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Худее ажахын тэдхэмжэ

Энэ жэлэй зун малда тэжэ- 
эл бэлдэлгын худэлмэри айма- 
гаймнай худее ажахыда бэр- 
хэшээлнуудтэй унгэрее гэжэ 
мэдэнэбди. Ган racyyphaa бо- 
ложо ухэр малай эдихэ хоол 
ута убэлэй сагта хурэхеер 
бэлдэгдээгуй.

Энээн11ээ боложо Буряадай 
правительство, Арадай Хурал 
худое нютагуудай ажахынуудта 
туйаламжа хургэхэ гэйэн птиид- 
хэбэри абаhап байна. Буряадай 
худее ажахын яаманай мэргэ- 
жэлтэд аймагуудаар ябажа, зон- 
до туйаламжа абахада хэрэгтэй 
дансануудые суглуулхадань заажа 
угэбэ. Захааминай аймагта сен
тябриин 8-haa эхилээд зургаан 
мэргэжэлтэд худэлйэн байна. 
Энэ удэрнуудтэ 10 толгоййоо 
дээшэ унеэдые баридаг 325 
умсын ажахынуудйаа caapha 
дансануудынь суглуулагдаба. 
Ган гасуурта дайрагдайан рес- 
публикын умсын ажахынуудта

хамтадань 100 миллион тухэриг 
туйаламжа хургэхэ гэйэн тттп- 
идхэбэри Арадай Хуралай сес- 
си дээрэ абтайан байна. «Энэ 
онсологдойон мунгэн худеегэй 
зоной малдаа тэжээл худалдан 
абахын тула угтэбэ. Хун бухэн 
оорынгое ш адалаар малай тэ
жээл худалдан абажа ту, али хо- 
лын газараар бэлдэжэ шадаха 
аргагуй гээшэ. Тиимын тулада 
худее нютагуудайнгаа ажахы- 
нуудые гурэнэй туйаламжаар 
дэмжэхэ ёйотойбди», -  гэжэ Бу
ряадай Арадай Хуралай коми- 
тедэй туруулэгшэ Баир Гармаев 
тэмдэглэЬэн байна.

Республикын аймагуудаар 
сентябриин 25 болотор caapha 
дансануудые суглуулха ажал 
ябуулагдахаар хараалагдана. 
Пуулээрнь угтэЬэн 100 миллион 
тухэриг мунгэ малай тоогоор 
хубаажа, малдаа тэжээл худал
дан абахыень зондо тарааха бо- 
лоно.

С Ьунгуули )

hypryyjimm  
директор -  
депутат

Сентябриин 13-да 
3-дахи нэгэ мандатна 
Ьунгуулиин округоор 
«Захааминай аймаг» му- 
ниципальна байгуулам- 
жын депутадуудай Со- 
ведтэ Ьунгалта боложо 
унгэрбэ.

Ш ара-Азарга, Нурта, 
Хужар, Дутэлуур hyy- 
ринуудай ажаНууппад 
ее11эдынг00 округоор 
аймагай Соведэй депу- 
тадай йунгалтада хаба- 
адаба. Аймагай Соведэй 
депутадай мандат аба
хын тула Ш ара-Азар- 
гын дунда Нургуулннп 
директор Гырелма Бад- 
луева, аймагай эрдэм 
йуралсалай управлени- 
ин ахамад бухгалтерай 
орлогшо Жэбзыма Ш а
рапова хоёр йунгалтада 
хабаадаба.

Энэ округ соо 1222 
йунгагшад буридхэлдэ 
абтайан юм. Тэдэнэй 
60,9 процентэнь дуугаа 
угэхэеэ ерээ. Гырелма 
Бадлуевагай тулее 70 
процент, Жэбзыма Ша- 
раповагай тулее 20 про
цент йунгагшад дуугаа 
угоо. Туруулжэ rapahaH 
Гырелма Бадлуева «Ни- 
итэ нэгэн Росси» поли- 
тическэ партиин гэшуун 
болоно.

Соёлма Бальжурова,
манай корр.
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 ̂ Нютагай конинууд

Уншэн ухибуудтэ гэрнууд
Унгэржэ байгаа жэлэй хабар 

Закаменск хотодо дурбэн квар- 
тиратай зургаап гэрнууд бариг- 
дажа эхилээ. Энэ байранууд 
уншэн ба эжы абын харууйагуй 
улдэйэн ухибуудтэ гурэнэй 
программаар баригдана.

Росси гурэнэй хуулиин 
choop эхэ эсэгэ угы, элдэб 
шалтагаанаар турэлхидэйнгее 
xapyyha угы улдэйэн ухибууд 
гэр бараагаар хангагдаха 
ёйотой юм. Ухибуун бухэндэ 
24 тэбхэлжэн метртэй байха 
байра гурэнйее угтэхэ гэйэн 
тусхай хуули соо хэлээтэй.

Захааминай аймагта 222 
ухибууд гэр бараа угы, бай
ха байра хэрэгтэй зоной спи
сок соо буридхэлдэ абтаатай 
юм. Тэдэнэй 133-ниинь уншэн 
ухибууд, 89-нэйнь эжы аба 
ухибуудээ харууйалдаггуй 
байна.

2014 ондо аймагтамнай 
ажайуудаг уншэн 12 ухибууд 
гурэнэй туйаламжаар гэр ба- 
раатай болойон юм. 2015 оной 
нэгэдэхи хахадта ушее хоер 
ухибуун Ивалгын аймагай 
Поселье тосхондо ба Тарбага- 
тайн аймагай Доодо Саянтуй

тосхондо гэрнуудые абайан 
байна.

