дуургээ. 
1940-оод онуудта Зэдын ай
магай Белоозерск гэжэ нютаг
та комбайнын жолоошоноор 
худэлйэн. УлаанАрмиин сэ- 
рэгэй албанда мордожо, 48- 
дахи батальондо жэл шахуу 
алба хээд байхадань, бузар 
муухайдайн эхилээ. 1940-1941 
онуудта 148-хи буудалтын 
тайагай батальондо ябаа. 
1942 ондо 125-дахи полк- 
до отделениин командираар 
ябаа. Пуулээрнь 333-хи полк- 
до автоматчигуудай булэгэй 
командираар, командирай 
туйалагшаар, удаань развед- 
чигаар ябайан юм. Даабари 
дуургэжэ ябаад, шархатаад 
госпитальда оройон байна. 
Минии таабай дайнай гал 
дулэн соо хохидол зоболон- 
гые гаталжа, арад зонойнгоо, 
Эсэгэ оронойнгоо тулоо ха- 
туу тэмсэлдэ хабаадаа гээшэ. 
Таабаймни дайгаа дуургээд, 
олон орден, медальтай турэл

нютагтаа бусаа йэн. Улаан 
Одоной, Алдар Солын 3-хи 
шатын, Эсэгэ Ороноо Хам
гаалгын дайнай 2 шатын ор- 
денуудаар, «Будапешт хото 
абайанайтулоо», «Германиие 
илайанай тулоо», «Дайшал- 
хы габьяагай тулоо» гэйэн 
медальнуудаар шагнагдайан 
юм.

1946 ондо дайнйаа буса- 
жа ерээд, Мандаганова Цы- 
рен-Дулма Будаевнатай айл 
боложо, долоон ухибуудээ 
хумуужуулэн ажайууйан 
байна.

Дайнай уеын бухы арад 
зондо доро дохин, туухэдэ 
хубитаяа оруулжа, ами на- 
йаяа гамнангуй угэйэн баатар- 
шалгатнай хододоо мунхэ 
гэжэ найдуулан, шэруун ху- 
бидань йугэдэнэбди.

Самбуев Аюр, 
Утаатын дунда 

кургуулиин 
7-дохи ангиин Иураггиа



4 нюур «Ажалай туг» 2015 оной апрелиин 24

1гуралсалай социальна проект «Аба эжын кургаалаар»

Обоо ууланууд
Уряа урда carhaa хойшо манай арад зон тойроод оянhaи 

байгаалиингаа аша туйые йайн ойлгодог, евйэдеешье Эхэ бай- 
гаалиннгаа таЬаршагуй хубибди хэжэ йайн мэдэдэг байгаа. 
Тиимэйээ газар уйандаа, аршаан голнуудтаа, хада ууланууд- 
таа ехэ наринаар хандажа тахидаг байгаа.

Тубэдтэ, Монголдо, Бу- 
ряадта эртэ урданйаа газар 
дайдынгаа сабдагуудта та- 
хилга хэдэг байгаа.

Харгын хоёр захаар ургажа 
баййан йеог бургаайануудта 
уяатай баййан будэй унгэ 
янзын уртэйэнуудые хараад, 
эндэ обоо байна гэжэ хэлэ- 
жэ болохогуй. Юундэб гэхэ- 
дэ «обоо» гээшэ эгээл хусэтэ 
сабдагай оршодог газар гээ
шэ.

Обоогой хажуугаар гара- 
хадаа сабдагуудые хундэлжэ, 
моринйоонь бууха юм. Тэдэ- 
ниие хундэлеегуй haa, ураг- 
шагуйдэжэ болохо.

Обоогой хажуугаар га- 
рахадаа хунууд зэд мунгэ, 
зуруул, архи ургэдэг. «Ом- 
а-хум» гэжэ наманшалха 
юм. «Ом» гээшэнь юумые 
олошоруулйан удхатай. «А» 
гээшэнь юумые арьбадхадаг. 
«Хум» гээшэнь убшэнйоо 
хамгаална.

Сабдагууд олон жэлдэ 
ажайуудаг. Ан амитад, шу- 
буу шонхор болоод, хунуудтэ 
ерэжэ болохо. Зарим хунууд 
тэдэниие харайан байдаг.

Нютагай бухы зон обоодо 
суглархадаа сагаан эдеэ, ам- 
тан хоол асардаг.

Обоодо ошоходо йайн 
удэр гэжэ байдаг. Тахил- 
га унгэргэхэ ламые уридаг. 
Обоо юундэ тахидаг бэ гэхэ- 
дэ, хунууд сабдагуудйаа тттипг 
нойто, жаргал, хэшэг олзо 
гуйдаг байна. Обоогоо ехэ на
ринаар тахижа байха ёйотой. 
Обоогоо тахяад, бог шорой-

гоо сэбэрлэхэ ёйотойбди.
Шулуунуудай хажуугаар 

шоройтой байбал, шоройень 
сэбэрлэжэ, эбдэрхэй шэлэй 
бутархайнуудые суглуулжа 
хаяад, йеоргэнь шулууень 
обооложо, дээрэнь йутэй 
аяга, эдеэнэй зуйл табижа 
ерээд, обоо тахилгаяа эхил- 
хэ. Обоодо гарайан хун сэбэр 
байха юм.

Мяха асархада боло
хо. Лусуудта тахил хэхэ- 
дээ мяха асаржа болохогуй. 
Обоодо гарахамнай гээд 
лэ мал уусэлжэ болохогуй. 
Нэгэ талайаань йайн хэрэг 
уйлэдэхэ гээд, амитанай ами 
тайалха гээшэ йурхэй бэшэ.

Обоо тахихадаа, обоо 
дээрээ сан ехээр барьюул- 
жа, хоойэтэй айраг, сагаан 
эдеэнйээ, мяханйаа ургэжэ, 
хуншуу гаргадаг, гурилаар 
шамар хуураад бадаргаадаг.

Пуулээрнь далга дажан- 
гаа, йу сэржэмээ табижа, зу- 
лаа бадараадаг, хужэ санзай- 
гаа бааюулдаг. Пэтэр йэмжэ, 
хин мориёо улгэжэ, обоодоо 
мургэдэг, тойроод гурба да- 
хин гороо хэдэг, гэр булэ, ухи 
хубууд булта амгалан мэн- 
дэ, баршад зоболонгуй йайн 
баййай гэжэ зальбардаг. 
Обоо тахижа байхадаа ган- 
сал сабдагууд тухай йанажа 
болохогуй, бэшэшье Богдо- 
норто мургэхэ юм.

Ламбагайнар обоогойнгоо 
эзэдые дурдажа, уншалгаяа 
захалдаг, сахюусануудаа ху- 
ража, сэржэмээ ургэдэг: «Буян 
хэшэг ерэбэ-ээ! Улзы хотог

оршобо-оо! Панайан хэрэг 
номой ёйоор бутэбэ-ээ! Аа- 
хуры-ы! Аа-хуры-ы!» -  гэжэ 
байгаад, далгаяа хурылдаг.

Обоошод ламбагайнарйаа 
адис абажа мургэдэг, далга 
дажанйаа, йу саййаа сандаа 
ургэжэ, ехээр бааюулдаг, 
обоо ууладаа ургэдэг.

