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Ганса еерын хэрэг бэшэ
Россини олзын хэрэг эрхи- 

лэгшэдэй йайндэр йаяхана бе
лой унгэрбэ. ТуруУшьш Умсьш 
уйлэдбэринуудэй эээд 1990-ээд 
онуудаар манай аймагта бии 
болойон байна.

Мунеедэрэй сагта олзын 
хэрэг эрхилэгшэд хаана угыб 
даа. Бухы ш ахуу отрасль- 
нуудта урагшаа йанаатай, 
хэжэ б ай h ап ажалдаа дуратай 
зонууд олон болоо.

Захааминай аймагай ооЬэ- 
дын хутэлбэриин захиргаанай 
консультант Г алина Втору- 
шинагай хоорэйеор, манай 
нютагта умсын уйлэдбэри 
эрхилйэн туруушын хунуудэй 
нэгэн Александр Ж аркой бо- 
лоно. Эхилхэдээ энэ хумнай 
багахан кооператив нээжэ, 
хэдыхэн хунуудые ажалда 
абаа. Мунеедэр тэрэ коопе- 
ративынь «Литейщик» гэйэн 
хизаарлагдайан харюусалга- 
тай булгэм болоод, зуу гаран 
хун ажаллана.

Унгэрйэн зуун жэлэй 
йуулээр гурэн дотор ехэ хуби- 
лалтанууд боложо, ажабайда- 
лай зам ондоогоор хугжэжэ 
эхилйэн гээшэ. Совет уеын 
уйлэдбэринууд угы боложо, 
хамаг юумэн Ьалажа h айда ржа 
эхилхэдэ, хун зоной эдихэ 
хоолйоо, умдэхэ хубсайанйаа 
эхилээд юумэн дэлгуур дээрэ 
угы болоод байхада, шуран 
б эрхэ зо н о й  ш а д а л а а  ха- 
руулха сагынь ерээ бэлэй. 
Тэрэ жэлнуудтэ манай аймагта 
ооЬэдыш оо олзын хэрэг эхил-

жэ, хун зондо ажал угэжэ, эд 
бараагаар, эдихэ хоолоор хан- 
гажа эхилЬэн зоной олониинь 
муноодэршье ажал л ah ап зан- 
даа: С.В. ба Т.М. Сергеевтан,
А.Г. ба Т.Н. Боркинтан, А.С. 
ба Л.А. Кимтан, В.Г. ба Н.Ф. 
Будуновтан, В.В. Ринчинова, 
А.П. Коцюба, Е.В. Федоро
ва, А.Б. ба Н.Б. Бадмаевтан,
A . Б. ба И.Н. Бурдуковски- 
етан, Р.Л. Васильева, Н.Д. 
Бильдакова, Л.Г. Балакина, 
И.В. Скоробогатов, О.П. Кер- 
дяшов, Н.Б. Дамбаева, Е.Т. 
Ж амбалова, В.А. Агекян, 
С.И. Антонов. Олон жэлдэ 
худэлеегуй уйлэдбэринуудые 
Ьэльбэн шэнэлэн ябуулжа 
п [адаh ап хунууд гэхэдэ Захаа
минай пивзаводай директор
B. В. Ринчинова, Захааминай 
мяханай заводай директор 
Б.Д. Базаров болоно. Байра 
байдалай хангалтын талаар 
И.П. Ваганова, Е.Д. Корна- 
кова, И.В. Климова гэгшэд 
ажаллана. Аймагай зониие эм

домоор хангалгын ажал Н.Н. 
Хилтунов ба Т.Л. Борисова 
хоёр олон жэлдэ ябуулна.

Захааминай аймагта энэ 
жэлэй апрелиин байдалаар 
144 магазинууд ба 11 ниитын 
эдеэ хоолой уйлэдбэринууд 
худэлнэ. Еанса энэ жэлдэ ай- 
магтамнай табан наймаа- 
най газар, кафе, автомаши
на зайабарилдаг предприяти 
нээгдэЬэн байна.

Пуулэй жэлнуудтэ олзын 
хэрэг эрхилдэг залуушуул 
олон болоо: К.В. ба Т.В. Ско- 
робогатовтан, О.В. Романен
ко, Е.Б. Будаев, В.В. Корытов, 
И.Д. Еармаева, Т.Е. Бадмаева,
С.Б. Соктоев, В.С. Эрдынее- 
ва, Б.П. Цыбиков, С.Ш. Ха- 
загаев, Л.В. Ш ойдоров, К.С. 
Сергеев. Тэдэнэр ооЬэдышоо 
шадалаар ажалаа ябуулжа, ай
магай зониие хэрэгтэй эдихэ 
хоолоор, эм домоор, эд бараа
гаар хангана.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.
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Г Буряад хэлэн )
Удхань улам гунзэгы болохо

Буулэй жэлнуудтэ «Буряад унэн» сониндо турэл хэ- 
лэеэ хугжеехэ талаар ехэ анхарал хандуулагдажа байн- 
хай. Тогтоогдойон литературна хэлэнйээ гадна, мун еейэд 
вейздыигее нютаг хэлые хугжввхые Россиян Буддын шажа- 
най заншалта Сангхын Бандида-Хамба лама Дамба Аюшеев 
дурадхайан байна. Тиигэбэл буряад хэлэнэймнай удха, баялиг 
улам гунзэгы болохо гэйэн йанамжа бии.

• •
Енгорбойн нютаг
хэлэн

Турэл сониноймнай хууда- 
йануудта элдэб нютагуудай 
аман зугаа, рассказ, шулэг, 
дуунууд олоор толилогдо- 
дог болонхой. Тэрэ талаар 
манайшье Захааминай зон 
уйан буряадаарааш ье, лите
ратурна хэлээрээшье нилээд 
суурханхай. Ж эшээ болгон, 
Ёнгорбой ню тагайнгаа хун 
шубуун гарбалтай, хуйан мо
дой сэргэтэй хонгоодор уг- 
тай зоной нютаг хэлэн (диа
лект) дээрэ тогтожо, эрдэмэй 
зиндаагуйшье haa, хэлэ бэ- 
шэгэй «эрдэмтэн-этнограф» 
боложо туршайуу даа.

М анай ню тагай дэбисхэ- 
рээр ундэр шобхо хадануу- 
дые зубшаад, Зэдэ голнай 
тургэн габш агай урасхалаар 
Уран-Душын хормоййоо ха-

рьялан ерээд, Бэлшэр талым- 
най уулзуурта Сэхир голтой 
ниилээд, нааш аа Ёнгорбой 
нютагые тэн оройгоорнь 
урдан гаража, саашаа аяар 
Сэлэнгэ мурэндэ шудхадаг. 
Эндэ ажайууйан зон ундэр 
шобхо хадаяа, тургэн харья- 
лаа Зэдэеэ зурхэ сэдьхэлдээ 
шэнгээжэ, абари зан, ухаан 
сэдьхэл, аман зугааниинь ог- 
сом солгёон, тургэнеерее су- 
утай. Багахан нютагшье haa, 
эндэЬээ нилээд олон ryypha 
туршаашад, дуу, хатарта ду- 
ратайшуул, ажалша бэрхээ- 
рээ суутайшуул холо, ойгуур 
мэдээжэболонхой.

Твебиинэрэй зугаа
Урда carhaa нютаг хэлэм- 

най онсохон илгаатай юм. 
НаЬатайшуулнай хеерэл- 
деендее нэгэшье абтайан

угэ хабшуулангуй зугаал- 
дадаг Ьэн. М анда хуршэ 
Ьуудаг Зэбзэн теебиин нам- 
да нэгэтэ зугаалЬаниинь 
Ьанаандам улэнхэй: «Виш
ни, нухаар, тугалаа алдад- 
тёод гаа, хойнойоон дараад 
хусеегэйб, тиигээд гаа, ямар 
бэрхэ ухибууд уйлэнсэдэ на- 
адажа баййым гаа, тугалым 
эрьюулээд, хашаандам хаа- 
гаа». Тэрэ уеын хугшэд угэ 
бухэнэйнгее хойно гэхээр 
«гаа» гэжэ хабшуулдаг Ьэн.