Энэ жэлдэ Буряад Респуб- 
ликын арбан аймагуудта ун
шэн ухибуудтэ гэрнууд бариг- 
дажа байна гэжэ «Захааминай 
аймаг» муниципальна бай- 
гууламжын харууйалга ба 
тэдхэмжын органай ахамад 
мэргэжэлтэн Эльвира Буда
ева хеерэнэ. Хоер модон гэр 
Седлецкын гудамжаар, дурбэн 
гнулуун гэрнууд Ленинэй гу
дамжаар баригдана. Гэр бухэн 
соонь нэгэ тайалгатай дурбэн 
квартира. Бидэнэй ошожо 
харайан Седлецкын гудамжа
ар баригдайан модон гэрнууд

соонь нэгэ томо тайалга, уудэ 
ороходо нарихан ута тайалга, 
ванна туалет байха тайалга 
байба. Олзын хэрэг эрхилэгшэ 
Б.Б. Норбоев бригадаараа энэ 
хоер модон гэрнуудые барина. 
Барилгашад унгэржэ баййан 
недели соо бэлэн болойон 
гэрнуудэй ханыень газаайаань 
дулаалан бурилжэ байба. 
Пуулээрнь зайн гал оруулжа, 
сантехникэ тодхоожо, харша- 
дань уудэ табиха зорилготой. 
Октябрь йарын дундуур ба
рилгашад ажалаа дуургэхээр 
хараална. Харин декабрь соо 
баригдайан шэнэ гэрнууд ашаг- 
лалгада тушаагдаха ёйотой.

( Анхарагты ')

Зохёолгонуудай конкурсын Ьуулшын темэ
Хундэтэ уншагшад! Аймагаймнай «Ажалай 

туг» сонин 2014 оной октябриин 31-дэ Захаа
минай Ьургуулинуудай йурагшадай дунда зо
хёолгонуудай конкурс эхилбэ гэжэ соносхойон 
байна.

Энэ конкурсдо хабаадагш ад йара бухэндэ 
угтэйэн темэдэ зорюулан зохёолгонуудаа 
бэшэжэ эльгээхэ байгаа. Гарахаа баййан ок
тябрь йарада йуулшын темэдэ зорю улагдайан 
танай зохёолгонуудые хулеэнэбди. Энэ 
удэрнуудтэ октябриин 1-дэ тэмдэглэгдэхэ- 
еэ баййан Уласхоорондын найажал зоной 
йайндэртэ зорюулан, зохёолгонуудые бэ-

шэхэдэ болоно. Н айатай болойон танил- 
нууд, хуршэнууд тухайгаа, ню тагайнгаа ба 
оорынгое теебии таабай тухайгаа аймагайн- 
гаа «Ажалай туг» сониной редакцида бэшэ- 
эд эльгээхэдэ болоно. «Ажалай тугай» ре- 
дакционно коллеги танай зохёолго уншажа 
шуумжэлээд, хэблэлдэ гаргаха.

Эгээл бэрхэ, баян, хурдан хурса хэлэтэй 
хабаадагшаднай бэлэгээр урмашуулагдаха 
гэжэ соносхонобди.

«Ажалай туг» 
сониной редактор 

Соёлма Бальжурова.
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]луралсалай социальна проект «Аба эжын кургаалаар»

Hooho сохилго, Ьэеы даралга
Хон и н хадаа буряад зоной удхэжэ баййан табан хушуун малай эгээл хундэтэйнуудэйнь 

нэгэн юм. Тиимэйээ хониие хун сагаан хонин эрдэни гэжэ хундэлэн нэрлэдэг байгаа бшуу.
Эртэ урда carhaa хойшо 

манай арадай аж абайдалда 
хониной туйа тон ехэ боло- 
но.

Хонигуй айл гэжэ 
байгаагуй. Эгээ ядуу, угытэй 
айлнууд 5-6 толгой, дунда 
ш адалтан 20-30-40 толгой, 
баяшуул хэдэн мянган толгой 
хонитой байдаг йэн. Июнь 
соо хонидойнгоо ноойо хай- 
ш алаад, тэгшэ газар дээрэ 
хунжэл, хуушан дэгэл, бре
зент мэтэ юумэнуудые дэл- 
гэжэ, тэрээн дээрээ ноойоёо 
тараагаад , хэдэн удэр соо 
хатаадаг бэлэй. Тиигээд тэ- 
рэнээ сохижо, Ьэеы дара- 
даг байгаа. Н оойоёо балай 
худалдадаггуй йэн. Х аа-яа 
мэшээг талхаар андалда- 
даг байгаа. Сохихо удэрее 
гаргаад, ноойыемнай со- 
хилсыт гэжэ хурш энэртее 
зарладаг йэн. Зоной су-

глархада, гэрэйнгээ убэртэ 
хунжэлнуудые айлйаа су- 
глуулжа, йубарюулан дэлгэ- 
эд, тэдээн дээгуурээ нэжээд 
тэбэри ноойо табяад, хоёр 
тээнь нэгэ-нэгэ хун йуугаад, 
сохижо эхилэгшэ бэлэй. Ута- 
аш аа метр тухай, будууниинь 
хурганай зэргэ бургаайан 
йабаагаар сохигшо йэн. 
H ooho сохилгоной урда 
гэшууйэгуй сэхэхэн бургаайа 
отолжо, гэрэйнгээ газаа аса- 
раад, хамаг гэшууЬэн, ярану- 
удынь сэбэрхэнээр арилгаад 
хатаадаг Ьэн.

Хун бухэн хоёр-хоёр Ьабаа 
баридаг байгаа. Сохиходоо 
иигэдэг Нэп: нэгэ гарайн- 
гаа Ьабаае дээшэнь далай- 
жа ерээд, ноойоёо ш абхадан 
буулгаад, тэрэнээ дахин да- 
лайха зуураа нуге© гарайгаа 
Ьабаагаар ноойоёо сохихо 
ёйотой. Иигэжэ Ьабаатай

хоёр гарынь Ьэлгэлдээд, дэл- 
гээтэй нооЬон дээрэ буудаг 
Ьэн.

