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«Эрэлхэг Иэершэн -  энхэргэн дангина»

Июниин 12-до Захааминай аймагта Сур- 
харбаан-2015 боложо унгэрбэ. Жэлын жэлдэ 
унгэргэгдэдэг буряад арадай эгээл дуратай 
йайндэр олон зониие суглуулжа, йонирхолтой 
мурысеенууд унгэргэгдэдэг.

Энэ жэлдэ аймагайнгаа зунай найрай 
программа захааминаархин улам ехэ дэлгэ- 
рэнгы болгожо, шэнэ йонирхолтой наада- 
нуудые эмхидхэбэ. Н ютаг бухэнэй булэгууд 
Дутэлуурэй М оййото ерэжэ, бэлиг шадабари- 
яа, хусэ ш адалаа туршалсабад.

Энэ жэлэй Сурхарбаанай программа- 
ар «Эрэлхэг йэершэн -  энхэргэн дангина» 
гэйэн ш оу-харалга унгэрбэ. Энэ мурысеендэ 
Хамниин, Утатын, Хуртагын, Бортын, 
Дутэлуурэй, Улэнтын, Далахайн, Сана- 
гын, Хужарай, Ехэ-Сахирай, Енгорбойн, 
Улэгшэнэй ба Закаменск хотын уян нугархай 
дангинанууд б а зориг ехэтэй бухэшуул ха- 
баадаба.

Хоер йэершэд ба нэгэ дангинайаа буридэ- 
йэн булэгууд еед тухайгаа йонирхолтойгоор 
хеерэжэ угэбэд. Эгээл хухюу согтой этно- 
визиткэ Закаменск хотын команда харуул- 
жа, харагшадые йонирхуулба. Дутэлуурэй 
хабаадагшад хоер хэлэн дээрэ еед тухайгаа 
хеерэбэ, харин Борто нютагайхид буряадай 
ёохорой хэйэг харуулаа.

Пэер ш аалганай мурысеендэ абайаар ху- 
халха хабаадагшад усеен байба. Хоёрдохи 
кругтэ Дутэлуурэй ба Ёнгорбойн бухэшуул 
йэернуудээ хухалжа шадаба. Еурбадахи 
эрьесэдэ Хуртагын, Санагын ба Хужарай 
бухэшуул йэернуудээ хухалба. Тиигэжэ, 
дурбэн хубууд финалда орожо, Хуртагын 
Олег Кутанов шалгарба. Дутэлуурэй Энхэ 
Эрдынеев 2 йуурида, Санагын Хэшэгтэ Бад
маев 3 йуурида гараба.

Худэр бухэ эрэшуулэй хусэ ш адалаа тур- 
шалсажа байха уедэ сэбэр йайхан басагад 
шадал бэлигээ харуулаа. Тэдэнэй дунда Зака

менск хотын Дарима Бадмажапова туруулбэ.
Энэ мурысеенуудэй хамтын дунгеер 

Дутэлуурэй команда туруулжэ, санагаархин 
2 йуури, Закаменск хото 3 йуури эзэлбэ.

Соёлма Бальжурова,
манай корр. 

Анна Агафоновагай фото.
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( Дуулаябди

Ямар наадан Иайхан бэ?
• •

Еохор наадан Иайхан даа...
Буряад турэл дайдадамнай ямархан- 

шье буланда ёохор наада мэдэхэгуй зон 
байхагуйл даа. Хэрэ урдын carhaa хойшо 
ёохор наадан буряад зоной эгээл дуратай 
аялга дуун ха юм даа.

Х у д ввгэй  аж алш а зон  о рой хон  
худэлм эрий оон  бусаад , бэеэ тэни илгэн- 
ш ээ, эсэйэнээ т а р а а л га н ш а а  уур сай тар  
ёох о р о й  дуу хаял сад аг  б ай гаал  даа . Га- 
зар -га за р ай  ёо х о р о й  дуунууд хоо р о н д о о  
и л гаатай ш ье  h aa , удха м а я га а р а а  адлиш у- 
ул байха. Е хэнхидээ ёохор  н а ад ан  эхил- 
хэдээ: «Е ры т, оры т, ёо х о р то о , ёохор  н а 
ад ан  хууш араа, хууш арй ан и и н ь ш энэлж э, 
ш энэ ёохор  х атарая» , гээд  нэгэ хонгёо  
дууш ан ай  эхилхэдэ бэш энь дэм ж элсэж э 
духэри гтэ ородог. М ан ай  н ю тагай  ёо х о 
р ой  дуунууды е тан ай  й о н о р то  йэргээхэ 
хусэлэнтэйб.

Ямар сэсэг Иайхан бэ? 
Ягаан сэсэг Иайхан даа. 
Ямар наадан Иайхан бэ? 
Ёохор наадан Иайхан даа.

*

Сагаан пулаад байбашье,
Сасаг у гы муухай юм. 
Сасуутан нухэд байбашье, 
Сэхэеэ хэлэхэгуй муухай юм.

Улаан пулаад байбашье,
Угалза у гы муухай юм.
Унаган нухэд байбашье,
Уулзаха у гы муухай юм.

Зузаан пулаад байбашье,
Зураг у гы муухай юм. 
Заахапкаа нухэд байбашье, 
Зугаа у гы муухай юм.
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Холокоо ерэкэн поезд 
Хойноо -  урдаа сигналтай. 
Xoimohoo ерэкэн ахаймнай 
Хоолой соогоо сигналтай. 

Аласкаа ерэкэн поезд 
Ара -  убэртвв сигналтай. 
Айлшаар ерэкэн ахаймнай 
Аман соогоо сигналтай.

Боро пальто боёндоо (богонидоо) 
Булан тээшээ шэдуулээ.
Баабайн хубуун гологдоо,
Наадан дээрэкээ намнуулаа

Хора пальто боёндоо,
Хаяа тээшээ хаюулаа.
Хариин хубуун гологдоо,
Хат ар дээрэкээ намнуулаа.

Солдат сабхиин шэнэдэ 
CahciH ходо байкой даа.
Сарюун нухэдэй залууда 
Наадан ходо байкой даа.

Булгайр сабхиин шэнэдэ 
Бороон ходо байкой даа.
Баран нухэдэй залууда 
Наадан ходо байкой даа.

Хороом сабхиин шэнэдэ 
Хура ходо байкой даа.
Холшор залу у ябахада 
Хат ар ходо байкой даа.

Сагаан мунгэн самоварной 
Согтой ходо остоолдоо. 
Сайхан турэкэн дуухэймнай 
Суутай ходо наадандаа.

Халуун мунгэн самоварной 
Хввтэй мунгэн остоолдоо.
Хуухэн турэкэн дуухэймнай 
Хухюутэй ходо наадандаа.

Ангарынгаа оёоркоо 
Алтая шулуу бэдэрэе,
Алаг сээжын оёоркоо 
Аятай зугаа бэдэрэе.

Сэлэнгынгээ оёоркоо 
Сэгээп шулуу бэдэрэе,
Сэбэр сээжын оёоркоо 
Сэнтэй зугаа бэдэрэе.

Нютагни
Аяар холокоо нютагни, шамдаа,
Айлшалан холокоо ерэнэб даа.
Аялга дууханаа таталан замдаа,
Амархан мэндэеэ хургэнэб даа.

Нютагни, найдални, тоонтомни, 
Намайгаа эльгэлэн угтыш даа.
Наранай туяагаар эльбэн жэгныш, 
Накандаашье мартангуй ябахаб даа.

Зурыкан харгыгаар дабаан дээрэкээ 
Зэнхын харагдаа Зэдэ голни.
Зурхэмни баясаад сохилнол сээжэкээ 
Заахапайм тоонто -  альган дээрэмни.

Нютагни, найдални, тоонтомни, 
Намайгаа эльгэлэн угтыш даа.
Наранай туяагаар эльбэн жэгныш, 
Накандаашье мартангуй ябахаб даа.

Баян байгаалиин унгэтэ зурагууд 
Баясуулан байна элдэб колонгоор.
Байзыш, анхарыш гэкэндэл сэсэгууд 
Бадарнал хоншуу сорьёод тургввр.

Нютагни, найдални, тоонтомни, 
Намайгаа эльгэлэн угтыш даа.
Наранай туяагаар эльбэн жэгныш, 
Накандаашье мартангуй ябахаб даа.