Baha нэгэ шогууша зан- 
тайхан Д олгор теебии ухи- 
буудые Ьонирхуулжа, дабхар 
хэлээр доржогоносо дуугар- 
даг Ьэн. Энэнь угынгее уеые 
Ьэлгэсуулжэ табяад хэлэхэ 
еерсэ янзын ябаган зугаа 
Ьэн. М анай хугшэн теебиин 
хэлэжэ ЬууЬан аман зугаа 
баян, шог ёгтотойхон юм 
Ьэн. Жэшээнь:

- Бэетнай хэр хунгэн бай- 
наб даа? -  гэхэдэ, -  Яашаха- 
беэ, хара гэртээ хатан, боро 
гэртээ богдо Ьуунабеэ, -  гэхэ. 
Сай аягалжа хундэлхэдее:

- Унеэмнай хожороо, заа 
яахаб, hyy, сай бари, харашье 
haa - хаанайси, борошье haa 
- богдынти, -  гэхэ. Хадам- 
да гараагуй басага шогло- 
хо: «М ангазындаа байхадаа, 
бараан Ьайхан, баабайндаа 
байхадаа, басаган Ьайхан». 
Ажал хэхэдээ тулюур хуниие: 
«Ш эрэм болгожо шудхагда- 
агай, булад болгожо бурил- 
деегэй, тумэр болгожо татаг- 
даагай хуншэл даа!» -  гэхэ. 
Ш энэ бэриин холойоо буу- 
хада: «Хуйан тулеэн ойродоо 
Ьайн, худа худагы холодоо 
йайн. Ш энэЬэн тулеэн ой
родоо Ьайн, шэнэ бэри хо
лодоо Ьайн. Иигэжэ шуйан
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йэлгэлдэхэдээ йайн», -  гэдэг 
йэн.

- Яйала хунгэн ябана хым- 
та даа, -  гэхэдэ, -  Бурхан баг- 
ша намай ушеел дууданагай, 
нэгэ хэды шогшожо яба гэнэ,

гэхэ. H ahaa дуурэхынгээ 
урдахана угэеэ хэлэхэдээ: 
«Заа, яахаб даа, хун хоёр 
найа найалагкай, утэли бэе 
амарха, таанад еедеел йайн 
ябагты!» -  гэхэ мэтээр зааба- 
ри угеед, зуу арай хурэнгуй, 
бурхандаа харяа йэн.

АбтаЬан угэнууд
Совет засагай уеэр ород 

хэлэнэй хаа-яагуй дэлгэржэ 
эхилхэдэ, манай найатайшуул 
абтайан ород угэ буряад ма- 
ягаар угэлдэг болоо. Ж эшэ
энь, йургуулида хабаатай 
угэнууд: ошхооло, поормо, 
паартуг, уруушхэ, харанда- 
ашха, титраад г.м.; магазин- 
да оробол: сулкееб -  (целко
вый, солхооб), хиилэ (кило), 
гараама (грамм), хомпеэдхэ 
(иигэжэ карамельнуудые хэ- 
лэхэ, харин конфетые шо- 
холаад гэдэг), пэшээни (пе
ченье), пираанаг (пряник), 
хулууб (клубта) ошобо, хёноо 
(кино), таанса (танец, диско
тека), хяатар (театр)гэлдэхэ.

Хунэй нэрэнууд
Эсэгын дайнай урда жэл- 

нуудтэ хун зомнай ёйотойл 
буряад нэрэеэ, ехэнхинь ша- 
жанай дэлгэрхэдэ, тубэд 
хэлэнйээ абтайан нэрэнуудые, 
зуужэ ябаа: Доржо, Гарма, 
Бадма, Ханда, Дулма, Дол- 
гор, Баяр, Ж аргал, Солбон, 
Тумэр г.м. Душоед онйоо 
захалжа, хуугэдтээ ород 
нэрэнуудые угэжэ захалаа.

Бидэ, Сталинай уеын ухи- 
бууд, дандаа шахуу гэхээр 
ород нэрэтэй ундыгообди.

Сагайнгаа эрхээр тиимэ 
болойон гээбы. Ю униинь 
йонин юм гэхэдэ, ород нэрэ 
угэхыншье угеед, тэрэнээ 
ёйотоорнь хэлэжэ шадахагуй, 
унеехил уйан буряадтаа ору- 
улжархихал даа. Жэшээнь: 
Николай Михлай, Иван 
-  И баан (угы йаа, найан со- 
огоо Бааньха гээд ябаха), 
Василий Басыла, Баасха, 
Семён Сомёон, Валерий 
Балеэрэ, Владимир Болдии- 
мар (зариман байал Болооди, 
М олооди гээд лэ найаараа 
ябаха), Алексей -  Улэгсээ 
(угное ород арадай литээр 
хабар болоходо (мартын 30): 
«Заа даа, Улэгсээ таабайм- 
най галаа тулибэл даа. Дула- 
ан удэр болоболынь, дулаан 
хабар боложо, зумнай бушуу 
ерэхэнь», -  гэлдэхэ. Харин 
Благовегцениин удэрые «Лаг- 
биишан» гэхэ, хойнойоонь 
йалхилшабалынь: «Ай, бур- 
хаан, энэ иихэдээ жаран удэр 
йалхилхань даа!» -  гэлсэхэ. 
Павел П айбал, Леонид 
Дониид, Фёдор гу, али Пётр 
болог Пёодор, Валя Бая
ли, Галя Гаали, Света Эс- 
беэтэ, Вера Беэрэ, Кати 
Хаати болгожорхихо.

М анай Дулма нагадцым- 
най хуршэ йуудаг Вячеслав 
хубууе «Буршалааба» гээд, 
манаяа энеэлгэдэг йэн. Манай 
эжы хорижо: «Угээ, нагадцы, 
нэрээрэнь хэлэжэ шадагхай 
хойноо миин лэ «убгаан» 
(ухибуудые эрхэлуулхэдээ 
иигэжэ нэрлэдэг) гээд нэр- 
лыш, хэлэншни нугарнагай 
хым», -  гэдэг йэн.

60-аад онйоо эхилжэ, ту- 
рэлхид хуугэдтээ буряад 
нэрэнуудые угэжэ захалаа, 
харин мунее буришье дэлгэ- 
рээ. Пайн тээшээ хубилжа, 
бидэ буряад нэрэ солотомди 
гэжэ илгарха болоо.

Нютагай угэнууд
Нютаг хэлэн соомнай он- 

доо тээ хэрэглэгдэдэггуй угэ 
хуурнууд ехэ олон. Жэшээ- 
лэн, хэдэн угэ дурдая: эн- 
дэр-тэндэр, иинчээ-тиинчээ, 
бэлчэр, шугуунха, забьяа, 
хумхаа, бэрэ-бэрэ, сээрэнхэ, 
доло, лута, мээнэг, йуй г.м. 
Мун тиихэдэ глаголой зал- 
галта еейэдынхеэрээ хубил- 
ганабди, жэшээнь: «ябахагуй, 
ябажархийан, ябайан юм аал» 
гээтттые «ябагкай, ябадтийан, 
ябайымаал» -  гэжэ угуулэг- 
дэнэ. Адлишуу байгаад, уд- 
хань ондоо угэнууд: трактор 
хуршэгэнэнэ, саарйан харша- 
ганана, сээжэ хэршэгэнэнэ, 
гахай хоршогононо, угышье 
йаа, «даржаганса хэлэхэ, 
доржогонсо зугаалха, дэр- 
жэгэнсэ гуйхэ, дуржэгэнсэ 
айаха» г.м. Эрэшуулнай бэе 
бэеэ оогололсоходоо: «Пуй, 
хубаа, хаантибши?» -  гэхэ. 
Энэ мэтэ зугаагаараа холо, 
ойгуур ябахадаа мэдэгдэшэ- 
хэ: «Аа, энэшни Захааминай 
хун ябана».

М унее уеын найатайшуул 
дайнай йуулшын жэлнуудэй 
зон болоно. М анай уетэн 
буряад уран зохёолой эгээл 
хугжэнги ш атада ундыйэн, 
йонирхохо юумэниинь ган- 
сал ном йудар, радио, кино 
байгаал даа. Тэрэ уеэр энэнь 
манай зурхэ сэдьхэлдэ, уха- 
ан болбосоролдо аргагуй ехэ 
уургэ дуургэйэн юм.

Сагай хурдэ тургэн эрьел- 
дэжэ, мунеенэй зон ондоо мэ- 
дэрэл, ухаантай болоо, тии- 
бэитье йаа, буряад зомнай 
турэл хэлэеэ еедэнь ургэжэ 
ябайай даа гэжэ йанагдана.