Дээрээ нооЬотой хунжэл 
дэбшээри гэжэ нэрэтэй Ю М. 

СугларЬан хунэй тоого- 
ор 5-6-шье, 10-аад гаран- 
шье дэбшээри хэдэг байгаа. 
НооЬоёо Ьайса сохиходонь, 
тэрэнь гараараа урийанЬаа 
оорэгуй хубэн шэнги бам- 
багар бологшо Ьэн. Тиихэ- 
дэнь тэрээнээ хунжэл дээрээ 
тарааж а, Ьабаагаараа эль- 
бэн, Ьайса жэгдэлээд, хоёр 
тээхи хунуудынь нэгэ нэгэ 
Ьабаагаа ноойонойнгоо 
урооЬэн захадань табижа, 
нуге© Ь абаагаараа ноойоёо 
хумижа, Ьабаануудтаяа
мухарюулдаг юм. Тиихэ 
дэнь нооЬониинь Ьабааень 
орёон монсойдог. Тии
гээд тэрэ Ьабаагаараа 

( Ургэлжэлынь 4-5-дахи нюурта).
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(Ургэлж эл).
угаайан хубсайа мушха- 
йан шэнгеэр мушха- 
ад, зангидажа хадагалдаг 
юм. Тон тиигэжэ нооЬо да- 
хин сохижо монсогойлдог 
байгаа юм.

Ерэйэн зониие ноойо 
сохихойоо урид сайлуу- 
лаад, ноойоёо сохижо 
дуургэхэдэнь, хони алажа 
эдеэлуулдэг йэн. Эдеэлэл- 
гэн дээрэ хотонойнь убгэд, 
хугшэд, хуугэд сугларжа, 
хусэд лэ найрлалга болог- 
шо бэлэй. Тэдэнэй эдеэл- 
жэ дуургэхэлээрнь, ноойо 
сохюулйан айл хун бухэндэ 
«хуби» гэжэ шанайан мяха 
угэдэг Ьэн. Т эрэнь 400-600 
грам м  тухай мяхан юм.

Н оойоёо сохижо дуургээд,

эдеэнэй болохые хулеэжэ 
баййан хубууд барилдажа, 
тээг харайжа зугаалдаг Ьэн. 
Хоёр йабаа газарта зоогоод, 
тэдэнэйнгээ узуур дээрэ нэгэ 
йабаа хундэлэн табихадань, 
тээг бологшо бэлэй.

Иигэжэ ноойоёо сохи
жо бэлдэйэнйээ хойшо нэгэ 
хэды хоноод, Ьэеы дарадаг 
Ьэн. Тиихэдээ арбаад хуниие 
уридаг байгаа. Пэеыгээ 
дарахадаа, ухэрэй гу, али 
адууйанай туухэй арйые 
шал норгожо, газар дээрэ 
уйыень уруу дэлгээгээд, тэ- 
рээн дээрээ брезент, мэшээг 
мэтын юумэ уш ее дэбдеэд, 
дээрэнь бэлдэЬэн ноойоёо 
жэгдээр хабтайлган табя- 
ад, дээгуурнь гэшэгэнээнэй 
набш айа, ногоо убэнуулжэ

хаяад, хунэг, тудхуур мэтэ 
амйарта соо уйа хээд, тэрэнээ 
нэгэ альган дээрээ табижа 
хэлтылгэхэдэнь, уйаниинь 
адхараа ааб даа. Тиихэдэнь 
нугеедэ гарайнгаа альга- 
ар тудхуурайнгаа амйарые 
альгадахадань, уйаниинь 
нэгэ газар адхарангуйгеер 
сэсэржэ, дэлгээтэй ноойые 
суршэдэг йэн. Н оойонойнгоо 
хусэд нэбтэрхэдэнь, утааш аа 
хоёр метрйээ улуухэн, сэбэр- 
лэжэ мулижэрхийэн, диа- 
метрынь 10-аад сантиметр 
будуун монсогор модо гол 
табижа, ноойоёо брезент- 
тэйнь хуйлан орёогоод, тайа 
хулижэрхидэг байгаа. Тэрэ
нээ ухэрэйнгее арйаар орёо- 
жо байа хулигшэ бэлэй. Тии
хэдэнь тэрэнь хунэй бэеын

Малшадай зукаланда, Аха. Гэрэл зураг Вячеслав Урбазаевай
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тухай монсогор юумэн болог- 
шо йэн. Голойнь y3YYPhYYA 
хоёр тээшээ бултайгаад бай- 
ха. Тэдэ узуурнуудтэнь ута- 
аш аа хахад метрйээ улуухэн 
нухэтэй модо угладаг юм. 
Тэдэ модонуудай y3YYPh33 
аргамж а ш агтагалаад,
хоёр нуге© Y3YYPHYYT3*IHb 
бутуунуудтэ нэгэ нэгэ йабаа 
угладаг йэн. Тиигээд байха- 
дань, хомууд углайан хоёр 
моритой хунууд аргамжын 
узуурэй йабаануудые хому- 
удайнгаа узуур руу хадхаад, 
нуге© Y3YYPHYYAbIHb гартаа 
баряад ябахадань, йэеынь 
хойнойоонь мухаригша 
Ьэн. Х оёр-гурбан кило
метр зайда урагш а хойшоо 
5-6 дахин ябаад байхадань, 
иооЬоии ипь шэрэлдэжэ, 
йэеы болодог бэлэй.

Заримдаа йэеынь хатуу, 
йайнаар, заримдаа улбэгэр, 
зеелеер  дарагдадаг бэлэй. 
Зеелэн байгаа йаань, эзэ- 
нэйнгээ юрэнхы ажабайдал- 
да мууе зугнее гэжэ хунууд 
Ьэмээхэн хеерэлдеед абадаг 
Ьэн.