Гэшхэлжэл ябанаб, буусаяа тойроноб, 
Гунгэнэнэб маани унэн зурхэнквв.
Гансахан тоонтоёо уяран досоокоо 
Гороолон нора зуб мургэнэб.

Нютагни, найдални, тоонтомни, 
Намайгаа эльгэлэн угтыш даа.
Наранай туяагаар эльбэн жэгныш, 
Накандаашье мартангуй ябахаб даа.

Аян замдамни нютагайм кахюукад 
Алдангуй харалсажа байг лэ даа.
Арюухан аршаангаар суршэн урдакаам 
Ашота канааемни арюудхаг лэ даа.

Нютагни, найдални, тоонтомни, 
Намайгаа эльгэлэн угтыш даа.
Наранай туяагаар эльбэн жэгныш, 
Накандаашье мартангуй ябахаб даа.

3. Цыдемпилова,
Ёнгорбой нютаг.
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( Заншалнууд )
Удхаяа алдаагуй ёЬо 
гуримуудые сахиха шухала

Буряад арадаи ёпо заншал сахихада, ехэ хушэр мэтээр 
Ьанагдана. Ямар олон Ьургаа.шуудгай арад гээшэбибди? Яажа 
эдээниие толгойдо хадуужа, алхам бухэндее бэелуулжэ ябаха 
гээшэб? Иимэ асуудалнуудые намйаа манай «Буряад унэн» со- 
пип уншадаг зарим зон асуудаг. Хаража узэхэдэ, номой ёйоор 
бэшэгдэйэн Ьургаалнууд ехэ хушэр, ойлгохооршье бэшэ, ямар 
бэ даа ондоо ажабайдалйаа абтайан мэтээр йанагдана. Теэд 
энэмнай тиимэшье хушэр юумэн бэшэл даа.

Нялха нарай найанйаань 
ажабайдалдаа иигэжэ боло
хогуй, тиигэхэдэ сээртэй, ии- 
гэбэл, буянтай гэжэ Ьэмээхэн, 
аргааханаар, ееры нгее жэ- 
шээгээр харуулан йургажа 
ябахада, буряад ухибуунэй 
сэдьхэлдэ ёйотойл угсаата- 
най нангин Ьургаалнууд тон 
бэлэхэнээр, юрын тэдыдэ 
ухаандань хадуугдаад, ажа
байдалдаа ходол хэрэглэжэ, 
сахижа ябагдана ха юм даа.

М анай хэблэлэй эдэ хуу- 
даЬануудта «ЁЬо заншал» 
гэЬэн гарш агта толилолго- 
нуудые бэлдэхэдэ бэлэн бэшэ. 
ЁЬо заншалай дундаршагуй 
баялигтай зон ехэ усеерее. 
Муне© уеын убгэд, хугшэд Со
вет засагай хумуужэмэлмууд 
Ьэн туда, угсаатанайнгаа 
ёЬо заншал бусахагуйгеер 
алдажархёо. Зарим нэгэ Ьур
гаалнууд мунее уеын байдал- 
да таарахагуйгеер хуушараа. 
Эдэ бугэдые тэмдэглээд, ун- 
шагш адтаа хандажа, мэдэ- 
хэ болон дуулаЬан Ьонин 
Ьургаалнуудые бидэндэ дам- 
жуулыт гэжэ гуйнабди.

Мэдээжэ буряад бло
гер Намжилма Н анзатовна 
Бальжинимаевагай «Мунгэн 
тобшо» гэЬэн сайт соо ехэ 
Ьонин ёЬо заншал тухай 
мэдээсэлнууд табигдадаг. 
Энэ удаа харахадамни, Сог- 
то-Хангил нютагай Светлана

М ахабадаровагай бэшэЬэн 
Ьургаалнууд табигдаатай 
байгаа. Тэдэ Ьургаал заншал- 
нуудынь доро угтэнэ.

Айлда орохо онсо 
ёЬо заншалнууд 
байдаг
Айлда орожо ябаЬан хун ай- 

лай газаа байЬан дээЬэ, hyp, 
ташуур, урга дээгуур алхаад 
гарадаггуй. Гэрэй эзэн хун 
орожо ябаЬан айлшандаа 
уудээ баруун гараараа нээжэ, 
зуун гарайнгаа тохоногые 
нугалжа, «Орожо хайрлагты» 
гэжэ уридаг.

БуЬэтэй хун буЬэдее 
зууЬэн хутагаа буулгаад, айл
да ородог. Айлшан хун айлда 
ороходоо, хэды алхам урид 
хоолойгоо зайажа, дохёо 
угэжэ, уудэ тоншонгуй оро
дог Ьэн.

Зуун хулеерее алхалжа 
оробол, юумэеэ абхуулха, 
угэ алдаха, хэрэлдэхэ гэЬэн 
удхые элируулдэг. Айлда дэ- 
эрэхи хубсайанайнгаа шаг- 
тануудые ш агталаад ородог. 
Хонохогуй байбал, оройон 
хойноо малгайгаа тайлажа 
харайан газарта табихагуй. 
Айлшан хун айлай богойые 
алхажа оройон хойноо мэн- 
дэшэлдэг, газаа мэндэеэ хэлэ- 
жэ болохогуй.

Айлшанай ерэхэдэ, урда-

Ьаань унэЬэ, хог шорой хама- 
жа ябажа гарахагуй, угаадайа 
сасахагуй.

Бурханда нэн T y p Y Y H 
шутэхэ

ЕрэЬэн хун заажа угэйэн 
лэ Ьууридань hyyxa, эндэ тэн- 
дэ ошожо Ьуужа болохогуй. 
Айлда ороод, эрэ хун бару
ун талада, эхэнэр хун зуун 
гар талада hyyxa. Пуухадаа, 
уудэ талынгаа хулые нугал
жа hyyxa. Энэнь тэрэ айлда 
олзо омог ехэтэй байхые, али- 
баа муу уйлые холодхохые 
хусэнэ. Аба эжындээ ерээд, 
шутеендэнь (бурхандань) 
мургэдэг, ябаха дээрээ байал 
мургэдэг. Ехэ бурханда, лама 
багшада гурба дахин, убдэг 
дээрээ Ьуугаад мургэдэг.

Аяга сай барин 
хундэлхэ ёЬо гурим

Айлшанай ерэхэдэ, хуу- 
гэдээрээ сай барюулдаг, угы 
гэбэл, гэрэй эзэн еврее сай 
баридаг. Айлшанда сай, архи, 
айраг гэхэ мэтые аягалхадаа, 
аягын досоо талые нара зуб 
эрьежэ байхаар бодожо ая- 
галдаг. Сайгаа аягалхадаа, 
дан дуурэн бэшээр аягалха- 
да hai'ni. ЕрэЬэн хун аягатай 
сайе хоёр гараараа хундэлэн 
абаад, зуун гарайнгаа альган 
дээрэ оёороорнь табяад, ба
руун гараараа хамйан барижа 
хундэлэл узуулдэг юм. Гэрэй 
эзэн айлшадтаа «табагйаа ба- 
ригты» гэжэ хэлэхэ, хундэлхэ 
ёйотой. СайЬаа зуун гарайн
гаа нэрэгуй хургаараа ургеед, 
ама хурэдэг. Ургэхэдее гал- 
да, нютагтань, заяашадань
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зорюулна. Аха хун табагйаа 
урид Налгай гарайнгаа аль- 
гые дээшэнь харуулан, дунда 
хурган эрхы хоёроороо табаг- 
тань хурэжэ (зуун гараараа) 
халта ундыгеед абажа, ама 
хурэдэг. Айлшан нэн туруун 
урмэнйээ амсадаг. Тиимэйээ 
урмэ бухы эдеэнэй дээрэ та- 
бидаг ёЬотой. Эдеэнйээ эди- 
жэ байхадаа, амаараа дуурэн 
хээд, багтаажа ядажа байжа 
эдихэгуй. Айлшан аягын оё- 
орто сай улеехэгуй. Хундэ ху- 
тага, халбага, йэрээ угэхэдее, 
эшэ талайаань харуулаад 
угэхэ. Пээр, убсуу хэшэглэхэ- 
дээ, хунэй нюур руу, толгой 
руу харайан талаарань таби- 
ха. Мун лэ эдийэн хун тэрэл 
талайаань эдихэ гэхэ. Бухэли 
мяха шанахадаа, шулэндэнь 
дабйа хэдэггуй. Хун еейэдее 
дабйалдаг. Юумэ отолходоо, 
хутагынгаа эриие хун руу 
харуулаад отолхогуй. Мяха 
хундэлэн отолжо хэршэхэгуй. 
Мяха эдихэдээ, хуугэдэй бай- 
гаа йаань, нэн туруун хуугэдтэ 
хэшэг гээд угэдэг.