Зарим аймагуудта обоо- 
нуудаа модоор, шулуугаар 
хубоолйэн, ехэ сэбэрээр аба
жа байдаг. Энэ ехэ йайн.

Эртэ урда сагйаа наа- 
ша буряад зоной эгээл ехэ 
йайндэрнууд гэхэдэ, Сагаан 
йарын Сагаалган ба обоо та- 
хилга гэхэдэ алдуу болохогуй. 
Хуушан сагйаа эхилээд обоо 
бунхан тахилгын удэрнууд 
зунай эхин йарада боло- 
дог. Тиимэ йэн тула июниин 
тэнгйээ хойшо, июлиин тэн 
болотор обоо дээрээ гаража, 
ургэл хэдэг байгаа.

Бунхан гээшэ юун бэ? 
Тала газарта байдаг бага- 
хан гэрхэнууд юм. Досоонь 
мургэхэ бурхан бии. Эндэ 
хуушарйан зэр зэмсэгууд 
байжа болохо. Тэдэниие саб- 
дагуудай дурэ зурагай урда 
хаража болоно. Сабдагууд 
бургаайа йоогуудэй хоорон- 
до, шулуунай забйарта хорго- 
доод йуудаг, хунэй гэр соонь 
оробол энэнь ордон боложо 
харагдаха.

Тэрэ уедэ хун зоной адуу 
мал хабарай хатуу хайые да- 
бажа, зунай йайхан тэнюун 
сагай ногоо садатараа эдижэ, 
йу йаали дэлгэржэ захалйан 
байха. Тиигээд лэ хухюу 
йайхан энэ сагай ерэхэдэ, 
хада уулаяа, аршаан була- 
гаа тахижа, орон нютагтаа 
йугэдэн зальбаржа, бороо ху- 
ратай, баян ургасатай, жэлэй
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мандахые хусэжэ мургэдэг, 
шутэдэг Ьэн.

Орой дээрэнь шулуу, модо 
обоолйон хадануудта зун 
бури обоо тахилгаан боло- 
дог баййан гэнэбди. Тэдэ 
хадануудые эзэдтэй, эзэдынъ 
айхабтар ехэ хусэтэй, ургэл, 
мургэл хэхэдэ, нютагай зоной 
амгалан байдалые харадаг, 
зоори хэшэг угэдэг, бороо 
хура оруулдаг гэжэ этигэдэг 
байгаа юм. Урда сагта беее 
асаржа боолуулдэг, тахюул- 
даг баййан аад, хожомынь 
ламаар тахюулдаг болойон 
юм. Обоодо тэрэ нютагай 
хунууд, буришье холын зон, 
илангаяа залуушуул гарадаг 
Ьэн. Ехэ-ехэ обоонуудта хэ- 
дэн зуун хун суглардаг бэлэй.

Эрэ зон булган хиисхуур 
малгайгаа, хухэ торгон тэр- 
лигээ умдэжэ, улаан дурдам 
бэйэеэ бэйэлдэг, эхэнэрнууд 
байа торгон тэрлигээ, хор- 
гы торгон уужаяа умдэжэ, 
урда хойноо мунгэн булуу, 
зуубшэеэ зуудэг йэн.

Хадын оройдо 2-3 саг ту- 
хай ламанарай ургэл мургэл 
уншажа дуургэхэдэ, зон доо- 
шоо буужа, найрай боло-

хо газар тээшэ ошодог йэн. 
Обоо тахилганда ерэйэн зон 
найрай газар шадар байдаг 
айлнуудаар таража ундалаад, 
удын халуунай буураад бай- 
хада, найрай болохо газарта 
суглардаг бэлэй. Ехэнхидээ 
нэгэ айлай газаа, зулгэ но- 
гоотой, тэгшэ газар дээрэ зон 
духэриг зайажа йуугша йэн. 
Ламанар, убгэд духэригэй 
дунда йуугаад байгаа. Тэ- 
дээндэ сай аягалжа, сагаан 
эдеэтэй табаг табяад, тэрэ- 
нэйнгээ йуулээр мяхатай та
баг табигша бэлэй. Обоо ша
дар йуудаг зарим зон хони 
шарууйалжа, обоодо теелэй 
гаргадаг 1тэн. Тэрэ мяхаяа 
обоойоо асаржа, найрай га
зарта тушаахадань, тэрээнйээ 
табагта хэжэ табидаг байгаа 
юм.

Обоо тахилгын найр наа- 
дан гээшэ гурбан зуйлдэ 
хубаагдадаг гээшэ: бухэ ба- 
рилдаан, моридой урилдаан, 
hyp харбаан. Барилдаанда 
илайан бухэдэ тусгаар шан 
барюулдаг байгаа.

Обоогой найрай хоёрдо- 
хи хуби хадаа мори урилда
ан болодог. Хурдан морин

хадаа нюдэнэй хужар, найр 
нааданай шэмэг боложо, зо- 
ниие хухеэдэг, баярлуулдаг 
баййан юм. Обоогой найр 
дээрэ туруулйэн мориной со- 
лые дуудажа, шангынь ба
рюулдаг ёйотой байгаа.

Обоогой найрай гурбада- 
хи хуби хадаа hyp харбаан 
болоно. Эбэр номоор hyp 
харбажа Ьурахын тула бага 
балшар HahaHhaaH шэбэр 
6ypraahaap homo, годли хэжэ 
холо ойро харбажа, сагаалса 
мэргэлжэ харбажа йурадаг 
ухибуун бухэнэй нааданиинь 
байгаа.

Пур харбаха хун харбал- 
гын талмай дээрэ гаража, 
дэгэлэйнгээ хормой дээшэнь 
шуужа, буЬэдоо хабшуулаад, 
мунгэн хэтэ хутагаа доошонь 
Ьанжуулаад, лаб йайтар бай- 
жа, номынгоо хубшые дэлгэ- 
жэ, 1юмоёо онолжо, сагаал- 
саа мэргэлжэ табидаг йэн.

Т. Дылыкова, 
Утаатын дунда 

кургуулиин 
буряад хэлэ ба 

литературын багша 
бэлдэбэ.
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h уралсалай социальна проект «Аба эжын кургаалаар»

Сагаалган
Эртэ урда carhaa элинсэг хулинсагуудаймнай манда хургэжэ 

асарйан дэмбэрэлтэ йайхан найрнуудай нэгэн Сагаалган бо- 
лоно. Сагаалган хадаа монгол угсаатанай эгээл нангин гол 
шухала йайндэр мун.
Монгол угсаатанай 
заншалнуудЬаа

Сагаан йарые тэмдэглэхэ 
ёйо заншал монголшуудай 
ундэйэтэнэй болон шажанай 
урданай заншалнуудЬаа бии 
болойон туухэтэй. Монгол, 
буряад угсаата арадууд са
гаан сэдьхэл, арюун сагаан 
йанаа, алибаа арюун нангин 
бухэниие сагаан унгэтэй адли 
шэнги хундэлэн, йун шэнги 
сагаан гэжэ хэлсэдэг байна. 
Тиигэжэл сагаан йарые Са
гаалган гэжэ нэрлээ юм ааб 
даа.