Зоя Цыдемпилова,
Енгорбой

(Burunen.ru)
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Дайн дариин утаан соо
Дайнай ветеран Бадма Раднаевич Раднаевай 
Совет армида алба гара/гаи ту хай

1942 оной сентябрь Ьарада 
149 сантиметр бэемн ундэртэй 
баййанаа, ульмы дээрээ 
ундыжэ байжа, нэгэ санти
метр нэмээд, 40 килограмм 
шэгнууртэй хусэд 17 найа 
гуйсоогуй хун Эсэгэ ороноо 
хамгаалха сэрэгшэн болохоёо 
албапда мордоо Ьэм. Дорго- 
тынгоо тайлгайаа, баабайн- 
гаа хэлэБээр, нютагай шулуу 
шорой абажа гарабаб.

Албанда бэлэдхэл
Октябриин эхинБээ нояб- 

риин хахад болотор всеобуч- 
то эсэтэрээ намнуулаад, де
кабрь гарахада, Улаан-Удын 
Дивизка дээрэ стрелково-ми
номётно училищидэ коман
дир болохоёо ябуулагдабаб. 
Аймаг coohooH 25 хубууд, 
тэрээн соо табан буряадууд: 
ЁнгорбойБоо -  М антир, Бу- 
дажаб, би, ЗэмхэЬээ хоёр 
хубууд, бэшэмнай ородууд, 
нэгэ татар.

Уданшьегуй маниие Эр- 
хуугэй М альта станцида пе- 
ресыльнэ пунктэдэ абааша- 
жа, гурбан hapa байлгаба. 
У дэртве намнуулхабди, 7-8 
километр газарБаа нойтон 
модо ябагаар шэрэжэ асаржа, 
казармаяа дулаасуулхабди. 
Эдихэ юумэмнай тааруухан. 
Хун зон олон, удэр бури ерэ- 
жэл байха. Тэдэ зоноо нэгэ 
час соо эшелон болгоод лэ, 
баруун тээшэ фронтодо ябуул- 
ха. М анда сэрэгэй хубсаЬа 
угеегуй, гэртэБээн умдэжэ 
гараЬан хубсаБаараа ябахаб- 
ди. Буряад гуталнуудаймнай 
уланууд хуу сооршоЬон, 
дурэнхэйтэйнь хамта шэрэ-

эд лэ ябалсахаш. Баанида 
ороходош, хубсаЬыешни жа- 
риилхада оруулжа, галдуула- 
ад гаргаха, тиихэдэнь тэрэ 
арБан дэгэл, гуталнууднай 
годойжо хаташаЬан, модоо- 
роо харашаЬан байха, арай 
шамай тэдэнээ умдевд лэ яба- 
хабди.

Баян-Тумэндэ
ерэбэбди

Хабар дулаан боложо за- 
халхада, нэгэ Буни маниие 
эшелондо Буулгаба. Хай- 
шааш ошохоёо мэдэхэ зон 
бэшэбди, фронтодоол ябаа 
гээшэбди гэжэ Банабабди. 
Хоёр-гурбан суудхэ ябаад, 
нэгэ углеегуур поездоЬоон 
буухадаа, модо шулуу, хада 
уула, уБа горхоншьегуй, хай- 
шаашье хара -  ганса губи- 
да байбабди. Х аана холуур 
хунэй нюдэн хурэжэ хара- 
хаб, тэндэ газар тэнгэри хоёр 
ниилэшэЬэн. Иигэжэ Мон- 
голой Чойболсан хотоЬоо 
арбаад модо болохо Баян- 
Тумэнэй пересыльнэ пункт 
ерэбэбди. Эндэ хэдыхэн га
зар гэр соо 3-4 хоног байтар- 
най, булта эшелоноор ерэЬэн 
маниие туугаад, уур сайхын 
уеэр 40-50 модоной газарта 
«Высота 810-2» гэжэ губее 
газарта ябуулаа.

Би тэрэ уедэ бултанЬаа 
эгээ набтарынь, баганиинь 
байгааб, эгээн хойно, тооЬон 
соо хусэжэ ядажа, шогшохо 
тооной ябахаб. Бэшэмнай 
булта ундэрнууд, нэгэ алха- 
хадань, бинь хоёр алхаха бо- 
лохоб, тиигэжэ тургэн ехээр 
эсэжэ, дохолон болошоод,

Дурдалга

хэбтэхэеэБанааБэм. Нухэдтее 
аБалдажа, хутэрэлдэжэ,
арай шамай зориБон газар- 
таа хурее бэлэйб. Мунео 
Банахадам, наЬыем дээгуур 
бэшуулБэнээнь боложо, би 
бэшэ сэрэгшэдтэ алиш талаа- 
раа хусэгдэжэ ябаа хаб даа.

Чойболсан хотоЬоо ба- 
руун урагш аа Хэрлэн гэжэ 
уБанай урда талада нэгэ ехэ 
газар гэр-казарма соо мани
ие оруулба. Эсэжэ тулаБан 
улад амарха Ьанаатай хара- 
хадамнай, 4 дабхар модон 
наар дээгуур матраасшьегуй, 
хубсаЬатаяа, гуталтаяа, вещ- 
мешоогуудаа дэрлээд, коте- 
лоогуудаа бэЬэдээ зууБэн сэ- 
рэгшэд унтажа хэбтээ бэлэй. 
М анай ерэБэнэй углеедэрынь 
тэдэмнай дайнда, Баруун 
фронтодо, мордоол даа.

Хойто удэрынь бултыем- 
най баанида абааш ажа, сэ
рэгэй хубсаЬа умэдхеебэ. 
Одоол тиихэдэ ееБэдынгео 
Баланхай нэхынуудБээн Ьа- 
лаабди. Формонуудамнай
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хуу хуушан, фронтойоо 
ерэйэн, халаайа табижа 
байжа оёйон, шуйаншье 
болошойон...

...1943 оной зун палаад- 
хаар лагерьта гаража, Чой- 
болсан хотые тоорюулжа, 
оборона хэжэ, газар малтаа 
бэлэйбди. М онголой губи 
ехэл хатуу газар даа, хурзеер 
гэшхээд малтаха гэхэдэш, 
доо-шоо хурзэ орохогуй, ган- 
сал лоомо, кирхээр сохижо, 
бороодо барилдажа, шулуун 
боложо хаташайан газа- 
рые тоншо-тоншойоор, нэгэ 
хурзэ абажа дээшэнь хаяхаш. 
Тоншоходош, гал сасаржа 
байха; байха, газар дээрэ са- 
хюур шулуунай ялайлалдажа 
хэбтэхэдэ, абаад, донгоро- 
гоороо сохижо, гал ошонйоо 
фитилеэ носоожо, тамхяа 
татахада болохо. Хэдыш бо- 
рооной ороходо, тэрэ хатуу 
газаршни уйанда дэбтэхэгуй: 
хэдэн мянган жэл соо шуурга 
йалхинда, наранда шаруулжа 
бэхижэжэ, шудхайан цемент 
шэнги болошойон. Тиимэ га- 
зарта оборона-окоп, траншея, 
противотанково нухэ малта
ха гээшэ тон хундэ, удэрэй 
нормо -  7 кубометр. Губиин 
тэрэ ехэ халуунда нэгэшье, 
йуудэр болохо беейэншье 
зэргын, уулэн байхагуй. Ган- 
сал трусы геерее, майхаа 
тайлажа хаяжархёод, хулдее 
ботиинхын орондо модоор 
хюреедэжэ, гуталай ула хээд, 
тэрээндээ оойор хадажа уяад, 
газар малтахабди.

Эдихэ юумэмнай муу: га- 
шуун хапууста, хаташайан 
хартаабха, улаан жэбэ боло
жо борсойшойон селёодхо, 
600 грамм элдэб юумэ холи- 
жо барийан хара талхан, нэ- 
жээд аяга хара сай, нэгэ заа
хай каша. Энээниие эдеэд, 
нормоо дуургэхэ алба. Хоер 
метр гунзэгы окоп соойоо га

ража шадангуй, харанхалжа 
унахаш, зарим нэгэн тиишээ 
хэбтэйээрээ бурханай боло
жо, хада гэртээ харигша йэн.