Бухы юумэн (-и-)рын 
удхатай байдаг

Хуугэдэй шэнэ ху б call а 
умдэхэдэ, yhee абхуулхада, 
айлда оруулха. Айлшан ерэ- 
хэдээ, айлда угэхэ бэлэгтэй

байбал, ерэмсээрээ угэдэггуй, 
ябахадаа угэдэг заншалтай. 
Харин золгожо ерээ haa, зол- 
гон тэрэнээ барюулха. Айл- 
шанда бэлэгээ барихадаа, 
эзэн хун эрэ хундэ, эхэнэр хун 
эхэнэртэ баридаг гуримтай. 
Хуугэд будуун зоной урдуур 
гарахагуй. Хуниие хундэлйэн 
хун ямаршье хунэй урдуур 
гарадаггуй. Халуун сай, эдеэ
нэй боложо байхада, орожо 
ерэйэн хуниие ехэ азатай, 
йайн хун гэжэ тоолодог. То- 
гоо, сагаа нэрэжэ байхада 
оройон, ерэйэн хуниие сагаан 
муртэй, урагшатай хун гэжэ 
тоолодог.

Гал гуламта 
хундэлхэ нангин ёйо

Галай тулеэн дээрэ эхэнэр 
хун йуухаяа сээрлэхэ. Ямар
шье хун гэртэ гу, али газаа 
йуухадаа, хормойгоороо ху
ле© хушаад йууха. Хуле© хул 
дээрээ хээд йуудаггуй. Энэ 
хадаа угырнэб гэхэ шэнжэ- 
тэй. Галдаа еехэ, шара тойо, 
мяха гэхэ мэтые ургэжэ боло- 
хо. Харин йу ургэхэгуй. Галай 
эзэн нюдэн йохор болохо гэ- 
дэг. Харин йуеэ газаа ургэдэг 
ёйотой. Сайн амйарта, гусэ 
уудэн руу хоолойгоорнь ха
руулаад табихагуй. Гал дээрэ 
сай, эдеэ хоол хэхэдээ, тогоо-

гоо баруун хойшонь улэ мэдэг 
хазайлган табидаг.

Сай ургэхэ тухай
Архи уудаггуй хунэй 

нэрэгуй хургаараа сэржэм гур- 
ба ургеед, угэ хэлээд, аягаа бу- 
саан угэхэдэнь болохо. Архи 
ургэхэдее: «Хухэ тэнгэри ам- 
галан байг, хурьйэтэ дэлхэй 
амгалан байг, хун зон амгалан 
байг», -  гэжэ ургэхэ.

Гэрэй эзэн эхэнэр хоол 
сайнгаа дээжые айлшанда та- 
бихынгаа урда гэрэй эзэндэ 
угэдэг. Гэрэй эзэнэй угы йаа, 
дээжыень аяга соо улээдэг. 
Бурхантай байбал, дээжыень 
бурхандаа ургэдэг. Сайнгаа 
дээжые уула хангайдаа, бур- 
хан шутеендее ургэдэг. Ехэн- 
хинь эхэнэр хун ургэдэг.

Пун дээрэ уйа хэдэггуй, 
уйан дээрэ йу хэжэ болохо. 
Аягын оёорто сай, дээрэнь 
уйа, тон йуулдэнь йуеэ хэдэг 
ёйотой.

Айлда, малда хулгайн оро- 
бол, эхэнэр хун гу, али хуугэд 
тогоогоо ханхинуулха. Энэ ха
даа хулгайшанай мурые хар- 
луулха гэйэн хэрэг. Мурынь 
харлаад, олдохо, баригдаха 
гэйэн удхатай.

Цырегма САМПИЛОВА,
(Burunen.ru)



6 нюур «Ажалай туг» 2015 оной июниин 26

( Дурдалга ^
Дайн дариин утаан соо
Дайнай ветеран Бадма Раднаевич Раднаевай 
Совет армида алба гаракан ту хай

(Ургэлж эл).
«Второй расчёт на НП!» 

гэйэн захиралтын йуулээр 
батарейн командир гуйжэ 
ерээд, гарым барина, харин 
минии расчёдой сэрэгшэдэй 
хулынь газарта хурэхэёо бо- 
лишонхой, тэрэ ундэр эгсэ 
губе© еедэ гуйлдэжэ гараад, 
хажуудамни зэргэлээд зогсо- 
ходонь:

- Захиралта дуургэгдэбэ! 
- гэжэ сэрэгэйнгээ ноёдто хэ- 
лэбэб.

Генерал-полковник ко- 
мандованиин талайаа баяр 
баясхаланиие хургеед:

- Расчёту дать недельный 
отпуск, гэбэ. - Объявить 
благодарность командиру 
батареи и присвоить ему оче
редное воинское звание!

Тиигэжэ hail и бууда- 
жа, ушее дурбэн йомоёо 
гаргангуйгеер, гамнажа, 
хиналта хэйэн болобо гээ- 
шэбди. Иимэ уладые тэрэ 
дородоо казармадамнай 
орууланшьегуйгеер, буугым- 
найшье ондоо сэрэгшэдтэ ар- 
шахые даалгаад, машинада 
йуулгаад, палаатха, унталга, 
8 хунэй хупэЬэ тээгээд, нэгэ 
нуурай захада абааш ажа 
буулгаа. Долоон хоног соо 
юушье хэнгуйгеер, эдеэд, ун- 
таад лэ хэбтээ йэмди...

Командир бухэн оорынгое 
сэрэгшэдтэ (расчёдто) по- 
литзаняти хэхэ. Ленинскэ 
тайалга соо нэгэ ехэ карта 
ханадаа улгеед, углеедее Со- 
винформбюрогой мэдээсэл 
радиогоор шагнаад, хаана, 
ямар хото, станци манайхин 
абааб, ямар yha гаталжа га-

рааб гэжэ байжа улаан туг- 
хануудые карта дээрээ хадха- 
жа, тэмдэглэжэ, хэзээ дайнай 
дуурэхые хулеэжэ ядажа бай- 
хабди. Тгшйээр байтарнай 
одоол Илалтамнай хурэжэ 
ерээ бэлэй...

Илалта
Тэрэ 1945 оной май йарын 

9-эй уд.эр Ил алтын ерэхэ- 
дэ, ехэ баярай митинг ман
да болобо, наркомовско 100 
грамм гээтттые туруушынхиеэ 
уужа, тэрэ удэрые амар- 
жа, хухилдэжэ, уйлаха улад 
уйлалдажа, дуулалдажа
унгэргеебди. Кино казарма 
соомнай асаржа харуулаа 
йэн.

Он жэл унгэржэл байна... 
Теэд тиихэдэ хуби заяандам- 
най болойон уйлэ хэрэгуудые 
мартахын аргагуй. Уйд- 
хартай, гашуудалтай тэдэ 
удэрнуудтэ дахин-дахин 
йанаандаа бусанаб...

1944 оной зунай нэгэ удэр 
старшинамнай: «Нухэртнай 
найан болошоо», -  гэжэ хэлэ- 
бэ. Зэмхымнэй хубуун Аюров 
Будамнай батарей соогоо бэ- 
шээшэн байгша юм йэн, го- 
ёор бэшэхэ, зурахашье, нюр- 
гаар дунда зэргэ, будуун хара 
шарайтай, туб-тухэреэн ню- 
дэтэй. Унэшхэнгуйгеер, сан- 
частьда ошожо харайамнай, 
нухэрнэй найа барашанхай, 
ёйоороо хэбтээ, ондоошье 
болойон юумэн угы. Тэрэ 
утлое сугтаа эдеэлээд, ма- 
найнгаа похоодто ябаха гэ- 
хэдэ, Будамнай санчастьда 
ошохомни гэйэн юм. Ехээр 
убдеебшье гээгуй. Хайшан

гээд, юун дээрэйээ найан бо- 
лооб гэжэ асуухадамнай, сэ- 
хынь хэншье хэлэжэ угоогуй 
йэн. Углеедэрынь фургон- 
до хоёр мориёо хуллеед, би, 
М анхир, Будажаб, Бимба 
дурбэн хайрата нухэрее Чой- 
балсан хотын худее табидаг 
газарта абааш ажа хадагалаа 
йэмди...

