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Туйаламжа хэрэгтэй
Июль hapa coo Ивалгын дасанай дэргэдэхи «Даша Чойнхор- 
лин» гэйэн Буддын шажанай дээдэ Ьургуулиин байшанда туймэр 
болоо гэйэн сошордомол мэдээн дуулдайан байна.

Пуралсалай байшангай ху- 
шалта, досоодохи тайалгануудай 
хана ба шалануудынь галда дай- 
рагдажа гэмтэбэ.

Туймэрэй йуулээр ламанар 
ба хуварагуудай, йузэгшэдэй 
оролдолгоор йуралсалай бай- 
шан шатайан зуйлнуудйээ 
сэбэрлэгдэжэ, шэнэлэн зайа- 
барилгада бэлдэгдээ. Сентяб
рины 1-д.э шэнэ йуралсалай 
жэл эхилтэр байшан соо 
зайабарилгын худэлмэри дуур- 
гэгдэхэ ёйотой. Буддын ша- 
жантанай университедэй ху- 
тэлбэрилэгшэд Буряад Рес- 
публикын ажайуугшадта ту- 
йаламжа хургэхыень хандаба. 
Зоной угэйэн мунгэ звери хай-

шан гэжэ, ямар ажалда хэрэг- 
лэгдэбэб гэжэ университедэй 
хутэлбэрилэгшэд соносхожо 
байха. Туйаламжа оруулха зон 
энэ хаягаар мунгэ эльгээхэ- 
дэнь болоно:
ОГРН 1020300000885 
КПП 030801001 
ИНН 0308004431,
БИК 048142604 
Р/СЧ 40703810809160000102 
Бурятское ОСБ № 8601 
г. Улан-Удэ 
671050, РБ,
Иволгинский район, 
с. Верхняя Иволга, 
терр. дацана.

«Egov buryatia»
сайтйаа абтаба

Онсо байдал 
соносхогдобо
Энэ унгэржэ баййан зун 
Буряадтамнай хуурай, 
бороогуй уларилай байдал 
тогтоод байна. Энээнйээ 
боложо республикын 
18 аймагуудта йэргылэмжын 
онсо байдал соносхогдобо.

Зунай эхилйээр хура бо- 
роо багаар оройонйоо боло
жо, сабшалангууд дээрэ но- 
гоон ехэ муу ургаа. Тиимын 
тулада ухэр мал баридаг ажа- 
хынууд тэжээл бэлдэлгын 
худэлмэри сагйаан хойно 
эхилбэ. Убйэ ногооной уна- 
са муу баййанай шалтагаа- 
наар урданайхида ороходоо 
малай тэжээл хомор байхаар 
хараалагдана. Олон ажахы- 
нууд энэ зундаа ухэр малая 
усееруулжэ, хорооно. Хотын 
дэлгуурнуудтэ ба мяханай 
комбинадуудта тушаана.

Ган гасуурта дайрагдайан 
аймагуудай малшад России 
Федерациин правительствэ 
туйаламжа узуулхэ бэзэ гэжэ 
найдана. Буряад Республи
кын худее ажахын яаман 
туйаламжа хургэхыень пра- 
вительствэдэ хандаба. Урид- 
шалан буридхэйэн мэдээгээр 
80 мянган гектар газарта тал- 
ха таряан, хартаабха, овощ 
гандайан гэжэ тэмдэглэгдэ- 
бэ. Буряадай худее ажахыда 
энэ гасаланйаа гарахын туда 
2 миллиардйаа улуу мунгэн 
хэрэгтэй байна.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
манай корр.
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( Тобшохоноор )
Шара-Азаргада хонид асарагдаба
Бандида-хамба лама 
Дамба Аюшеевай 2009 ондо 
эмхидхэЬэн проектоор энэ 
зундаа Захааминай 
Шара-Азарга тосхондо 200 
хонид асарагдаба.

Туе проектын ehoop, Буд- 
дын заншалта Сангха Буряа- 
дай худо© нютагуудаар хони- 
нуудые уехэбэрилхыень зондо 
тараажа угэдэг. Муноодэрэй 
сагта республикын худ00 
ажахын яаманай мэдээсэлээр

Минин Ьапам/ка
Xapacaahaa эхилээд Дала- 

хай хурэтэр гол харгыгаар 
ябахада 210 модо ута байдаг. 
Захаамин аймагайнгаа буряад 
турэлтэнэй нютаг хэлэн тухай 
хэдэн угэ дурсаха йанаатайб.

Литературна хэлэнЬээ ма- 
най нютаг хэлэн ехэтттъе илгаа 
угы байхаЬаа гадна баранда 
ойлгосотой ха юм.

Нэн туруун, жэшээ болгон 
табан угэ дурсаад туршайууб: 
юр00л уреэл, Ьэер Ьээр, 
гэнэдэбэш -  гэндэбэш, були- 
хай -  булхай, уййан-уййэн. 
Эдэ угэнууд хэрэ илгаатай гэ- 
эшэб? Нютаг хэлэ гу, али ли
тературна хэлэ хэрэглэхэ хун 
бухэнэй дуран ту, али бэшэ гу? 
Нютагаймнай эрдэмтэ багита- 
нар ямар йаналтай гээшэб? 
Панамжыень «Ажалай туг» 
газетэдээ би уншаа haa баяса- 
ха йэм.

Шэнэдхэн хубилалтын ур- 
дахана 1990-ээд оноор ма- 
най Михайловка йууринда 
416 айлнууд ажайууйан бай- 
на. Мун00 377 болотороо

Буряадтамнай энэ програм- 
маар 10,5 мянган толгой хо- 
нин уехэбэрилэгдэнэ. Тэдэнэй 
9400-ниинь эхэ-хонид болоно. 
Унгэржэ байгаа жэлдэ 5,5 мян
ган толгой тул абтайан байна.

Туруушынхиеэ энэ про- 
граммаар аймагтамнай 74 тол
гой хонин Бургын ажахыда 
асарагдайан юм. Энэ жэлдэ 40 
хурьгадые ондо о ажахынууда- 
ар rapaahan байна. Намартаа 
ушоо 10 толгой шэнэ эзэдые

усоороо. Эгээл тэрэ 1990-ээд 
онуудта Захаамин 36 мянган 
хун зонтой байгаа. 20 мянган 
буряад турэлтэн ажайуугаа. 
Муноо 25 жэлэй унгэроод 
байхада хэды хун, хэды айл 
ажайуунаб? ХэнЬээшье асуу- 
хада харюусаха аргагуй бай- 
даг.

Г азар, нютагуудай но- 
хойн дуунууд, ондоону- 
уд байдаг гэжэ угэнуудэй 
мэргэнээр хэлэгдэйые хэн- 
шье буруушаахагуй ха юм. 
Байгша оной февраль, март 
йарануудта нютагаймнай но
мой сангуудай байрануудта 
буряад хэлэнэй найрта хабаа- 
далсаа йэм. Ехэ, бага илгаагуй 
буряадаар диктант бэитэхэдэ 
ехэл хундэ байна гэхэдэнь, 
хундэ бэшэл даа, баян байна 
гыт гэжэ hyy.icaa йэм.

Минин h ап ахад а, ма- 
най хэлэн унэхоороошье 
барагдашагуй баян даа. Ямар- 
шье ехэ зоори, алта, мунгэнйоо 
унэтэй, сэнтэй байнгуй яахаб 
даа. Барагдахагуй зоори угы,

олохоор хараалагдана. Харин 
Шара-Азаргада ерэйэн хони- 
дые хоер ажахыда 50-50-аар 
хубаажа угэбэ.

Туе программаар ушоо 100 
толгой хонин аймагтамнай 
асарагдаха сЬотой гэжэ худо© 
ажахын тайагай дарга Эрдэни 
Цыденжапов хоорэнэ. Проек
тын итухала зорилгонь айл 
бухэниие 50-аад толгой хони- 
той болгохо.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
манай корр.

Эхэ хэлэн

баригдахагуй хулгайшан угы 
гэжэ эдэ угэнууд йанаандам 
орошоо йэн.

«Э» узэгоор эхилдэг 
угэнуудые суглуулжа бэшээд 
туршахада хойнонь гарашагуй 
байгаа. Эдихэ, эбЬээлхэ, эшэ- 
хэ, эшхэрхэ, энеэхэ, эжы, эгэ- 
шэ, эсэгэ, эрэ, эхэнэр, эсэхэ. 
Хундэтэ уншагшад, саашань 
ургэлжэлуулээд туршыт! Тии- 
гэбэл унэншэхэт!

