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Худее ажахын хугжэлтэдэ 
мунеедэрэй байдалда гурэ- 
нэй тэдхэмжэ угтэдэг юм. 
Умсынгее ажахы буридхэжэ 
Ьая эхилйэн фермернуудтэ 
ба гэр булын ажахынуудта 
мунгэнэй грант угтэхэ тус- 
хай программа зохёогдожо, 
худеегеерхин проектнуудые 
бэлдэжэ, туЬаламжа абадаг.

«Буряад Республикын бага 
худее нютагуудай 2012-2015 
онуудай туршада хугжэлтэ» 
гэЬэн программаар 2012 он- 
hoo эхилжэ Россиин прави
тельство мунгэ угэдэг байна.

2015 ондо Ьая худэлжэ 
эхилйэн республикын фер
мернуудтэ Россиин бюд- 
жетйээ 19,2 миллион тухэриг, 
республикын бюджетйээ

14 миллион тухэриг тус- 
хайлагдаа гэжэ аймагай 
худее ажахын тайагай хутэл- 
бэрилэгшэ Эрдэни Цыден- 
жапов дуулгаба. Харин мал 
адууйалдаг гэр булын фер- 
мэнуудэй хугжэлтэдэ хоёр 
бюджедуудйээ 29,057 милли
он тухэриг эльгээгдээ.

Манай аймагай худее ажа- 
хыда худэлдэг зон эдэ прог- 
рамманууд бии болойонйоонь 
хойшо жэл бури хабаада- 
даг юм. Муноо жэлдэ манай 
аймагйаа долоон хун ажалаа 
эхилжэ баййан фермернуудэй 
дунда конкурсдо хабаадаа. 
1,5 миллион тухэригэй грант - 
нуудые Улэгшэнэй фермер

С.Ш. Хазагаев ба Б.В. Арзу
манова хоер шуубэ. С.Ш. Х а
загаев сагаан толгойтой казах 
уултэрэй мал удхэхэ зорилго- 
той, харин Б.В. Арзуманова 
Закаменск хотодо шубуу- 
най фермэ нээжэ, хун зониие 
ундэгеер хангаха йанаатай.

Харин гэр булын фермэ- 
нуудэй конкурсдо 8 миллион 
тухэригтэ Дутэлуурэй Б.П. 
Цыбиков хуртэжэ, 50 толгой 
малай йу уйлэдбэрилхэ фермэ 
нээхэ тусэбтэй. Энэ фермэ туе 
программаар манай аймагта 
нээгдэйэн хоердохи ажахы 
болохо.

Бухыдее республикын 
22 ажалаа эхилжэ баййан 
фермернууд ба 4 гэр булын 
фермэнууд конкурсын туйа- 
ламжада хуртэбэ.

хэрэгтэй
Буряад Республикын ГПС- 

эй 4-дэхи Захааминай отрядай 
мэдээгээр, манай аймагта энэ 
жэлэй майн 19 байдалаар, 23 
байра байдалай туймэрнууд 
болоЬон байна. Тэрэ туймэр
нууд 741906 тухэригэй гарза 
асараа.

Гэрэй ба бусад байрануудай 
досоодохи пеэшэ тулихэдее 
алдуу гаргайанай шалтагаана- 
ар хунэй гэр байранууд, бани 
гаражууд шатана.

Жэшээнь, майн 11-дэ «Гор
няк» гэйэн дачануудай тос- 
хондо айлай бани гал дулэндэ 
абтаба. Уш ее тиихэдэ майн 
12-до Дутэлуур йууринда 
Ш кольная гудамжаар бай- 
даг айлай бани туруун носо- 
од, йуулээрнь гал гараждань 
хурэбэ. Энэ айлай гараж бани 
хоерынь шатажа, 100 мян- 
ган тухэригэй гарза гараба. 
У ш ее нэгэ бани Баянгол тос- 
хондо Луговая гудамжаар 
ажайуудаг айлай газаа шатаа.

Тиихэ зуура хун зон хаба- 
рай хуурай байдал харангуй 
юм гу, али зорюута юм гу, 
хатайан ногоо, богоо галда- 
на. Палхин ехээр бодоходонь 
тэдэнэр галаа еейэдее ун- 
тарааж а шаданагуй. Тиимэ 
ушарнуудаар туймэр унтара- 
агшад майн 9-дэ Заводская 
гудамжада ошожо, шатажа 
байгаа хуурай ногоо, айлай 
харша унтарааба. М айн 11-дэ 
Дачи-3 гэйэн газарта хатайан 
ногоон шатаа.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.
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Г Худев  J
«Хадын булаг» эмхидхэбэ

Манай аймагта ТОСууд 
олоор тогтоогдойон байна. 
Нютаг бухэндэ энэ хун зоной 
эблэрэлнууд эдэбхитэйгээр 
ажаллажа, ееЬэдыгее ажа- 
байдалые зохеонод.

«Хадын булаг» гэжэ ТОС 
Н овостройка йууринда уни- 
нэй ажаллана. Энэ жэлдэ 
унгэрйэн майн 9-дэ ТОСай 
эдэбхитэд еейэды гее гудам- 
жын ба «Найдал» ТОСай 
гэшуудые урижа, Илалтын 
Ьайндэрые тэмдэглэбэ. Энэ 
хоёр ТОСой гэшууд «Тайга» 
гэйэн хуугэдэй талмай дээрэ 
олоороо сугларжа, аха зоноо 
амаршалба.

Дулаан угэнуудээр Д.Ц. 
Будаевае, А.Т. Гапиловае, 
Е.Б. Зуйконовае амаршалбад. 
Н.Т. ба М .Ц. Ш елухеевтан, 
Александра Гапилова гэгшэд 
дайнай уедэ ухибуун ябайан 
саг тухайгаа хеерэжэ угэбэ. 
Гудамжынгаа аха захатан 
болойон убгэд хугшэд нюта- 
гаархиндаа баярые хургэбэ.

Харин тэдэниие Илалтын 
70 жэлэй ойгоор хотын депу- 
тадуудай Соведэй туруулэгшэ 
Б.Л. Молосоев ба 4-дэхи 
йургуулиин директор Б.И. 
Будаев амаршалжа, ута найа 
уреэжэ, удаан жаргал эдлэхы- 
ень хусэйэн байна.

Пайндэртэ йургуулиин йу- 
рагшад дуу хатар бэлдэжэ, 
ню тагаархинаа баярлуулба. 
Дайнай уеын дуунууд, мунее 
сагай хатар, ёохор хаража,

Анна Агафоновагай фото-зураг
хун зон халуунаар альгаа та- 
шан угтаба. «Ласточка» ба 
«Туяа» магазинууд ветера- 
нуудта бэлэгуудые бариба. 
Энэ хэмжээ ябуулгада хуби- 
таяа оруулйан, ветерануудые 
амаршалхада хабаадайан зон 
гэхэдэ -  4-дэхи йургуулиин 
багшанар, Захааминай лес- 
хозай хутэлбэрилэгшэ Е.А. 
Хребтов, олзын хэрэг эрхи- 
лэгшэд Т.Е. Ц,ыренова ба 
С.В. Дашиева гэгшэд болоно.

Дуунууд, шулэгууд со°  -  Илалта
Агууехэ Илалтын 70 жэ

лэй ойдо зорюулан, Ёнгор- 
бойн Соёлой байшан соо 
майн 8-да шулэгуудэй, дуу- 
нуудай, туужануудай конкурс 
унгэргэгдэбэ гэжэ Маргарита 
Жалсанова хеерэнэ.