Япон дайнай захалхын 
урда тээ батарейдэмнай эм- 
шэд ерэжэ бэе махабадыем- 
най шалгаад, Будажабым- 
най ондоо частьда, Хэрлэн 
голой хойто талада, ябуул- 
ба. Нухэрэмнай мантайгаа 
хаа-яа харалсаха, тэндэнь 
огород ургуулха, мал юумэ- 
нтье баригша йэн. Холо по
хоодто ябажа шадахагуй, 
хундэ ажал хэжэ болохогуй 
хадань, манйаа нухэрыемнай 
йалгаайан байгаа ту даа.

Манжуурай хилэ 
тээшэ

Улэйэн бидэнэр албаяа 
саашань ургэлжэлуулжэ бай
тарнай, июниин 30-ай удэшэ 
«Боевая тревога!» гэлдээд, 
йомонуудаа хайрсагаарань 
дуурэн хэжэ, миномёдуудаа 
машинадаа холбожо, артил- 
лериин хэрэгсэл, зэбсэгуудые 
суглуулжа, бэшэ снарядуудаа 
машинадаа дуурэн тээбэбди. 
Казарма, каптёорко соойоон 
булта юумэеэ абаад, баййан 
плакат, саарйануудые хуу 
галдабабди. «Учебнэ трево- 
го» болоходо, тиигэжэ булта 
юумэеэ тээгшэгуй бэлэйбди, 
дайндаа ябахал сагнай боло
бо даа гэжэ хэлсэнэбди.

Тэрэ йуниндое машинын
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галнуудые айаалгангуй, ха- 
ранхыгаар ябайаар, Ман- 
жуурай хилэдэ духуу баййан 
Ю гоодзерхидые унгэреед, 
200 модо ябажа, нэгэ ехэ 
хабсагайн дунда уур сайхада 
палаадхануудаа татажа, ла- 
герьта байрлабабди. Тэндээ 
нэгэ hapa улуутэй, августын 
8 болотор, «шахалганда» 
байбабди. Эдихэ юумэн ехэл 
йайн, элбэгээр хоол барюул- 
ха болоо.

Япон дайн эхилбэ
Нэгэтэ, августын 8-ай йу- 

ни, юумэ хумэеэ хуу абаад, са- 
аш аа байал гэрэл гаргангуй, 
хилэ руугаа ябабабди. Уур 
сайжа байхада, нэгэ ехэ хада 
хабсагайн хоорондо тогтоо- 
жо: «М унеедэр 9 сагта фа- 
тттпс Германиин вассал япон 
милитаристнуудтай дайн 
эхилбэ!» -  гэйэн Сталинай 
приказ-захиралта бултан- 
дамнай уншаба.

Хилэеэ дабажа, саашаа 
ябайамнай, байал губи - До- 
тор М онгол захалба. Холын 
холойоо газар тэнгэри хоёр 
ниилэшэйэн шэнги. Гэнтэ 
урдамнай тоойон бурьяжа, 
хэдэн американ ДОДЖ-3/4 
шэнэ машинанууд хажуугаар- 
най гараба. Ш архатайан сэ- 
рэгшэдые тээгээд, ара талада 
гаргажа ябаа ха юм. Тэдэ таг- 
нуулшад унидэ, хахад йара 
дайнай захалхайаа урид, 
М анжуурида орожо, тагнуул 
хээд, дайлалдажа, гол хэ- 
рэгтэй объектнуудые эзэлжэ, 
сулоолжэ, манда харгыемнай 
аюулгуй болгожо, заримани- 
инь шархатаад, гэдэргээ га
ража ябаа гээшэ.

Бидэ туруушын колонно- 
до арбаад машина, эгээн урда 
батарейн командир, взво- 
дой тагнуулшад, хэлхеэ хол- 
боо татагш а сэрэгшэд хамта 
ябанабди. М анай дивизи,

полкомнай фронтын бару- 
ун талые хамгаална. М антай 
зэргэлээд монгол ябаган, мо- 
рин сэрэгууд, совет хуушан 
буу зэбсэгуудтэй. Урдамнай 
дайлалдаха, сулоолхэ газар- 
нууднай элйэн губи тала, 
уйашьегуй, харгышьегуй. 
Япон гурэн иимэ Большой 
Хинган гэжэ газараар со
вет сэрэгэй дайлалдан оро
жо ерэхые сохом хулеэгээгуй 
байгаа бшуу. Эгээл Суворо
вой дабайан Альпы шэнги, 
хунэй ябамаар бэшэ бузар, 
гай газар.

Дотор Монголдо
Дотор М онгол руугаа саа

шаа орожо, туруушын дасан- 
да хурэбэбди. Тэндэ хунхууз 
сэрэгшэд байрлажа баййанаа, 
гуйлдэжэ арилшайан байба. 
Хубууднай тэндэйээ буд, тор- 
го асаржа, машинаа, буу, ми- 
номёдоо аршажа, сабхидаа 
орёолто хээ йэн.

М анай частиин машина
нууд гэжэ булта хуушан: Газ- 
АА, Газ-AAA, Зис-5, Зис-6, 
меерэнууд гээшэнь абаха 
танаггуй, хуу зай талагуй 
халаайан болошонхой. Бидэ 
1047 похоодно полкодо 
даагдайан артиллериин ба
тарей гээшэбди. Ондоо пол
но соо машинатай часть угы 
йэн. Кухня, санчасть, хоз
часть бултаа моридоор яба- 
ха. Ябаган сэрэгшэд удэртее 
зуугаад модо гэшхэлхэ. Бидэ 
хэдэн арбаад-хорёод модо 
ябаад лэ, тэдэнэйнгээ хусэжэ 
ерэхыень хулеэхэбди.

Удэшэ харанхы болохо
до, хонохо газартаа матттп- 
нануудйаан булта юумэеэ 
буулгаад, худаг бэдэржэ, уйа 
асархаяа хэдэн арбаад модо 
картаар ябахабди. Тиимэ 
худагууд ехэ гунзэгынууд, 
сапернууд малтажа (буриил- 
жа), уйа гаргаад, харуулша-

дые табидаг байгаа.
Худагуудые тойроод, за- 

рим газарта мал, тэмээд 
хэдэн хоног уйа уугаагуй, 
хайратайгаар хаража бай- 
ха. Сэрэгшэд худаг харабал, 
обмоотхонуудаа холбоод, 
досоонь орожо, котелоого- 
ороо удхаад, ундаа хуряаха, 
флягануудаа дуургэжэ абаха. 
Заримдаа уйа угы худагуу- 
дай даарилдахада, оёорйоон 
ганса ш абар удхажа абаад, 
аршуулаар йорожо, шэмэжэ, 
амаа дэбтээхэ болохош. Фля- 
гатай уйаяа гамнажа, ехээр 
балгахагуйш, шууд лэ амаа 
дэбтээхэш.

Тэрэ халуун наран, халу- 
ун йалхин, халуун агаар юу- 
нтье болгожорхихоор, тумэр 
барихада, гар халаажа бай- 
ха. Заахан уулэнэй гарахада, 
сэрэгшэд плагц-палаадхаяа 
дурбэн узуурйээн баряад, 
бороо тодожо абахаар бэ- 
лэн байха, теэд нэгэш дуйал 
унахагуй. Хорёод хоног соо 
губида ябахадамнай, хура 
бороон ороогуй йэн. Я ба
ган сэрэгшэд ехээр эсээ, юу- 
мэш эдихэ аргагуй, тэрээхэн 
бухэли мяхаяа эдихэеэ боли- 
шоод, гансал уйан сай, шулэн 
хоёроо уугаад, уш ее удэртее 
зуун модо ябаха уялгатай.