Хулдэ орохо, хэлэндэ орохо, 
ухаан opoxohoo эхилээд, газар- 
та орохо болотороо. Халбага 
бариха болойоор, гэр бариха 
болотороо. Юу баринабибди. 
Эхин йургуулиин шабинарта 
даабари угэжэ конкурс эмхид- 
хэмээр йанагдана. Г ансахан 
угэ аад, ямар олон йалаатай 
баййыень аба, эжынэр, ашанар 
зээнэртэеэ мэдэхэдээ буряад 
хэды баян байЬые ойлгожо, хэ- 
лэеэ, нэрэеэ голодойон болго- 
хоо болихо шэнгеэр йанагдана. 
Буряад хэлэнэй багшанарйаа 
дулдыдаха ха юм.

Ц. НАЙДАНОВ
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Дайнай уеын ухибууд
Бадмажапова Валентина Шагдуровна

-  Дэнзэпэй Цыбигэй турэ- 
йэн эхэнь Занданбалай То- 
гоошо дояркаар худэлжэ 
байха. Би нэгэ хунэй уургэ 
дуургэжэ, шэнгэп суун пормо- 
доо ошохоб. Бэшэмнэй забгуй 
убйэндее ябажа байха. Мори 
унуулжа, богсо ашаад эльгээ- 
хэ. Богсо соомни туйсэнууд. 
Намдаа суугым хэжэ угеод, 
хабхагын тоорюулжа хадаха, 
тэрэгуй болобол адхарха.Бог
со соомни хэжэ ашаад, морин- 
дом мордуулха даа. Иимэ ехэ 
ажалшаи ябаа ха юм бииб даа. 
Ехэш гоё хунжэл орон дээрэнь 
байдаг бэлэй, тэрэ хунжэлынь 
баряад, орын гоёор зайаха ду
рам хурэхэ.

Тарбагатайда ибиитэйгээ 
убйэндэ ябахаб. 5 кг гурил 
5-10 хоиогой хупэйэп юм йэн. 
ХужартаЬаа хутэл дабаад, ба- 
ha суугээ ашаад лэ ерэхэб.

Эрэшуулшьс гэжэ угы. 
Ибии сомоогоо толгойло- 
жо байтараа унаад, сомоо 
соойоон йугалжа абажа бай- 
хынь йанапаб.

Моййотодо Батын Дулма 
носн-животновод байха. Yha- 
наа саана схэ эрид хабсагай- 
тай, тэндэ ухэр бэлшэжэ яба- 
хынь хараад лэ, халихан даа, 
халихан гэжэ байжа йанаагаа 
ехээр зобобо, гэмэрбэ. Лай- 
жад эгэшэмнай дээрэйээнь 
ороод, абаад хурэжэ ерээ. 
Унаашье угы, одоо болоо даа 
гэжэ йанагша бэлэйб.

Намар Моййотодоо бай- 
гаабди, убэл болоо. Баянго- 
лой ТЭЦ барижа, бамбалаа- 
гууд олон гэлдэхэ. Нэгэ йуни 
унтажа байтарнай ородоор

зугаалдахань дуулдаад, уудэ 
тоншобод. Ехэшье айбабди, 
ибиимпай йухэ баряад уудэп- 
дээ байхал даа. Т оншожо, тон- 
шожо ябаа хаш. Yraeoryyp 
бодоходомнай, тэдэмнай тээ 
саана ошожо хоноод, ман
да орожо, каша юумэ угэжэ, 
ехэ баярлуулаа бэлэй. Эдэм- 
пай бамбалаагуудые бэдэржэ 
ябайан стрелогууд байгаа. 
Хуурай паекйоонь угоо хаш.

Ибиимнай углеегуур ухэ- 
рое эдеэлуулхээ ошон гэйээнь, 
убНэп соопь гурипха шопо 
байжа байба. Тэндэнь тэрэ- 
нээ хабшалгаар сохижо хо- 
роогоо. Теобиимнай 1987 
опой юм йэп, баайа туулсэхээ 
гарашайан. Ибиимнай тэрэ 
шоноёо гэртээ оруулаад хаяа, 
би схэ айгаа йэмби. Бобоол- 
зойн Бадмада арйын убшоод 
угео. Тэрэпь тушаажа, эди- 
хэ юумэ ямаршьсгуй асараа. 
Бahа ехэ хухилдоо аабзабди 
даа.

( Агуу Илалта )

Базаров Даба таабайп 
дуунь гу али ахань юм йэн гу 
даа, Бадараа гэжэ хуп баййап. 
Би тэрэниие баабаймни гэгшэ 
байгаа байпаб, тиигэжэ бай
тараа тиигэжэ хэлэхэеэ болёо 
юм хаб. Долгор дууниинь гэр
тээ ошоод хэлээ: энэ заа баса- 
гамнай Бадараагымнай баа- 
бай гэхэеэ болишоо, эпэ юул 
ааб, ахамнай угы болошоо 
гуу даа. Нээрээшье тэрэ хун 
срээгуй Иэн даа.

Хабар болоходо гэшэгэнээ- 
гээ ехээр суглуулхабди. Томо- 
хон газарые Ьэндэжэрхихэбди. 
Зариманиип ута будууп уп- 
дэЬэтэй байха. Угаагаад лэ 
шулэн болгоод эдихэбди. Ту- 
бийее малтажа эдихэш. Ша- 
наад лэ, тоЬо хээд эдихэдэш 
амтатай гээшэпь, йайп лэ 
ултэргэхэ хэрэгтэй. ЕуугэЬэ 
туухэбди. Иигэжэ нютагайм- 
най баялиг маниигаа нилээн 
садхалан ябуулагша байгаа.

1949 опдо Бургэдее hyp- 
гуулида орооб. Мэлээрхин 
Ьургуу.зиимпай бариЬап. Айм- 
шагтай нарин барилгатай. Ехэ 
уран зон йэн. Мапай Бургып 
зон байал уран улад. Эхэнэрын- 
шье, эрэшуулшье. 5-хи класста 
Сахирта hypaxaa ошооб. Юрэ 7 
класс Нургуулитайл хунби.

1959 опдо Цыреи-До- 
ржо убгэнэйдоо Ьамган бо- 
ложо ерээ Ьэм. Нухэртэеэ 4 
хуугэдтэй болообди: 2 хубууд, 
2 басагад. Тиигээд лэ совхоз- 
доо олон жэл Ьаалишанаар 
амжалтатайгаар худэлэгдее. 
Ходол премитэй, грамотапу- 
удтай ябагдаа даа.

(Ургэлжэлынь 4-5 нюурнуудта).
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Дайнай уеын ухибууд
Дашимолонов Гонгор Зундуевич (1931 оной августын 18-да турэйэн)

(У ргэлж эл).

Арбатай байхадамни 
дайн эхилээ йэн. Убгэд, 
хугшэд, эхэнэрнууд ажалаа 
хэжэ эхилээбди: бороной 
шэрэхэ, газараа хахалха, 
таряагаа хаяха. Би арбан 
гурбатайдаа газар хахалжа 
эхилээ йэм. Бидэ Хуртагадаа 
уетэн 13 хун йэмди. Мунов 
хоёр лэ хун улоод байнабди 
даа. Суг томо боложо, ажал- 
да худэржэйэн нухэдни хай- 
ратай даа.

Хубсайа ба эдихэ хоол хо- 
мортой ажаллагдаа гээшэ. 
М агазиндамнай заа зуухан 
керосин, лампа гэхэ мэтэл 
байха. Керосинаа ехэл гам- 
нахабди. Ехинхидээ галай- 
гаа гэрэлдэ хубсаЬаа хад- 
хагшал йэн. Техникэ гэхэ 
юумэн муу. Запчасть гээ- 
шэш угы. Нэгэ «Универсал» 
трактортай, тэрэмнай моло- 
тилкаа эрьюулхэ. Басагад, 
йамгад таряагаа боохо, би- 
дэнь 30ОЖЭ, молотилка руу- 
гаа хэхэбди.

Г азааш нэгэл унеэн байха. 
Н алог гэжэ 60 кг мяха ал б а 
тушаахаш, хахад ухэрэй 
арйа, бкгтойо. Аха дуугээрээ 
хамйажа тушаагша йэмди. 
Одоол эсэгдэгшэ йэн. Орой 
ерэхэш, углевгуур хара эртэ 
бригадир йэреэхэ. Хамниин 
складта заготовка асархаб- 
ди. Мэшээг даахаар муубди. 
Хоёр хун хамйажа зеехэш. 
Убйэндэ ябахадамнай 6 литр 
манншын суу (обрат) угэхэ, 
тэрэнээ тараг болгожо уу- 
хаш. Зарим хун хурууд ба- 
ряад туршаха, тэрэнь модон

шэнги болошохо.
Юундэ хуушан зан- 

гаа табихагуй зон байгаа 
юм буряадууднай: харта- 
абха хаяхагуй, огородой 
эдеэ тарихагуй. Манайхин 
Усановкайаа 2-3 ведро хар- 
таабха абаашаха. Тиихэдэ 
Хамниин буряадууд харта- 
абха ехэ хаягша йэн, ороду- 
удай хажууда йуудаг ха даа. 
Умсэдее таряа ехээр хаядаг 
байгаа. Хамнида 3-4 уйан 
тээрмэ баййан байна. Шулу- 
униинь мунеешье харагдаг- 
ша йэн.