Энэ хэмжээ ябуулга дуу- 
най багша Долгорма Бори
совна Васильева эмхидхэн 
унгэргэбэ. Конкурсын урда 
класс бухэндэ ехэ бэлэдхэлэй 
худэлмэри ябуулагдаа. 4, 5, 
6, 7, 9-дэхи ангиин йурагшад 
дайнай уеын дуунуудые сээ- 
жэлдэжэ, конкурсда гуйсэд- 
хэбэ. М анай нютагай эли- 
тэ поэт Мэлс Самбуевай

шулэгуудые 9-дэхи ангиин 
йурагшад Тунгалаг Балда- 
нова, Виктория М аксарова 
хоёр уран йайханаар уншажа, 
олондо йайшаагдаа.

Харин 11 -дэхи ангиин 
йурагша Бата Еармаев Эсэгэ 
ороноо хамгаалгын Агууе
хэ дайнда хабаадайан Бадма 
Аюшеевич Еармаев таабай- 
даа зорюулйан оорынгое 
шулэг уншайан байна.

Йургуулиин йурагшад ха- 
туу шэруун дайнда хабаа
дайан таабай теебинэр тухай
гаа олондо хеерэжэ угэбэд.

Соёлма Бальжурова,
манай корр.
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С Илалтын 70жэлдэ J
Агууехэ Илалтын аша гушанар

Ёнгорбой нютагта олон жэ- 
лэй туршада ухибуудэй хизаар 
ороноо шэнжэлэлгын «Хонгоо-
дор» нэгэдэл худэлнэ. Ьаяхана, 
майн 15-да, энэ нэгэдэлэй 
гэшууд олон жэл соо хэйэн 
ажалаа «Агууехэ Илалтын аша 
гушанар» гэйэн концерт болгон 
харуулба. Энээн тухай туе нэ
гэдэлэй ударидагша Маргарита 
Жалсанова мэдуулбэ.

Эсэгэ ороноо хамгаал- 
гын Агууехэ дайнда Ёнгор
бой нютагйаа 174 эрэшуул 
мордойон байна. Тэдэнэй 
74-ниинь лэ дайнай Буулээр 
гэртээ бусаа Бэн. 104 нютагай 
хайрата хубууд ами найаяа 
Илалтын тулее гамнангуй 
угее. ЁнгорбойЬоо гарбал- 
тай сэрэгшэд дайнай бухы 
фронтнууд дээрэ байлдаану- 
удта хабаадайан юм. Тэдэнэр 
Буряадай кавалериин диви- 
зидэ, Таманиин ба Сибириин 
дивизинуудтэ, тумэр харгын, 
барилгын болон бусад олон 
сэрэгуудтэ дайшалхы замаар 
ябайан байна.

Нютагтаа улдэБэн эхэнэр- 
нууд, ухибууд худее ажахын

хамаг ажал даажа абан, удэр 
Ьунигуй худэлжэ, хундэ хушэр 
жэлнуудые дабан гараа. Убйэ 
хуряалгада, талха таряа тарил- 
гада, харгы зайалгада, ухэр 
мал ажаллахада, эсэхэ суса- 
хаяа мэдэнгуй, унтаха нойроо 
мартан ябадаг байгаа. Эсэ
гэ баабайнарынь, нухэдынь, 
хубуудынь бузар муухай дай- 
саниие бушуу тургэн илажа, 
гэртээ бусахыень тэдэнэр хусэн 
Ьанан байгаа ааб даа.

Архивай баримтануудаар

Ёнгорбойн зон aphaap ба хо- 
ниной ноойоор оёгдойон бэ- 
элэй, носкинуудые, гуталнуу- 
дые фронтдо эльгээйэн байна. 
Ёнгорбойн «Интернационал», 
«Имени Кирова», «Имени Кар
ла Маркса» гурбан колхозууд 
хуреэлэгдэйэн Ленинградай 
зондо туйалжа, 27 эбэртэ мал, 6 
хони эльгээйэн юм. Колхозни- 
гууд умсынгее ажахынуудйаа 
2 ухэр, 13 хони эльгээгээ.

Соёлма Бальжурова, 
мансш корр.
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.. Хандажап ЦЫРЕНОВ
Ёнгорбойн аршаанай шэди

Баян Хангай дайдамнай 
унгэ буриин аршаан була- 
гаар бурьялжа, хун зон- 
доо ехэ туйатай юм халуун, 
хуйтэншье аршаан биил даа.

М анай Ёнгорбойн ар 
шаан холо ойгуур сурхайан 
юм. Табан аршаан нэгэ бага 
йэрюушэг байха. Табан ар- 
шааниие халаагаад ороходо, 
уе мусын убшэн, хуянгууд 
угы болошодог.

90-ээд оноор минии ар- 
ш аандаа амаржа байхадам, 
Баянгол нютагйаа хоёр таяг 
тулайан 60 тухай найатай 
хун ерэжэ, хоёр долоон хоног 
соо халуун арш аанда орожо, 
хулынь убдэхее болижо, хоёр 
таягаа хаяад, нэгэ тулгуурта 
ороод ябаа йэн. Гурбан жэл 
ерэжэ, халуун арш аанда оро
жо, бэрэ йайн болоод тулгуу- 
рааш  хаяад ябаа йэн.

Энэ аха убгэн Ш этын об
ласть нютагтай юм йэн. 
Дайнйаа урдахана сулэгдэжэ, 
М агаданда хэдэн жэл матттп- 
нын жолоошоноор худэлйэн. 
М агаданда байхадань йам- 
ганиинь ондоо хундэ ха- 
дамда гарашахадань, тэндэ 
сулэгдэйэн Санага нютагай 
Дампаалайн басагатай та- 
нилдажа, айл булэ болообди, 
-  гэжэ зугаалаа йэн. Д ам паа
лайн басаган малш анаар 
худэлжэ байхадань, нэгэ ма- 
лынь шоно барижархиха- 
дань нэгэ мал угы хэбэш гээд, 
турмэдэ тушаажа орхийон. 
Улаан-Удын турмэйее, М а
гаданда эльгээгдэжэ, хундэ 
хушэр ажалда ябайан. Иимэ 
хатуу саг байгаа ха юм 
даа. Ш этымнай аха убгэн 
нухэртэеэ энэ йайхан нютаг- 
тамнай ерэжэ, ан бун жарга- 
жа йууйан юм даа.

А яар 1953 ондо мори тэр-

гээр Хуртага нютагйаа ерэ
жэ, аршаандамнай ханяадаг 
убшэнйее эмшэлуулээ. Са- 
хирай больницада Антонов 
врачта шалгуулхадань ууш- 
ханайнь хара толбонууд угы 
болошойон байгаа. Н ая гара- 
тараа ябажа, Ёнгорбойн эди 
шэдитэй аршаанда хуртэжэ, 
йайн болойондоо ходол 
мургэжэ, аман соогоо ходол 
йайханаар шэбшэжэл ябайан 
юм даа.