Хорлоотой уйан
Нэгэ халуун удэр, нара 

йуужа байхада, губе© дээ- 
рэйээ харахадамнай, холохо- 
но уйан шэнги юумэн сайжа 
байба. Сэрэгшэд уйа хара- 
хадаа, баярлажа, тэрээн руу 
дамшаг газарнуудаар ехэ 
тургэнеер гэшхэлшэбэ. Бидэ 
машинайаан бултаа буугаад, 
колонный хоёр захада бай- 
гаад, флягатай уйаяа солда- 
адуудтаа угэхэдэмнэй, ехэ
эр уухагуй юумэд, балгаад, 
хойшонь ябайан хубуудтээ

(Ургэлжэлынь 8 нюурта).
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(Ургэлж эл).

дамжуулха юм. Тиигэжэ нэгэ 
фляга yhaap хэдэн хун амаа 
дэбтээжэ, ехэ баяр манда 
хургэхэдэнь, бидэ тэдээниие 
хайрлаха юмэбди.

А рай гэжэ нуурта хурэ- 
йэмнэй, шара тугханууд тоо- 
рюулжа хадхаатай, сэрэ- 
гэй харуул табяатай. «Уйа 
уужа болохогуй, хорлоо- 
той», -  гэбэд. Хажуудань 
нэгэ хэды тэмээнууд уугаад 
ухэшэйэн, тэрхээлдэжэ хэб- 
тэнэ. Япон сэрэгшэд yha руу 
хоро хээд ябашайан байгаа. 
Хойнойоомнай хусэжэ ерэйэн 
ябаган сэрэгшэд ые уйанда 
ойро духееншьегуй, саашань 
абаашаба.

Губида нара орохотой 
хамта харанхы болошохо 
юм. Тэрэл удэшэндее 40 мо- 
доной газарйаа yha асаржа, 
ябаган сэрэгшэдээ ундалуу- 
лаа Ьэмди. ТэрээпЬээ эхилжэ, 
спецмашинаар yha зоохэ бо- 
ложо, амараабди.

Хилэ дабажа, Дотор М он
гол ороходоо, «Перейти на 
местное довольствие» гэйэн 
Сталинай захиралтаар дура- 
тай адуу малая алажа аба- 
ад, улдэйыень арйатайнь 
хаяад ябашахаш: тэрэ халу- 
унда улуу мяха холо абажа 
ябажа шадахагуйш. Абажа 
ябаЬап талха-хилээмэмнай 
барагдажа, зариманиин бури- 
таба. Кухнийаан юумэ угэхэёо 
болижо, ооЬэдоо эдихэ хоолоо 
бэлдэгты гэбэ. Бидэ нэгэ хунэг 
соо мяха бухэлёор шанахабди, 
сайшье угы, бусалйан уйан. 
Заримдаа уйаашье хусэд бу- 
салгажа урдеэгуй байхадаш, 
«По машинам!» гэхэ. Тиигэжэ 
дурбэ-таба дахин эдихэ юумэ
еэ гал дээрэ табиха болохош. 
Амарха хоорондоо урдижэ, 
бээлэйн зэргэ хагда, хадхуур 
суглуулжа боожо абахабди, 
тиигээд нэгэ Ьамбаандаа га-

лаа «дурдэ» гэжэ носоогоод, 
эдихэ юумэеэ болгожо орхи- 
хобди.

Харгыдашни хаа-яахан 
эгэйы гэрнууд дайралдаха, 
гэр соохи юумэеэ монголну- 
уд тэрэ зандан хаяад, уужа 
баййан сайгааш  аягатайн за
римдаа хаяад, тэбдэжэ, айжа 
зугадайан байха. Гэртэхи 
юумынь худэлгэн барингуй, 
гэр бараандань ороншьегуй 
ябадаг Ьэмди -  тиимэ хатуу 
захиралта бултаа абаИан бай- 
гаабди.

Большой Хинган
Яба ябайаар, Большой 

Хинганда хурэжэ ерэбэб- 
ди. Ехэ ундэр, хурса-хурса 
орьёл оройтой, ута нюр- 
ган хада, байсатай, гансал 
мориной ябахаар хабшуу 
жалганууд. М ашинын дэн- 
шэрхэ, дойолходо, хэлтэлзэ- 
хэдэ, умдеедябаЬанкаскаш ни 
толгоййоош  мултаржа унаад, 
тэрэ доро хабсагай руу 3-4 
зуун метртэ хан-ян гэжэ хан- 
хинажа, мухаришаха. Зарим 
газарта зарядчигаа, миномё- 
доо машинайаан Ьалгаажа, 
мини тулхижэ, шэрэжэ гар- 
гахабди. Помонуудаа, бэшэ 
хэрэгсэлнуудээ ургэлжэ, Ьайн 
газарта абаашахаш. М атттп- 
наа хэлтэгы, халюур газарта 
oohopoop уяжа, хажуу тээ- 
шэнь таталсажа угэхэбди, 
тиигээгуй Ьаамнай хумэрихэ, 
Ьолжорхо. Заримдаа шулуу- 
дые лоомоор хушуургэдэжэ, 
малтажа хаяжа, зай гаргахаб- 
ди, угышье haa, хайр зоожэ, 
газараа тэгшэлжэ, уригша- 
хойшонь машинаяа сухарю- 
улжа, эрьелдуулжэ байжа 
гаргахаш. У дэрее дуурэн 
носолдожо, 1-2 модо ябахаш. 
Ехэл аюултай газар байгаа 
Ьэн даа. Иимэл хадань япон- 
цууд энэ хада уула, хабсагай 
орьёл совет сэрэг дабажа

ерэхэгуй, ондоо Ьайн газар 
мундаа бэшэ гээд, Ьанаа амар 
байгаа ха. ТиимэЬээ энээн- 
дээ найдажа, энэ зугтее ехэ 
харуулшье табяагуй, ехээр 
бухэлеешьегуй.

Энэ хабсагайгаа дабажа 
гарахадамнай, саада тээнь 
хитадуудай сэлеэн харагда- 
ба. Хун зониинь хул нюсэгэн, 
эрэшуулшье, эхэнэрнуудшье 
урдаа заахай юумэ уяйан, он
доо хубсайагуй, ню дее тэйэ 
харалдашоод, хоёр гарын- 
гаа эрхы хургануудые дээрэ 
ургеед, «Ш ангоо-шангоо!» 
гэжэ хашхаралдажа, маниие 
угтажа байгаа Ьэн. Эдэ хита- 
дууд эгээл захын, сээнтэрЬээ 
холын улад байгаа. Манай 
танково часть тэрэ Хингаан 
дээрэ нэгэ танк хушее бол
гожо, орхиЬон юм. Бидэ тэдэ 
хитадуудта дасанйаа абажа 
ябайан торгонйоон, буугаа 
аршагша будЬеон, хонинойн- 
гоо apha угэбэбди. Тэдэмнай 
мандаа ундэгэ, гауляанаар, 
чумиизээр бариЬан лепёошхо 
угое бэлэй.

Нэгэ ехэ халуун удэр хэдэ 
дахин няагдайан камерам- 
най ябуудтаа тэйэ бууда- 
ба. БатарейЬээн тайаржа, 
меерэеэ хэхэ болобобди. 
Х аранхыда нэгэ заахай гэ- 
рэл ялагануулжа, меерэтэеэ 
тулажа байхадамнай, гэнтэ 
май тээшэ буудажа захалбад. 
Бушуу тургэн машинайаан 
холошог буугаа бэлдэжэ, 
жолоошонйоо бэшэмнай хэб- 
тэбэбди. Ж олоошомнай га- 
лаа плагц-палаатхаараа хал- 
халаад, ажалаа хэжэл байгаа. 
Дайсаднай ушее нэгэ хэды 
бутуу буудаад, угы болошо- 
бод. Хунхуузууд тиигэжэ Ган
са нэгэ машинада, усеехэн 
сэрэгуудэй ябахада, йуни 
добтолхо, удэр айжа, хорго- 
дожо харагдахагуй.

(Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта).
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Гал гуламта J
Дымбрыл ГАРМАЕВ

У гай Ьулдэ
Дархинтакаа гарбалтай элинсэг тввбиинэр ба басагад

Мунеенэй сагаар угаа та- 
хюулха гэйэн абарал буужал 
байдаг. Элинсэг таабайгаа, 
твебиигвв бэдэрйэн уладшье 
байдаг.