Артиллерист
болобоб

Ерэйэн частимнай ябаган 
сэрэг баййан туда, йуралсалда 
ябаха болоходом, намйаашье 
ута хуушан винтовко -  дра- 
гунка ургэлуулжэ орхибо. 
Тэрээнээ ургэлеед ябахадам, 
эшэниинь газар дайража яба
ха. Гурбан удэр намнуулаад 
байтарнай, артиллеридэ ехэ 
эрдэм йуралсалтай уладые 
абахан гэлсээд, нухэдни бул- 
таа ошожо, тиишээ орошо- 
бо. Бишье тэдэнээ дахалдажа 
ошоод, голуулшабаб, юуб гэ- 
хэдэ, бэеэрээ багахан байбаб. 
Ехээр муудаад йуухадамни, 
нэгэ томо ород сэрэгшэн, 
найатай баабай, намай хайр- 
лаад:

- Что, сынок, приуныл? 
гэжэ асууба.

- Нухэдни бултаа артил- 
лерида орошобод, харин на- 
майе абабагуй, тэдээнйээн 
йалашабаб, -  гэбэб.

- Сколько классов образо
вания?

- Найман класс, гээд, нэ- 
мээд хэлэжирхэбэб.

- Иди сюда, встань на но
ски, -  гээд, тэрэмни брезент 
буйым намда карандаш  шэн
ги болгожо, ш ангаар татажа, 
- Голову выше, с марш иров
кой подходи, смело, громко 
скажи: «Хочу быть артилле
ристом, примите меня! О бра
зование 8 классов».

Иигэжэ хэлээд, намайгаа 
дахуулжа абааш аад, миниин- 
гээ орохые хулеэбэ.

- Ай, бурхамни хаража, 
орошооб! Буйээ шанга та- 
туулаад, толгойгоо дээшэнь 
ургэхэдее, нилээд томо шэн
ги харагдаа хаб, тиимэйээ

тэрэ командирамни намаяа 
дахин таняагуй хаш.

Тэрэ удэшэндее командир- 
най маниие, 8 уладые (тэрээн 
соо 5 буряадууд), дахуулаад, 
3 модо болохо газарта 120-хи 
батарейдэ абааш аба. Энэ ба
тарей соомнай булта найатай 
сэрэгшэд, эрдэм йуралсал 
угы, тиигээд младша коман- 
дирнууд хэрэгтэй болойон 
байгаа. Ерэхэтэймнай сасуу 
старшина баанида абаша- 
жа, шэнэ артиллеристнуудэй 
хубсайа -  формо умэдхэбэ.

Нэгэ хэды болоод, тан- 
гариг абажа, артиллериин 
пааркаар ябаха, нарядта га- 
раха, хуушан уладые йэлгэхэ 
болобобди. Ябаган сэрэг 
шэнги удэртее походто яба
ха бэшэ, ехэнхинь туруушээр 
йуралсал гаргаха. Батарей
дэ 8 миномётно расчёт 6 мо- 
рёор шэруулхэ, расчёт соо 8 
сэрэгшэд, 2 фургон. Н арядта 
гарахадаа, моридой хоолые, 
жмых, обёос хабтагай тумэр 
дээрэ хатаажа эдихэбди, нэ- 
леэн улэ абалсаха юм. Зунай 
ехэ халуунда моридоо Хэр- 
лэн голдо абааш ажа мылэдэ- 
жэ байжа угаахабди.

Жэл болоод, моридыем- 
най хорюулжа, автомашина- 
нуудые угэбэ: ГАЗ-АА, ГАЗ 
- ААА, ЗИС-5, ЗИС-6.

Би, М антир, Бимба гур
бан йуралсалай батальондо 
командирай курсэдэ Баян- 
Тумэндэ нэгэ жэл йураабди. 
Дуургэжэ ерээд, хоёрдохи 
расчёдой командир болооб.

Командирай уялга
Минин доро бултадаа 

найатайшуул, найман ондоо 
яйатан байха. Тиимэ уладые 
«Бодо!», «Хэбтэ!», «Пуу!», 
«Мулхи!» гэжэ захирхада, 
нэгэндээ аягуй шэнги, теэд 
яахабши, албан албанаараа, 

(Ургэлжэлынь 6 нюурта ).
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(Ургэлж эл).
нухэд нухэдеерее. У дэртее 
«огневой подготовка» гээд, 
частьйаан 2-3 модо холошог 
ошоод, шэнэ позици малтуулжа 
байхадаа, сэрэгшэдээ хайрла- 
хаш. Нэгэ огневой позици (3 
метр диаметэртэй окоп, 180 
см гунзэгы, ябаха, мулхихэ 
газарниинь хэдэн метр) 7 
хундэ малтаха гээшэ хундэ 
даа. Расчёдомнай йайн мэ- 
дэсэл харуулжа, туруушын 
йуурида ябадаг йэн.

Бинь командир хадаа 
даажа абайан сэрэгшэдтээ 
йанаагаа зобохоб, аргынь 
байбал, албыень хунгэн бол- 
гохоёо оролдохоб. Бууда- 
ха газараа бэлэн болгоод, 
удын эдеэн болотор, сэрэг
шэдээ амаруулхаб. Тамхяа 
татажа, дайнай урда юу хэжэ 
баййанаа, ондоо йонин юумэ 
зугаалдажа тэдэм hyyxa. Он
доо олон зон соо, командир- 
нуудай байхада, сэрэгшэдни 
намаяа «товарищ командир» 
гэлдэхэ, амяараа байхадаа, 
«сынок» болохоб.

Столово угы, ганса кухни- 
тай байхабди, тэрэмнэй холо
шог, нэгэ модо газарта бай- 
ха. Эдихэ юумэн тааруухан. 
Буулхэ хилээмэеэ адлиханаар 
зуйеед, нэгэ хуугээ саашань 
харуулаад, йурахабди:

- Это кому?
- Ивану, П етру..., гэхэ 

тэрэмнэй.
Хуйтэндэ похоодто гара- 

хадамнай, валенка, башлы- 
гуудые, дотор умдэ, арйан 
бээлэйнуудые угэдэг йэн. Ка- 
зармаяа дулаасуулхаяа губяа- 
раа ябажа, яйа, аргал суглу- 
улжа асархабди, тэрээгээрээ 
галаа тулижэ, ами оруулхаш.

Г убида йалхи шуурга-
най болоходо, нюдэ хараха 
аргагуй, мана тоойон, нюур, 
хамар амааршни дуурэн элйэн, 
томо-томо шулуунууд худэлжэ

байха. Убэлэй йалхи шуурган 
3-4 хоног, заримандаа долоон 
хоногоор болодог. Сайан бу- 
дан боложо, тала газарта сай- 
жа хэбтэхэгуй, хуу йалхиндаа 
улеэлгээд, окоп, хонхор дуур- 
гээд, хуурмэгууд болошохо. 
Хэдэн хоног шуурганай бо- 
лоходонь, казармайаан газаа 
гаража шадахагуйш. Дне- 
вальна баййан хун нэгэ хэды 
болоод лэ, уудэнэйнгее сайые 
ходо малтажа, хаяжа байха, 
тиигээгуй болобол, ондоо 
уладай ерэжэ, малтажа гар- 
гатар йуухаш. Казарма, парк, 
харуулай гэрэй хоорондуур 
утайан проволоко татаатай. 
Харуулда гарахадаа, тэрэ ута- 
йаяа барилсаад дамжахаш. 
Сэлмэг болоходо, теерижэ 
угы болошойон хунуудээ 
булта бэдэржэ, хуурнуудые 
малтажа гаргахаш. Олдоогуй 
нухэднай сайанай хайлатар 
хэбтэхэ...

Шанга шалгалта
Х абар шанга шалгалта 

болобо. М анда 17 армиин 
артиллериин командир, ге
нерал-подполковник оорое 
ш алгалтаар батаредэмнай 
ерэбэ. Генерал манай урдуур 
ябажа ябатараа:

- Какой расчёт? -  гэжэ 
йураба.

- Второй! гэбэб.
- Будешь стрелять! Ваш ко

мандир убит! -  гэбэ.
Би батарей соогоо эгээл 

зааханаар харагдаа гээшэ 
хаб, уш ее тиихэдэ ород бэшэ 
командирби. Хэрэбши гэжэ 
намайгаар батарейн дайшал- 
хы бэлэдхэлые шалгаха гэжэ 
бодоо хаш.

- Слушаюсь! -  гээд харюу- 
сахадаа, зурхэмни худэлжэ, 
ш анга-ш ангаар сохижо бай- 
ба. Муу буудабал, команди- 
райнгаа, батарейнгээ нэрые 
доро унагаахаб, оорое до-

ройтохоб гэжэ йанаад, бур- 
хандаа мургеед:

- Ну, ребята, будем стре
лять, - гэжэ оорое расчёдтоо 
хэлэбэб.