Энэ жэл хузуумни уб- 
деед, нюураашье угаажа 
шадахагуй болошоод яба- 
баб. Хунуудтэшье барюулха- 
дам туйа болоогуй. Ядахадаа 
Улаан-Удын докторто ошоод 
узуулбэб. Хугшэрхэ, нэтэрхэ- 
дэ яйа уйаншье барбайжа ур- 
гаха юм байна. Элдэб унгын 
эм дом бэшэжэ угэбэ. Юумэ 
дуулахагуй дулии хундэ холо 
ябахада хундэ хушэр байна 
даа. Нэгэ басагатаяа неде
ли дуурэн ябаабди. Гансаа- 
раа ябаха болобол йара соо 
ябажа дуургэхэгуй байнаш. 
Хажуугаарни зурхэнэйм да- 
раса 200 болошохо юм. За- 
рим докторнууд хайрлааад, 
углеедэрынь орохыем тэм- 
дэглэжэ угое юм. Нэгэ ап
парат зурхэндее 24 час соо 
зуугээд ябахым. Энэ аппарат

зуухын тулее оошорто оро
жо бэшуулхым, аяар йара соо 
хулеэхэ болоно. Докторнуу- 
дай дунда хундэ туйалха сага- 
ан сэдьхэлтэй хунууд байнал 
даа.

Ехэ басагамни Тунхэнэй 
Вышка дээрэ хунуудые байл- 
гаха хоёр гэр барюулжа 
дуургэйэн.

Миниингээ хузуум убдее 
гэжэ хонходоходомни, энэ 
Вышкын халуун аршаанда 
сохюулаад отпыт гэхэдэнь, уг
леедэрынь ябашооб даа. Д о
лоон хоног соо долоо дахин 
халуун арш аанда сохюулаад 
ерээб. Тэндээ байхадаа Хой- 
морой аршаан залуулжа аса- 
руулаад хуртееб. Тэрэ зун ехэ 
уер болойон, уерэй йуулээр 
Х ойм орой арш аанай охи- 
ниинь ехэ шанга болошоо. 
Худа урагуудни Охор Ш эбэр- 
тэ йуугша юм. Хонгор-Уулын 
аршаанай адагта Охор Шэ- 
бэр юм. Н амдаа Х онгор-Уу
лын аршаан залажа угое йэн. 
Хоёр аршаан хуртеед, бэем- 
ни ехэ йайн болоо. Муне© 
ню тагаа ерээд байхадам 
хузуумнишье убдэхее болёо. 
Иимэ йайн, эм домтой арш а
ан хун бухэндэ туйатай юм 
байна даа.
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Энэ паЬапаймпи амиды бурхад
Агууехэ Илалтын 70 жэлэй 

ойн баяр энэ жэлэй майн 9-дэ 
ургэн дэлисэтэйгээр унгэрбэ.

Хатуу шэруун дайнай жэл- 
нуудтэ гаэар дээрэ мундэлэн 
турэйэн аба эжы тухайгаа 
мунеедэр би, Саяна басага- 
ниинь, хеерэжэ угэхэ эорил- 
готойб.

2014 оной июль hapa coo 
манай хундэтэ аба, эжы Бато 
Ж амбалович, Цырен-Дулма 
Базаровна Самбуевтан хамта 
суг hyyhaap тэбхэр 50 жэлэйн- 
гээ ойе тэмдэглэйэн байна.

Нэн туруун аба тухайгаа 
хеерэжэ эхилйуу. Абамнай 
1942 оной хабарай йуулшын 
йарын 20-да Захааминай ай- 
магай Улэнтэ нютагта Жам- 
балова Лубсанай гэр булэдэ 
дурбэдэхи одхон хубуун 
боложо турэйэн юм. Дээ- 
рээ Доржо ахай, Буда, Дари 
эгэшэнэртэй баййан, булта 
бурхандаа мордойон. Д ай
най уеын ухибуун хадаа 
бухы юумэ узэйэн даа: хара 
багайаан улдэжэшье, даара- 
жашье, зобожошье ябаа... 
Тгнгмэйээ маанадаа юйэн 
ухибуудээ, хоол эдеэгээр- 
итье, хубсайа хунарааршье 
нэгэшье дутаагаагуй гэжэ 
йанагшаб.

Абамнай 1963 ондо сэрэ- 
гэй албанйаа бусажа ерээд, 
турэл совхозойнгоо ажалда 
хамсыгаа шуужа, хам оройон 
юм. 1964 ондо Базаров Н и
колай Цыбикович (Пааря 
убгэн гэдэг байгаа), Цыре- 
нова Цыпил хоёрой эгээ ехэ 
басаган Цырен-Дулматай 
хуби заяагаа ниилуулээ юм. 
1965 оной апрелиин 28-да 
манай эгээн ехэ Сергей ахай 
энэ дэлхэй дээрэ мундэлйэн 
байна. Лариса нухэртэёо 
гурбан ухибуудтэй -  А льби
на, Арюна, Баяр ба Евгений 
хурьгэнтэй. Энэ жэлэй апрель

соо эгээн ехэ ахаймнай тэб
хэр табин жэлээ угтаба. 1966 
оной июниин 9-дэ манай Рин- 
чин ахай (Сэсэгма нухэртэй) 
турэйэн юм. Эдэ хоёромнай 
Захаамин хотодоо ажайуудаг. 
1969 оной ноябриин 27-до 
манай эгээ ехэ Сэсэгма эгэ
шэ (Николай нухэртэй) энэ 
дэлхэйтэй туруушынхиеэ 
танилсайан байна. Г анса 
И рина басагатай, Дмитрий 
хурьгэнтэй, Амир ашатай. 
Сэсэгма эгэшэмнай Улаан- 
Удэ хотодо йуурижайаар 
уни удаан болошонхой, тии
мэйээ хойнойоон дахажа 
ошойон хэдэн дуунэрээ дээ- 
шэнь бодхолсойондонь бидэ 
бултадаа доро дохинобди. 
1971 оной февралиин хо- 
риндо манай хоёрдохи Со- 
ёлма эгэшэ (Сэдэн нухэртэй) 
турэйэн юм. Дутэлуур ню
тагта ажайууна. Ганса Бата- 
Мунхэ хубуутэй. Энэ эгэшэм 
минии багын эгээл дутэ хун, 
намаяа абажа унтадаг, ходо 
эрхэлуулдэг бэлэй. 1972 оной 
июниин 13-да удаадахи Ва
лентина эгэшэ туре© юм. 
Хоёр ухибуудтэй -  Ж аргал, 
Виктория. Улаан-Удэ хотодо 
ажайууна. 1973 оной декаб-

риин 19-дэ манай Саян ахай 
(Санжима нухэртэй) турэйэн 
юм. Гурбан басагатай -  Л а
риса, Алина, Таисия. Захаа- 
минайнгаа Ю угтэ йууринда 
эжы абынгаа тоонтодо ул- 
дэйэн. Минин йанаагаар, 
Саян ахаймнай абаяа эгээл 
ехээр эшхээйэн: ажалша бэр- 
хэ, бушуу тушуу, агнаха ду- 
ратай г.м. М аанартаа яйала 
туйатай, бултыемнай адли 
тэдхэжэ, хамйалсажа байха- 
дань бидэ шамдаа доро дохин, 
йайн йайханиие хусэнэбди. 
1975 оной сентябриин 12-до 
манай Сэндэма эгэшэ (Баяр 
нухэртэй) турэйэн юм. Дур- 
бэн ухибуудтэй -  Альбина, 
Максим, Сэрэн-Доржо, Жам- 
бал-Доржо. Улаан-Удэ хото
до ажайууна. Пуулдэнь би, 
Саяна (Вячеслав нухэртэйб) 
1979 оной мартын 5-да ту- 
рееб, хоёр хубуутэйб: Арса- 
лан, Агван. Байа Улаан-Удэ 
хотодо ажайуунаб. Эгээл бага 
Солбон дуу хубуумнай (Со- 
ёлма нухэртэй) эжы абынгаа 
гал гуламтые йахижа Улэнтэ 
ню тагтаа улдэйэн, гурбан 
ухибуудтэй: Заяна, Дэлгэр, 
Суржана. Эжы абамнай 9

(Ургэлжэлынь 6-7нюурнуудта).
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(Ургэлжэл).
ухибуудтэй, 19 ашатай, 3 гу- 
шатай, 4 бэритэй, 4 хурьгэтэй. 
ЭнээнЬээ боложо юм гу, али 
угы гу, абыемнай нютаг, ай- 
маг соогоо «Баян Бата» гэжэ 
нэрлэдэг байhап, тиигээд 
еерее  иигэжэ хэлэдэг: «Эд 
зеерёор баян бэшэб, урн 
хуугэдээрээл баянби».