Нэгэшье йэеы хэдэг, арба,

хориншье йэеы хэдэг айлну- 
уд байгаа йааб даа. Хоёр- 
гурбан айл хамтаржа, нэгэ 
йэеы хээд, тэрэнээ хубаажа 
абадагш ье байгаа юм.

Хун дарайан йэеыгээрээ 
гэрэй туурга ба дээбэри, 
шэрдэг болон тохом хэдэг 
йэн.

Н оойо сохилго, йэеы да- 
ралга хамтын хусеер, бэе 
бэедээ туйаламжын аш аар 
бутэдэг ажал йэн. Эдэ ажал- 
нуудые хэхэ гээшэ бага зэр- 
гын йайндэршуу юумэн бо
лодог бэлэй. Хунэй хони 
хайшалжа байхада гу, али 
ноойоо эдлэжэ байхада иимэ 
уреэлнуудые хэлэдэг байгаа: 

Hooho йабажа байхадаа: 
YYci6ahciH нооЬоншни 
YYa6acihaa Иалбараг, 
YYciHahciH бухэншни 
Сэдъхэлкээ бутэг. 
НооЬоншни уулын шэнээн, 
Дэбдихэршни дэлхэйн

шэнээн
Боложо байханъ болтогой. 
Пабаашни шандааИатай

боложо,
YYci6ahciH  нооЬоншни

утаЬан болог.

Дэлхэйн шэнээн
дэбдихэртэй боло, 

Уулын шэнээн нооЬотой
боло.

Иабаагай узуурынъ
Ьалбаржа байг, 

]1айн муу хоёрынъ
илгаржа байг.

Хони хайшалжа байхадаа:
Хайшын хурсада 
ХайшалуулЬан хонид 
Мянга тумэ хурэжэ байг! 
Тоонъ булса хурэжэ, 
ТооЬониинъ огторгой

хурэжэ байг!

Хайшашни хурса болог, 
Хэнзэшни аръбан болог!

Ьэеы хэхэдээ:
Хуръганай нооЬон хурга

зузаан,
Тулгын нооЬон moo

зузаан,
Далан гэрэй буреэЬэн

болог,
Далай ламын жабдан

болог.
Шэеышни 
ЯЬандал хатуу,
СаЬандал сагаан

болуужан. 
Тумэнэй эдэй гол

Ьайхан боложо, 
ТурэЬэн бэе мунхэ

болтогой! 
Хун шэнги сагаан,
Дун шэнги хатуу,
Xуйгуй хурдан,
Х\алхигуй Ьайхан

болтогой! 
Дун шэнги сагаан 
Дурдан шэнги ар am ай, 
ЯЬанЬаа хатуу, 
СаЬанЬаа сагаан.

С. Дарижапова, 
Х уртагы н  дунда 

йургуулиин 
буряад хэлэ ба 

литературы н багш а.
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 ̂ Элинеэгуудэймняй Нургаалкаа

Хун болохо багаИаа, хулэг болохо унаганйаа
Ёйо гуримгуй, зааба- 

ри заршамгуй юумэн гэжэ 
огто байгаагуй юм. Хун зо
ной хоорондоо харилсаха, 
хеерэлдэхэ, ярилдахашье ёйо 
ехэл удхатай байгаал даа.

-  Хун гээшэ аалин намдуу- 
гаар яриха ёйотой.

Гараа худэлгэжэ, хур- 
гануудаа арбагануулжа
хеерэлдэхые буряадууд сэ- 
эрлэдэг. Тиимэйээ гараа 
худэлгэнгуй хеерэлдэдэг.

- Амаа ехээр ангайлгаад 
дуугархагуй, туб тубшэн бай- 
ха шухала.

Хэтэрмэ ехээр энеэжэ, 
нюураа уршылгажа, шан- 
гаар хашхаран дуугаржа 
болохогуй.

-  Хунэй хэлэхые бэеэ баря- 
ад, абяагуй шагнаха. Хэлэжэ 
дуургээгуй байтарнь, угынь 
тайа дуурэжэ болохогуй.

Ехэ ш ангаар энеэжэ, 
xaruxapxahaa абан дуугар- 
даг хуниие хунгэн зантай, 
хухирее хун гэжэ хэлсэдэг 
юм.

Нэгэ юумэеэ оло да- 
хин дабтадаг, хэрэгтэйшье 
хэрэггуйшье, хунэй мэдэ- 
йэншье мэдээшьегуй юумэ 
дууйан суглуулжа шашадаг 
хуниие зон шоо узэдэг.

- Лаб табыень мэдэнгуй, 
дутэрхылеед «ябуулжархи- 
даг» хунууд хундэгуй болохо.

У сеен угэтэй хуниие 
хундэлдэг ба тиимэ хунэй 
угэнь унэтэй гэдэг.

Хеерэлдэжэ байhап 
хунэй бэеын худэлеэ, нюдэнэй 
хараа хурэтэрее урин, тогтуу- 
ритай байхые эрхимдэ тооло- 
дог байгаа.

Н айр хуримай уедэ 
олон хун угэ хэлэнгуй, ехэ 
удаарангуй тараха ёйотой.

- Хэрбээ угэ, уреэл хэлэ- 
хэ, урданай дуу дуулаха ду- 
ратай хун байбал, найрай 
ахалагшайаа заабол зубшеол 
абадаг Ьэн.

Буряадууд «олон угын 
олзогуй, ганса угын гарзагуй» 
гэдэг йургаал угые ходо 
йануулжа, дуугай тубшэноор 
йургадаг байгаа.

Гуримтай байхые хуугя), 
залуушуулда хэлэжэ угэхэ хэ- 
рэгтэй:

-  Айлшан хун ташуур ба- 
ряад гэртэ орожо болохогуй.

- М оритой айлшанай бу- 
убал, морииень абажа уяха, 
эмээлыень абаад, мордолгон 
дээрэнь морииень эмээллээд, 
бэлэн болгожо угэхэ.