- Будем, -  гэбэд тэдэмни.
Н аводчигоо командир, йо-

мологшоёо наводчик болго
од, 1,5 км газарта баййан НП- 
дэ гуйжэ ошоод харайамни, 
палаадха соо армиин, диви- 
зиин, полкын олон коман- 
дирнууд харагдана. Стар- 
шинамни хажуудамни ерээд: 
«Не подведи», -  гэжэ хэлэбэ. 
Юу буудахаяа, ямар заййаа 
гэжэ мэдээд, тооложо, бэшэ- 
жэ гаргаад, бэлэн болойоноо 
элидхэхэдэм, батарейн ко
мандир генералйаа зубшеел 
абаба.

Батарейдээ буссоль, угло
мер, прицел хэлэжэ, мино- 
мёдуудаа нэгэ зуг руу, нэгэ 
прицелдэ оруулжа абаад, 
оорынгое тооложо гаргайан 
расчёдоор нэжээд йомо- 
нуудаар («широкой вил
кой»), йуулдэнь хошоод йо- 
монуудаар («узкой вилкой), 
хамта зургаан йомо гаргажа, 
4 километрэй зайда табяатай 
танк йалгааха ёйотойбди. 
Туруушын снарядаар бууда- 
жал орхёо бэлээбди. Юумэн 
харагданагуй, хуу шорой 
тоойон. Нэгэ хэды боло
од, тоойоной тарайан хой- 
но харахадамнай, буудайан 
йомомнай хурэжэ тудаагуй 
байба. Батарейдээ шэнээр за- 
хиралта угэжэ (угломер, до- 
ворот хэжэ, прицелээ ондоо 
болгоод), хоёрдохиёо бууда- 
жал орхибобди. Аман соогоо 
«Ум маани бадмай хум» гэ- 
нэб. Нэгэ хэды болойон хой- 
но: «Стой, записать установ
ку! Цель поражена!» -  гэхэнь 
дуулдаба.

(Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта).
Э. Бальжанова

хэблэлдэ бэлдэбэ
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( Илалтын туяа )

Дайнай уеын арадай дуунууд
Илалтын 70 жэлэй ойн баяраар Эсэгын ехэ дайнда хабаадалсайан, Агуу Илалта  

шэрээлсэйэн бухы  буряад арад тумэнвв, айл аймагаа, аха дуунэрээ, урэ хуугэдээ, уетэн  
нухэдвв -  дайнай уеын ухибууды е унэн зурхэнйвв доро дохин амаршалаад, дайнай  
уеын манай эжынэрэй, эгэшэнэрэй, басагадай ввйэдвв зохёон дуулайан дуунуудые 
уетэн убгэд, хугш эдтвв, ухибуудтээ, мунвв уеынгвв залууш уулда, урэ бэедээ, ашанар 
гушанартаа зорю улжа, бэлэг болгон бариха хусэлэнтэйб.

Хазаар тохотым 
бэлэсээд
байгаарай
Хазаар тохотым бэлэсээд байгаарай, 
Хангал хээрыгээ унахал байхаб. 
Ханилсам намайгаа хулеэгээд байгаарай, 
Хари жал шамхандаа бусахал байхаб.

Гэртээ бэшэхэдээ, иигэжэ бэшээ:
«Турбин кара болоод ерэхэб».
Турбин кара болоод ерэхэдээ,
Гитлерые даража, герой болоорой.

Э нэ дууе д ай н ай  дуурэхэтэй  адли  ород , 
буряад , т а т а а р  гэлтэгуй  хан хи н аса  дуу- 
л ал д агш а  бэлэй.

Эмээл тохотым бэлэсээд байгаарай,
Эмниг хээрыгээ унахал байхаб.
Эжы, абыем харалсаад байгаарай, 
Эръежэл гэртээ бусахал байхаб.

Ургэн Зэдэмнай 
хадаалаад байна
Ургэн Зэдэмнай хадаалаад байн,
Убэлэйнъ гараса хаахануур юм?
Уелкэн гансам холодоод байн,
Ургэн фронтынгоо хаахануур юм?

Хабтагай Зэдэмнай хадаалаад байн, 
Хабарайнь гараса хаахануур юм?
Ханилкан гансамни холодоод байн, 
Хабтагай фронтынгоо хаахануур юм?

Э нэ Б ургы н  б асагад ай  зохёой он  дуун 
ха даа . Э нэ дууе А ю р Ц ы б и к о ви ч эй  О ш ор 
ахай  И л а л ты н  65 ж элэй  ойдо  У л э т т э н д э  
дуулай ан  юм.

Востогйоо экспрессээ 
шэнхинуулээд
Востогкоо экспрессээ шэнхинуулээд, 
Буряадхан-Монголдоо ерэбэл даа. 
Бузархан дайсанаа даражархёод,
Бусажал хубууднай ерэбэл даа.

Москвакаа экспрессээ шэнхинуулээд, 
Монголхон-Буряадтаа ерэбэл даа. 
Муухайхан дайсанаа даражархёод, 
Мэндэхэн хубууднай ерэбэл даа.

И л а л ты н  йуулээр аяар  50-яад онууд б о 
л о то р  хубууднай ал б ая а  хэгш э бэлэй  даа.

Хадын орой 
хухэрввл юм
Хадын орой хухэрввл юм,
Ханхинадаг хухынь хэзээдээ юм.
Хархис Германн дарагдаал юм,
Ханилкан гансам хэзээдээ юм.
Уулын орой хухэрввл юм,
Уянгалдаг хухынь хэзээдээ юм.
Уймар Германа дарагдаал юм,
Ушаркан гансам хэзээдээ юм.

Намдаа бэшэхэдээ
Намдаа бэшэхэдээ, иигэжэ бэшээ: 
«Найман кара болоод ерэхэб». 
Найман кара болоод ерэхэдээ, 
Немецые даража, герой болоорой. (Ургэлжэлынь 8 нюурпт).
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( Ургэлжэл ).

Дайнай хойшолонгуудые 
усадхалга тухай дуун

Уулын ундэр модондо 
Уран хухы донгодоно.
Уужам нютагайм убсуун дээрэ 
Уладайм бай дал толорно.

Аажамаар урдайан 
Сэлэнгэмнай
Аажамаар урдакан Сэлэнгэмнай 
Аалихан долгий о эбхэруулнэ.
Армикаан бусакан ахайнарнай 
Ажалаа кэргээн тубхинуулнэ.
Байгалдаа зорикон Сэлэнгэмнай 
Бардамхан долгиёо дэбхэруулнэ. 
Байлдаанкаан бусакан ахайнарнай 
Байдалаа кэргээн тубхинуулнэ.

У р ан  зохёолш о Д а ш а р а б д а н  Б ато ж а- 
бай  к о м п о зи то р  Ж и гж и т  Б атуев  хоёр 
д ай н  д аж ар  дуурэж э, ам гал ан  бай д ал  тог- 
то б о  гэж э ар ад ай  дуун й аа ундэйэлж э, энэ 
дуу бэш ээ.

Баян колхоз
Байсын ундэр модондо 
Барас хухы донгодоно,
Байгал далайн эрье дээрэ 
Баян колхоз толорно.
Сагдуул модоной оройдо 
Саран хухы донгодоно.
Саяан уулын хормойдо 
Сарюун колхоз толорно.

Дайнйаа ордентой, медальтай 
бусайан герой хубуудтээ 
магтаал
Хорин сонхоо яларуулкан 
Холбоо поездын гоё гээшэнь.
Хармаандаа орден яларуулкан 
Хомандир полкын гоё гээшэнь.
Жаран сонхоо яларуулкан 
Залгаа поездын гоё гээшэнь.
Захадаа петлицэ яларуулкан 
Замполит полкын гоё гээшэнь.
• •
Еохорой дуун
Огторгойдоо харахадам,
Одо мушэн яларна.
Олон зон соо харахадам,
Орден, медаль яларна.
Тэнгэридэ харахадам,
Тэргэд кара яларна.
Тумэн зон соо харахадам,
Туруушуулнай илгарна.

Д улм а Ц Ы Б И К О В А , 
багшын ажалай ветеран.

(«Б уряад  унэн»)
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Зула яагаад зохёохоб?
( Тукатай кургаалнууд  ̂

Минин багада naha iaii, томоотой, хун зондоо хундэтэй хун 
зула бадараадаг байгаа. Тиимэйээ мунеешье болотороо, зула 
бадараалгые нангин уйлэ гэжэ тоолодогби. Минин абга Ма- 
нибадарай Максар ехэ Ьузэгшэ хун Ьэн. Зула ямар байхаб, 
яагаад зула зохёохоб гэжэ бидэндэ заадаг бэлэй.