Би армида ошохыгаа 
урда гэртээ хартаабха ха- 
яаб. Ш энэ газар хахалжа, 
дэгнэйынь абажа, ехэл ажал 
хэгдээ йэн. Хартаабха ехэ 
йайн гараа гэлдэгшэ йэн.

4 класс дуургээб. Хуу та- 
бануудаар. Ехэш бэрхэ баг- 
шатай йэм Цырен-Дулма 
М ахашараевна. Дайнай 
болоогуй болбол 7 класс 
дуургэхэл йэм. Абари зан 
муухан юм йэм даа.

Урданай улад юумэеэ ехэ 
шанар йайтайгаар хэдэг бай
гаа. Хуртагын «улаан шко
ла» нарин барилгатай. Пеэ- 
шыгын хирпиисэ тумэроор 
дабхар орёогдойон байдаг 
йэн.

1952 ондо армида мордо- 
об.1955 ондо албаа дуургэжэ 
ерээб. Порт-Артурай хажу
уда, город Дальний гээшэдэ 
алба хээб. Хитадта дулаан, 
ямар амар гээшэб! Тиибэ- 
шье зуниин халуун гээшэнь 
аргагуй. Рикшэнуудые
олоор харагша йэм. Хи- 
тад зон тон бага юумэ эди- 
дэг зон хаш. Заахахан аяга 
соойоо рисээр хооллоод лэ, 
углоонйоо удэшэ болотор 
ажалладаг.

5 этажтай магазин хараад 
ехэ гайхааб. «Шурин» гэжэ 
нэрэтэй. Ород хунэй мага
зин гэлсэгшэ йэн. Магазину- 
удтань бараа элбэг. Би нэгэ 
умдэ костюм асараад, ехэл 
уни умдвв хум. Косынка- 
нуудые олоор гаргаад, 134 
тухэригеер худалдаад, хром 
сабхи абажа умдееб. Ехэл 
гоё хун ерээ йэм. Армийаа 
ерээд Хамниин йургуули 
барилсааб. 1-хи этажын 
дуургээд байтарни, Самсаал 
мал дээрэ эльгээжэрхёо. Хун 
олдожо угэхэгуй. 2 жэл па- 
стуухаар, 8 жэл гуртые дааг- 
шаар ябааб. 17 жэл Хамни
ин М ТФ  даагш а байгааб. 27 
жэл хамта дээрээ мал ажал да 
ябагдаа гээшэ. Пенсидээ га
ража ажалаа тушаагааб, 817 
толгой актаар тушаайамни 
байгша.
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Дайнай уеын ухибууд
Мункуева Мария Цыремпиловна

- Дайнай эхилхые буур- 
туур йананаб. Y 6h00 сабша- 
хадаа дояркануудйаа тугал- 
тай унеэ бригада абаашадаг 
байгаа. Теэд дайн эхилбэ 
гээд лэ йввргэнь асараа гээ
шэ йэн гу даа. Би Мэхээрэн- 
дэ тугал буруугаа харюулха 
ажалтайб. Наадаад тугалаа 
алдажархиха хаб. Тэдэм ху- 
хэжэрхихэ, хараалгахаб. Y 6- 
йэндоо йаалишад ябаха. 
Ахаймни тулеэгээ абаха, хуу- 
лмагай унагаажа, хашаа- 
гаа бариха. Ажал олдоод лэ 
байха. Доярка бухэндэ убйэ 
угэхэ. Юундэ сомоогоо дун- 
дуурань сабшажа абадаг 
баййан юм? Сомоо сабша- 
хаш нэгэ ехэ ажал.

1944 ондо Хамниин эхэ- 
нэрнууд йаали дээрэ гараа. 
Бидэ Хамни Федоскын гэртэ 
буужа ерээбди. Ибиимнай 
1945 оной хабар конюхоор 
худэлоо. Норбо бидэ хоё- 
роо яслида оруулаа. Ород 
ухибууд олон. Хооллуулаад 
лэ байгаа юумэл даа. Илал- 
тын удэрые йайн йананаб. 
Зоной хухилдэйэн гээшэ. 
Дээгуурнай самолёт ниидэжэ 
байха. Гэр дээхэнуур нии- 
дэхэл даа. Артемон Отешка 
ехээр урбалдажа байгаад ха- 
тараа. Пограничнигууд ерээ. 
Ехэл найр болоо йэн.

1 -хи класста орооб, газе- 
дэй саарйан дээгуур бэшэхэб- 
ди. Ёндондо доярка хэрэгтэй 
болоод, ибиимнай ошоо. 
Бидэнээ дахуулаад лэ ябаа. 
Ш агдурова Долсон ахамад 
доярка. Бидэнэй хэхэ ажал 
ехэ даа. Тэрэ жэл маламнай 
муу байжа, ухвв.

1947 ондо дахяад 1-хи 
класстаа орооб. Айлда бай
жа йурааб. Амоктуев Во- 
лодиин Т 0 0 б и и  йайн абажа 
байгаа. Багшамни Егорова 
Прасковья Дмитриевна ехэ 
бэрхэ багша йэн. Заслужен
ный учитель РСФСР болоо. 
М ихайловкада найан бо
лоо йэн даа. Пожар болоод, 
йургуулимнай носоо. Мунов 
детсадай хажууда сельсове- 
дэй гэр соо йураабди. Тэрэ 
жэлээ туляабди. Стол, пар
та юумэн угы. 1951 ондо 4 
класс дуургээб. Ибиимнай 
маточна отара дээрэ ху- 
дэлжэ байгаа. 2 ухэрвв ба- 
ряад, ходо тойотоёо байха. 
Нормо таряагаа угввд лэ 
байха. Колос юумээ туугээд, 
халяараа суглуулаад лэ ехэ 
аймаар улдввгуй гээшэ хаб- 
ди даа. 1947 ондо эжы буу
жа ерээд, дахяад конюхаа- 
раа худэлоо. Улад ажалаа 
хэжэ байха гээшэнь. Ород 
басагад дуулалдаад лэ сноп

боохоёо поли дээрэ ошожо 
байха. Ж аткада снопуудаа 
З00х э .  Хэды сноп бухал бо- 
логшо бэлэй даа. Талатада 
культстан байха. Тэндэйээ 
нэгэтэ ахамни орой ерээд, 
морёо посхоожо соо табяа. 
Харанхы углввгуур намай- 
гаа мориимни абаад ерэ 
гэбэ. Бииниинь ошоод асар- 
жа ябайаар объездчиктэ ба- 
ригдашабаб! Самаганов Лев 
гэжэ хун объездчик. Ш анга 
ууртай хун йэн. Ташуурай 
амта амталуулаа.

1951 ондо эжыгымнай хо- 
нин дээрэ гаргаа.

Би 5-хи класста Сахирта 
ошоод, еврее байха айлаа 
олооб. ЭнэмНасак Будаевич- 
тан йэн. Яйала йайн айлай- 
хи. Хоюулаа ажалтай, биинь 
хамйалсахаараа болохоб. 
YraGGryyp 6-да талхан- 
даа оошорто байхаб. Муу 
йурахаб. Каникулда гэртээ 
ерээд лэ, дахяад ошоогуйб. 
Минин йургуули энэ тэды- 
гээрээ дуурээ даа.

Минин аба Мункуев Ц,ы- 
ремпил Очирович, 1904 
оной йэн. Баабаймни турмэ 
ссылкээр ябаа. Фронтодо 
Загараййаа ошойон бай- 
на. Эжые ябуулха гээд, энэ 
хунтнай турэхэ хун лэ, яажа 
ябаха юм гэжэ бригадирнай 
хэлэжэ орхюулйан. Хамтын 
ажалйаа ибиигымнай гар
гаа, ябагаар Хасууртай ошо
жо гуйлта барижа, hoopi oo 
ороо. Налогынь даашагуй 
ехэ, отогоороо байбал.

Н. ЦЫДЕНОВА 
хэблэлдэ бэлдэбэ, 

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

( Ургэлжэл.
Эхиниинь 12-дохи дугаарта)

Хойто угл00ниинь бата- 
рейгээ хусэбэбди. Хэдэн хо- 
ног унгэрйэн хойно туруушын 
бороон орожо, маниие баясу- 
улба. Теэд шабар yhan боло- 
жо, урагшаа ябажа шадахаяа 
болишобобди. Ехэ бороондоо 
газарынь намаг болоод, 100- 
200 метр ябаад лэ, машина- 
нуудамнай шабарта йуушаха 
юм. Хуу юумэеэ буулгажа, 
арай гэжэ xoohon машинаяа 
тулхижэ, малтаха газартань 
малтажа, моорэ доронь хуу 
бай haп улуу юумэеэ хэжэ, хэ
дэн oohopoop татажа байжа 
гаргаад, нэгэ хэды ябаад бай- 
хадаш, 6aha йуушаха. Ондоо 
машина татахаяа ерээд, байа 
зоогдошохо, зарим газар- 
та 2-3 машина зэргэлуулээд 
йуулгажархихабди.