-  Айлшан хун ерэйэн ай- 
лайнгаа гэрэйнь уудэндэ мо- 
риндоо мордожо болохогуй.

- Аба, эжынгээ хажууда 
тамхи татаха, архи ууха хо- 
рюултай.

- Хара yha йамаржа, ho- 
лонго руу хургаараа заажа, 
зогсоод эдеэлжэ болохогуй.

Уулэтэй, бороотой 
удэр hy тарагаа хундэ угэжэ 
болохогуй. Хулгана удэр хун
дэ юумэ угэжэ болохогуй.

Бурхан тээшэ толгойгоо- 
роо хараад унтагты.

-  Хунэй найа барахада до- 
лоон, хорин нэгэн хоногтонь 
тэрэ айлда орохогуй.

Айлай бэри бурханда 
дутэлхэгуй.

Газарта хэбтэйэн зэмеэг: 
аса, тармуур, хурзэ, Ьухэ ма- 
дага, модон болон шулуу ал- 
хан гарахада, нугэл.

Гэр бараан соо эшхэржэ 
болохогуй.

- Аман соогоо суда дуу 
гунгэнэжэ бу яба, нугэл. Бухы 
жаргалаа гунгэнэжэрхихэш.

- Убшэн бэшэ аад, шана- 
агаа тулахада, эльгээ тэбэри- 
хэдэ, нугэл.

Уреейэн юумэ газарйаа 
абахагуй.

- Харгы сэбэрлэхэЬээ ехэ 
буян угы.

- Хэруул, хэлэ ама хэжэ 
ябахада, нугэл. «Хэруулэй 
узууртэ шуйан, уреэлэй 
узууртэ тойон» гэйэн угэ бу 
марта.

Хун хунэй сухалйаа 
айдаггуй юм, харин хунэй 
йэшхэлйээ айдаг.

-  Уритэ хун хунэй урине бу 
хэлэ, бэетэ хун хунэй бэеые бу 
хэлэ.

- Улуусэ унэтэй юумэ бу 
умдэ, бу гоё, хунэй нюдэнэй 
хорон хурэхэ.

Ш адаал йаа хундэ ту- 
йалжа яба, тиихэдээ оортое 
туйалхаш.

Нялха балшар амитадые 
хайрладаг заншалда хуугэд, 
залуушуулые йурга.

Хэрбээ урданай зоной 
сахижа ябайан ёйо гури- 
муудые сахяад ябаа йаа, 
убдэхэгуй, гэнтын аюул ба 
осолдо орохогуй. Бололгуй 
юумэнйээ буладай узуур ху- 
харха гэдэг. Тиимэйээ ямар 
юумэн хорюултай, сээртэйб 
гэжэ аха зонйоо йуража, асу- 
ужа ябаха ёйотой гэжэ мунее 
сагта хуугэдтэ ойлгуулха шу
хала.

-  Хунэй ургэйэн юумэ абаа 
йаа, дайдын эзэн хорлохо, 
тэрэ хун убдэжэ, ухэжэшье 
болохо.

Буда-Ханда
Цырендоржиева

(soyol.ru)

( Ургэлжэлынъ удаадахи дугаарта)
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Дым брыл ГАРМАЕВ

Мунхэ бэшэ наИанда мундэлЬэн мурнуудни
Прорабай ажалкаа
Ьуниин сэрэгшэд

М анай Зэдын комбина- 
дай заЬабарилгын прорабска 
участок 2-дохи Садовая гэЬэн 
гудамжада нэгэ гэр байра 
зайабарилга хэжэ байгаабди. 
Эндэмнай 1-дэхи ба 2-дохи 
Садовая гэЬэн гудамжада Зэ
дын комбинадай томо зэргэ- 
тэй ноёдуудта 1934-1940-оод 
онуудта баригдайан, доро 
дороо аминдаа огородой ур- 
гамалнуудые тариха хубаа- 
ри газартай томохон гэрнууд 
Нэп. Директорскэ район гэЬэн 
нэрэтэй. Эндэнь духуу дирек
торскэ алаабхитай байгаа.

М анай зайабарилжа бай- 
han гэртэ Зэдын комбинадай 
директорай орлогшо Ян Гри
горьевич Лысенко орохо гэжэ 
зайабарилга хуулэжэ байгаа. 
Ян Григорьевич Лысенко Зэ
дын комбинадай туруушын 
ноёдой нэгэниинь болоно. 
1970 он болотор Зэдын ком
бинадай модо бэлдэлгын 
цехые ударидажа байгаад, 
дээшээ дэмжэгдээ. Афанасий 
Степанович Кронгаузай ди
ректорай орлогшоор худэлжэ 
байгаад, убшэндэ нэрмэгдэ- 
жэ, ажалЬааи болиходонь, Ян 
Григорьевичые Зэдын комби
надай директорай орлогшоор 
худэлхыень табиЬан юм.

Туруушын модошо дарха- 
шуул хэхэ ажалаа дуургэжэ, 
ондоо объект дээрээ ошоо 
ааб даа. Жэжэ бужа ажал ба 
штукатур-маляр Ьамгадта 
потолок шабахынь, хуушан 
штукатуркын унагаахынь 
ундэр табисуурнуудые хэхэеэ 
модошо дархан Москвитин 
Петр улэЬэн байгаа. Эндэ

штукатур-малярнуудай Бо
рисовой бригадаЬаа зургаан 
эхэнэрнууд худэлжэ байба.

Нэгэтэ углеегуур энэ объ
ект дээрээ ерэЬэм ажалша 
эхэнэрнууд ехэ ууртайгаар на- 
майе угтаба.