Хугшэн эжыгээ Ьуулшыи 
харгыда удэшэхэдее, зула 49 
хоног соо бухоежэрхингуй 
бадараахадамнай, ямар гоё- 
ор, бадма ленхобо сэсэг мэ- 
тээр Ьалбараа Ьэн гээшэб. 
Тэрэ зула хун зон хараад: 
«ЁЬотойл буянтай хугшэн 
байгаа даа», -  гэлдээ Ьэн.

ДасанЬаа залажа асарЬан 
арш аанаар гараа угаагаад, 
арюун хургаараа зулынгаа 
голыень томохо шухала. 
ДасанЬаа аршаан залажа 
асархадаа, хэдэн литр ам- 
Ьарта соо юулэжэ болохогуй. 
Багахан амйарта соо асараад, 
гэртээ амйарта соо сэбэр yha 
хээд, дээрэйээнь тэрэ аршаа- 
наа дуйааха хэрэгтэй. Тиигэ- 
жэ удаан сагта хурэхэ бшуу.

Зула тухай тайлбари Д. 
Цырендашиевай «Суугэлэй 
дасан» гэйэн ном соо олойон- 
доо ехэ баясаад, бугэдэндэ 
хундэтэй хунэй бэшэйэн энэ 
йайхан номйоо ундэйэлэн, 
энэ туйатай зубшэлнуудые 
бэшэбэб.

Зулынгаа голыень зааба- 
риин ёйоор haa, хушын на- 
риихан мушэр гу даа, угышье 
haa, хуша модоной нариихан 
зартагайгаар хэдэг байгаа. 
Хушаар хэЬэн зулын гол жэг- 
дээр носодог, найатынгаа 
голой хонхорто Ьуулгахада 
аятай байдаг. Хуша модон 
бэлээр олдохогуй. ТиимэЬээ 
хилгана убйоор голыень хэ
дэг юм.

Эндэ байал оорын гурим- 
тай юм. Х илганаяа туухэдээ,

узуур узуурынь илгажа, 
нэгэ тээшэнь харуулаад, 
эхилуулхэ шухала. Зулаяа 
зайажа байхадаа, Сумбэр 
уула шэнги ундэр болтогойш 
гэжэ уреэдэг. Мун мэдэхэгуй 
yuiaphaa, узуурыень доошонь 
зоожорхёод, иигэжэ уреэжэ 
байха таарамжагуй. ЭнээнЬээ 
байха хуреэгэй столбошье, 
гасуушье узуурыень еедэнь 
зоодог юм. Энэ хуреэ соом- 
ни баййан ухэр мал, тэжээЬэн 
амитан бухэмни еедэлжэ, 
дэбжэстэй байг гэЬэн удхатай 
юм.

Х илганаяа хубэнгеер нара 
зуб орёохо. Дэмы зузаан ху- 
бэн улуу, зулые тортогтуул- 
ха. Жэгдэхэн аад, нариихан 
гол томохо гэЬэн заабаритай. 
Голой узуур тоЬонЬоо дээ- 
шээ улуу гаргангуй, шиирын 
галйаа носоодог. Голой узуур 
гээшэ найатынгаа амйарйаа, 
хубооЬоо еедее ороойоной 
шэнээн хэмжээндэ гараад 
байха ёЬотой гэжэ минии 
М аксар абгамни хэлэдэг Ьэн.

Хубэн шэнэ байха ёЬотой. 
Хунэй гар хуреегуй, бор 
саргуй, жэгдэхэн, саб сагаан 
хубэн байха болоно.

Зулын TohoH
Ламанар хэлэхэдээ, ямар- 

тттье haa тойон болохо гэдэг. 
Ургасын тойон алишье та- 
лаараа таарамжатай аад, за- 
риманиинь тортогтой бай
даг. Муне© наймаагай ш ара 
тойо хэрэглэхэдэ болоно. 
Хайлуулйан ш ара тойон эр-

хим тойон гээшэ ааб даа. 
Суб субрэгыень Ьайса ту- 
наагаад, хэхые оролдохо. 
ХайлуулЬан тойоёо зулынгаа 
гол дээрэЬээнь юулэхэдээ, 
гун сагаан далай шэнги ехэ 
болтогой гэжэ уреэжэ сэдьхэ- 
хэ.

Зулаяа жэгдэхэнээр ба- 
дарааха хэрэгтэй. Пулэм- 
Ьалам гэжэ шэшэржэ бадарха 
ёйогуй. Энээниие ёро гэжэ 
тоолодог. ТоЬонЬоо, голйоо 
тиигэжэ болохо. Дан шанга- 
ар эмирэйэн гол Ьулаар но- 
сожо болохо. Мун тойоной 
ш анарйаа дулдыдажа магад. 
Энэ бадараайан зулымни 
гэрэл найа барайан хунэй 
Ьайн турэлее олохо харгы- 
ень гэрэлтуулхэ болтогой, 
янза буриин тамын зобо- 
лонто амитадай эндэйээ хо- 
дорхо харгыень гэрэлээрээ 
гиигуулэг гэжэ зальбарха 
шухала.

И лааЬа батаганаанай эл- 
бэг уедэ зулынгаа гол шэлэ- 
эр хамгаалха хэрэгтэй. Энэ 
галда эрбээхэй, элдэб илаайа 
батаганаан ниидэжэ ерээд, 
бурханай урда ухэжэ, шатажа 
хэбтээ йаа, буруу гээшэ ааб 
даа.

Эдэ дээрэ угтэйэн Ьургаал 
заабаринуудые мунее са- 
гай олохон лэ зон унэхеерее 
мэдэдэггуй байдаг. Зула яажа 
бадараахаб гэЬэн заншал са- 
хиха шухала ха юм даа, ами 
наЬанЬаа нугшэгшэдэй саа- 
шанхи харгы гэрэлтуулэгдэнэ 
гэдэг. Мун тэрэ хунэй урн 
Ьаданарай буян хэйэнэй нэгэ 
зуйл ха юм даа.

Цырегма САМПИЛОВА.
(Burunen.ru)
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Туухэ домогууднай мунввдэр
Сайханай табхарай нюусанууд

Сэнгэ РИНЧИНОВ

Захагуй ехэ Захааминай 
дайдада домог туухэтэ арша- 
ан булагууд, уула хаданууд, 
нютаг нуганууд олон даа. Тэ- 
дэнэй нэгэн эм домто урга- 
малнуудаараа, йормойотошье, 
арааташье, турууташье ан 
амитадаараа элбэг, узэсхэлэн 
гоёороо илгардаг, холойоо 
харахада, оройень сабшажа 
тэбхылгэжэрхийэн мэтэ домог 
туухэтэ йайханай Табхар уула 
юм.

Узэмжэтэ hнихап Сайха
най гол соо Сайханай Таб
хар холойоо тэбхыжэ хараг- 
да- даг. Хоёр тээйээнь Нарин, 
Сайхан горхонууд харьялан 
урдажа, хууейэн, хааяйан Хо- 
хюуртатай ниилэжэ, уйаяа 
саашань Зэдэ руугаа туудаг. 
Эдэ тургэн урасхалтай горхо- 
нуудай оёороорнь томо томо 
гнулуунууд дэбдеэтэй мэтэ, 
хун болон мориншье гаража 
шадахагуй, илангаяа уерлеед 
байбалнь, духэхэншье аюул- 
тай. Хадын энгэрнууд эридууд 
байгаалиин бутээжэрхийэн 
иимэл бухэ хэрэм хадаа оло- 
ной йонирхол татадаг. Нэ- 
гэл хажууйаань налуушаг 
тэндэйээл йайнаар хамгаалжа 
шадабал, хэдышье олон дай- 
садта диилдэхэгуй. Тиимэл 
хадаа энэ уула туухэ домогто 
оройон гэхээр.

Жэгтэй томо 
тогоон

Уулын орой дээрэ туйлай 
томо тогоон бии юм гэйэн 
зугаа уни холойоо зоной 
дунда дэлгэрэнхэй. Г азар
та булагдашайан тогооной 
эрмэгынь хараабди гэхэшье 
хунууд бии. Хэн, юундэ, яа- 
гаад иимэ томо тогоо яахаяа 
иимэ ундэр дээрэ гаргаа юм. 
Иимэ томо тогоон соо амба 
саршье, байтайан гуушье гу,

али хони ямаадые арбаад- хо- 
рёодоороншье шанажар- хиха 
ха юм. Хэндээ хэрэгтэй байгаа 
гээшэб? Эдэ болон бусадшье 
асуудалнууд олон тоото туухэ 
домогуудые бии болгон, ама 
дамжан, мунее хурэтэр ерэн- 
хэй.