Долоон хоног соо удэртоо 
арбаад дахин машинайаан 
ашаагаа буулгажа, тээжэ, 
Леньси хотын хажууда тургэн 
урасхалтай Шара-Мурэн 
гэжэ голой эрьедэ амаржа, 
эдеэлбэбди. Тэрэ уйан дээрэ- 
хи хуургэ японцууд тэйэлжэ 
хаяйан. Уйанай саана нэгэ 
хэды фаанзанууд харагдана. 
Штабаймнай ноён броне - 
вигоор уйа гараад, тэдээндэ 
духэжэ ябатарынь, буугай 
абяан гаража, броневигынь 
носожо, оороо шархатаба. 
Тиигэжэ манда дуулгаха- 
дань, бидэ хоёр миномёдоо- 
роо осколочно-фугасна ми- 
нээр буудабабди. Тэрэ фаанза 
соо япон офицернууд унтажа 
баййанаа, гуйлдэжэ гараад,

холошье ошонгуй, йэлмэеэ 
абаад, гэдэйэеэ хаха зуйэжэ, 
унашабад. Хатуу тангариг 
абайан, дайсанда баригдаха- 
даа, оорэеэ «харакири» хэжэ 
хороохо ёйотой байгаа бшуу.

Маниие уйанай саана гар- 
ганшьегуй, Леньси хото тээ- 
шэ ябуулаа йэн. Энэ хотойоо 
совет сэрэгшэд манйаа урид 
японцуудые намнайан бай
гаа. Эндэ ходо бороон орожо 
баййан, газарынь ехэ йайн, 
ургасань элбэг, байгаалини- 
инь ехэ гоё, губитай сасуул- 
хааршье бэшэ. Огороодой 
эдеэн: угэрсэ, арбуз, хартааб- 
ха -  хуу болошойон. Бидэнэр 
хитадуудйаа юумээр йэлгэжэ 
абаад, эдинэбди.

Нэгэтэ бензинымнай ба- 
гадахадань, машинадаа хэ- 
хыемнай сула спирт манда 
асаржа угэбэ (дахин сэрэгшэ- 
дэй уухагуйн тулоо, спиртэ- 
дээ этил холижо, улаан унгэ 
оруулдаг болоо йэн). Тэндээ 
зогсоод, удын хоол барижа 
байха зуураа, командирамнай 
намайе нэгэ хубуутэй ойро 
баййан тосхон ошохыемни 
эльгээбэ. Тэндэ ошойомнай, 
япон сэрэгшэдэй баййан 
хоёр дабхар казарма, эл- 
дэб саарйа-хюурйан талаар 
дуурэн уреэтэй, досоонь ехэ 
гоё оронууд, стол, стулйээ 
эхилээд, байра байдалынь, 
кухня, столовониинь айхаб- 
тар зохидоор хээтэй байгаа. 
Манай казарма-газар гэртэй 
сасуулхада, ямар нэгэ санато- 
ритай адли. Хоёрдохи дабхар 
дээрэнь хатарха площадка 
бии. Сэрэгэй орхийон юун-

тттье угы, хуу хоойон. Манай 
ерэхые мэдэжэ байгаад, эртэ- 
хэн ябашайан байгаа ха. Хи- 
тадууд бидэ хоёрые хараад, 
юумэшье хэлэнэгуй, миин зог- 
сонод. Бидэнь юумэ йураха 
гэхэдээ, байа хэлэ мэдэхэ бэ- 
шэбди даа.

Гэдэргээ бусаад, харайа- 
наа командиртаа хоорэбэбди. 
Мэтэр «По машинам!» гэ- 
йэн захиралта угтэжэ, саа- 
шаа ябабабди. Харгыдаа 
хубуудэйнгээ улээйэн шулэ 
котелок соойоон эдижэ яба- 
хадамни, нэгэмнай: «Това
рищ командир, попробуй
те этот орех. У нас такие же 
под Москвой растут», -  гэжэ 
хэлээд, нэгэ хэды мондогор 
сагаан-эреэн хальйатай фа
соль шэнги юумые альган 
соомни хэбэ. Нэгэ хоёр мон- 
догорые жажалжа узоод, 
ямар амтатай баййынь хусэд 
ойлгобошьегуйб. Зогсожо 
амарйан газартамнай тии- 
мэ ургамал ургажа байха- 
дань, зарим нэгэмнай туужэ 
урдийэн байгаа.

Хорёод модо ябаад, бул- 
тадаа тэрэ йамар эдийэн зон 
боолжэжэ захалба. Бухы 
колонно байлгажа, уноохи 
суглуулйан йамарынь хуу 
адхуулжа хаяад, Москвагай- 
мнай хубууе частияа хор- 
лохо гээ гуш гэжэ зэмэлбэ. 
Уданшьегуй госпиталиин ма
шина полевой кухни шэрэжэ 
асарба. Нэгэ эм уйанда бусал- 
гаад, бултандамнай литрээр 
уулгажа, зада боолжуулжэ, 
доторыемнай арилгуулба.

Бага бараг болоходоо,
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урагшаа ябабабди, оройхоно 
зогсожо,байатэрэ эмээмандаа 
уулгаба. Хонохо газартамнай 
бухал шэнги зэргэлйэн олон 
обоохойнууд, дээрэнь уруугаа 
хаража хэбтээд, боолжэхэдэш 
зохид, будалдахагуйш. Yuioo 
болотор бултыемнай хашажа, 
албадажа байгаад, ноохи эмээ 
уулгаба. Ехэ хундэ байhaп 
хоёрымнай госпитальда аба- 
ашаа. Эмшэн докторнай 
«Ушоо бараг ээлээт, зариман- 
даа аягуйдэбэл, нэгэш хоро- 
той тиимэ Ьамар эдибэл, хун 
ухэжэ болодог юм», -  гэбэ. 
Азагуйдэбэл, булта батареэ- 
гээрээ хоро эдижэ, ухэхэ бай- 
гаабди.

Yyp сайхада ойлгожо 
харайамнай, уноохи олон 
зэргэлйэн обоохой шоройну- 
удамнай хуниие хадагалдаг 
ухээри байба. Бидэ бултаа нэ- 
жээд ухэйэн хитад дээрэ уруу
гаа хаража, боолжэжэ хоноо 
байнабди. Хитадууд ухэйэн 
хуугээ хадалгахадаа, газар 
малтангуй, дээрэнь хуурсаг 
соо йуулгаад, тойруулжа шо- 
ройгоор обооложо хушаад 
орхихо заншалтай.

Байа нэгэ тосхондо ошоод, 
япон сэрэгэй хаяйан склад соо 
харахадамнай, эдихэ юумэн 
дуурэн байба. Тэрэ эдихэ юу- 
мынь тэндэ баййан хитадууд- 
та абагты гэбэбди. Харайаар 
байтарнай, бултаа ерэжэ, даа- 
ха-дааха юумэеэ абажа заха- 
лаа. Манай саашаа ябахада, 
юумэеэ хаяад, хойнойоомнай 
дахаад, хашхаралдажа байга
ад гуйлдэбэд. Тэдэнэр мани- 
ие хаяад ябашаба, япон сэрэг 
байа ерэхэнь гэжэ аййан бай- 
гаа ха юм.

Урагшаа ябайаар байтар
най, харгымнай хунгэн, ай- 
хааршье юумэн угы, йайн 
болошоо. Чифынь хото 
хурэжэ ерэбэбди. Г ородоо

тойруулжа ундэр шулуун хар- 
ша, уудэ барижархийан бай- 
ха юм. Духэжэ ерэйэмнай, 
урдайаамнай нэгэ тэргэ дээ
рэ саха хадажархийан, тэрэ- 
эн дээрэ нэгэ хара арйа яйан 
болошойон хуниие хулйоон 
шэлбэйэн дэгээгээр соо хад- 
хажа дэгээдээд, толгой- 
гынь уруунь харуулжа ул- 
гэжэрхийэн улад зон ябаба. 
Харахадамнай, тэрэ хуниинь 
амиды. Ехээр гайхаад, амиды- 
гаар хуниие хадагалха гээ гу 
даа гэйэмнай, энэмнай «йог» 
гэжэ хожомынь манда ойлгу- 
улаа йэн.