- Нухэр прораб, энэ спец
овка хубсаЬамнай юундэ бул- 
та ханада хадаатай байха бо- 
лоо юм. ХубсаЬадымнай эндэ 
тэндэнь нухэ гарасарынь гам 
хайрагуй ханада хадагдана, 
-  гэлдэжэ байгаад ехэ сухал- 
тайгаар шууялдабад. Битнай 
хэн хубсаЬыетнай ханада ха- 
данаб, тэдээнгнге алба барихаб 
гэжэ угое угэбэб.

Энэмнай 1970-аад онууда- 
ар бэлэй. Убэлэй хуйтэн саг 
байгаа. Тэрэ уедэ «Нарын» 
(Нарин) гэЬэн Зэдын комби- 
наадай туруушын ажалшадай 
умсын гэр байратай посёлок 
баййан юм. ТэндэЬээ сэнтэр 
ошохо, ерэхэ ябаган харгы 
энэ 2-дохи Садовая гудамжа- 
ар гарадаг байгаа. Тгшгээд 
би эдэ Наринай залуушуу- 
лай ааша аяг гэжэ Ьанабаб. 
Тэрэ удэрэйнгее удэтттын 9 
сагта хурэжэ ерэбэб. Ажал- 
шад ажалайнгаа Ьуулээр га- 
заадахи уудээ хундэлэн модо 
хадаад ошодог байгаа. Уудээ 
хадайан тэг модониинь угы 
байба. Гэртэ ороод, зайн 
гал айаайам, эхэнэрнуудэй 
спецовка хубсайан хунэй 
умдеед баййан шэнги нэгэ 
жэгдэ жэрылдэн, дээрэн сага- 
ан платогуудынь толгойгоо 
бооЬон мэтэ. Сабхинуудынь 
умдэнэйнь туриидэ оруулан- 
хай доро доронь табяатай. 
Уудэ ороод харахада сэрэг

шэд жагсаалда баййан мэтэ. 
Ехэл яаруулгуй, анхаралтай 
ажаллаЬан байба. Ажалша
дай хэрэглэжэ баййан шту- 
катурна хадааЬан ящик соо 
элбэг байгаа. Хожомдожо 
ерэбэ байнаб гэжэ Ьанаад, 
ажалшадайнгаа хубсаЬадые 
хадааЬанЬаан мулталжа аба- 
ад, гэртээ бусабаб.

Хоёрдохи удэшэндее
оройн 7 сагаар гуйжэ ошо- 
Ьомни, баЬал тэрэл гури- 
маараа эхэнэр ажалшадайм 
спецовка хубсаЬад хадаа
тай байба. Эдэ золигуудшни 
ажалшадай гэртээ ябахые 
хулеэгээд ерэнэ хэбэртэй гэжэ 
Ьанаад, гэртээ бусабаб.

- Что прораб, эдэ дуран- 
даа болошоЬон аашатай 
хубуудые барижа шаданагуй 
гуш даа? -  гэжэ наадалуулха 
болобоб.

Хойто удэрынь ажалай 
дуурэхые духеегеед ажалайн
гаа машинаар ошобоб. Ажал- 
нтье дуурэжэ, эхэнэрнууд уудээ 
хаажа, модошо дархан Мо- 
сквитин бидэ хоёр гэр соогоо 
улэжэ, ажалша эхэнэрнууд 
уудээ газааЬаан хадагшал мо- 
доороо хадаад ябашабад. Га- 
заатттье анир шэмээгуй, бурэг 
бараг болошобо.

Би М осквитиноо уудэндэ 
духуу, энэ комната соо байгаа- 
рай гэжэ орхёод, Ьеергее ерэ- 
жэ ябатарни газаа гэшхуур 
дээрэ анир гаража, тэрэ уудэ 
хадайан тэг модо аниртайга- 
ар Ьугалжа хаяба хэбэртэй. 
Би холо ошонгуй уудэнэй 
урда гараа нюргандаа хээд, 
юумэ баряад байЬаншуу зог 

(Ургэлжэлынь 8-9-дахи нюурта)
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(Ургэлж эл).
собоб. Мун малгаймнитттъе 
шэлууЬэнэй aphaap оёЬон 
барбагар Ьэн. Газаа юуптъеб 
даа зугаалдажа, яаруул угы 
уудэ нээгээд, хоёр хубууд на- 
майе хараад, нюдее бэлтыл- 
гэн, амаа ангайлган бахардан 
худэлхее болишобод. Эдэш- 
ни иимэ барбагар малгайтай 
хун байха юм гэжэ огто уха- 
ан бодолдонь угы байгаа ха 
юм. СошоЬондоо бахардан 
саашаа гуйхэ шадал угы бо- 
лошоод байЬан юм гу, Мо- 
сквитин бидэ хоёр хубуудые 
гарЬаан татажа, гэртэ ору- 
улбабди. Ааша аягаа гар- 
гажа, эхэнэрнуудэй спецов
ка хубсаЬые ханада хадажа 
байЬан хоёр хубуудни манай 
Зэдын комбинадай томо ноё- 
шуулай хубууд байбад. Хоёр 
хубуудЬээ дахинаа иимэ му- 
хай уйлэг хэрэг хэхэ угыгынь 
Ьайн Ьуража абаад, хэрбээ 
дахинаа иимэ муухай ааша 
хээ Ьаатнай эсэгэ эхэдэтнай 
дуулгахаб гэжэ угынь абаад 
табяа бэлэйбди. Ноёдойшье 
хубууд иимэ ааша аягтай бай- 
хал даа. Тэрэ гэЬэнЬээ хойшо 
иимэ ааша яагаа гаргахаа бо- 
лёо ааб даа.