Анха туруун Сагаал- 
ганиие намар тэмдэглэдэг 
байгаа. Харин Чингис хаа- 
най аша -  Ехэ Юань, Ула- 
сай хаан Хубилай, монголой 
заншалые хитад литын мая- 
гаар йэлгэн, зарлиг гаргажа, 
Сагаан йарын баярые убэлэй 
эсэстэ тэмдэглэжэ эхилйэн 
юм. XIII зуун жэлэй эхинйээ 
монгол угсаатан хитад литэ- 
дэ орожо захалаа гээд, зарим 
эрдэмтэд тэмдэглэдэг. Хитад 
литэ хадаа Хитадай эрдэмтэ 
зурхайшадай хэдэн мянган 
жэлэй хугасаа соо огторгойн 
одо мушэдэй, hapa, наранай 
эрьесые адаглажа, шэнжэлжэ 
тогтоойон йарын литэ гэхэ 
гу, али хара зурхай гээшэ. 
Буряад зон энээгээр ехэтэ 
йонирхожо, «монгол hapa» 
гэжэ нэрлэдэг юм.

Энэ литын ehoop, Сагаал- 
ганиие намар йайндэрлэхэеэ 
болижо, хабарай эхин hapa 
болохо Сагаан hapbiH нэгэн 
шэнэдэ хэдэг болоо бэлэй.

Чингис Богдо хаанай 1206 
оной Барас жэлдэ -  бухы мон
гол угсаатанай хаан гэйэн со- 
лодо хуртэйэн жэлдэ -  са
гаан эдеэнэй дэлгэржэ, малай 
тулэй тулжэжэ баййан хаба
рай эхин йарада Ехэ Монгол 
Уласые тогтоойон ушараар 
монгол угсаата арадуудай 
ехэ баярай удэр болойон бай- 
ха юм. Тэрэ гэйэнйээ хойшо 
убэлэй унгэржэ байхада са- 
гаалнабди.

Хуулита болгогдоо
Буряадай ССР-эй Верхов

но Соведэй 1991 оной ян- 
вариин 11-нэй Тогтоолоор 
арадай йайндэр -  Сагаалган, 
Сагаан hapa хуулита болгог
доо бэлэй. Тиин хорин табан 
жэл соо Сагаалганай Шэнэ 
жэлэй йайндэрые тэмдэглэжэ 
байнабди.

Худое зомнай гоёлойнгоо 
хубсайа умдэжэ, эгээл йайхан 
зэмсэгээ моридтоо тохон, 
элинсэг хулинсагайнгаа ёйо 
гуримые дуургэхэеэ оролдо- 
дог йэн. Манай удха изагуу- 
рай одоо йайханаар сахийан 
ёйо заншалынь хадаа ундэр 
найатай зониие хундэлхэ 
нангин заншал байгаа. Тии- 
хэдээл тэдэнэр хотон ай- 
лайнгаа убгэн хугшэн туруу 
зониие ёйолон амаршалхаяа 
суглардаг бэлэй. Тиимэйээ Са
гаалганай уедэ аха хунуудэй 
дэлгэйэн хоёр гарые дууниинь 
доройоонь ургэн золгохо- 
донь, хэды йайхан йэм!

Ажалша, малша зомнай 
айлшадаа айан туруундэ са
гаан эдеэгээр угтажа, сагаа-

лагты гэжэ уридаг йэн. Удаань 
шэрээ дээгуур бууза, хушуур- 
нууд табигдаха. Yбгэд хугшэд 
хундэ ямбын дээжые туруулэн 
хуртэхэ ёйотой юм, тиийэн 
хойнонь дуунсэр зониинь 
эдеэ бариха, харин ухибууд 
айлшадай табагта ородоггуй 
байгаа.

Ай л бухэн Сагаалгандаа 
эртээнйээ бэлдэдэг. Сагаан 
эдеэгээ, архи дарйаяа, мяха 
шулоо намарйаа эхилжэ ха- 
дагалдаг. Ухибуудые баяр- 
луулхаяа шихэр, саахар, боо- 
бо, печени, пряник болон 
бэшэшье амтатай хоол ехээр 
абадаг. Еэртэхи газаахияа 
доло арилгажа, хуушанаа 
хаядаг, шэнэлдэг.

«Дугжуубэ» хурадаг
Жэл бухэндэ Сагаалганай 

хуралые угтуулан, бухы даса- 
нуудта «Дугжуубэ» хурадаг 
заншалтай юм. Шэнэ йарын 
гарахайаа хоёр хоног урид 
«Дугжуубэ» болодог. Энэ 
юум гэбэл, «Дугжуубэ» гээ- 
шэмнай «Жара» гэйэн удха- 
тай.

Хайша хайшаа 5-5 санти
метр гурбалжан талха, тойон, 
саахараар 60 балин хэгдэдэг. 
Унэн дээрээ 10 гу, али 20 ба
лин хэгдэдэг байха, тиигээд 
балин дээрээ хонхойлгожо 
тэмдэгуудые табидаг, тэдэ 
тэмдэгуудэйнь тоо 60 байха 
ёйотой юм. Эдэ балингууд ха
даа «Шойжол» гэжэ ухэлэй, 
тамын эзэниие хундэлхын 
тулее хэгдэдэг байха. Заал 
йаа юундэ 60 балин байха бо
лоо юм гэбэл, суудхын тур- 
шада тэнгэридэ йуудалтай 60 
бурхад хамаг амитадые са- 
хижа байдаг, суудхэмнай 60 
адли хубида хубаардаг байха.
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Газаа хуурай мушэрнууд 
болон йолоомоор, бусад 
элдэбын юумэнуудээр бал- 
гаайан гэрэй тухэлтэй юумэ 
бутээжэ бэлдэйэн байха. Энэ 
гэрхэнэйнь уудэн -  «Шойжо- 
лой» аман гэжэ тоологдодог. 
Ламанар, йузэгтэн олоороо 
уншалга доро ябажа, тэдэ ба- 
лннгуудаа асаржа, досоонь 
табидаг. Энэ уншалгын удха 
юуб гэбэл, йузэгтэн «Шой- 
жолые» эдэ балингуудаараа 
хундэлжэ, ухэл, тахал, убшэ 
зоболонйоо аршалхыень гуй- 
даг байна. Тиигээд лэ тэрээ- 
хэн гэрхэниинь галдагдаха. 
Энэнь «Сор» гээшэ. Тиигэжэ 
«Шойжол» бухы йузэгтэнэй 
хундыень тогтоожо абаба 
гэйэн удхатай уйлэ хэрэг 
унгэрдэг байна.

«Сор» галдайан галай 
хажууда хун зоной гэрйээ 
асарйан талха, caapha нан- 
гин галаар хайлуулха тусхай 
хоёрдохи туудэг носоогдоно. 
Энэ хадаа жэл соо сугларйан 
бухы муу муухай юумэн гал- 
дагдажа, хунэй сэдьхэл 
арюудхагдаа гэйэн удхатай.