Тиигээд энэ олон дээ- 
рэ дээрэЬээн гараЬан ухи- 
буудээ тэжээхэ гэжэ гэр- 
тээ хэбтэдэггуй Нэп, жэлэй 
дурбэн сагта элдэб ян- 
зын ажал хээд ябадаг Ьэн. 
Убэлниинь хэдэн hapaap аг- 
нуурида гараха -  манай аба 
аймаг соогоо суутай ангуу- 
шадай тоодо орожо байгаа, 
хэзээшье xoohoop ерэдэггуй 
бэлэй. Ой тайгаар гурееЬэн 
шэнги гуйгеед ходол ганза- 
га уутаар дуурэн янза буриин 
амитанай: хандагайн, бугын, 
гурееЬэнэй, бодон гахайн, 
баабгайн мяха ганзагалаад 
ерэдэг бэлэй. Тэрэ мяхаа- 
раа амаралта бухэндэ буу- 
за хэжэ эдидэг Ьэмди, хамта 
наадажа ябаЬан ухибуудээ 
бултыень дахуулжа асаржа 
эдеэлуулхэш. ТэрээнЬээ бай- 
тагай асарЬан мяхаа дараад 
Ьуухагуй, хуршэ айлнуудтай- 
гаа хубаалсажа эдидэг Ьэмди. 
Абамнай муноошье болотор 
иигэжэ хэлэдэг: «Улаан мяхан 
байгаал бэд даа, хундэ улаан 
нюур байт н ым». Дуу хубуун 
Солбонтойгоо урилдажа 
байгаад гэрэй мяха тараа- 
жа угэгшэ бэлэйбди, юундэб 
гэхэдэ, мяханаймнай тулее 
зарим хунууд мунЬымнай 
xoohoop угэхэгуйн туда тал- 
ха, мунгэ, конфетэ баридаг 
байгаа. Эгээ ехэ мунгэ угэдэг 
Дулма теебиигее хоюулаа бу- 
ляалдахаш. Тэрэ теебиимнай 
ухибуунэй хии мори ургэжэ, 
нэгэ сулхееб ходо угэхэ, тэрэ 
сагаар яйала ехэ мунгэн бай
гаал даа. Солбонтоёо хубаал-

дажа абагш а бэлэйбди.
Абамнай залуудаа яйала 

шуран, хунгэн хултэй байгаа, 
мунее болотор газаахи досо- 
охи ажалаа хэЬээр лэ.

Убэл унгэрхэдэ, хабарай 
ажал гээшэ дууйашагуй, ту- 
леэгээ абаха, жерди отолхо, 
модондо ябаха, г.м. А бам
най бухы найан соогоо хэды 
гээшэ гэрнуудые баряаб! 
Тоолошогуй олон лэ даа. 
Минин Ьанаанда хабараа 
дуурэн тэрэ хундэ «Дружба- 
яа» ургэлеед лэ ябадаг бэ
лэй. ТииЬээр байтараа зун 
болошохо, убйэ хулйан эхил- 
шэхэ. Тиихэдэ колхозойн- 
гоо, умсынгее убйэ хуряажа 
абажа урдихэ байгаа. Зуун 
голдоо хэдэн жэлэй турша- 
да абамнай бригадир ябаа. 
Ганса «Дутулурский» совхоз 
соогоо бэшэ, харин Захаа- 
мин аймаг соогоо эгээ ехэ 
убйэ хуряажа абажа, туруу 
Ьуури эзэлЬыень хэдэн олон 
грамотануудынь гэршэлнэ. 
УбЬэ хуряалгын эгээл бэрхэ 
звеньевой гэЬэн грамотанууд 
1975, 1977, 1980, 1981, 1983, 
2000 онуудта угтэЬэн байна. 
1966 оной октябрь hapa coo 
«Коммунизмын зам» колхо- 
зой эгээ бэрхэ барилгашан 
гэжэ ВЛКСМ-эй грамотаар 
шагнагдайан юм. 1973 ондо 
«Победитель социалистиче
ского соревнования» гэЬэн 
медаль абайан юм. 2002 ондо 
Буряадай А радай Хурал ма
най абые 60 наЬанайнь ой- 
гоор дашарамдуулан, эдэб- 
хитэй, удаан худэлЬэнэйнь 
тулее Хундэлэлэй грамота 
барийан байна. М анай аба- 
тай хамта агнуурида, убЬэндэ 
ябайан хунууд иигэжэ хэ
лэдэг: «Бата абгайтай яба- 
хадаш гоё юм даа, тиигээд 
хууе хараажархихадаа муу 
юумэл даа». Тиимэл даа, хун 
бухэн дутуу дундатай бай- 
даг -  тургэн ууртайшье haa,

сагаахан Ьанаатай юм даа. 
Бухы Ьайн Ьайхан шанары- 
ень -  ажалша бэрхэ, ураг- 
шаа Ьанаатай, Ьубэлгэн уха- 
атай, нимгэн сэдьхэлтэй г.м. 
тоолошогуй олон лэ даа, су- 
глуулаа haa, улуудэхэ гэжэ 
бодоноб. М у-нее абамнай 72 
найаяа дабаад ябахадань ур- 
матай, баяртай байнабди.

1946 оной убэлэй эхин 
Ьарын 14-дэ Захааминай ай- 
магай Улэнтэ нютагта Ба
заров Николай Цыбикович 
ба Цыренова Цыпил хоёрой 
гэр булэдэ ехэ хубуун Паве- 
лынь Ьуулдэ манай эжы ехэ 
басаганиинь боложо туре© 
бэлэй. Хойноо ушее найман 
дуу хубуу басагадаа дахуулаа 
Ьэн Василий, Н аталья, А на
толий, Семён, Тамара, Анто- 
нида, Баяр, Борис.