Дархинта нютагйаа гара- 
han элинсэг теебиинэрые нэр- 
лэжэ бэшэхын урда, элинсэг 
таабайнарай урэ хуугэдынь, 
ашанарынь дурадхагдаха 
болоно. Гармаев Дымпил 
абгайнгаа найруулйан Дар- 
хинтын тэртэ угай бэшэгйээ 
йабагшалан бэшэгдэбэ.

Дархинта нютагта эгээл 
туруугиээр ерэжэ йуурижайан 
дурбэн эсэгэ убгэд боло
но. Анхан Тунхэнэй Боль- 
гёойоо ерэжэ, Мэлэ Ж алга- 
да ЬуурижаЬаи тэртэ угтай 
М ангатай-Ш огнобойн ехэ 
хубуун Битныхай дуу хубуун 
Бойго хоёр гэр булеерее 
йарьдагые дабажа, нааш аа 
гараад, Бойго Сагаан-М о- 
риной Улаан-Добуунда
йуурижажа, М амор гэйэн 
хубуутэй болоо. М аморйоо 
тарагш ад, Бурхиин аймаг, 
А нгаа Ш одоомтан Дархита- 
да Огоо Баанайтан болонод. 
Бойгын эхэнэр ехэ удаган 
эхэнэр баййан байгаа. Мэлэ 
Ж алгада йуурижайан Бишы- 
хай 5 хубуутэй болобо: Аму- 
ун, Сойзоон, Суужаан, Бата, 
Баяр.

Мэлэ ба Ш эрэнги нютагу- 
удта Битных айн Сойзоон ба 
Суузаан йуурижаа.

Мэлэ, Мэлэхээн, Боймото 
нютагуудта Бишыхайн Ба- 
тын хубууд йуурижаа.

Дуугэй, Боймотодо Биш ы
хайн Баяр йуурижаа.

Битных айн ехэ хубуун
Амуунай Дамбын М анза, 
Сойзооной хубуун Ханхабай, 
Амуунай дунда хубуун Зар- 
магтын Х аарла гэгшэд Дар- 
хинтада ерэжэ йуурижаба. 
Тиихэдэ хурхууд угтай Таару- 
угай Эрхын дурбэн хубуудйээ 
тарайан уг байна.

Манза таабайн аймаг/ша 
харида гараИан басагад.

М анза таабай заарин бее 
хун байгаа. М анза таабайн 
эсэгэ Дамба Мэлэ Ж алгадаа 
заарин бее хун баййан бай
гаа.

М анза таабай 4 хубуутэй: 
Ш обхоон, Дарбаан, Пэртуу, 
Парпаан.

М анзын ехэ хубуун Ш об- 
хон 6 хубуутэй.

Убаша, Нанзат, Д абаа 
Даш а, Цыдэб, Цыремпил.

Ш обхоони ехэ хубуун У ба
ша 5 хубуутэй: Ш агдар, Сан- 
дан, Базар, Бата, Морхоосхо. 
Убаша ганса басагатай.

Убашын Ш агдар 1 ху
буутэй: Цыдэн залуудаа найа 
барайан -  3 басагатай.

Ш агдарай ехэ басаган 
Намжил Ш ара-А заргада 
Батын Ш ирабай эхэнэр 1 
хубуутэй -  Доржо. Уран зу- 
рааш а, дайнай ба ажалай ве
теран. Муне© ундэр найатай 
Улаан-Удэдэ ажайууна.
Намжил Ш ирабйаан йалаад, 
хубуунэйнгээ багада нютагаа 
бусайан.

Ш агдарай дунда баса
ган Дулма залуудаа найа 
барайан.

Ш агдарай бага басаган 
Долсон хурхууд угтай Нур-

тын Цыдэнэй Бальжанай эхэ
нэр. Дархинтадаа ажайуугаа.

Убашын хоёрдохи хубуун 
Сандан-габжа лама.

Убашын гурбадахи хубуун 
Базар залуудаа найа барайан.

Убашын 4-дэхи хубуун 
Бата 1 хубуутэй: Дамдин.

Батын ганса хубуун Д ам 
дин 1941-1945 онуудай дайн- 
да найа бараа. Бата 3 басага
тай.

Батын ехэ басаган ха- 
дамгуй.

Батын дунда басаган Дул
ма Дархинтадаа Мунхын 
Цыренжабай эхэнэр, хоёр 
басагатай. Цыренжабай ехэ 
басаган Буда-Цырен Мухар- 
Ш эбэрэй Халзанов Доржын 
эхэнэр. Цыренжабай бага ба
саган Х анда М ихайловкада 
Балданов Памын эхэнэр.

Батын бага басаган Цыбэг 
Н уртада Бадаагай эхэнэр. 
Михаил хубуутэй, табан ба
сагатай.

Цыбэгэй ехэ басаган Сэсэг 
Сэлэнгэдэ Тапхаев Михаил ай 
эхэнэр.

Цыбэгэй 2-дохи басаган 
Дулмажаб Яруунада Будаев 
Ж аргалай эхэнэр.

Цыбэгэй З-дахи басаган 
Цырен-Дулма Хэжэнгын Гал- 
санов Баян-Далайн эхэнэр.

Цыбэгэй 4-дэхи басаган 
Цырен-Ханда.

Цыбэгэй 5-дахи басаган 
Евгения Сэлэнгын Ш арапов 
Нимын эхэнэр байгаад, за- 
луугаар найа барайан.

Убашын 5-дахи хубуун 
Морхоосхо Гарма хубуутэй.

(Ургэлжэлынь 10-11 нюурнуудпт)-
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(Ургэлж эл).
1941-1945 онуудай дайнда 
найа барайан, 4 басагатай. 
М орхоосхын басагад Дулма, 
Долсон урэ хуугэд угы. М ор
хоосхын гурбадахи басаган 
Долгор Дархинтада П арпа 
анай Цыремпилэй Г омбын 
ехэ хубуун Бальжин-Нимын 
эхэнэр.

Убашын ганса басаган Са- 
хирта Батын Цыренэй эхэ
нэр. Нэгэ басагатай баййан. 
Бургалтайда Дардын Ц ыре
нэй эхэнэр.

Ш обхоони хоёрдохи ху
буун Н анзат соржо лама.

Ш обхоони гурбадахи ху- 
буун Д абаа хоёр хубуутэй: 
Базар, Нюсхай.

Д абаагай Базар хоёр ху
буутэй. Долгор Дулма баса
гатай. Базарай ехэ басаган 
Долгор Бортодо убгэн Цы- 
денжабай эхэнэр байгаад, 
найа барайан.

Базарай ургэмэл басаган 
Мунхын Цыренжабай эхэнэр.

Д абаагай Нюсхай хоёр 
хубуутэй: Капрал (Бадма), 
Радна. Нюсхайн ехэ басаган 
Чимид М онголдо Ж амбалай 
эхэнэр. Нюсхайн бага ба
саган Булхеедэй М онголдо 
Ж аадамбын эхэнэр.

Д абаагай басагад: ехэ ба
саган Бальжит Дархинтада 
Ш ара хубуун Зундын эхэнэр, 
1 басагатай -  Долгор. Долгор 
Сагаагш анда Цыремпилэй 
Лубсанай эхэнэр, 1 хубуутэй 
-  Даша-Дондок. Хоёр баса
гатай: Долгорай ехэ басаган 
Будажаб, Дархинтадаа Обо- 
огорой Цыдэбэй Мухарай 
хубуун Дугарай эхэнэр.

Долгорай бага басаган 
Цыбикжаб Хужарта Эрдэни- 
инь Батын Тайжын эхэнэр. 4 
басагатай: Ц ыбикжабай ехэ 
басаган Соня Сахирта Жам- 
сын Долгорой Николайн эхэ
нэр.

Ц ыбикжабай 2-дохи ба
саган Тонир Санагада Ц ы 
ренжабай Галсанай эхэнэр. 
Ц ыбикжабай 3-дахи басаган 
Антонида Сагаан-М ориндо 
Уляабын Доржын Дашын 
эхэнэр.

Ц ыбикжабай бага баса
ган Ангелина Модон-Хулэй 
Ш орнын Будажабай Вале- 
рын эхэнэр.