Саашаа ябажа, Ш ара му- 
рэнйоо (Желтое море) 25 
модо оршодог Пенцюань 
хото хурэжэ, зогсобобди. 
Хоер хоноод байхадамнай, 
йооргэмнай гэдэргэн асар- 
жа, Чифыньйээ 10 мод оной 
газарта зогсообо. Эндээ ар- 
баад хоноод, дайн дуурэбэ 
гэжэ дуулажа, ехээр баярлаа 
йэмди. Баярай митинг боло- 
жо, хун бухэн салют угэжэ 
байха юм, зарим нэгэн па- 
лаатха соогоо хэбтээдшье 
буудажа байгаа бэлэй. Е1ар- 
комовско 100 граммаашье 
уугаабди. Ехэ буугаараа ар- 
бузай поли руу йогтуугаар 
буудаад, хухилдэжэ байха 
юмэбди. Хэнтттъе хорихогуй 
юм. Иигэжэ зуун зугтэ япон 
милитаристнуудтай болойон 
дайн Совет Армиин илалтаар 
дуурээ йэн даа.

Е1амарай эхин йайхан йара 
гаража, ехэ дулаахан, бороон- 
тттъе балай ороногуй. Хитаду
уд ургасаяа хуряажа дуургэжэ 
байгаа. Огороодой эдеэн ехэ 
элбэгээр ургайан, хитадууд 
мэшээгээрээ ургэлоод асаржа 
угэнэ, ундэгэншье байха юм. 
Бидэ арга шадалаараа орон- 
донь ондоо юумэ угэхэ юмэб
ди.

Совет арми хитадуу- 
дые япон сэрэгйээ сулоолжэ 
ябайан хадаа, тэдээндээ ехэ 
йайнаар хандаха, хундэлжэ 
ябаха ёйотой байха. Е1эгэ сэ- 
леэндэ младша лейтенант айл- 
да орожо, юумынь тооргэйэн, 
юумэ бэдэрйэн юм гу, тэдэнь 
сэрэгэй ноёдто гомдоходонь, 
уноохи баарйан лейтенан- 
тыемнай бултанаймнай урда 
оортэнь нухэ малтуулаад, бу
удажа алаа йэн. Манда «пока
зательный трибунал» гэжэ хэ- 
лээ бэлэй. Е1эгэдээ йанахадаш, 
хайртайл байнал даа: хэдэн 
жэл албандаа ябаад, одоо дай- 
гаа дууйажа, эгээл гэртээ ха- 
риха дээрээ 00ЙЭДЫНГ0О суг- 
таа ябайан, эдеэлйэн, унтайан 
нухэдтоо буудуулжа унаха гэ- 
эшэ ямар урмагуй, уригшагуй, 
муу ёро гээшэб! Еэртэнь хэды 
хун хулеэжэ байгааб даа, 
эхэ, эсэгэнь ухэтэроо хулеэ- 
хулеэйээр, унэшхэнгуйгоор 
йалахан даа...

Дайн дуурэжэ, бултаа бу- 
туу хухюутэй, зугаатайнууд, 
дуулалдажа, гэртээл харихаяа 
йанажа, зуудэлжэ байнабди. 
Буунуудаа аршажа, сэбэрлэ- 
жэ, миномёдуудаа шэрдэжэ 
гоё болгонобди. Ондоо хэхэ 
йуралсал юумэншьегуй.

Е1эгэ утло© батареймнай 
командир намайе дуудажа, 
табан жолоошодтай Чи
фынь хотодо ошожо, япон 
автопаркайаа машинанууд- 
таа меерэнуудые асархыемни 
эльгээбэ. Тэндэ ошойомнай, 
гоё шэнэ-шэнэ резинэтэй 
«Е1иссан», «Тойота» автома- 
шинанууд дуурэн зэргэлуулжэ 
табяатай, жэрыжэ байба. Ха- 
жуудань харуулшан табяатай.

Жолоошоднай нэжээд 
меерэнуудые мулталжа абаад, 
наншажа захалба,теэдкамера- 
нуудые гаргахал хун угы даа.

(У ргэлж элынь 8-дахи ню урт а)
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Манай машинын дискну- 
уд шэнги замаглайан бэшэ, 
харин бутэнеер ургэлжэ та- 
бяатай, эрьелдуулжэ зама- 
глаха байгаа, дундаа дис- 
кэеэ татажа хааха газартай. 
Т эрээниин ойлгожо, оножо 
оруулжа, эрьелдуулжэ гарга- 
ха ухаан хэндэшье хуроогуй 
бэлэй. Тухэреэн тумэрыень 
алхаар сохижо, тайалжа гар- 
гаха гэхэдэш, сохигдохогуй, 
урдайаашни дэбхэрээд лэ бай- 
ха. Тиигэжэ удэроо дуурэн 
наншажа, арай гэжэ нэгэ 
меерэ нээжэ, опьЬып ойлго- 
бобди. Туруушын уб улаан, 
торгон шэнги З00лэхэн аме- 
рикан камерануудые гарга- 
жа, баярлабабди. Манайхин 
иимэ замагуудые тэрэ уедэ хэ- 
хэеэ мэдэдэггуй байгаал даа. 
ОпьЬыпь ойлгожо абахалаа- 
раа, дээрэ дээрэйээн арбаад ка
мерануудые Ьугалжа абаабди.

Иимэ шанга ажал хэЬэп 
улад спиртзаводто ошожо, 
хоер канистраар спирт абаад, 
япон казармын дээдэ дабхар- 
тань гаража, хатарайнь пло
щадка дээрэнь нэжээд аяга 
спирт уугаад, бултаа Ьогтожо 
мухарилдашоо бэлэйбди. 
Нэгэ Ьэрип гэхэдэмнай, бо- 
роон ехээр орожо, бидэ хуу 
норшойон, уйан шалбааг 
урдайан байба. Наран шанга- 
ар шаража, орой боложо бай
гаа. Машинаяа хаража йууйан 
хубуумнай манайнгаа унта- 
шахада, тэсэнгуй, хулеэжэ 
ядахадаа, заахай балгайан 
юмэб гэжэ, байа унташоо. 
Тэрэ уд эр ехэ халуун байжа, 
юумэ йайн эдеэгуй, хоойоор 
хомхойрхолдожо уугаад, бул
таа йогтошообди. Хари газар 
ябаад, йэргэг ябахагуй, ха- 
руулшандаа найдажа, спирт 
уугаад, юушье мэдэнгуй, бул
таа алуулхамнай ха юм гэжэ 
ехэ айжа абаа йэм. Нухэрее

зэмэлхэдэмнай, эндэ хэн ерэ- 
хэ юм, манай харуул хаана- 
яанагуй табяатай байна ха юм 
гэбэ. Спиртын заводто томо- 
томо йуумал цистернэнууд 
соо хэдэн зуун мянгаад литр 
спирт хээтэй.

Бултадаа нюур, гараа уга- 
ажа, сэбэрнууд болоод, архи 
уугаагуй юм шэнги, бушуу 
частида ошожо, хоер канис
тра спиртэеэ старшинадаа 
угэжэ, камерануудаа харуул- 
жа, йайнда оробобди. Стар- 
шинаамнай хубуудтээ нэжээд 
зуугаад грамм уулгаа йэн.

Муне© йанахадамни, дай- 
гаа дарайан сэрэгшэдэй хин 
морин дээшээл байгаа бэзэ 
даа. Бурхамнайл хараа гээшэ.

Хитадууднай, нэгэ дороо 
уни байхадамнай, мандаа да- 
дашаба. Ухибууд хамсы соо- 
гоо ундэгэнуудые хээд, найма- 
алжа, юумээр йэлгэжэ ябадаг 
болобо. Карандаш, открытка 
юумэ орондонь абаха юм.

Орой болоходо, баййан 
газараа тойруулжа, харуул 
табяад, ондоо уладые лагерь- 
та оруулхагуй. Машина, буу 
зэбсэгуудээ аминдань пар
ка болгожо, удэр йунигуй 
йэлгэлдэжэ байжа харуулда 
гарахабди.

Хитадууд йунёо дуурэн 
гонгинолдожо, нэжээд корзи
на ургэлжэрхийэн, байрлайан 
газарыш тойроод, муу йайн 
юумэдыешни суглуулжа, уг- 
лоониинь сэбэрлэжэрхийэн 
байха.

Сентябрь йарын йуулээр 
Хитадай революционно най- 
мадахи, дурбэдэхи арми 
ерэжэ, япон сэрэгшэдйээ су- 
лоолйэн газарнуудымнай 
манай орондо даажа абажа, 
00ЙЭДЫНГ0О хуули засаг эм- 
хидхэжэ захалаа йэн.

Октябриин йуулээр Дотор 
Монгол ороод байтарнай,

гэдэргэмнай дахин 200 модо 
абаашажа, машина, буу зэб- 
сэгыемнай бултыень манйаа 
хитад сэрэгшэдтэ абажа угее 
бэлэй. Наашаа йеергее, Мон
гол тээшээ, манай часть гур- 
бан муу машинатай, ушее 
нэгэ япон «Ниссантай» ерэбэ.