М унее эжымнай 69 найа- 
тай. Эгээл Ьайхан, сагаа
хан Ьанаатай, эгээл дутый 
минии нухэр -  эжыдээ эль- 
гэ зурхэнэйнгее сохисоор 
энхэрэн шамаяа тэбэрижэ, 
энэрхы Ьайхан сэдьхэлэйш- 
ни тулее, энэ юртэмсэ дэл- 
хэйтэй танилсуулЬанайшни 
тулее, гарыемни ганзагада, 
хулыемни дуроодэ хургэжэ 
табиЬанайшни тулее Ьайниие 
хургэжэ, доро дохни, Ьугэдэн 
мургэнэб. Энэ дэлхэй дээ- 
рэ юЬэн ухибуудые турэжэ, 
ургэжэ, хумуужуулжэ, хун 
болгожо табиЬаниинь ямар- 
нтье баатарлиг ябадалЬаа 
улуу байха даа гэжэ би мунее 
еерее  хоёр хубуудэй эжы бо- 
лоод байхадаа одоол ойлго- 
жо, ухааржа ябанаб. Хара 
багаЬаан Ьаял солоохой оро
жо, бурэгэр Ьанаандамни 
эжымни ходол ажал худэл- 
мэриеэл хэжэл ябаха, нэгэ 
мини амаржа Ьуухыень Ьана- 
нагуйб. Удэр бури арбан та- 
бан литрын хоёр бидруугаа 
ургуубшэдэ ургэлеед лэ хэды- 
нтье дахи yhaa зеегш э Ьэм даа.
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Пунео дуурэн ганса манай 
хубсайа хунарыемнай угаа 
жа хэдыдээ унтагша баййан 
юм, эжымнай, ургэйэ ной- 
роо абагш а баййан юм гу? 
Харин тиигэбэшье эжымнай 
нэгэ сухалдажа, маанадаа 
сохихойоо байтагуй, хараа- 
жа, гэмэржэ баййыень огто 
йананагуйб, хододоо илдам- 
хан даруухан зантай, юун- 
тттъе боложо байхада шэг 
ш арайгаа хубилгадаггуй юм. 
Би эжытэеэ адли ёйотой эжы 
боложо ш адана губ угы губ?

гэжэ ходо бодолгото боло- 
догби. Эжынгээ нэгэ шэгшы 
хургандашье хурэнэгуйб даа 
гэжэ заримдаа йанахаш.

Эжымнай эгээн ехэ эгэ- 
шэ хун хара багайаан олон 
дуунэрээ ургэлсэжэ, ухи- 
буундэл наада наадайан юм 
гу гэжэ асуухаар.

Энэ найанаймни амиды 
хоёр бурхад -  хундэтэ эжы 
аба хоёромни, хододоо элуур 
энхэ, омог дорюун, ута найа 
найалжа, удаан жаргал эдлэ
жэ йайн йайхан ябыт даа!

Маанадаа хамта ургэл- 
сэйэн, эгээл дутеер hanai- 
дадаг теебиимнай, абымнай 
эжы -  Жамбалова Лубсан 
бол оно. Теебиимнай я Нал а 
ту Натай байгаа -  нэгэ жаа томо 
болойон ухибуудээ оортое 
абаад, эжыдэмнай ямар хунгэн 
байгааб. вороо йуулдэнь ии- 
гэжэ хеереед: «Пуужа баййан 
ухибуудээ нэгэ хорообхо соо 
йуулгагша йэм, тэрээн соо- 
гоо гэмгуй йуужа байтараал, 
мулхижэ эхилхэдээ хорообхоо 
бута сохёод угы болошогшо 
йэн», -  эли хатаха. Бурхан- 
даа мордойоорнь олон жэл 
унгэреешье йаа, би теебиигее 
мунее болотор зуудэлдэгби.

Теебиимнай 1925-1926 
онуудаар Хужар нютагйаа 
Улэнтэдэ Ж амбал гэжэ баян 
айлда бэри боложо буухадань, 
100 саб-сагаан зуйэтэй эмээл

моритой хунууд Хужарйаа 
хургэжэ ерэйэн туухэтэй. 
Тэрэ хуримда баййан хунууд 
иигэжэ зугаалдадаг юм йэн 
байха: «100 мориной тубэ- 
реен газар дойолгожо байха 
шэнги болойон юм». Жам- 
балай хубуун Самбуу гэжэ 
хун нухэрниинь болойон. 
Теебиимнай бэри боложо 
буугаад байхадаа, гурбан 
хуугэдые турэйэн байна: эгэ
эн ехэ басаганиинь Буда (1928 
оной) Бардаханов Александр 
гэжэ Эрхуугэй хундэ хадамда 
гаража, зургаан ухибуудтэй 
болойон: Алексей, Ю рий, Ва
лентина, Сергей, Владимир, 
Надежда.

Доржо хубууниинь (1931 
оной) М атрёна гэжэ туруу- 
шын нухэрйеен Виктор гэжэ 
хубуутэй болойон юм. Тэрэ 
хубууниинь мунее Захаамин 
аймагтаа республика соо- 
гоо суутай, «Эгээ шадалтай, 
бэрхэ толгойлогшо» гэйэн 
шанда хуртэйэн. Олон ажал 
ябуулжа, нютагаа йэргээжэ, 
дээшэнь ургэжэ ябайан Вик
тор Васильевич Аюшеев 
манай Захаамин аймагай 
хундэтэй туруулэгшэ боло- 
од хэдэн жэлэй хугасаада 
худэлжэ, мунее сагта Ара- 
дай Хуралай депутат боло- 
од ябахадань омогорхолтой. 
Хоёрдохи нухэрйеен Сергей, 
Ким-Баяр, Николай гэжэ гур
бан хубуутэй болоод, Ага 
нютагта ажайуужа байтараа, 
Улаан-Удэдэ нуужэ ерээд, 
ундэр найа эдлэжэ нугшэйэн 
байна.

М анай теебиин Дари ба
саганиинь (1935 оной) Вален
тина, Нина, Баяр гэжэ ухи
буудтэй болоод, Холтойон 
нютагта ундэр найатай боло- 
тороо ажайуугаад мордоо.

Тиигэйээр байтар, бая- 
шуулые «кулак» болгожо, 
дээрмэдэжэ, Самбуу хани 
нухэрыень шорондо хаажа

алайан, ухэр малыень, адуу- 
ень, хони ямаадыень хуу 
намнаад, эд зеерииень тээ- 
гээд абаад ябайан юм. М а
най теебиин ганса хубсайа 
хунарыень, эхэнэр хунэй 
зуудхэлыень хамта нэгэ шар- 
га морёор дуурэн, обойто- 
ронь ашаад ябайан юм гэжэ 
теебиимнай хоорэгшэ йэн. 
«Юундэ зарим алтан, мунгэн 
зуудхэлээ нюужа абаагуй йэн 
бэлэйб, тандаа олон аша ба- 
сагадтаа тарааж а угэхэ бай
гааб, тэрэ урданай занша- 
лаар баян эхэнэр хун бухы 
зуудхэлээ удэр бури зуугээд 
ябадаг байгаа, хэдэн килог
рамм алта мунгэнйее тол- 
гойм убдэдэг йэн», -  гэжэ 
намдаа маани мэгзэмээ хоюу- 
лаа пеэшынгээ саана уншажа 
йуухадаа хеерэдэг бэлэй. А л
та мунгеер хэгдэйэн йиихэ, 
бэйэлигууд, хонтуул, боотол 
г.м. тэрэ уеын эхэнэр хунэй 
зуудхэл бурин баййан юм. 
Тиигээд хардалга гурдэлгэдэ 
ороод, хэдэн олон хунуудээр 
Хяагтын турмэдэ моритой 
хунуудтэ туулгаад ябагаар 
хурэйэн байна. Тэндээ нэгэ 
жэл тухай байгаад, Улаан- 
Удын турмэдэ эльгээгдээд, 
тэндэйээнь гэртээ табигда- 
жа, ябагаар гэртээ хаягдайан 
нарай нялха ухибуудтээ бу- 
сажа ерээ. «Нэгэ Санагын 
эхэнэртэй хамта гэдэргээ- 
нтье харангуй, дуулалдажа 
ябагша йэмди», -  гэжэ оорое 
хоорэгшэ бэлэй. Н ю тагтаа 
бусаад, Бата (1942 оной) гэжэ 
хубуутэй болоо. Энэ тэрэ 
колхоз, совхозойнгоо ажалда 
худэлйеер, пенсидэ гараад, 
олон аша гуш анараа хаража, 
ута найа найалжа, удаан ж ар
гал эдлэжэ, 92 найатайдаа, 
буянтай хун хадаа убдэжэ 
зобонгуй, йэргэг ухаатаяа 
бурхандаа мордойон юм.