Д абаагай хоёрдохи баса
ган Дэмбрэн Бортодо Ши- 
рабай Соктын эхэнэр, Дари 
басагатай.

Ш обхооной 4-дэхи хубуун 
Даш а 4 хубуутэй: Гарма, Гон
гор, Цыбэг, Содбо.

Дашын ехэ хубуун Гарма 
6 хубуутэй: Дымпил, Доржо, 
Цыден, Цыденжаб, Дамдин, 
Хандажаб. 3 басагатай: Дул
ма, Намжил, Ринчин. Гар- 
мын ехэ хубуун Дымпил, хоёр 
хубуутэй, ургэмэл Вера баса
гатай. Дымпилэй Вера баса
ган Мухарай Дугарай Мэл- 
сын эхэнэр. Гармын Доржо, 
Цыден хоёр ламанар байжа 
ссылкэдэ ошоод, нютагаа 
бусаагуй. Гармын Цыденжаб 
4 хубуун, 4 басагатай. Цы- 
денжабай ехэ басаган Хорло 
М онголдо хадамтай байга
ад ню тагаа бусажа ерэйэн. 
Цыденжабай бага басаган 
Лидые Хандажап дууниинь 
ургэжэ абаа. Гармын Дамдин 
хоёр басагатай. Дамдинай 
ехэ басаган Санжай-Ханда 
(Зоя) Баргажанда Ш агдарай 
Содномой эхэнэр.

Дамдинай бага басаган 
Ринчин-Ханда (Галя) Яруу- 
нада Ж анчипов Занданай эхэ
нэр. Гармын 6-дахи хубуун 
Хандажаб хоёр ургэмэл баса
гатай. Хандажабай ургэмэл 
басаган Дэмбрэн Ехэ-Сахи- 
рай Лыгденов Николайн эхэ
нэр.

Дэмбрэнэй бага басаган 
Сэсэгма Сагаан-М ориндо

Самбуев Заяатын эхэнэр.
Хандажабай бага басаган 

Лида Соктоев Сантиин Бу- 
дын эхэнэр.

Гармын ехэ басаган Бадма 
залуудаа найа барайан. Гар
мын 2-дохи басаган Дулма 
Ёнгорбойдо Батын Ошорой 
эхэнэр. 3 хубуутэй: Гарма, 
Иван, Иосиф (Дабаа), 2 баса
гатай. Ошорой Дулмын Бага 
басаган Надя Тунхэнэй Шу- 
туков Борисын эхэнэр. Гар
мын дунда басаган Намжил 
Ёнгорбойдо Самбуугай Дэм
брэнэй эхэнэр, нэгэ хубуутэй 

Василий.
Гармын бага басаган Рин

чин урн хуугэд угы.
Дашын 2-дохи хубуун Гон

гор 4 хубуутэй: Цыден, Гон- 
чик (Жамса), Чимид, Дамдин.

Гонгорой ехэ хубуун Ц ы 
ден залуудаа найа барайан. 
Гонгорой Гончик (Жамса) 2 
хубуутэй, 2 басагатай: Гон- 
чигой ехэ басаган Дулма 
Бургын Бадма-Цырэнэй эхэ
нэр.

Гончигой бага басаган Ва
лентина Эрхуудэ хадамтай.

Г онгорой хубуун Чимид 
ургэйэн 1 хубуутэй, басага 
угы.

Г онгорой 4-дэхи хубуун 
Дамдин 1 хубуутэй: Д ам 
динай ехэ басаган Галина 
Дутэлуурэй Гатапов Андрейн 
эхэнэр.

Дамдинай бага басаган 
Людмила М онголдо Дамди
най Ламажабай эхэнэр.

Гонгорой басагад: Гон
горой ехэ басаган Долгор 
Н уртада Намсарайн эхэнэр. 
Долгорой басаган М ария Х у
жарта Ш армайн эхэнэр. М а
рия хоёрдохиёо Утатын Та- 
раев Николайн эхэнэр.

Дашын 3-дахи хубуун Ц ы 
бэг 3 хубуутэй: Цырен-Дор- 
жо, Доржо, Дугараан.

Цыбэгэй ехэ хубуун Цы-
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ден-Доржо залуудаа наЬа 
бараЬан.

Цыбэгэй 2-дохи хубуун 
Доржо 1 хубуутэй, 3 басага- 
тай: Долгор, Сони, Зоя.

Доржын ехэ басаган Д ол
гор М одон-Хулэй Василиин 
эхэнэр, ургэмэл 1 басагатай 
-  Дарима.

Доржын 2-дохи басаган 
Соня залуудаа найа барайан.

Доржын 3-дахи баса
ган Зоя Ехэ-Сахирай Будын 
Цырен-Доржын эхэнэр. 4 
хубуутэй.

Цыбэгэй 3-дахи хубуун 
Дугараан 6 хубуутэй, 1 баса
гатай.

Дугараанай басаган Анто- 
нида Бэшууртэ хадамтай.

Цыбэгэй ганса басаган 
Дэмбрэн 3 басагатай. Дэм- 
брэнэй ехэ басаган М ария 
Соксонов Витиин эхэнэр.

Дашын басагад: Дулма, 
Долгор, Норсон. Дашын 
ехэ басаган Дулма Бортодо 
Убгэнэй эхэнэр. 4 хубуутэй, 6 
басагатай.

Дашын дунда басаган 
Долгор Сахирта Лыгдэнэй 
эхэнэр.

Дашын бага басаган Н ор
сон залуудаа найа барайан.

Ш обхооной 5-дахи хубуун 
Цыдэб гурбан хубуутэй: 
Нюсхай, Цыден, Буда. Хоёр 
басагатай -  Долсон, Цыжид.

Цыдэбэй ехэ хубуун Нюс
хай ургэмэл хубуутэй -  Хан- 
дажаб (Лубсан -  Дондок бее 
хун баййан). Хандажаб 1 ба
сагатай -  Ринчин-Ханда.

Цыдэбэй дунда хубуун 
Цыден 7 хубуутэй: Хандажаб 
(Хандажаб Нюсхай абгайн- 
даа ургэгдее), Цыренжаб 
(Буруунай) Доржо, Бадма- 
Ошор, Дымба, Лубсан, Сан- 
жай. 3 басагатай: Намжил, 
Цыремжит, Гармажаб.

Цыдэнэй 2-дохи хубуун 
Цыренжаб (Буруунай) 1

хубуун, 3 басагатай: П агма, 
Дудаари, Бадма-Дари.

Цыренжабай ехэ басаган 
П агма Санагын Цырен-До- 
ржын эхэнэр: 4 хубуутэй, 1 
басагатай.

Цыренжабай 2-дахи баса
ган Дудаари Ш ара-Азаргын 
Дэмбрэнэй Аюшын эхэнэр. 1 
хубуутэй,4 басагатай.

Цыренжабай 3-дахи ба
саган Бадма-Хандые Н ам 
жил дуу басаганиинь ургэжэ 
абайан. Ехэ-Сахирай Дам- 
бын Дариин Геннадиин эхэ
нэр.

Цыдэнэй 3-дахи хубуун 
Доржо 1941-1945 онуудай 
дайнда угы.

Цыдэнэй 4-дэхи хубуун 
Бадма-Ошор 3 хубуутэй, 3 
басагатай.

Бадма-Ошорой ехэ баса
ган Цырен-Дыжид Ехэ-Сахи- 
рай Аюев М ихаилай эхэнэр. 
Бадма-Ошорой 2-дохи баса
ган Цырен-Дулма Тунхэндэ 
хадамтай.

Бадма-Ошорой 3-дахи ба
саган Очирма А гада Буда- 
ланда Ш агдарай Бажагадайн 
эхэнэр.

Цыдэнэй 6-дахи хубуун 
Лубсан Модон-Хулдэ Дэлэ- 
гэйдэ ургэгдее. 6 басагатай.

Лубсанай ехэ басаган Н а
талья Тунхэнэй Д абаагай 
Н амсарайн эхэнэр.

Лубсанай 3-дахи басаган 
Бальжит Бэшуурэй Ухинов 
Олегэй эхэнэр.

Лубсанай 5-дахи басаган 
Цыремжит Тунхэнэй Тухада- 
ев Николайн эхэнэр.