«Бутуу» удэр
Сагаан йарын урда удэрые 

«бутуу» гэжэ нэрлэнэбди. 
Хуушан жэлэй йуулшын йуни 
йара харагдадаггуй, «бутуу» 
гээшэ хуушан ба шэнэ жэл 
уулзажа, жэлэй нэгэ бутуу 
болойон удхатай. Энэ удэр 
гэр, хашаа хореогоо сэбэр- 
лэжэ, бурхандаа зула бари- 
жа эдеэнэй дээжэ табигдана. 
Тэрэ удэшэндео бутуу сэмгэ 
хахалжа эдидэг, бухэли мяха 
эдихэ ейотой юм. Эдийэн 
мяханайнгаа йээр хуха со- 
хихо хэрэгтэй. Пээр хухал- 
жа шадаагуй хун мунгэ та- 
биха. Томо будуун йээр ехэ 
мунгэнэй болоод, ехэ суу- 
да гарадаг йэн. Тэрэниие 
хухалйан хун тэрэ сугларйан 
мунгыень бултыень абаха эр-

хэтэй бэлэй. Бутуу удэрые хун 
бухэн 00рынг00 гэр булэтэеэ 
унгэргэдэг гуримтай. Энэ 
йуни дасан дуганда олон ла
манар сугларжа, удэшэЙ00 
углоогуур болотор Сидэр 
йамын хурал хаа хаанагуй 
уншадаг юм. Уур сайхайаа 
эхилжэ «Даганжагай ном» 
наранай гаратар уншаад, 
тэрээнйээ хойшо Сагаалга- 
най найр захалдаг.

Шэнын нэгэн
Сагаан йарын нэгэн шэ

нын углоогуур улаан наранай 
гарахатай адли, газаагаа сан 
ургэжэ, тэрэнэйнгээ дурбэн 
зугтэнь гаража мургэхэ. Хан- 
гай дэлхэйдээ, хада ууладаа 
йунэйнгоо, сайнгаа дээжэ ур
гэжэ, шэнэ гарайан жэлдээ 
йайн ябахын тулоо зальбаран 
шутэдэг байгаа. Пуулдэнь 
гэртээ орожо, бурхандаа 
зула, сан бадараажа, сагаан 
эдеэ хоол ургэжэ мургоод, 
ута сагаан хадагаа гаргажа, 
хоёр гарайнгаа альган дээ- 
рэ барижа, бэе бэеэ золгодог 
ёйо бии йэн. Пуужа баййан 
хугшэд хадагынь абажа: 
«Мэндэ амар, мэндэ сайн, 
мэндэ амар!» гэжэ золгоод, 
хоёр гарайнгаа альган дээ- 
рэ хадагаа бусаажа угэдэг, 
йайхан уреэл табидаг. Тэрэ- 
нэй йуулээр хун бухэн йуужа, 
хухюутэй баяртайгаар сагаан 
эдеэ хоолоо барилсажа, нэгэ 
нэгэ найа нэмэбэбди гэжэ са- 
гаалдаг баййан юм. Тиигэжэ 
гэр булоороо сагаалаад, залуу 
хубууд, басагад хуршэ йууйан 
турэл гарбалдаа ошодог, са- 
гаалдаг йэн. Сагаалжа ерэйэн 
хунуудые гэрэй эзэд сагаан 
эдеэ хоолоор хундэлоод, бэ- 
лэг сэлэг барюулдаг, йайхан 
уреэл табидаг. Сагаалжа 
ерэйэн хун гэрэй эзэдые ури- 
даг заншалтай йэн.

Сагаалганай унгэроошье 
йаань, ушоо арбаад хоног

соо хамаг зоной сэдьхэл 
хоорэнги, эндэ тэндэ залуу- 
шуул сугларжа, шагайгаар 
наадагша бэлэй. Залуу бэреэд, 
басагадйаа бэшэ эхэнэрнууд 
сагаалангуй унгэршэдэг аад, 
булэг булэгоороо сугларжа 
сагаалдаг йэн. Турэл гара- 
лайнгаа гу, али дутэ тани- 
лайнгаа ундэр найатай убгэд, 
хугшэдые туе тустань гэртээ 
урижа, сагаалуулагша бэлэй.

Архи хэмйээ улуугээр уужа 
болохогуй байгаа. Урдандаа 
душэн найа хуроогуй эрэ- 
шуул архи уудаггуй баййан.

Шэнын хоерой удэр обоо 
ууладаа гаража, нютаг ну- 
гынгаа эзэдтэ ургэл мур- 
гэлоо хэнэ. Пайхан сайгаа, 
30ОХЭЙГ00 шанажа, абаа- 
шайан дээжэ, шихэр, сааха- 
раа, печени мун байа архи- 
ингаа дээжые, бадараайан 
йан дээрээ зурам, хин мо- 
ритоёо арюудхаад, орон 
хангайнгаа эзэдтэ Сагаан 
йараар мэндэшэлэн ургоод, 
йайн йайханиие, арюун бай- 
дал тогтохыень гуйгаад, унэн 
зурхэнйоо сагаан бодол сэдь- 
хэн ургэнэбди. Харин зу- 
рамаа, хин мориео ургажа 
баййан модондо абаашажа 
уянабди. Энэ ехэ дэмбэрэлтэ 
хэрэгээ бутээйэнэй удаа айл 
айлаараа оролсожо, гарал- 
сажа байдаг баяр ейололой, 
дурасхаалай йара ха юм даа.

Сагаан йарада хумуу- 
жуулгын удхатай зуйл бу- 
риин наадан болодог йэн: 
найатайшуул ухибуудээ тур- 
шажа, уг омогыень мэдуулдэг 
бэлэй. Энэ хадаа уг гарбалаа 
мартахагуйн йургаал боло- 
но. Найатайшуул золгойон 
эдиршуулдэ уреэлэй йайхан 
угэнуудые хайрлажа, бэлэг- 
сэлэгээ баридаг.

Захааминай аймагай 
гимназиип багшанар 

бэлдэбэ.
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Дымбрыл ГАРМ АЕВ

Мунхэ бэшэ наЬандам 
мундэлЬэн мурнуудни
Тоонто минии Дархинпгам

(Ургэлжэл).

Эрэ зон дайнйаа буса- 
жа, колхозой ажал уриг- 
шаа йалбаран хугжэжэ 
эхилээ губ даа. Дархинтаар- 
хин 1947 оной хабараар 
убэлжеенэйнгоо гэрнуудые 
зуйаландаа зоожэ, байрын 
hyypn шэнээр тухёорее йэн. 
Энэ оноор «Улаан-Малшан» 
колхозой туруулэгшээр Ба- 
буев Дамдин йунгагдаба. 
Убэлжоондео гансал колхо- 
зойнгоо ухэр малнуудые уб- 
йэнэйнгее хажууда бариха 
болоо Ьэн. Цыбигэй Доржо 
полевой бригадираараа ху- 
дэлйоор йэн. Колхозой амбаа- 
рай тулхюур дайнйаа ами
ды бусайан Дашын Гармын 
бага хубуун Хандажаб бари- 
жа баййанаа, 1950 онуудаар 
йубай малнуудые эсэгынгээ 
гуламта Бэлшэртэ ажалладаг 
болобо. Дамдин ахань нэгэ 
бага наймаашанаар лавкада 
худэлжэ, йуулдэнь адууша- 
наар худэлео.