Бухоголова Саяна, 
У лиан-Yd)
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Дымбрыл ГАРМАЕВ
Мунхэ бэшэ наЬандам 
мундэлЬэн мурнуудни
Т о он т о м инии Д а р х и н т а м

( Ургэлжэл ).

2. Цыденов Владимир 
Бальжанович, 1940 ондо ту
рэЬэн, Улаан-Удын авиа- 
заводой Ьууринай дунда 
Ьуртуули дуургэЬэн. «Забай- 
каллес» гэЬэн управлениин 
ахамад инженер, генеральна 
директорай нэгэдэхи орлог- 
шо, Буряадай Обкомой ой 
модоной таЬагые даагшаар 
худэлЬэн. Владимир барил- 
даагаар Улаан-Удын бага- 
шуулай дунда ба Красноярск 
хотын чемпион байЬан.

3. Ш агдуров Дагба Баль
жанович, 1927 ондо турэЬэн, 
Япон дайнда хабаадалсаЬан. 
1958 ондо Эрхуугэй парт
школа дуургээ. Буряад Рес- 
публикын Обкомдо уни 
удаан худэлЬэн. Туухын эр- 
дэмэй кандидат, СССР-эй 
журналистнуудай холбооной 
гэшуун.

4. Бальжанов Цыбик-Дор- 
жо Цыденович, 1945 ондо 
турэЬэн, Сахирай дунда 
Ьуртуули мунгэн медаляар 
дуургээ. Зуун-Сибириин тех- 
нологическэ дээдэ Ьургуулида 
«инженер машиностроения» 
гэЬэн мэргэжэл абажа эндээл 
худэлЬэн. Техническэ эрдэмэй 
кандидат, ВСГТУ-гай декан.

5. Ш агдурова Елена Очи- 
ровна, 1973 ондо турэЬэн. За- 
каменск хотын 5-дахи дунда 
Ьуртуули ДУУргэЬэнэй удаа 
Улаан-Удын багшын дээ
дэ Ьуртуули дуургэжэ тара- 
ад, М осквада аспирантурада 
hypaa. Экономическэ эрдэмэй 
кандидат.

6. Данзанов Евгений Ю рье

вич, Баянголдо турэЬэн. За- 
каменск хотын 3-дахи дунда 
Ьуртуули дуургэжэ гараад, 
Эрхуугэй политехническэ дэ
эдэ Ьургуулиин авиационно 
таЬагта авиаконструкторай 
мэргэжэлдэ Ьуража дуургээ. 
Пуулээрэнь Эрхуугэй эрдэмэй 
Академиин аспирантурада 
Ьуража техническэ эрдэмэй 
кандидат болоЬон (Сосорой 
Лубсанай зээ хубуун).

7. Ш агдурова Елена Сод- 
номовна, Баргажанда турэ
Ьэн. БАМ ай тумэр замай 
барилгын тосхоной дунда 
Ьуртуули дуургэжэ Благо- 
вещенскын университед- 
тэ «Регионоведени» (хитад 
хэлэн) дуургэжэ, Санкт- 
Петербургын аспирантура 
дуургэжэ байна (Еармаев 
Дамдинай зээ басаган).

8. Доболова-Бабуева Эн- 
гельсина Очировна, 1937 
ондо турэЬэн, философиин 
эрдэмэй кандидат. Буряадай 
эрдэмэй тубтэ (БНЦ) ахалаг- 
ша худэлмэрилэгшеер ажал- 
лаЬан. Россини эрдэмэй Ака- 
демиин Сибириин т а ha гай 
ветеран.

9. Бабуев Сергей Дамди- 
нович, 1949 ондо Дархин- 
тада турэЬэн. Хэлэ бэшэгэй 
эрдэмэй кандидат. Буряадай 
эрдэмэй тубэй (БНЦ) аха- 
лагша худэлмэрилэгшеер 
ажаллаЬан. Россини акаде- 
миин Сибириин таЬагай вете
ран.

Худее ажахын мэргэжэл- 
тэд:

1. Цыбиков Родион Дор-

жиевич агроном.
2. Цыбиков Ееоргий Ду- 

гарович агроном.
3. Будаев Бадма Дыми- 

дович малай эмшэн.
4. Ж анчипова Е алина 

(Ринчин-Ханда) Дамдиновна 
-  малай эмшэн.

5. Цыренжапова М арга
рита Эрдынеевна -  малай эм
шэн (Дуужэйн Бадмын Дол- 
горой басаган).

6. Батуева Цырен-Хан- 
да Очировна малай эмшэн 
(Ш обхоони Убашын Батын 
Цыбэгэй басаганайнь баса
ган).

7. Батуев Рампил Сергее
вич малай эмшэн.

8. Бадлуев Алексей Сер
геевич -  инженер-зоотех
ник (Ш обхоони Убашын зээ 
хубуунэйнь хубуун).

9. Цыренжапова Алла Ду- 
гаровна -  малай эмшэн (Му- 
харай Дугарай басаган).

10. Батуев Этигел И о
сифович инженер-зоотех
ник (Ш обхоони Еармын зээ 
хубуунэйнь хубуун).

Эндэ дурдагдаЬан хубууд 
басагад Совет уе сагаар дэ- 
эдын Ьургуулинуудые дуур
гэжэ, элдэбын ажалай мэр- 
гэжэлтэд болоЬон байна. 
М унеенэй шэнэ засагай уедэ 
дээдын Ьургуулинуудые дуур
гэЬэн хубууд басагад олон 
ааб даа.

Тэрэ 1954-оной зунай са
гаар Дархинтын «Улаан- 
Малшан» гэЬэн колхоз угы 
болоЬоор 2014 ондо 60 жэл 
болоо даа. Тэрэ сагые мунее 
сагта Ьанахашье хун бии юм
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сЬ Зли/ эр

Дархипта пютаг алишье юумээрээ баян нютаг

гу гэжэ йанаандам ороно. 
Тэрэ сагые йанахааршье Ми
нин уетэн усоороол даа.

Удэр йуни йарануудаар 
йэлгэлсээд, он жэлнууд хой- 
но хойнойоон йубарилдан 
унгэрнэл. Гансал тоонто 
Дархинтам уншэрэн, элин- 
сэг хулинсаг таабайнарайм 
анха туруун йуури байра 
тухооржэ, адуу малаа ажал- 
лажа, урэ хуугэдээ ундылгэжэ 
бодхоойон алтан гулам- 
та буусаниинь угы боложо, 
хагда бургаайанда абтажал 
байхадань харамтай хайра- 
тайшьс. Муноонэй зонуудай 
убйэ ногоогоо сабшажа аба- 
хадаа, дундахи йайн газар- 
нууцынь соохорлон сабшаад, 
заха талань хара бургаайанда 
туригдэжэл байхадаа ямар га- 
салантайб даа.