Нюсхайн ехэ басаган Д ол
сон Ламааданай Гармын хой- 
то эхэнэр.

Нюсхайн 2-дохи басаган 
Цыжид Ш армын Жамсын 
хойто эхэнэр.

Ш обхооной 6-дахи хубуун 
Цыремпил. Цыремпилэй Бор
тодо ажайууйан тухай иимэ

хаш. Цыремпилай ахай Нан- 
зат Бортын гурбан дабхар 
дуганда соржо ламбагайгаар 
Ьуухадаа Цыремпил дуугээ 
дахуулйан байгаа хаш. Ц ы 
ремпил 3 хубуутэй: Урмаахи 
(Ж амсаран), Лонхор (Буда), 
Ш ойсорон. 2 басагатай: Д ол
сон, Убгэн. Цыремпилэй ехэ 
хубуун Урмаахи 2 хубуутэй: 
Буда, Сандан. 1 басагатай: 
Хорло.

Урмаахиин Буда 1 басага
тай: Соня. Соня Бортодо Д а
шын Мэлсын эхэнэр. Ургэмэл 
Санжанжима басагатай.

Урмаахиин бага хубуун 
Сандан 2 хубуутэй, 2 басага
тай: Надя, Полина. Санданай 
туруушыгын Ьамган Бортын 
Данзанай Ш огдобой (Сол
датов) бага басаган Сэндэ- 
мэ. Санданай басаган Надя 
Ш емякин Ю рын эхэнэр. 1 
хубуутэй, 1 басагатай. Амур
ска областида ажайуудаг.

Урмаахиин ганса басаган 
Хорло Хасууртайда Балда- 
най эхэнэр. Галина басага
тай. Галина нэгэ басагатай 
Цыпилма.

Цыремпилай дунда хубуун 
Лонхор 2 хубуутэй, Цырен- 
Дулма басагатай.

Лонхорэй ехэ хубуун Бад- 
мажаб 2 хубуутэй, 7 басага
тай.

Лонхорой бага хубуун 
Дамдин-Цырен 1941-1945 
онуудай дайнда угы.

Лонхорой ганса басаган 
Цырен-Дулма 1 хубуутэй: 
Батожаб, ургэмэл Роза баса
гатай.

Цыремпилай бага хубуун 
Ш ойсорон 2 хубуутэй, ганса 
Надя басагатай.

Ш ойсороной ганса баса
ган Надя Хуурай-Сахирай 
Банзанай ехэ хубуун Петиин 
эхэнэр байгаа.

(Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта).
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С Энеэдэтэй ушарнууд )  Лубсан ИЫРЕНОВ

Ород-буряадаар 
зохёоЬон шулэг

Хабарай Ьуу ппын lntpun
ЬуулээР нэгэ дулаахан уДэР 
газаа йандали дээрэ олон 
хугшэшуул Ьуужа, дэлхэйн 
hoнин 1юрмой юумэдые хее- 
рэлдэнэд.

Нэгэ хугшэниинь: «Му- 
нееш  заахан ухибууд эхын- 
гээ умай со о хуу юумэ мэдээд 
гарашайан байнал, уйанда 
ороогуй байгаад компьютер 
дээрэ наадажа байдаг. Тэрэ 
олон кнопконуудые хайшан 
гээд ойлгоод даража йуужа 
харанаб даа», -  гэбэ. Нугоодэ 
хугшэниинь тодожо абаад:

- Энэш юуншье бэшэл 
сэсэрлигтэ ябагш а минииш 
аша басаган буряад ба ород 
хэлэн дээрэ аргагуй энеэдэ
тэй шулэг хэлээл. Хэн за- 
ажа угооб гэжэ йурахадамни, 
би оороо зохёогооб гэбэл 
урдайаам, -  гээд толгой- 
гоо ЬэжэрЬэн шэнги болоод 
байна. Хажуудахи йууйан 
хугшоодэй йонирхоод:

- Ямар шулэг хэлээб хэ- 
лыш, хулеэжэ ядашоод бай- 
набди», -  гэбэ.

Тиихэдэнь тэрэ хугшэмнай
- Иимэ заахан ухибуун 

хаанайаа йанаад зохёобо гээ- 
шэб. Ш агнаад унажа бодото- 
роо энеэлдээбди. Ш агнагты!

«Ночью мурка -  хаб хара,
Листья осенью -  шаб шара
Русска водка -  хаб хатуу,
Я  сегодня -  гнал хогтуу».
Тэндэ баййан хугшэшуул

булта энеэлдэбэ.
- Х аанайаа иигэжэ йанааб, 

поэт хун шэнги хоорхы, гэл- 
дэбэд.

- Хай тэрэ, заахан басага- 
ниинь йогтуушуулай хажуу- 
да ошоод шагнаад хадуужа 
абайан байлтай, -  гэжэ нэгэ 
хугшэниинь хэлэбэ.

- Х аанайаа ш агнаба гээ- 
шэб. Сэсэрлигтэ хэзээш иимэ 
юумэ заахагуй байха, гайха- 
маар, -  гээд басаганай тээбии 
болохо хугшэн йанаа алдаба. 
- Эдэ заахан ухибуудшни ой 
ухаанда ороогуй юумэ хэлэ- 
дэг лэ. Дэлхэйн телевизорйаа 
эхилээд сотово телефон боло
тор наадаха юумэниинь олон 
болоо. Муноо иимэл боло- 
шоо юумэл даа, -  гэлдэЬээр 
наранай баруун хадын орой 
дээрэ духэхэдэ гэр тээшээ та- 
рабад.

Галуу дууряажа, 
турлааг уЬанда оробо

Урда сагта нэгэ айлда олон 
айлшад орожо ерэхэдэнь гэрэй 
эзэд бухэлеэр мяхаа шанажа 
тэбшэдээ хээд, айлшадаа эде- 
элхыень столдо уриба.

Айлшад Ьуужа эдеэлжэ 
оробод. Айлшадай эгээ аха 
заха болохо убгэн нэгэ хэды 
хэршэмэг мяха ама хуроод, бо- 
лёод саашаа ошоод йуушаба 
ха. Харин бэшэ нухэдынь 
убгэноо йажаалдажа байал 
эдеэлхэеэ болибод. Убгэн 
нухэдйоон йураба ха: Садаа 
гут? Харюудань бэшэниинь 
садаагуй байбашье:

- Садаабди -  гэбэд.
Убгэн:
- Болоол даа, садайантнай. 

Би удаан йуугаад улэдшэбэб,
- гээд, столдо йуужа, мяхаа 
зоогложо оробо. Бэшэниинь 
хэды хороо хурэбэшье, аха за- 
хатанаа йажаалдажа баййаар 
хоойон газааш аа гарабад. Гэ
рэй эзэд убгэнйоо:

- Бэшэ нухэдтнай ямар бу- 
шуу эдеэлээд гараба гээшэб,
-  гэжэ йураба. Убгэн амаараа 
дуурэн мяха хэжэрхийэн:

- Галуу дууряажа, турла
аг уйанда оробо гэйэндэл, 
намайгаа йажаалдаад болёо 
байха, -  гэжэ йэнгэргуйгоор 
дуугарба. Тиигэхэдэнь гэрэй 
эзэд эгшэтэрээ энеэлдээ бэлэй.

Убгэнэй Ьургаал
Унидэ нэгэ убгэн таба зур- 

гаан залуухан хубуудээр аян 
замда гараад ябахадань, да- 
хуулжа Hoahan залуушуул 
убгэнэй захиралта дуургэнгуй, 
убгэнее аха гэжэ тоонгуй 
байхадань, тоомоо lahaphan 
хубуудые hypraxa гэжэ харгы- 
даа эдеэлэнгуй уни удаан саг 
соо морийоороо дугшуулжа 
ябабад.

Х аргыдань нэгэ айлайхи 
дайралдахадань залуу хубууд 
аха убгэноо гуйжа:

- Эндэ орожо харлайанаа 
гаргажа, хотоо дэбтээгээд, 
саашаа ябахадамнай дээрэ 
бэшэ гу -  гэлдэбэд.

( Ургэлжэлынь удаадахи дугаарт а ).

«Ажалай тугай» удаадахи
дугаар августы» 14 гараха
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