Тубэгтэйхэн бэшэг
УнгэрЬэн зуун жэлэй 70 

оноор Ьэн. Манай прорабска 
участок зунай дулаахан сага- 
ар Дээдэ заводой гудамжада 
хоёр дабхартай, найман айлай 
байратай модой гэртэ ехэхэн 
заЬабарилга хэжэ байЬан саг 
Ьэн. Эндэ зарим айлнууд га- 
заагаа тулеэнэйнгээ сарай соо 
байрладаг Ьэн. Туруушээр 
модошо дархадта муу шалый 
Ьэлгэхэ гу, али задалжа ша- 
хаад орхихо, полой балкын 
модой баханануудые Ьэлгэхэ 
ажалнууд дуурэн байгаа 
ааб даа. Модошо дархашу- 
улай удаа потолок ханыгын

муу штукатуркынь унагаа- 
жа, дранкын хадааЬа нэмэ- 
жэ хадаад (дранка хадахадаа 
холуур хадажархёо Ьаань 
штукатурка худэлжэ бай- 
даг), шэнээр штукатурка хэхэ 
ажалтай Ьэн. Эхэнэрнуудтэ 
эгээл хундэ ажал бэлэй. Ма- 
шинаар асаржа, ящик соо га
заа буулгаЬан штукатуркын 
шабар, мун алебастр (шту- 
катуркыгаа ш абарта нэмэ- 
жэ худхаад, хана потолокто 
шудэдэг, алебастр угы штука
туркын шабар торохогуй) но- 
силкоор хоёрдохи дабхар дээ- 
рэ зоохэ, хуушан штукатуркаа 
хана потолокЬоон унагааха- 
дань тооЬон тооробшониинь 
хара манай байха даа. Иимэ 
амаргуйхэн тэрэ сагаймнай 
штукатур эхэнэрнуудэй ажал 
байгаа. Хуул оорын гараар 
хэгдэхэ. Муне© Ьанаад тэрэ 
сагта худэлЬэн эхэнэрнуудые 
хайрламаар байна. Харин 
мунее штукатуркын ажал 
мартагдааш  тоонай.

Нэгэтэ контородоо Ьуужа 
байтарни утаЬанай хонхо 
дуугаржа, трубкын ургэЬэм, 
Зэдын комбинадай директо- 
рай орлогшо Ян Григорьевич 
Лысенко ехэл ууртай хэбэр- 
тэй кабинедтээ намайе дуу- 
даба. Юуниинь болошоо юм 
гэжэ мэгдэн кабинедтэнь оро- 
ходом, духуу Ьуухые зааба. 
Ян Гргорьевич нюдэнэйнгээ 
шэлые абаад, ууртайханаар 
нам руу хараад:

- Ш и тэрэ Дээдэ завещай 
гудамжын гэртэ ямархан 
ажал хуулжэ байгаа юмши? -  
гэбэ.

ТэндэЬээ байрын эзэн дээ
дэ ноёдто бэшэг бэшэжэ бай
на, -  гээд, -  на, унша, -  гэжэ 
caapha намда Ьарбайба.

Бидэ тэндэ юугынь буруу 
хэжэрхёо юм бибди -  гэжэ 
Ьанаад, гайхаЬаар Ян Григо- 
рьевичын ЬарбайЬан бэшэ-

гынь гартаа барибаб.
Клетка тетрадай хоёр ху- 

даЬан дээрэ хундэлэн ехэ 
Ьайхан почеркоор:

- Генеральному секретарю 
Коммунистической партии 
Советского Союза, дорого
му Леониду Ильичу Брежне
ву -  гэжэ бэшээд, хаанаЬаа 
хэнЬээ гэЬэн нэрэ омог фа- 
милиниинь. Саашадаа Зэдын 
комбинадай прорабска учас
ток Ьуужа байЬан байрадам 
заЬабарилгын ажал муугаар 
хэнэ. Байрыгым потолок ба 
ханануудай хуушан штука
турные эндэ тэндэ багаханаар 
унагаагаад, шабаад орхино 
гэЬэн элдэбын юумэ бэшэЬэн 
байба.

- Ойлгоно гуш? Энэ хундэ 
байрадань ямар заЬабарилга 
хуулэжэ байЬанаа, -  гэжэ бай- 
гаад Ян Григорьевич шан- 
гарба. Энэ бэшэгэй тулее Ян 
Григорьевич райкомда тату- 
улжа шангахан зугаа болоЬон 
байгаа хэбэртэй.

- Ян Григорьевич, угы 
заЬабарилга гээшэмнай му- 
ухан штукатуркын тоншожо 
унагаагаад шабадаг ха юм. 
Сметада иимээр хараалаатай 
байна ха юм, гэбэб. Тэрэ 
заЬабарилжа байЬан гэртэ 
бушуу мэнэ байтар ошоод, 
энэ хунэй байрын бухы хуу
шан штукатуркын унагаажа 
хаяад, шэнээр шабахые ажал- 
ш адтаа даабари угэ, -  гэжэ 
Ян Григорьевич намда уур
тайханаар даабари угоед, 
кабинедЬээн гаргаба.

Иимэ ушар болохогуйшье 
байЬан юм гу, тэрэ заЬаба
рилга хэжэ байЬан гэртэ манай 
штукатур эхэнэр Дурбанова 
гэр булеерее Ьуужа байЬан 
юм. Воры и ю о байрын штука
турные хуу унагаа-гаад, шэнэ
эр шабаЬан байгаа. Тэрэниие 
хараад, энэ хун хорониинь 
хурэЬэн байгаал хаш.
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Тэрэ Брежневтэ бэшэЬэн 
хумнай Зэдын комбинадай Ин- 
кур уурхайн ахамад бухгалтер, 
дайнай ветеран байhап юм.

Тэрэ уедэмнай дайнай ве
теран гэжэ тиимэ ехээр тоодо 
абтаагуй саг байгаа.

Тиигэжэ энэ хун байрын- 
гаа бухы штукатурные шэнэ- 
эр шабуулаа бэлэй.