Хилэ гаража ябахадамнай, 
монголнууд сэрэгээ угтажа, 
моридоороо урдайаамнай 
гуйлгэлдэнэд. Туруун баййан 
газартаа ерэхэдэмнай, нэгэ 
ехэ ургэн, ундэр арка баряа- 
тай, плакат, лозунгнууд бэ- 
шээтэй, хугжэм дуун зэдэлжэ, 
духовой оркестр наадажа, 
ехэл гоёор улэйэн уладнай 
угтажа байбад. Манайнгаа 
дайнйаа бусажа ерэйыемнай 
дуулаад, Будажабнайш ерэ
бэ. Ехэ хухилдэжэ, баярлажа 
уулзабабди. Пайн ябайанаа 
хеерэлдэжэ, хэзээ гэртээ ха- 
рижа, дахин зугаалдаха гээ- 
шэбиибди гэжэ тараа йэмди.

Нэгэ хэды хоноод байтар
най, демобилизаци боложо, 
найатай сэрэгшэд гэртээ хари- 
ха гэлдээд, ехэ баяртай ушар 
болобо. Бидэ усеехэн залуу 
сэрэгшэд улеебди. Гэртээ яба- 
ха убгэдтее нэгэ багахан бэлэг 
бэлдэбэбди: арбаад килограмм 
рис хурпээ, заахан хусеег са
хар, хэдыгээд метр хитад тор- 
го, мылэ гэхэ мэтэ. Харгыдань 
сухой паёгуудынь угэжэ, мор- 
дуулбабди. Хэды жэл соо эжэл 
болошойон улад уйлалдажа, 
таалалдажа, хаягаа абалсажа, 
бэе-бэедээ йайн йайханиие 
хусэлдэжэ тараа йэмди. Албаа 
саашань ургэлжэлуулхэ ман
даа, улдэйэн залуушуулдаа, 
йайн ябажа, гэртээ амиды мэн- 
дэ ябахыемнай юреехэ юмэд. 
Тиигэжэ нэгэдээ баяртай, нэ- 
гэдээ гашуудалтай ушар болоо 
йэн...

Э. БАЛЬЖАНОВА 
хэблэлдэ бэлдэбэ
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Гал гуламта J
Дымбрыл ГАРМАЕВ

У  гай Ьулдэ
Дархинтакаа гарбалтай элинсэг тввбиинэр ба басагад

(Ургэлжэл).
Цыремпилай ехэ баса- 

ган Долсон Хуурай-Сахир- 
та Жамсаранай эхэнэр, уРи 
хуугэд угы.

Цыремпилай бага басаган 
Убгэн Бортодо Бадмын эхэ
нэр, ури хуугэд угы.

Шобхооной ехэ басаган 
Улэнтэдэ хадамтай банЬап. 
Шобхооной басагадай хэндэ 
хаана хадамда гарайаниинь 
мэдэгдэнэгуй.

Манзын 2-дохи хубуун Дар- 
баан 3 хубуутэй: Сондон (Ду- 
гар), Галсан, Шордог (Бадма).

Дарбаанай ехэ хубуун Сон
дон (Дугар) 6 хубуутэй.

Сондоной ехэ хубуун Дор- 
жо 2 басагатай.

Доржын ехэ басаган Дэнсэма 
залуудаа и ah а бараЬап. Доржын 
ургэмэл басаган Долгор Дар- 
хинтадаа Пэртуугэй Данзанай 
Цьщуугэй эхэнэр. Басага угы.

Сондоной 2-дохи хубуун 
Шираб 6 басагатай. Шира- 
бай ехэ басаган Долсон залуу
даа найа барайан. Ширабай
2-дохи басаган Шарлуу Сана- 
гада Цыбенов Аюрай эхэнэр. 
2 басагатай. Шарлуугай ехэ 
басаган Антонида Алцагай 
Мунгэн Сосорой Лубсанай 
эхэнэр. Ширабай 3-дохи баса
ган Цыренжаб хадамгуй.

Ширабай 4-дэхи басаган 
Чимид ургэмэл, Лиза басага
тай. Чимидэй ургэмэл баса
ган Лиза Бургын Намсараев 
Василиин эхэнэр. Татьяна 
басагатай. Ширабай 5-дахи 
басаган Дулма (Дулмаажи) 
Дархинтада Баярай Батын 
Базарай эхэнэр.

Ширабай бага басаган 
Донгой Хужарай Ягаанай 
Ошорой эхэнэр. Нина басага
тай.

Сондоной 3-дахи хубуун 
Гонгор 4 хубуутэй. Гонгорой 
ехэ хубуун Цыден 3 басага
тай. Цыденэй ехэ басаган 
Мария Санагын Будаев Ва
силиин эхэнэр, ургэмэл Елена 
басагатай. Цыденэй хоёрдо- 
хи басаган Зоя залуудаа найа 
барайан. Цыденэй 3-дохи ба
саган Нина. Света, Таня баса
гатай.

Г онгорой 2-дохи хубуун 
Гурдагба ургэмэл нэгэ ху
буутэй, басага угы. Гурдагба 
Эрхын Дамбиие ургэйэн.

Гонгорой 3-дахи хубуун 
Бата-Ошор 6 хубуутэй, 3 баса
гатай. Бата-Ошорой ехэ баса
ган Наташа Солдатов Шогдо- 
бой Долсоной хубуун Юрын 
эхэнэр.

Гонгорой ехэ басаган Цы- 
ретор Мэлэдэ Шагжын эхэ
нэр.

Гонгорой 2-дохи басаган 
Даша-Дулмын туруушын ну- 
хэрын Дархинтада Дашын 
Гармын бага хубуун Ханда- 
жаб. Дари-Дулма басагатай, 
Сэлэнгын аймагай Данзанов 
Викторай эхэнэр.

Даша-Дулмын 2-дохи ба
саган Екатерина Дархинтада 
Дашын Еармын Цыренжабай 
хубуун Владимирай эхэнэр. 2 
хубуутэй, 6 басагатай.

Сондоной 4-дэхи хубуун 
Еончик 2 хубуутэй, 2 басага
тай. Еончигай ехэ хубуун Еом- 
бо 2 басагатай. Еомбо 1941- 
1945 онуудай дайнда найа

барайан. Еомбын ургэмэл 
ехэ басаган Санжай Сана
гын Жамсын Ошорой эхэнэр. 
Еомбын бага басаган Е1аташа 
Шобхооной Цыденэй Бадма- 
Ошорой Будажабай эхэнэр.

Еончигай бага хубуун Цы
денэй ехэ басаган Дулма Ехэ- 
Сахирай Бадмын Мунохойн 
эхэнэр.

Дарбаанай 2-дохи хубуун 
Еалсан. 3 хубуутэй. Еалса- 
най ехэ хубуун Ешэ хоёр 
хубуутэй: Жиихалай, Еалбаа- 
бадараа. Етттын Жиихалай 
хоёр хубуутэй. Жиихалайн 
ехэ хубуун Санагайаа угтай 
Дугарай Е1оржиматай айл 
болойон. 3 хубуутэй, 3 баса
гатай. Петиин ехэ басаган На- 
талья Ехэ-Сахирай Еендунов 
Еомбожабай эхэнэр. Петиин
3-дахи басаган Анастасия 
Утаатын Базаров Александ- 
рай эхэнэр. Жихалайн 2-дохи 
хубуун Даша Енгорбойн 
Парниин Доржын Маритай 
айл болойон, 2 хубуутэй, 5 ба
сагатай.

Дашын 4-дэхи басаган 
Очирма Михайловкын Сам- 
буев Дашын эхэнэр. Жаргал- 
ма, Еэрэлма басагатай. Бэшэ 
басагадынь Ехэ-Сахиртаа ха
дамтай.

Е алсанай 2-дохи хубуун 
Шагжа (Сосор) 3 хубуутэй, 4 
басагатай. Еалсанай ехэ ба
саган Цыбэг Улэнтэдэ Того- 
отттын эхэнэр: 4 хубуутэй, 2 
басагатай.

Е алсанай 2-дохи басаган 
Цыден Солдатов Шогдобой 
эхэнэр, 4 хубуутэй, 6 басагатай.

(Ургэлжэлынъ 10-11 нюурнуудпт)-
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(Ургэлжэл).
Галсанай 3-дахи басаган 

Дэмбрэн 2 хубуутэй.
Галсанай 4-дэхи баса

ган Долсон Шара-Азаргада 
Дамбын Ширабай эхэнэр, 4 
хубуутэй, 1 басагатай.