Домогууд
Агуу Богдо Чингис хаан- 

тайшье холбодог, теэд дэл- 
хэйе эзэмдэхэ йанал бодол- 
той, йалхинтай урилдама 
тургэн бушуу сэрэг иимэ ехэ 
аш аа яахаяа шэрэхэб даа. 
М онголой талайаа бури- 
жа ерэйэн хонгоодорнууд 
асарйаншье гэлдэдэг. Угы, 
теэд, тургэн тэрьелжэ ябайан 
зондо тойбо болохо хундэ 
ашаан хэрэггуйл даа. Хон- 
гоодорнуудые барижа гэ- 
дэргэнь тэхэрюулээгуйшье 
йаа, зэмэ зонхынь йайса ам- 
суулха гэйэн хатуу захирал- 
татай Сеехэр ноёной гурбан 
зуун сэрэгэй абажа ерэйэн 
тогоон гэлсэдэг. Энэнь байа 
удхатайшье йаа, маргахаар 
лэ байна. Тургэн бушуу нам- 
нажа хусэхэ сэрэгтэ хундэ 
ашаан юундэ хэрэгтэйб, ямар

туйа болохоб? Эдэ бугэдые 
бодомжолоод узэхэдэ, нуудэл 
ажабайдалтай монголшуудта 
оройдоошье хэрэггуй хэрэг- 
сэл болоно.

Тиимэйээ будаадын ша- 
жанай ехээр дэлгэржэ, томо 
томо дасан хиидуудэй бариг- 
дахада, ехэ ехэ хурал мургэлэй 
уедэ олон зуун ламанарые, 
хэдэн мянган мургэлшэдые 
хооллуулха тогоон байгаа 
ёйотой гэлсэдэг. Лаб лэ энэ 
тогоое Санагын Даша-Пун- 
сэглинг хиидэй жиндагуудай 
захижа хуулэйэн тогоон гэжэ 
зарим хизаар ороноо шэнжэ- 
лэгшэд тоолодог. Эндэ байал 
хэдэн асуудалнууд гараад ерэ- 
нэ. Дасанда гэжэ унэхеер за- 
хяа йаань, энэ ушар ехэ уни 
болоогуй ёйотой. Санагын да- 
санай хугжэлтэ XIX зуун жэ- 
лэй хоёрдохи хахадйаа нааша 
гэжэ тоологдодог. Тиихэдэл 
долоон зуун лама хубарагууд 
тоологдожо эхилээ. Тэрэ уедэ 
йаа, тэрэ тогоон тиижэ хараг- 
дахаяа болитороо, газар доро 
орошохогуй йэн. Тиигээдшье 
дасанай захил йаа, олон зон
до мэдээжэ байха байгаал даа 
гэжэ йанагдана.
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Манжуурнуудтай 
тэмсэлэй уедэ

Эндэ уш00 нэгэ домог 
дурдая. Агуу Богдо Чингис 
хаанйаа хойшо Монголой 
хэдэн уе хаашуул Хитадые 
зонхилжо байгаа. Теэд еейэд 
хоорондоо хёморолдойоор, 
манжуурнуудта засагаа ал- 
даад, XVI зуун жэлйээ эхил- 
жэ, эхэ М онгол нютагаашье 
Манжа-Хитадай засаг доро 
оруулйан юм. Тиибэшье мон
гол арад зон Манжа-Хитадай 
дарлалтайаа сулеерхэ тэмсэ- 
лээ нэгэтэшье йуларуулаагуй. 
Арад зоноо тэмсэлдэ бодхо- 
ожо ударил ah ап Мандуухай 
Сэсэн хатан, Цогто тайжа, 
Арадай Аюуша, Хасбаатар, 
Даа лама баатарнуудай нэ- 
гэн Сэнгунжав болоно. За- 
рим бэшэгууд соо Чингунжав 
гэжэ бэшээтэй байдаг. Энэ со- 
лото баатар манжуурнуудай 
ехэ хусэндэ диилдэхэдээ, на- 
ашаа орожо, Оросой хасагу- 
удтай хэлсээ баталйан байгаа. 
Тиигээд лэ улэЬэн хэдыхэн 
сэрэгээрээ Ара М онгол руу 
гаража ерээд, Оросой хаса- 
гуудаар хэлсээтэй хадаа бата 
найдамтайгаар нааш аа гара
жа ерэйэн байгаа. Тэдэниие 
бариха, тиигээд удамаршыень 
амидыгаар шанажа саазалха 
гэйэн хатуу даабари манжа 
сэрэгуудтэ угт00- Энэ захи- 
ралтыень дуургэхын тулада 
туйлай томо тусхай тогоо аба- 
жа ябаЬап бололтой. Энээн 
тухай Захааминай «Ажалай 
туг» йониндо Санжайжаб 
Банзаранцаев Монголой 
уран зохёолнуудаар, илангаяа 
«Зурхэнэй хилэн» романаар 
ундэйэлжэ, йонирхолтойгоор 
бэшэйэн юм. «Буряад унэн» 
йониндо «Унгэрйэн зуун жэ- 
лэй агшан зуур» гаршаг доро 
Сэнгунжавай туйалагша, 
дэлхэй дээрэ эгээл ундэр хун 
гэжэ сууда гарайан, Захаа
минай Санагын уг гарбал-

тай, Хубсэгэлэй Сагаан Уур 
тоонтотой Ута Гомбо гэжэ 
алдаршайан, Монголой бэеэ 
даанхай гурэн болоходо, 
Богдо хаанай торгон сэрэ- 
гэй буридэлдэ орожо, хаанай 
оорынь йа-хюул-харуулшан 
баййан тухайнь фото-зураг- 
тайгаар гараа йэн. Туухэ соо 
монголнуудые Захааминай 
дайдаар мурдэжэ ябайан ман- 
жуур- нууд Сэнгунжавай ха- 
жууда ябадаг Ута Гомбын 
муреер алдангуй, тэдэниие да- 
хадаг байгаа гэжэ туурээгдэнэ. 
Ута Гомбын морёор ябаха- 
дань, ута хулнуудынь ун- 
жылдан йанжахадаа, газара- 
ар шэргуусэлдэжэ, онсо мур 
улээдэг байгаа ха юм.

Сэнгунжав тэрьедэжэ яба- 
хадаа, Сайханай Табхар дээрэ 
сэрэгээ тогтоожо, дайсадаа 
угтахаар зэйэжэ, нэгэ сэрэг- 
шэеэ хасагуудта дуулгахыень 
эльгээбэ. Теэд хара буума- 
ар йалхи шуурган ехээр буу- 
жа, тэрэ сэрэгшэ Захааминай 
бартаа тайга соо зуг шэгээ 
алдажа теереэд, хэдэн хоног 
тэнээ. Арай голтой ха- са- 
гуудые оложо дуулгахадаа, 
хожомдойон байгаа. Хасаг 
сэрэгэй Сайханай Табхарта 
ерэхэдэнь, шуйата байлда- 
ан унидэ унгэршэйэн, хадын 
оройдо гансал томойоо томо 
тогоон лэ хэбтээ.

Сайханай Табхарта хоро- 
йон бодхуулнуудые дайлажа 
хоморгондо абаад, ударидаг- 
ша Сэнгунжавые амидыга
ар шанахаяа томо тогоогоо 
Сайханай Табхарай оройдо 
гаргажа бэлдээд байхадань, 
манжуурнуудта шэнэ захи- 
ралта ерээ гэхэ: Сэнгунжавые 
амидыгаар барижа абаад, гэ- 
дэргэнь нютагтань асарха. 
Тиигээд тамалжа баадхаха: 
буруугаа, алдуугаа мэдэрнэб, 
зон зургааниие буруу тээшэнь 
дахуулааб гэжэ угынь абажа, 
арад зоной урда оороорнь 
хэлуулхэ гэйэн байгаа. Тии-

хэдээ удаан тамалжа алаха 
сааза хэрэглээ: арйа мяхы- 
ень амидыгаар шулажа, араг 
яйандань амин голынь лэ 
улээжэ туляахадаа, Хитадай, 
Монголой эгээл шэлдэг бэрхэ 
эмшэдые асаржа, сагйаа урид 
амяа табижархихагуйгеернь 
харуулжа, эмнуулжэ байгаа.