1953 оной хабарай эхин 
hapaap И.В. Сталин найа 
баража, гурэнэй шэнэ уда- 
ридагшаар Н.С. Хрущёв 
томилогдожо, колхозой ху- 
билалтанууд эхилшоо йэн. 
Жэжэ бужа колхозуудые 
нэгэдуулжэ, томо совхоз, 
колхозууд болгохо гэйэн 
дээрэйээ бууйан зарлигаар, 
Захааминай аймагаймнай 
жэжэ колхозуудые нэгэдуулжэ 
эхилшоо бэлэй.

Зунай йайхан саг байгаа 
бэлэй. Би арбан долоотой ху
буун эсэгэдээ туйатай бай- 
гаал бэзэб. Аймагтаа хэлсэжэ,

Дархинтын «Улаан-Малшан» 
колхоз, Сахирай «Боевик» 
колхоз хоёрые нэгэдуулээд, 
Г омбо Г армаевичые шэнэ 
«Победа» гэйэн колхозой 
туруулэгшээр аймагйаа таби- 
йан байгаа. 1954 ондо шэнэ 
туруулэгшэ Гомбо Гармаевич 
Дархинтада морёор хурэжэ, 
суглаа татажа, Дархинтын 
«Улаан-Малшан» колхоз, Са
хирай «Боевик» гэйэн колхоз- 
той аймагайнгаа тогтоолоор 
нэгэдэжэ «Победа» гэйэн кол
хоз болобо гэжэ дуулгаа йэн.

Бухы ажалша зон шэнэ 
сээнтэртээ нуужэ, шэнэ бай- 
ра йуури тухёороо бэлэй. 
Совет засаг тогтоогдойоор, 
Дархинтаархин гурбадахи- 
яа гэр байраа шэнэ газар- 
та табиха баатай болоо йэн. 
Дархинтадаа хугшэд элинсэг 
хулинсагайнгаа гуламтые 
унтараангуй улэбэ. Минии 
нагаса Шогдоб таабай ехэ 
Цыбжид басагатаяа, Цырэн 
таабай гэр булеерее, Сосор 
таабай хугшэнтэеэ, Бата 
таабай хугшэнтэеэ, Базарай 
ургэмэл хубуун Цыренжаб, 
йаяханай ссылкэйээ бусайан 
лама гэр булеерео, Гон
гор таабайн хугшэн ундэр 
найатай Дарижаб тооби Да- 
ша-Дулма басагатаяа, гэхэ 
мэтэ, хамтадаа хорёод айл 
нютагтаа улее йэн. Бабуев 
Дамдин адуушан болоод ню
тагтаа улое.

Дархинта шэнэ колхозой 
отделени болоод, йубай мал
нуудые ажаллаха, зундаа убйэ 
ногоо ехээр сабшажа абаха 
ажалтай болоо йэн.

Гомбо Гармаевичын уда- 
ридалга доро шэнэ «Победа» 
колхоз ехэ амжалтануудые 
туйлаа, аймаг соогоо туруу 
колхозой нэгэн байгаа. Хон- 
тууринда малай дал, тугалай 
байра тухёороо, мун Хасуур- 
тайда йаалиин ферма байгаа. 
Таряа талхаа ехээр хаядаг, 
трактор машинатай болойон 
юм. Ажалша зонуудынь, мал- 
шад, йаалишад амжалтануу
дые туйлажа, орден медальда 
хуртэдэг болоо йэн.

Тиигэжэ Дархинтайаа Да
шын Гармын Дамдин йубай 
малнуудые ажаллахадаа ам- 
жалта туйлажа «Октябриин 
Революциин» орден, «Ажал- 
даа шалгарйанай тулоо» ме
даль, ВДНХ-гай хурэл ме
дальда хуртэйэн. Дашын 
Гармын бага хубуун Ханда
жаб «Победа» колхоздоо ту- 
галнуудые ажаллажа «Улаан 
Тугай» ордендо, ВДНХ-гай 
хурэл медальда хуртэйэн.

Гармын Халзанай бага ба- 
саган Намжил йаалишанаар 
худэлоод, Улаан-Тугай ор
дендо хуртэйэн.

Цыденжабай Владимир 
хубууниинь тракторай жо- 
лоошон, ажалдаа амжал
тануудые туйлажа ажалдаа 
шалгарйанай тулоо медальда 
хуртэйэн.

1960-аад оной йуул ба
га ар йэн гу, Буруунай таабай 
оорынгое мунгоор Таалагтын 
аршаан дээрэ зургаа зургаа- 
тай аршааншадай амарха гэр 
байра барюулаа, мун хоёр 
чугунна ваннатай пунзэ ба- 
рюулжа, зондоо бэлэглээ йэн.
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Пуулээрэнь Ехэ-Сахирай сов
хоз тэрэ гэрэй хажууда байа 
тиимэ гэр байра барюулйан 
юм.

Би 1996 онйоо гурбан жэл 
соо зунай йайхан сагаар эгэ- 
шэ дуунэртэеэ Таалагтыгаа 
аршаан дээрэ амараа йэнби. 
Тиихэдэ эндэ аршааншадай 
байра бэшэ, харин хаанайааш 
ерэдэг ангуушадай байра бо- 
лошоо юм гу даа гэжэ ойлго- 
хоор байгаа бэлэй. Ваннанууд 
хуу ангай шуйан болошойон, 
газаагуурань гуреейэнэй, 
шандаганайшье арйа, таб- 
хайшье дуурэн хаяатай хараг- 
даа йэн. Ямаршье иимэ юумэ 
тоодоггуй ангуушад ябадаг 
юм даа. Аршаан гээшэмнай 
ехэ арюун сэбэр, нангин на- 
рин газар гэдэг бэшэ юм гу, 
али муноонэй зон юумэ тоо- 
хоёо болигдоо гээшэ гу. Ямар 
иимэ йанаагаар аршаан дээ
рэ бузарладаг юм даа гэжэ 
йанагдаа йэн.

1999 оной хабараар Таа- 
лагтын аршаанай зугйоо 
шанга гал туймэр ерэжэ, 
Ехэ Обоогой ара талыгын 
хушанууд айажа, дулэниинь 
модоной оройгоор йалхинда 
туугдажа, Ехэ Обоогой тахи- 
лай барилганууд энэ дулэндэ 
абтаа бэлэй. Харата хунэй 
йанаан юм гу, гансашье Ехэ 
Обоо бэшэ, мун Таалагтын 
аршаанай гурбан гэрнууд, 
пунзын чугунна хоёр ванна
нууд энэ ехэ туймэртэ хай- 
лашоо йэн.

Уетэн нухэдоороо хэлсэ- 
жэ, Ехэ Обоогойнгоо ба- 
рилгануудые йэргээхэ гэхэдэ 
бултадаа «заатай» байбашье, 
хэлсэхээр уладнай усеон бай- 
ба. Тиибэшье 2004 оной нама- 
раар нютаг нугадаа ошожо, 
йанайан йанаагаа дуургэхэеэ 
тоног тооробшоёо тухеэрээд, 
нютагтаа ажайуудаг дуу ху- 
буун Володиндоо хурэжэ ерэ-

бэб. Хойто удэрынь йунинде© 
сайан орожо, хамаг юумэ са- 
гаан хунжэлоороо хушажар- 
хиба. Углеогуур сайамнай 
тогтоогуй бордойолжо байба. 
Тиибэшье эрэ хун зорийон- 
доо, эхэнэр хун эсхэйэндээ 
гэйэн арадай угеор, дуу ху- 
буун Володя, Пурбын Жар- 
гал, Петруугай Бадма-Даша 
дурбэн Ехэ Обоо дээрээ га
ража, гал тулижэ, йайхан сай- 
гаа шанажа, табаг тухёоржэ, 
йан бадараажа, су сайгаа, 
талха таряагаа ургэжэ, ажал 
хэжэ, йэргээн бодхоохоёо 
дурдаад, халуун сайгаа уужа, 
обоогойнгоо бурханай йумэ 
(гэр) барихаа ажал эхилээ 
йэмди.