Юундэ тэрэ 1954 ондо Са- 
хирай «Боевик» гэйэн кол- 
хозтой ниилэхэлээрээ, бухы 
ажалша зонуудынь хойно 
хойнойоон, турэйэн гарайан, 
хул цээрээ хун боложо ун- 
дыгоод, айл боложо, урэ 
хуугэдтэй болоод, аба эжын- 
гээ элинсэг хулинсаг таабай- 
нарайнгаа гуламтые орхижо 
буугаа йэм даа, -  гэжэ хугшэп 
найапдаа шотагаа хайрлаи 
йапажа йуудагби даа. Нэгэтэ 
2000 опой эхеэр йэн гу, шота- 
гайнгаа залуу хубуутэй уул- 
заад, таабайигаа гуламтада 
утаагып бааюулжа, ухэр ма
лаа удхэжэ, ажаллажа йуухал 
байгаалта даа гэхэдэм: «Бидэ 
залуушуул ошоод юу хэхэ юм 
бибди, таапад ошохоёо яагаа 
юмто», -  гээ. Тиимэл даа, за- 
луушуулай архи тамхяа ууха, 
татахадапь Дархинтада ала- 
абхи байха бэшэ даа. Тэрэн- 
шье зубшье юм гу?

Дархипта шотаг алишье 
юумээрээ баян нютаг. Ан 
гуроойэн, гахайнууд, алимаа 
жэмэсуудынь мангир халяа

рып, ухэр мал бариха гээ йаа, 
сабшалан байха даа. Гансал 
зурхэи хэрэгтэй. Урдаидаа 
йамаршье абаха хушатай 
хубшэпууд тойроп байгаа. 
Харин мупоо, хабарйаа эхи- 
лээд памартаа сайа оротор 
туймэрынь боложо байхань 
гайхалтай. Минин найанай 
уетэп томо болотороо туймэр 
айана гэжэ угэ дуулаагуйл 
байха. Муноо сагай хун зон 
хайшаа болошоо юм. Хун 
зомнай худоодэ ябаха/iaa на- 
рин байхадань ямар бэ. Бай- 
гаалияа гамнажа, нарилжа, 
арюун сэбэрээр хандажа ябаа 
йаа хожомоо ургажа ябайан 
улаан бургаайадта хэрэгтэйл 
даа. Ой модоороо усоорбэл, 
уйамнай хатажа эхилдэг юм 
бэшэ гу. Би йуулшын хоёр 
жэл соо Зэдэ голойнгоо бага 
болошойониие обёордогби.

М одоной ургаса нэгэ жэ- 
лээр ургаха ногоон ургамал 
бэшэ ха юм. Хэдэн зуун жэлэ- 
эр ургаха юм байгаа бэзэ.

Тоонто доо хурэжэ ошо-

хоцом, нютаэни ямар нэгэ 
дулааханаар, сэдьхэл бодо- 
лыш хулгоон, зурхыеш алба 
дойолгоохо. Хайшаашье 
хара, нарай залуу найандаа 
хараййан, хульбэрйэн газар- 
нуудынь нюдэндэшни торол- 
/Iooji лэ байха.

Унэн зурхэнйоон нютагаа 
бодожо, сэдьхэлээрээ йанажа 
ябагша ундэр найатай, 
Улаан-Удэдэ ажайуудаг ма- 
най ахатан, дайнай ба ажалай 
ветеран, уран зурааша Доржо 
Дымпилович Гармаев боло- 
но. Айлшалан ошоходош:

- Оо, муноо зундаа хурэжэ, 
нютагайнгаа унгэ буриин 
сэсэгуудтэй талмайдань ама- 
ран йууйайб, гэжэ дуугардаг 
хун юм.

Али нэгэ сагаар тоонто 
Дархинтадам хун зониинь 
олошорон, ухэр малнууцынь 
тала дайдаараа дуурэн, харгы 
замынь зайагдажа, уйан дээрэ 
хуургэтэй болохо бэзэ гэжэ 
йанагдана.
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Илалта
Хазаар тахатай мориднай 
Хадын харгыда соёрнол даа,
Хархис дайсанаа даракан аханарнай 
Илалтаа найрлажа байнал даа. 

Илалта, маний Илалта,
Иимэ кайхан Илалта,
Агууехэ Илалта,
Арад зоной баяр даа. 2 раза 

Тургэн гуйдэлтэй мориднай 
Тубын харгыда соёрнол даа, 
Дайсанаа даракан абгайнарнай 
Илалтаа найрлажа байнал даа

Б у мартая -  хамгаалжа ябаа
Булгата Хангайн эгээл арюухан 
Булагай дээжээр ундалжа ябакан,
Баян хонгор дайдын шэмэглэл,
Бугын хонгёо

урамдаа шагнакан,
Баатар хубуудэйнгвв

мунхэ дурасхаалые
Баруун ехэ дайнда

алдалан унакан,
Баабай эжын хундэтэ хубуудээ 
Бу мартая -

кайхан сагай тулвв 
Бухы шадалаараа

дайсаниие камни сохилсокон,
Буян ехэтэ

алдарта хубууднай 
Бухы эхэ ороноо

хамгаалжа ябаа.
Убгэд хугшэдэй,

ухабууд камгадай, 
Урсэгэрхэн мур дээрэ

хэды ашаан тудааб даа. 
Ундэр амжалта туйлажа,

амгалан сагай ерэхые 
Ydip кунигуй ажаллажа

улэсхэлэн байдалай
тамые узвв даа.

Yennii басагадаараа

Мария ДУДАРЕЕВА
Илалта, маний Илалта,
Иимэ кайхан Илалта,
Агууехэ Илалта,
Арад зоной баяр даа. 2 раза

Улаан Арми
Шулуутай харгыдаа соёрогшо 
Солбонхон адуунай унаган юм,
Шунахай Германида дарагдаагуй 
ТАургуули ехэтэй Улаан Арми.

Элкэтэй харгыдаа соёрогшо 
Эмниг адуунай унаган юм,
Эзэрхэг дайсандаа дарагдаагуй 
Эрдэм ехэтэй Улаан Армимнай.

Хандажап ЦЫРЕНОВ

инаглажаш урдеэгуй, 
Yxi/буун накандаа

дайнда мордокон хубуугээ 
Ходол зурхэндоо

канаа алдакан эхэ. 
Хайратайл даа,

хулеэжэл ябаа,
хэкэн ажалаа

хэжэл ябаал даа. 
Харата муухай дайсаниие

эшээндэнъ хурэтэр
хобхо сохижо даракан, 

Хундэтэ баатар сэрэгшэднай
энгэр убсуундээ орден,

медаль яларуулжа,
Хурькэтэ дэлхэйдэ

амгалан байдал ас аркан, 
Хундэтэ совет арад,

зол жаргалай байдал мандуулаа. 
Таабай тввбиин, эсэгэ эхын

туйлай ехэ амжалтые,
Туухэдэ орокон,

алдар солоор шэрээгдэкэн, 
Толотомо кайхан

энэ сагые асаралсакан, 
Танай габьяа тон ехэ,

асари ехэ хубита оруулкан,
нангин хэрэгыетнай
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Бу мартах -  хамгаалжа ябаа.
Далан жэлэй саана

дайгаа даража,
даагаа /гуулдэжэ ерэкэн,

Домогоор баян
дээдэ уеынгвв уладта

доро дохни хундэлжэ, 
Дайнай аюулта дулые 

дурбэн жэл соо
душэ балтаар шэрээжэ унтараа/ган, 

Далай шэнги
дундаршагуй жаргал асарЬые 

Бу мартах -  хамгаалжа ябаа.