Дарбаанай 3-дахи хубуун 
Шордого 2 хубуутэй. Шордо- 
гын ганса басаган Цыремжит 
Шара-Азаргада Жабаруугай 
эхэнэр.
ДАРБААНАЙ БАСАГАД:

1. Улэнтэдэ Парбилын эхэ
нэр.

2. Хуурай Сахирта Дуга- 
най Шойсороной эхэнэр.

3. Мэлэдэ Батын Халзанай 
эхэнэр.

4. Бортодо Дагбын эхэнэр.
5. Тунхэндэ Жармагай эхэ

нэр.
6. Санагада Шобхын Жэг- 

жэдэй эхэнэр.
7. Санагада Ядай Гунгаа- 

гай эхэнэр.
8. Тунхэндэ Шонхорой эхэ

нэр.
Манзын 3-дахи хубуун 

Пэртуу 4 хубуутэй, 2 басага
тай бай haп. Пэртуугэй Яндаг 
3 басагатай. Яндагай ехэ баса
ган Цыбжит Бортодо Базар- 
жабай эхэнэр. Яндагай дунда 
басаган Убгэн Зэмхэдэ Баан- 
хиин Аюрай эхэнэр. Яндагай 
бага басаган Намжил Борто
до Миихайн Батын эхэнэр.

Пэртуугэй 2-дахи хубуун 
Ямпил 2 басагатай. Ямпилай 
ехэ басаган Сэндэмэ Зэмхэдэ 
Балданай Жамсаранай эхэ
нэр.

Пэртуугэй 3-дахи хубуун 
Дарма 1 хубуутэй, Шираб.

Ширабай 2-дохи басаган 
Бамба Хасууртайда Ваандайн 
эхэнэр. 3 хубуутэй, 1 басага
тай.

Бамбын басаган Сэндэма 
Хуртагын Цыбиков Намса- 
райн Пурбын эхэнэр. Ш и

рабай бага басаган Ханда 
Сагаан-Мориндо Шармын 
Мишхын эхэнэр.

Дармын басаган Дулма 
Модой Хулдэ Шойдобой эхэ
нэр.

Пэртуугэй 4-дэхи хубуун 
Данзан 3 хубуутэй. Данзанай 
хубуун Бальжин 1 хубуутэй,
1 басагатай. Бальжанай баса
ган Пама 1 басагатай. Лена 
Дамбаев Василиин эхэнэр. 
Данзанай хубуун Цыренжаб 
оорын урэ хуугэд угы.

Данзанай 3-дахи хубуун 
Цэдуу 2 хубуутэй. Цэдуу дайн- 
да найа барайан.

Данзанай ганса басаган 
Янжабай басаган Дулма Ехэ- 
Сахирай Буянтын Василиин 
эхэнэр.

Манзын 4-дэхи хубуун Пар- 
паан заарин бое. 4 хубуутэй: 
Убаша, Ород (Цырен), Доёд, 
Цыремпил. Парпаанай ехэ 
хубуун Убаша залуудаа найа 
барайан.

Парпаанай 2-дохи хубуун 
Ород (Цырен) 2 хубуутэй, 4 ба
сагатай. Ородой хубуун Боди
2 хубуутэй: Цырен-Доржо. 
Цырен-Доржын басаган Ба- 
даржа багадаа найа барайан. 
Цырен-Доржын бага баса
ган Бадансо Хуурай-Сахирай 
Лубсанай Гонгорой эхэнэр. 
Бодиин 2-дохи хубуун Цыре- 
тор 1 хубуутэй, 3 басагатай. 
Цыреторай ехэ басаган Соли 
Улэгшэндэ Сандагай Бальжа
най эхэнэр. Цыреторай 2-дохи 
басаган Цырен-Дулма Хужа- 
рай Гомбоев Михаилай эхэ
нэр. Цыреторай бага басаган 
Мария Мухар-Шэбэртэ Тык- 
шеев Баатарай эхэнэр. 
ПАРПААНАЙ ОРОДОЙ 
БАСАГАД:

Ородой ехэ басаган Наг- 
мид Эрхын Дамбиин эхэнэр. 
Ородой 2-дохи басаган Дол
сон Бортодо Цыбэгэй Аюшын

эхэнэр. Ородой 3-дахи баса
ган Долгор Шара-Азаргада 
Цыренэй Ширабай эхэнэр.

Парпаанай бага хубуун 
Цыремпил 3 хубуутэй, 2 баса
гатай.

Цыремпилай 2-дохи ху
буун Гомбо 1941-1945 онуу- 
дай дайнда найа барайан. 
Гомбо 3 хубуутэй, 1 басагатай 
байгаа. Гомбын ехэ хубуун 
Бальжинима 1 хубуутэй, 5 ба
сагатай. Бальжиннимын ехэ 
басаган Цырен-Дулма Яруу- 
нын Гуундэ нютагай Бату
ев Хашит-Нимын эхэнэр. 4 
хубуутэй, 1 басаган -  Свет
лана. Бальжиннимын 2-дохи 
басаган Дарима Сагаан-Мо
риндо Цыренов Владимирай 
эхэнэр. 1 хубуутэй, 2 басага
тай: Лена, Люба. Бальжинни
мын 3-дахи басаган Татьяна 
Ивалгын Оронгодо Раднаев 
Гармадоржын эхэнэр. 3 баса
гатай -  Надя, Саяна, Гэрэлма. 
Бальжиннимын 4-дэхи басаган 
Буда Вологодско областиин 
Череповец хотодо Ипатов Ни- 
колайн эхэнэр, 1 хубуутэй, 1 
басагатай -  Ирина. Бальжи
ннимын 5-дахи басаган Га
лина Хурамхаанай Аргадын 
Хубраков Дамбын эхэнэр, 1 
хубуутэй, 4 басагатай: Ирина, 
Дарима, Лариса, Гунсыма.

Гомбын 2-дохи хубуун Баа- 
тар 1 хубуутэй, 5 басагатай. 
Баатарай ехэ басаган Ната
ша Захааминда Жамсаранов 
Пэтруугэй Юрын эхэнэр, 1 
хубуутэй, 2 басагатай: Юля, 
Надя. Баатарай 3-дахи баса
ган Лариса Утаата Далахайн 
Тогтохын Бальжинимын эхэ
нэр, 2 хубуутэй, 1 басагатай -  
Ирина.

Баатарай 2-дохи басаган 
Роза Эрхуугэй Ольхондо хадам- 
тай, 1 басаган -  Даша. Баатарай 
4-дэхи басаган Алла Эрхуугэй 
Солчиков Агафонай эхэнэр,
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2 хубуутэй, 1 басаган -  Ната
ша. Баатарай 5-дахи басаган 
Аюна Улаан-Удын Ильин 
Славын эхэнэр, 1 басагатай.

Гомбын 3-дахи хубуун Бад- 
мажаб Сондоной Гонгорой 
Гурдагбында ургэгдоо.

Гомбын ганса басаган Хан
да 1 хубуутэй, 2 басагатай: 
Валя, Наташа. Хандын 2-дохи 
басаган Тюменскэ областида 
ажайуудаг.

Цыремпилай бага хубуун 
Лабан ганса басагатай. Нина 
Тунхэндэ хадамтай. Цырем
пилай басаган Долгор Борто- 
до Шадабай Сыбанай эхэнэр. 
ПАРПААНАЙ БАСАГАД:

Парпаанай ехэ басаганиинь 
Бортодо Чимидэй эхэнэр. Пар
паанай хоёрдохи басаганиинь 
Цыбэг Модон-Хулдэ Эмын 
Шойдобой эхэнэр. Парпаанай 
3-дахи басаган Долгор Шара- 
Азаргада Хорхоной гэбшын 
эхэнэр. Парпаанай 4-дэхи ба
саганиинь Муужаан, Нуртада 
Шурын Гармын эхэнэр. 
МАНЗА ТААБАЙН 
БАСАГАД:

Манзын ехэ басаган Са- 
хирта Мархайн эхэнэр. 4 ху
буутэй, 6 басагатай.

Манза таабайн 2-дохи ба
саган Бортодо Банзархын 
Жамсаранай эхэнэр. Турэйэн 
хубуун -  Чимид. Манза таа
байн 3-дахи басаган Санага- 
да Эрдэниин Гармын эхэнэр. 
Манза таабайн 4-дэхи басаган 
Гайхал Бортодо Банзарханай 
Намсарайн эхэнэр.

Манза таабайн эхэнэр 
Улэнтэйо© Балхайн басаган 
байгаа (элинсэг тооби). Ман
за таабайн бэреэдууд: Манза 
таабайн ехэ хубуун Шобхоо- 
ной эхэнэр Бортойоо Арим- 
пил гулваагай басаган. Ман
за таабайн 2-дохи хубуун 
Дарбаанай туруушын эхэнэр 
Сахирйаа Хабжуутанай баса

ган. Дарбаанай 2-дохи хойто 
эхэнэр Бортойоо Банзархай 
гулваагай басаган. Манза таа
байн хубуун Нэртуугэй эхэнэр 
Бортойоо Банзархай гулваа
гай басаган. Манзын 4-дэхи 
хубуун Парпаанай эхэнэр 
Санагайаа Эрдэниин басаган.