Аа, энэмнай 1,5x1,5 м. гэр 
байха, юун байха юм, мэнэ 
сабшаад бодхоожорхихобди 
гэжэ би угэ гараад, йуулдэнь 
юумэндэ урдуур ама гаргажа 
болохогуй гэжэ ойлгоо йэм. 
Дурбэдэхи удэрте© дулааржа, 
нютагтаа йуудаг залуушуул 
олоороо гаража ерэбэд. Еа- 
ража ерэйэн хубуудтэ Зориг- 
тын ударидалга доро ламын 
номоо дэлгэн уншаха стол- 
той, йуудалтай йарабша са
рай бариха ба мургэжэ йууха 
зонуудтаа йуудалнуудые хэхэ 
даабари оноогдобо.

Еурбан морёор хабтагай 
тёсонуудые залуу хубууд хада 
©0дэ з0©жэ гаргаба, Дархин- 
тадамнай барилгын матери
ал хаанайаа олдохо йэм даа. 
Булэ Будажап гэрээ тёсоор 
хушаха гэжэ баййанаа, обоо 
ууладаа хэрэгтэй болохо- 
донь уг©о йэн. Тиигэжэ 6-7 
удэрэй сагаар энэ барилгаа 
дуургэжэ, хуушанай тухэлдэ 
хурвегуйшье йаа, ламбагай 
обоогоо тахихадаа, йарабша 
доро йуугаад, номоо дэлгэхэ 
столтой, Бурхануудаа тахи- 
ха заахан йумэ гэртэй болоо 
йэн.

Таалагтын аршаан дээрэ 
гал туймэрэй йуулээр нюта- 
гаймнай барилгаша Гонгоров 
ЕГурбын ударидалга доро гэр, 
нэгэ ваннатай пунзэ баригдаа 
йэн.

Аймагаймнай гулва бай- 
йан В. В. Аюшеев 2000 онуу- 
даар нютагтаа дайнда унайан 
зондоо хуше© барихыень 
дурадхаа йэн. Е1ютагаймнай 
хубуун, намйаа оло аха Мун- 
куев Буда нэгэтэ манайда 
айлшалан ерээд, В. В. Аюшеев 
Дархинтадаа дайнда унайан 
хубуудтээ хуше© баригты гээ 
гэбэ. Шимнай ажал дээрээ 
прораб ябайан хун энэ ажа- 
лые даажа абыш гэбэ. Е1ю- 
тагтаа гэйэн хойнонь бнтттъе 
арсаагуйб. Городто йуудаг 
нютагаймнай уран зураа- 
ша, манай аха захатан, Дор- 
жо Дымпилович Гармаевта 
хурэжэ, энэ хуше© тухай 
дуулгабаб. Оо, ямар йайн 
юумэ намдаа дуулгабаш даа 
гэбэ. Бамбаа булэтэеэ мян- 
га юйэн зуун далаад онууда- 
ар нютагтаа хуше© табиха 
уусхэл гаргажа, нютагайн- 
гаа дайнйаа бусаагуй зо
ной нэрэ обогынь бэшэжэ 
суглуулйан юмэбди. Цыде- 
нов Бамбаа тэрэ уедэ Улаан- 
Удын авиазаводто худэлжэ 
байгаад, убшэлжэ найанйаа 
нугшэжэ, энэ хэрэгынь До- 
ржо Дымпиловичай йанаа 
сэдьхэлын нютагайнгаа дайн
да унайан зонуудтаа хуше© 
буТЭЭГ00ГуЙД©0 зобоойон 
байгаа.

Энэ хуше© Дархинтадам 
бутээгдэхэгуйнь гу гэжэ йа
наагаа зобожо ябайан хун- 
би, тиимэйээ хэрбээ энээниие 
бутээбэл ехэл йайн гээшэ. Би 
©ере© энэ хушовгэй дурэ зу- 
раг зуража угэхэб, тиихэдэ 
намда манай нютагай энэ 
дайнда унайан зоной список 

(Тргэлжэлынъ 10 нюурта).
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(Ургэлжэл).
байха. Мун нютагайнгаа эр- 
дэмтэн Сергей Дамдинович 
Бабуевтай зугаалдажа, ню
тагайнгаа хугшэд Гонгоро- 
ва Даша-Дулма тообитэй, 
Цырэнэй Норжима, Батуева 
Дулмажи гэгшэдтэй уулза- 
жа, Доржо Дымпиловичай 
угэйэн список шалгабаб. 
Пуулээрэнь, дахинаа Улаан- 
Удэ ошожо, Доржо Дым- 
пиловичтайгаа уулзажа, 
зурайан гурбан хушоегэй 
минии йанаандаа таара- 
ха эгээн гоё зурагые абажа, 
энээниие нютагайнгаа дайн- 
да унайан хубуудтээ бутээе 
гэжэ абабаб. Зураг хадаа зу- 
раг. Энэнь намда ажалтай- 
хан байба. Зурагынь хараад, 
Виктор хубуутэйгээ (Тепло- 
прибор заводто инженер кон- 
структораар худэлйэн) таа- 
руухан хэмжуурнуудынь 
гаргаад, дайнда унайан 28 
хубуудэйнгээ нэрэ обогые 
Теплоприбор заводто шуд- 
хуулхаар Виктор хубуумни 
абаа йэн.

Муноонэй сагаар юумэ 
хэхэ, бариха гээшэ ехэл хундэ 
ха юм даа. Хажуугаарань 
Дархинта хурэхэ гээшэ ямар 
гасалантайб. Уни холын 
харгы замынь зайагдаагуй 
йандаржа, хонхор яама- 
нууд, харгын дундуур бороо- 
гой уйанай гаргайан хобоо- 
нууд, шабар шабхайнь. Энэ 
хундэ хушэр хэрэгтэ минии 
дуу хубуун Владимир ехэхэн 
туйа хургоо бэлэй. Нютагтаа 
уни холын ажайуудаг хадаа 
оорынгоо хуушарйан «Бела
русь» трактораар хушеедэ 
хэрэгтэй хамаг материал- 
нуудые: Сахирйаа хайр,
Хамниин хуургын хойто 
талайаан уйанда угаагдайан 
элйэ, Закаменскйаа РМЗ-йээ 
хушоегэй тумэр каркас, Ехэ- 
Сахирйаа цемент гэхэ мэ-

тые зоожэ угоо йэн. Гомбоев 
Владимир, Гармаев Гомбо, 
Гармаев Амгалан, Гончиков 
Булат, Аюев Бэлигто, Цыде- 
нов Солбон, Соктоев Сол- 
бон, Ламажапов Зоригто, 
Цыренов Булат, Бадмаочи- 
ров Сэнгэлэн ба Жапов Алек
сандр гэгшэд худэлэлсэжэ, 
ехэхэн туйа хургэйэн юм. 
Хушоешье дуудагдажа, нээг- 
дэхэ удэр Холтойонйоо гур
бан солдадууд ерэлсэжэ, 2003 
оной август йарада буугай 
гурбаад салюудаар 1941-1945 
онуудаар дайнда унайан ню- 
тагаархидаа мунхэлэн, Дар- 
хинтын голоор сууряатуулаа 
йэн. Иимэ йайн уе хэрэг 
В.В. Аюшеевэй уусхэлээр бу- 
ТЭЭГД00 йэн.