Россиин эрдэм гэгээрэлэй отличник, 
Буряад ороной габъяата багиш, уран 
шулэгшэн, «Уран Душэ» литературна нэ- 
гэдэлэй гэшуун, спортын ветеран, ажалай 
ветеран, Ёнгорбой нютагай алдарта баса- 
ган Роза Намжиловада зорюулагдана.

Аршаан булагтай 
Алдарта hauxan Ёнгорбойн,
Аляа хвврхэн
Алтая гургалдай Роза Намжиловагай 
Аршаанай эрдэни субад 
Арюухан мунгэн ду/галнууд 
Арад зоноо баясуулжа,
Алас холуур суурхажа байхань

болтогой!
Хангалтама арюухан сэсэгуудые 
Харахан нюдэндэш харанам,
Хадын тургэн абари заншал 
Xapahaap ойлгоном, ухаан сэдьхэлдээ. 
Т1аруул ухаанай толи гэрэл/гээ 
П ай хан экэ тортоггуй на/итдаа 
Хдолонготокон эрдэншт байхые 
Ylann/аг сагаан мунхэ

наИандаш шутэнэм. 
Эрдэм бэлигэй хурдан хурса ухаан дээр 
Элшэтэ наранай -  мунхэ Иуудалтай 
Хайлуур мунгэн аршаанай дуИалнуудтал 
Хундэтэ жэлнуудээ найрлан

баясахыш хусэнэм.

Байгша ондо буряадаараа 
70 найанайш ойгоор 

хундэлэн амаришлан улэгшэ 
X. Цыренов.

Сэнгэлиг Цыренова,
Ёнгорбойн дунда Иургуултт 

4-дэхи ангиин Иурагша

Минин нютаг
Нара Иарын гэрэл доро 
Налгай Иайхан хонгоодор зонтой, 
Намдуу Иуруулхан Зэдын эрье дээрэ 
Намтараар баян минии нютаг оршодог.
Хужэ ногоон хадаар хуреэлэгдэнхэй 
Хоншуухан хангал соо,
Хэтэ мунхэдвв солотой 
Худое Иайхан минии нютаг.
Хадын узэсхэлэн соо 
Халуухан аршааниинъ

бурьялжал байдаг 
Хун зондоо туда ехэтэй,
Хонгоодор зоноо магтуул/юн

минии нютаг.
Эжыгымни турэИэн тоонто 
Эндээл намаяа улгыдэн тэнжээгээ, 
Энхэрэн дурдажа ябаха 
Энэл даа, минии нютаг.

Минин тоонто -  
Захаамин нютагнай

Хангайн тунгалаг агаар соо 
Хонгоодоройм тушэлгэтэ Захаамимнай 
Хээ /юлопгоор туяатаИан 
Хэтын жаргалайм улгы юм даа.
Сахюур шулуунИааш унэтэй 
Сагаан мунгэн алтан эрдэнитэйл, 
Мунгэн гуламтаа бадарааЬан 
Минии тоонто -  Захаамин нютагнай.
Баян хангайн энгэртэ 
Буян хэшэгтэй Захаамимнай 
Буурал сагаан таабайнарай 
Барагдашагуй уреэл домогтой юм даа.
Эрдэниин шэжэр /юлопгоор омогорхо/юн 
Эхэ орондоо суутайл даа,
Мунгэн гуламтаа бадарааЬан 
Минии тоонто -  Захаамин нютагнай.
Ундэр Саяанай хормойдо 
Улзы жаргалтай Захаамимнай 
Унгын сэсэгээр толото/юн

(Ургэлжэлынь 12-дохи нюурта).
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( Ургэлжэл ).
Унэр баян нютаг юм даа.
Ажалша худэр хубууд, басагадаа 
Аялга дуугаараа соёрхон магтакан, 
Мунгэн гуламтаа бадараакан 
Минин тоонто -  Захаамин нютагнай.

Хандажап ЦЫРЕНОВ

Гансал шимни намдаа 
ерээрэй даа

П эрюухэн хабарай
\\арын толон соо
П ой рой наадахые харахаа
Х\аруулхап нютагтам айлшалаарай даа.
Уулын ундэрэй 
Уран бугын 
Урамдаа шагнахаа
Урин нютагтам инаглахаа ерээрэй даа
Жэргэмэл шубуухайн 
Жэнгирээтэ аялга доро 
Хухы шубуунай донгодохые 
Хуухэн дуухэйм ерэжэ шагнаарай даа.
П униин харанхыда 
Т1уухирэн сошодог 
Хдэргэг бэгсэргын
П урооппй абяа шагнахаа ерээрэй даа.
Булган хангайдам 
Бууяма дулаахан удэшэ 
Гуранай буухирхые шагнахаа,
Гансал шимни намдаа ерээрэй даа.

Хадын тунгалаг агаар соо
Хангаху дайдынгаа сууряатапшр 
Хонгёо дуугаа 
Хангюурдажа ябахада 
Хэды гоёб даа,
Хадын тунгалаг агаар соо

Хангал унэроор анхилхада,
Хубшын дуулимда
Хухы шубуунай донгодоходо,
Хуухэн дуухэйн хухихэдэ 
Хэды гоёб даа,
Хадын тунгалаг агаар соо 
Хангал унэроор анхилхада.
Аба эжын тоонтодо 
Аляа хоорхэн ухибууднай 
Алтанхан наранда жэгнуулхэдээ 
Хэды гоёб даа,
Хадын тунгалаг агаар соо 
Хангал унэроор анхилхада.
Таабай тообиин нангин газарта 
Тубхинэн жаргаЬан нютагнай 
Толорон калбаран байхадаа 
Хэды гоёб даа,
Хадын тунгалаг агаар соо 
Хангал унэроор анхилхада.

Екатерина РИНЧИНОВА

Хугшэн эжын гарханууд
Хадын барьял модондол 
Хара хурин болошокон 
Хугшэн эжын гарханууд 
Хунжэл дээрээ борсойно.
У ян нугархай хургадынь 
Yhu хадаа можонхой 
Унжэгэн зоолэн алъганиинъ 
Урэбтэршуу болошонхой.
Хэды ажал туйлааб даа 
Хэды бэрхэшээл дабааб даа,
Хуйтэн халуункаа сухаряагуй 
Хушэр сагта ядараагуй.
Хугшэн эжын гарханууд 
Хусэ шадалаа мухардаад,
Наканаа болзорто тулаад 
Налайжа амарнад хаш даа.

Р еда к ц и и н  хаяг: 
6 71950 ,

З ак ам ен ск  х о т о ,  
К ир ов эй  у й л сэ, 8.

Э м х и д х э н  б а й г у у л а г ш а : З а х а а м и н а й  а й м а г а й  за х и р г а а н Т ол и л ол гон уудта  угтэйэн  
т о о  б а  бар и м тан уудай , х у -  
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Р еда к т о р  С .Б -О . Б альж ур ова  
сугл уул ан  б у р и дх эж э, 
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х эб л эгш э Э .В . Ц ы дем п и лов а.

Т елеф он , факс:
ород газеты н  р едак тор ай  -  4 -4 6 -3 2 , 
бур я адай  -  4 -4 5 -8 5 , 
к ом п ью терн а т у б эй  -  4 -3 1 -6 1 , 
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ба со н о сх о л о й , бухгалтер и ин  -  4 -3 0 -3 7 .

Н а р адаа  хоёр  
д а х и н  гарадаг hoiiini. Р едак ц и и н  ха р а а  у зэ л  ав- 
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