Тиимэйээ тогооншье хэ- 
рэггуй боложо, хада дээрэ 
орхигдошоо ха юм. Пуул- 
шынхиеэ тэмсэлдэйэн энэ 
уулаяа бодхуулшад: «Сай- 
ханшье йаа, табхар уула бай- 
балши даа», -  гэйэн гэлсэдэг. 
Энэ домог туухэ унэншэмоор 
гэжэ йанагдана. Иимэ жэгтэй 
томо тогоо юундэ нуудэлшэ 
монголнууд шэрэжэ ябахаб, 
ушоо уулын ундэртэ гаргажа? 
Харин захиралта доро ябажа 
йурайан хитадууд лэ дээрэйээ 
угтэйэн захиралта жэншэдгуй 
дуургэжэ ябаа гэжэ баталма- 
ар.

Домогуудай
муреер

1962 ондо Санагын дун- 
да йургуулиин буряад хэлэ 
бэшэгэй багша, поэт, хизаар 
ороноо шэнжэлэгшэ Аюша 
Доноев «Эдир аяншалаг- 
ша» булгэмэйнгее шаби- 
нарые абаад, хуушанай ан- 
гуушан Дымбуу таабайтай 
Сайханай Табхарые шэнжэл- 
хэеэ гарайан юм. «Эсэгын 
ехэ дайнай урда тээ агна- 
жа ябахадаа, энэ уула дээрэ 
газарйаа 15-20 см. дээшэ ха 
рагдажа баййан томо тогоо- 
ной эрмэг хараа йэм. Дундань 
залуухан хуша ургажа бай
гаа», -  гэжэ ангууша таабай 
ухибуудтэ хеерэжэ ябаа. Х а
дын оройдо бэхилэлтэнууд 
мэтэ ябталаатай шулуунууд, 
малтаатай яаманууд хараг- 
даа, тэдээн соогуур годли, 
жадануудай зэбэнууд, тумэр 
туудэгэй тугдэрхэйнууд, гэн- 
жэнуудэй YeHYYA ГЭХЭ мэтэ 

(Ургэлжэлынь 12 нюурта).
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юумэд заа-зуу олдоо йэн. 
Теэд тогооной хэбтэйэн газар 
харуулхаяа убгэн ангуушан 
тэбшэжэ: «Ай даа, мунее бо
лотор газар руугаа ороо юм 
бэзэ. Ургаса ногоогоор, модо 
шулуугаар дарагдаа хаш даа, 
харагданагуй», -  гэжэ хэлэ- 
эд, эднршуулые бушуу буул- 
гахые оролдоо. Сэсэн таабай 
эдэ багашуул дэмыдэ газар 
йэндэжэ, гай татахадаа боло- 
хо гэжэ h ап ah ап байгаал даа. 
Тэдэ ухибуудэй дунда Тог- 
тохо Цыренов ябалсайанаа, 
хожомынь энэ домог туухэтэ 
тогоое заатагуй олохоб гэжэ 
сэдьхээ Нэп.

Чингис хаантай 
холбожо...

Тэрэ гэйээр олон жэл ун- 
гэрее. Тиибэптъе Тогтохо Ц ы 
ренов йанайанаа табин-гуй, 
Сайханай Табхар тухай туухэ 
домогуудые суглуулжа, убгэд, 
хугшэдеер хеерэлдэжэ ябаа. 
Нэгэ домог эндэ дурдая.

- Нэгэтэ Чингис хаанай 
булэг сэрэгшэд дайсадта нам- 
нуулжа ябайанаа, Сайханай 
Табхар дээрэ гаража, бэеэ 
хамгаалйан байгаа. Тиигээд 
йуни доошоо буужа, нойр- 
мог дайсадтаа гэнтэ доб- 
толжо усадхайан гэхэ. Ами 
найыень абарйан энэ хадаяа 
Сайн Табхар гэжэ нэрлээд, 
уулын оройдо йуни абаагуй 
томо тогоогоо орхийон юм 
гэлсэдэг, -  гэжэ 1928 ондо 
турэйэн, Утаата нютагйаа 
гарбалтай Цырен-Дулма Дар- 
маева хеерее йэн. Тэрэ бага- 
даа гэртэхинтэеэ Хохюуртада

хамтын ажахын мал харадаг 
байгаа. Тэрэ уедэ томо тогоо
ной эрмэгыень харайанаа ии- 
гэжэ хеерее:

- Тэрэ тогоон урдандаа ма- 
най хэрэглэдэг тогоонуудйаа 
арбаад дахин ехэ юм бэзэ. 
Газарйаа бултайгаад харагда- 
даг эрмэгынь айдхатай ехээр 
узэгдэдэг йэн. Ехэл гайхагша 
йэмди.

Эрдэмтэдэй
экспедици

Нилээн мэдээ абайан Тог
тохо хизаар ороноо шэнжэ- 
лэгшэдээр, эрдэмтэдээр уул- 
заба, аймагай, республикын 
йонинуудта бэшэбэ. Тиигэжэ 
нилээн ажал ябуулагдажа, 
2004 ондо «Уулын уладай 
уулзалга» найрые эмхидхэл- 
гын уедэ Сайханай Табхар 
уулые шэнжэлхэ республи- 
канска экспедици эмхидхэг- 
дээ бэлэй. Майн 31-дэ М ат
вей Хангаловай нэрэмжэтэ 
туухын музейн археолог-па
леонтолог Л.Г. Ярославцева, 
Буряадай эрдэмэй тубэй эр- 
дэмтэ Н.В. Именохоев, Ун- 
гар уласай (Венгриин) эртэ 
урдын хунну арадай туухэ 
шэнжэлэгшэ эрдэмтэ (Унгар 
уласай мунеенэй арад зон 
хунну арадйаа уг гарбалтай 
юм гэжэ тоологдодог), рес
публикын геологиин удари- 
далгын хорооной туруулэгшэ 
П.А. Рощектаевай захирал- 
таар Северобайкальскйаа 
эльгээгдэйэн тумэрэй зуйл- 
нуудые элируулдэг оньйотой 
ашагта малтамал бэдэрэгшэ 
гээд, Захааминай хизаар оро
ноо шэнжэлэгшэдэй булэг до-

могто уулада гарахаар зорёо.
Сайханай Табхарай орой- 

гоор ябажа шэнжэлйэн эк
спедици нэгэ хэды зэбэ, 
йомонуудйаа ондоо юумэ 
олоогуй гэбэшье, урдандаа 
энэ байгаалиин гайхамшаг- 
та бэхижуулгэ дээрэ дайн 
байлдаануудай боложо бай- 
йаниие бодотоор гэршэлээ. 
Теэд домогто тогоон тии- 
хэдэ олдоогуй. Тиигэбэ- 
птъе тогоон бии гэжэ батаар 
этигэдэг Т огтохо Цыренов 
йанайанаа орхёогуй, дахин 
дахин хунуудээр уулзажа 
хеерэлдэнэ. Утаатын Алек
сандр Гундуев 1987 ондо то 
гооной амйарай эрмэг хараа 
йэм гэнэ. Санагайаа угтай 
Гармажаб Бундашинов байал 
йаяшаг Сайханай Табхарай 
ороййоонь таба-зургаан метр 
дорохоно баруун хажуудахи 
табсан дээрэ тогооной эр
мэг харайанаа баталаа йэн. 
Досоойоонь ундэр томо хуша 
ургажа байгаа. Тэрэ тэмдэгэ- 
эр оложо боломоор гэжэ тэдэ 
хоёрой зугаагаар ойлгохоор.

Тиибэ яабашье, домогто 
тогоое заабол олохо, малта- 
жа гаргаха гэжэ Тогтохо Цы
ренов оролдоногуй. Тэрэнэй 
йанаан хадаа урданай домог 
туухэнууд мнил хэлэгдээ бэшэ, 
хуу ундэйэтэй юм гэжэ батал- 
ха йанаан ха юм. Энэ унэхеер 
узэсхэлэн йайхан уула домог 
туухэдэ орохоороол ороо гэжэ 
баримта олохо, тиигэжэ олон 
зониие йонирхуулха, хизаар 
ороноо шэнжэлэгшэдэй, аянша- 
лаг- шадай йонирхол туруулхэ 
гэйэн эрмэлзэл мун даа.
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