Хоёрдохи В.В. Аюшеевэй 
йайн хэрэг гэхэдэ, нэгэтэ зу- 
наар Виктор Васильевич на- 
майе кабинедтээ дуудуулжа, 
Дархинтада нэгэ багахан 
Соёлой байшан барихые ду- 
радхаа йэн. Би барилгын ма- 
териалай мунгэ угэхэб гэбэ. 
Тиихэдэнь би иигэжэ ха- 
рюусабаб:

- Пайн даа, Виктор Васи
льевич, мунгытнай абахагуйб. 
Би энэ Соёлой байшан Очир 
Дымбрыловичта барюулхаб, 
тэрэ хумнай Дархинтын эхе- 
эр алта угаана ха юм, -  гэбэб. 
- Танай угэйэн мунгоор Дар
хинтада, энэ шабар уйанда, 
юугээр материалаа абаашаха 
гээшэбииб. Хаанайаа Дар
хинта хурэхэ машина ол- 
дохоб. Тэрэ шабар уйанда. 
Убэлдоошье прицептэй ма
шина гэдэргээ гаража ерэхэнь 
хэсуу, хоойон прицептэй ма
шина буксовалха. Дархин- 
тамнай ханха йайн харгыгаар 
Ехэ-Сахир ошохо бэшэ ха юм 
даа.

Тэрэл удэроо Очир Дым- 
брыловичиие кабинедтээ 
ерэхыень хулеэжэ, уулзабаб.

Очир Дымбрылович минии 
энэ ажал тухай дуугарха- 
дамни, дары тургэн:

- Это можно, дядя Саша, 
таамнай бариха Соёлойнгоо 
байшангай йууриие татажар- 
хихат. Бидэтнай материалаа 
абаашаад, оодыгоо ажалша- 
ниие табихаб, -  гэбэ.

Унишье болонгуй тоон- 
то нютагтаа хурэжэ, тэн- 
дээ йуудаг Гомбоев Влади
мир, Гармаев Владимир дуу 
хубуумни Баир хубуутэеэ, 
Петруугэй Бадма-Даша гэг
шэдтэй Соёлойнгоо бай
шангай йууриие татабабди. 
Шалыгын балкануудые та- 
бижа, йууригаа модоной 
доогуурань хабтагай шулуу 
шэглэжэ, досоо талыгынь за
валинка жэжэ элйээр хэжэ, 
мун пеэшыгынь йуури шу- 
луугаар хэжэ бэлэн болгоод, 
Захааминдаа хурэжэ, Очир 
Дымбрыловичта дуулгабаб. 
Намартаа барилга эхилжэ, 
торхыень бодхожо, хушаа 
йэн. Хойто жэлынь досоо та- 
лынь хэжэ, 2008 оной декабрь 
йарада Соёлой байшангай 
нээлгын ёйо тэмдэг болоо 
йэн. Тиигэжэ дархинтаархин 
Виктор Васильевичай ду- 
радхалаар нютагтаа дайнда 
унайан ойрхи хамаатандаа 
хушоо бодхожо, энэ сагаар 
Соёлой байшантай болоол 
даа. Гансал харгы замайнь 
шабхай шабарынь, газарай 
гэдэхэдэ, хабартаа, намартаа 
газарайнгаа хурэтэр энэ тэрэ 
машинаар ябахань хэсуутэйл 
байгша. Дархинтыгаа уйан 
дээрэ хуургэ угы, бороо ху- 
рын зунай сагта ехээр орохо- 
донь, уйанай уерлэхэдэ, хэдэн 
хоногоор хун зон уйандаа 
хаагдашоод йуудаг. Муноо 
сагта арбан долоон урхэ айл 
ухэр малаа ажаллаад йуудаг.

(Тргэлжэлынь удсшдахи дугаарта).
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Энеэдэтэй
хеореенууд

(Ургэлжэл).

Даша йанаагаа зобонгёор 
нараа харахадань, наран ха- 
дын оройдо хурэжэ байха- 
дань:

- Ай халаг даа, энэ шо- 
гууша муухай амитанай ту- 
лее мэдэжэ байгаад асаа 
асарангуй яажа убйоо тээхэб. 
Асадаа гэдэргээ ошоходош 
наран йуужа удэр барагда- 
хаа байна, -  гэжэ йанаандаа 
йанаад, нэгэшье удэрэй убйэ 
гараараа шарга дээрээ таби- 
жа, тулижа байгаад тэрээхэн 
убйэеэ асарба гээшэ. Ерэхэ- 
дэнь Ошор хуршэнь Даша 
тээшээ заагаад хатаржа бай
гаад:

Дашын томо нюдарга 
Дорюун курввтэй нюдарга, 
Арбан хургатай

гарнуудаараа 
Yoh ) асалкандал шаргадаа 

тээгээл.
Шаргатай убкэииинь

ехэ гээшэнъ 
Шаранъ сэнтэг болоод

шэрэнэл,
-  гэжэ дуулаад, сайан дээ- 
рэ хэбтээд Дашаяа заагаад 
энеэжэ байба. Иимэ аашы- 
ень харайан Даша уур сухал- 
даа багтажа ядайан бэеэрээ 
хэбтэйэн Ошорые харайжа 
ошоод энгэрйээнь шэрэжэ 
бодхоогоод, баруун гарайн- 
гаа нюдаргаар нюур руунь 
буулгажал мэдэбэ. Ошор 
хэды сохюулбашье, энеэжэ 
байгаад дуулана:

Дашын томо нюдарга 
Шангал томо нюдарга, 
Тэнэг нюдаргадаа найдана 
Мээнэг хусэндвв найдана. 
Тэндэ хаража баййан йаа-

лишад нэгэниинь:
- Ошоромнай хусэгуй бай

гаад, хусэтэй Дашаяа амаа- 
раа диилэбэ даа юрэ, -  гэжэ 
хашхаран йухирбэ. Даша 
ажалшадай шууялдахада, 
юушье хэлэжэ шадангуй, ша- 
раа хутэлоод саашаа болойон 
юм. Хожомынь энэ ябада- 
лынь хошон хоороон болоод 
арад зон соогоо улоо йэн.