Хаарлын аймагйаа
ХАРИДА ГАРАПАН 
БАСАГАД:

Зармагтын хубуун Хаарла 
2 хубуутэй: Омогто, Обогор.

Хаарлын ехэ хубуун Омог
то Дагба хубуутэй. Дагба 3 
басагатай: Дархан, Долсон, 
Долгор. Эдэ гурбанай хаана 
хэндэ хадамда гарайаниинь 
мэдэгдэнэгуй.

Омогтын 2-дохи хубуун 
Зана, 2 хубуутэй: Данзан, 
Хонхор. Занын Данзан 4 ба
сагатай. Данзанай ехэ басаган 
Шарлуу Шара-Азаргада Даг- 
дын Гонгорой эхэнэр. Ошор, 
Даша хубуутэй. Данзанай 
2-дохи басаган Долгор Дар- 
хинтада Ламааданай Гармын 
эхэнэр, 4 хубуутэй: Цыретор, 
Халзуунай, Бальжин, Гонгор. 
Данзанай 3-дахи басаган Дул- 
ма Сахирта Пошоолын эхэ
нэр. Соном хубуутэй.

Данзанай 4-дэхи басаган 
Паабаан Нуртада Порхиин 
эхэнэр, 3 хубуутэй.

Занын бага хубуун Хонхор 
(Жамбал). Хонхорой Доржын 
ехэ басаган Намжил Хужарай 
Ширабай эхэнэр, 6 хубуутэй. 
Доржын 2-дохи басаган Рин- 
чин 1 хубуутэй, 2 басагатай: 
Галина, Наташа.

Хонхорой (Жамбалай) ехэ 
басаган Дарижаб Тубэд ла- 
мын эхэнэр.

Омогтын 3-дахи хубуунг 
Жутоохэн. Жутоохэнэй ехэ 
хубуун Дуужэй, 2 басагатай. 
Дуужэйн ехэ басаган Намжил 
ганса Дулма басагатай. Дул-

ма залуудаа найа барайан.
Дуужэйн 2-дохи басаган 

Бадма, 1 хубуутэй. Долгор 
басагатай, Бадмын Долгор 
Бургын Жамсын Эрдэниин 
эхэнэр. 3 хубуутэй, 3 басага
тай.

Дуужэйн басаган Бадма. 
Бадмын басаган Долгорой 
ехэ басаган Рита Хоридо Дол
горой Намсарайн эхэнэр. 1 
хубуутэй, 2 басагатай: Юля, 
Алёна.

Долгорой 2-дохи басаган 
Людмила Баян-Голдо Уба- 
шын Бато-Мунхын эхэнэр. 1 
басагатай: Эржэни.

Долгорой 3-дахи басаган 
Евгения Санагада Будын Бад- 
ма-Цыренэй эхэнэр. 1 басага
тай: Мэдэгма.

Жутоохэнэй 2-дохи хубуун 
Содбо 3 басагатай. Содбын 
ехэ басаган Дулма Хамни- 
да Доржын эхэнэр. Содбын
2- дохи басаган Буда залуудаа 
найа барайан. Содбын 3-дахи 
басаган Долгор Дархинтада 
Ганжуурай Гармуужанай эхэ
нэр.

Жутоохэнэй 3-дахи ху
буун Базар, басага угы. 
Жутоохэнэй 4-дэхи хубуун 
Пидот урэ хуугэд угы.

Омогтын ехэ басаган Хуу- 
рай-Сахирта Шарагшанай 
эхэнэр. Омогтын бага басаган 
Амписхын эхэнэр.

Жутоохэнэй Содбын ехэ 
хубуун Бадма 3 хубуутэй, 4 
басагатай. Бадма 1941-1945 
онуудай дайнда найа барайан. 
Бадмын ехэ басаган Сыржи- 
ма Шергин Леонидай эхэнэр, 
5 хубуутэй, 5 басагатай. Бад
мын 2-дохи басаган Намжил 2 
хубуутэй, басага угы. Бадмын
3- дахи басаган Намжил Дар
хинтада Бальжанай Пронти- 
ин эхэнэр, 4 хубуутэй, 1 баса
гатай.

(Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта).
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Г Энеэдэтэй уишрнууд )

Убгэнэй Ьургаал
( Ургэлжэл. Эхиниинь 12-дохи дугаарта).

Убгэн зубшеежэ, тэрэ айл- 
да бултадаа оробод. Гэрэй 
эзэд айлшадаа хундэлхэеэ га- 
лаа тулижэ, сайгаа бусалга- 
жа, столдоо айлшадаа урибад. 
Айлшадай аха убгэн столдо 
йуугаад, сайгыень йорожо, 
гэрэй эзэнтэй йониноо хее-

рэлдэбэд. Убгэн табийан та- 
багтань гар хурэнгуй сайгаа 
йороод лэ Х00рэлдэжэл байна. 
Хубууд зэмээ мэдэйэн хадаа 
нэгэ хэды сайгаа йороод, аха 
хунэй табаг хундоогуй хадань, 
хайшан гэжэ табагта хурэхэб 
даа. Убгэнэй аяар гурбан аяга 
сайгаа уугаад байхадань залу-

Лубсан ЦЫРЕНОВ

ушуул табагйаа абаха эрхэгуй 
хадаа, бодожо газаашаа га- 
рабад. Харин убгэн одоошье 
табагта орожо, hai'ni гэгшээр 
эдеэлбэ. Харин залуу хубууд 
хайшан гэхэб даа, xoohoop 
улэЬэн юм. Иигэжэ убгэн 
тоомоо тайарйан хубуудые 
hypi ahan туухэтэй.

Гунигай мурнууд )
Оршолонто дэлхэйн хуйтэн орондо
Оршолонто замбида мордошоЬон хайрата хоёр зээнэрэйгээ дурасхаалда зорюулнаб
Оршолонто дэлхэйн орондо
Бусалта угы мунхоор огиокон
Хоёр бааркан хайратсш

зээнэрэйм
Баяр жаргалай зургэ mahapaa.
Элдин дайдыгаа /тйханиие

хаража,
Эршэ нэмэжэ ургажа ябаад,
Зулын гэрэлээр замаа зсшлгажа
Заяата гаю рта турэлоо

бэдэрбэт.
Улээжэ ошоЬон гансахан

эхыншни
Нюдэнэй нёлбоИон улуу

байгаал?
Бааркан хоёром юундэ эгтээ
Бурханай орондо яараба

гээшэбта?
Хойшоош хара, баруун тээшээ
Хуухэн наканайтнай гуламта

гэршэ -
Харлажа улэкэн хоокон

гартэнэй
Хулеэжэл таанараа куухал

ходо.
Борсогор заахан бушуу

Валюдайм

Бусажа турэлдоо эръехэ бэзэш, 
Бээдикээн оорэгуй

«буянай газарта» 
Бу улоорэй, бусаарай мандаа. 
Турэхэ хубуундээ шарайгаа

угоод
Буянай газарта дэгдэкэн

байкайш,
Тукоолжэ бидэш гиамаяа

харакандал
Тэбэрижэ хаа-яа ябахаа

гуубди.
Умдэжэ ябакан хубсакытнай 

канахадаа 
Уелжэ наадакан уетэниитнай 

харахадаа,
Угээлжэ таанараа кэмээхэн

шэртэкээр 
Унгэржэл огионо удэр хоногууд. 
Бурхан юундэ ябаашаха

гэхэдээ
Бэрхын гу? Ори гансын? 
Оршолонто замбиин оёоргуй

гунруу
Оруулжал байхым,

уйдхар улээгээд. 
Эхэдээ, эгэшэдээ эрын тулга,

Тушэг боложо ябаха байгаад, 
Угэлжэ кууха шарха улээгоод 
Ундэкэтэ газарта хойшолоо

юмши даа.
Юуншъе гэжэ уйдхараа

тандаа
Дуулгахал бэшэб даа, хайрата

хоёром,
Уруугаа хаража нюдэнэйнгоо

укые
Убдэгтоо шэнгээкээр утэлхэл 

бэзэб даа.
Хухын домбокоо аршаан

дукажа
Хуур дээрэтнай ходол суршэг, 
Хухэхэн ургы зулатнай боложо 
Хуйтэн газарайтнай гэрэл

болог.
Хоёр жаахан жэргэмэлнууд

болоод
Хойто эреэнэй боориин

хормойдо
Хойшо урагшаа манайгаа

ябахые
Хараад жэргэжэ куугаарайт 

бааркадам. 
Д. НОХОРОВ
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