Турэл
нютагни

Хангай ехэ Захааминай 
эгээл халуун ба олон ар- 
шаантай Ёнгорбой нютаг
ни. Тойруулан баййан хада 
уулаараа, узэсхэлэн йайхан 
байгаалитай Зэдэ, Сэхир го
лой уулзуурта бодойон ню
тагни. Эртэ урда сагта Хон- 
гоодорой эгээ томо Шуйан 
гэжэ нэрэтэй хубуун эндэ 
ерэжэ буусаяа тухеэрээд ам- 
галан тайбан йуужа, адуу ма- 
лаа удхэжэ эхилйэн юм гэжэ 
убгэд хугшэднай хэлсэдэг 
бэлэй. Шуйанйаа Шуранхан 
хубуун гаража угаа саашань 
ургэлжэлуулйэн байна. Хон- 
гоодор зон хадаа хада уулаяа 
тахижа:

Хада ехэ тушэлгэтэн,
Хада ехэ хэрэмтэн бэлэйт, 

-  гэжэ дурдагша йэн. Урда 
сагйаа эхилээд тумэршэ 
дархад б а модошо дархад, 
боонэр олон баййан. Хада 
ууланууднай туухэ домогто- 
шье оронхой. Нютагай хой- 
то талада оршодог Дорго- 
то гэжэ ундэр уула ербыжэ 
байдаг. Энэ хадые нютагай 
эзэн болохо Хуухэн-Бумбэй 
тушэлгэдоо абайан. Нютагай 
баруун-хойто талада ундэр 
Хамар гэжэ нэрэтэй хада 
йуроотэйгоор харагдана.

Лубсан ЦЫРЕНОВ

Унидэ урда зуун жэлэй наяад 
оноор Шойндон таабай бай- 
хадаа энэ хада тухай иимэ нэгэ 
домог хоорэйэн байна. Ма- 
най нютагай элинсэг хулин- 
сагууднай хонгоодорнууд 
баййан, ангууша зон ха юм 
даа.

Агнуурида гараад удэшэ- 
ниинь галайнгаа хажууда 
унтасараа хангайн эзэдые 
баярлуулха гэжэ энеэдэтэй 
ушарнуудые али гэбэл ульгэр 
домогуудые хоорэлдэдэг зан- 
шалтай баййан юм. Нэгэтэ 
урда сагта булэг ангуушадай 
отогоо абаад галайнгаа ха
жууда хоорэлдэжэ байхада 
хангайн олон эзэд ерэжэ шаг- 
нажа байбад ха. Нэгэ хангайн 
эзэн хойнтожо ерээд хараха
дань хоорэгшэ хунэй хажу- 
угаар ангуушад ба хангайн 
олон эзэд олоороо тойрошо- 
од йуужа шагнажа байбад. 
Ерэгшэ эзэн заахан болоод 
хоорэгшэ хунэй хамар дээрэ 
йуугаад шагнажа эхилбэ.

Нэгэ энеэдэтэй ушар ту
хай хоорэжэ байхадань ха
мар дээрэ йууйан хангайн 
эзэн халтираад доошоо оро- 
ходонь бэшэ эзэдынь хараад 
энеэлдэжэ оробод. Тиигэжэ 
тэрэ эзэн ангуушадта хараг- 
даад бэшэ эзэдтээ зэмэдэ 
оройон юм байха. Иигэжэ энэ 
хада Хамар гэжэ нэрэтэй бо- 
лоо гэжэ хэлсэдэг.

Нютагай зуун талада Ми- 
ланхан гэжэ уула бии, тээ саа- 
нань ундэр Барьер гэйэн хада 
орбойно. Барьерай саада тээ 
Хурмастын ундэр нэмжынэ.

Зуун урда талада Жоно- 
войн ундэр, элйэн дабаан, 
Модотойн тайлган, Харган- 
тай ууланууд йубарилдана.

Нютагай урда талада Баа- 
райн тала манан соо уняартана.

(Ургэлжэльшь 12-дохи нюурта).
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(Ургэлжэл).
Нютагай эзэн болохо Мо- 

дотойн тообиин барилдаан- 
даа абайан Баарайн тала гэжэ 
дурдалга соо оройон.

Баруун урда Зэдын саана 
талада Дэгэнэйн уула. Эртэ 
урда carhaa убгэ эсэгэнэрнай 
тойроод баййан аршаан бу- 
лагуудаа, эхэ байгаалияа ехэ 
наринаар сахнн хаража, хада 
уулынгаа эзэдтэ амгалан тай- 
бан байхаяа эдеэнэйнгээ дээ- 
жэ ургэжэ тахидаг болойон 
туухэтэй. Манай нютагай 
зон ехэнхидээ харын шажан- 
да мургэдэг тулада Хуухэн- 
Бумбэй эзэмнай хэр урда 
carhaa ехэ томо зиндаатай 
ламанарай Санага ошохоо 
ябахада, Хамарай ундэрэй 
opoiihoo ба зуун тээ баййан 
Барьерай ундэрые алхалаад 
байхадань эхэнэр хунэй доо- 
гуур гаража болохогуй гэл- 
дээд ехэ ламанар hoopro© 
эрьежэ, Шара-Азаргын бол- 
дог тээшэ угсоод, эхин дабаа- 
гаар дабаад Санагадаа ошо- 
дог, угышье гэбэл, hoopreo 
ябажа, Сагаан-Морёор Са
нагадаа хурэдэг байЪан бай- 
на. Убгэ эсэгэнэрнай ангууша 
зон хадаа хада уулынгаашье, 
бэшэшье газарнуудые ангай 
нэрээр нэрлэйэн газар ма
най нютагта аргагуй олон 
юм. Сэхир голой, Тургэн 
оломой гарасын саада та
лада Тарбагатайн убэрнууд 
жэрылдэн харагдана. Даа- 
гайн саана Хара гуроойэтэ 
гэжэ заахан газар байдаг. 
Хубшэдэ Бургоойэтэ, Тар- 
багатай гэйэн газарнууд бии.

Худэриин дабаан урда carhaa 
эхилээд мори тэргээршье, шар- 
гааршье, 11уулээрнь трактор 
машинааршье ябажа мал- 
шадай зуйаландаа ошодог 
дабаан. Доргото гэжэ хада, 
Пойр наадан, Дали, Ганга- 
тын нуур, Под муртэ. Газар 
бугдэ нэрэтэй, нютагайнгаа 
газарай нэрэнуудые бэшэжэ 
барахагуй байна. Иимэ гоё 
байгаалитай нютагаа туурээн 
ябахадаа, элинсэгэймнай 
бууса тоонтотоёо бурханай 
орондо йуужа эхил1тэн юм 
гэжэ Ьапахадаа, нээрээшье 
бурханай орондо баййандал 
Ьанагдана:

Минин нютаг
Турэкэн гаракан нютагаа 
Х ун бухэн дурдахал даа, 
Тиибэшъе Ёнгорбой

нютагни
Э гэ э л}гайханаар канагдана.

Хада уулануудаар
тойруулкан

Х алуун  гоё аршаантайл
даа,

Хоёр мурэнэй уулзуурт а  
Хугж эж э бодоол

Ёнгорбоймни.

Аршаан, хада, ой модод, 
Ойн олон ангууд, малнууд, 
Сэбэр укат ай Зэдэ, Сэхир, 
Эдэл даа, нютагайм баялиг.

Энхэ кайхан Аршаамни  
Элдинхэн нютагайм дээжэ, 
Арш аанхан булагаар

дэлгэркэн
Арю ухан Ёнгорбойгоо

магтанаб.
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