Иимэ дээдын ноёд эзэдтэ 
бэшэгдэЬэн бэшэгууд «гэр- 
Ьээн» ехэ холо хурэдэггуй бай
гаа ха юм. Иимэ бэшэгуудые 
шалгаха, гэрЬээн холо ошо- 
хогуй цензура гээшэмнай 
шанга байгаал даа.

Валентина Терешковада 
Захаамин хотоЬоо бэшэЬэн 
бэшэгые, тэрэ уеын Ж КО-гай 
ноёор худэлжэ байЬан Радна 
Дамдинович Окинов намда 
харуулаа Ьэн. Тэрэ сагта Ва
лентина Терешкова СССР-эй 
туруушын эхэнэр космонавт. 
СССР-эй эхэнэрнуудэй Сове- 
дэй туруулэгшэ байгаа.

Энэ Брежневтэ бэшэг бэ
шэЬэн хунэй байрын штука
турка шэнээр хэгдэЬэн хойно 
райкомдо харюу угтэЬэн бай
гаа бэзэ.

Хуули
хазагайруулЬан зон

Хуули хазагайруулЬан зон 
суудэй угтэЬэн саг соо Ьуужа 
дуургээд табигдахадань, ерэ- 
Ьэн газартань ажалаар хан- 
гаха гэЬэн Совет засагаймнай 
хуули байгаа.

Иимэ хоёр хун Зэдыгым- 
най комбинадай кадрнуудай 
таЬагЬаа манай прорабска 
участогта эльгээгдээ Ьэн.

ЗооноЬоо ерэЬэн зоншье 
юрэдее оорын дураар яба- 
ха Ьанаатай, бригадын ажа
лай гуримые ехээр тоохогуй 
хундэ зонууд бэлэй.

Туруушын Осокин гэжэ 
хун комбинадай кадрнуудай 
таЬагЬаа эльгээгдэбэ. Тэрэ

таЬагай ноён Спиридон Фе
дорович Попов (урдандаа За- 
хаамиин аймагай райкомай 
нэгэдэхи секретарь байЬан) 
хонходожо:

- Гармаев, энэ хуниие мо- 
дошо дарханаар ажалда аба, -  
гэжэ дурадхаба. НаЬатайшаг 
хун орожо ерээд, Осокинби 
гээд, caapha хюурЬаа харуул- 
жа, манай ажалшан болобо. 
Энэ хугээ Расгцупкинай мо- 
дошо дархашуулай бригада- 
да абаашажа, баригадынгаа 
ажалшадтай танилсуулбаб.

- Туруушээр 3-дахи разря- 
дай модошо дарханаар худэ- 
леед, Ьайн шанартай ажалаа 
бутээжэ байбал, 4-дэхи раз- 
рядта тушаахадаш болохо,

гэбэб. Комбинад нэгэ ком- 
нататай байра оложо угэбэ. 
Осокин уни удаан турмэдэ 
ЬууЬан, Ьамга, урн хуугэд угы, 
ори ганса. Туруушээр бараг- 
тай худэлжэ байгаад, нэгэ удэр 
ажалдаа ерэбэгуй. Бригадир 
тэрэ удэрынь ноль табяа бэзэ.

Пара дуурэжэ, брига
дир Расгцупкинтайгаа хэЬэн 
ажалайнгаа нарядаа хаажа 
Ьуухадаа, бригадир Василий 
Федорович энэ Осокин нэгэ 
удэр угы байгаа, табельда 
юу табиха юм? -  гэжэ намЬаа 
Ьурахадань, -  ажалдаа угы 
байЬан хойнонь, прогул таби, 
- гэжэ дуугараад, наряадшье 
хаагдажа, бригадир бригада- 
даа ошожо дуулгаЬан байгаа 
бэзэ.

Хойто удэрынь Осокин ка- 
бинедтэм орожо ерэЬээр:

- Юундэ намда прогул та- 
бяабши. Толгойгыш Ьамна 
сохихомни, -  гэжэ шангарба. 
Би Ьарынгаа ажалай процен
товка бэшэжэ ЬууЬанаа тол- 
гойгоо ургеед:

- Юун гэнэш? гэбэб.
- Намда прогул табиЬа- 

найш тулее толгойгыш Ьамна 
сохихом, гэбэ. Гэнтэ досо-

ом халуу бусалаад, столЬоон 
бодожо, а ну, еще хэлэл даа, 
-  гэбэб.

Толгойгыш Ьамна сохихом 
гэхэтэйн адли, шинии прогул 
хэЬэндэ би зэмэтэй болобаал- 
би, -  гэжэ дуугараад, Осоки- 
най хажуудань хурэЬэнеешье 
мэдэнэгуйб, энгэрдээд, хоёр 
гурба иишэ тиишэн Ьабаад, 
пол дээрэ унагаагааб. Юу- 
гээшье хэхэ байЬан юм биб, 
мастер Наталья И вановна ба 
кладовщик Галина Иннокен
тьевна хоёр орожо, гарым ба- 
ряад:

- Юугээ хэжэ байнаш, бо- 
лииш, гэжэ хорибод. Осокин 
Ьуга харайжа бодоод, тургэн 
угы болошобо. Н аталья И ва
новна, Галина Иннокентьев
на хоёр миниигээ столдоо 
Ьуухадаа духуу Ьуугаад:

- Ну даёшь, -  гэлдэжэ, ми
ниигээ уурые намдуулба. 
Ю умеешье бэшэхээ болишо- 
од Ьуутарни, гэнтэ телефоной 
хонхо ханхинажа, намайе со- 
шообо. Манай Зэдыгымнай 
комбинадай профсоюзын дар- 
га герой Соцтруда Александр 
Филиппович Ваганов намайе 
кабинедтээ дуудаба.

- Заа, энэ Осокин Ваганов- 
та ерэжэ, Гармаев намайе со- 
хёо гэжэ хэлээ байна, -  гэжэ 
Ьанаад, Вагановай кабинедтэ 
оробоб. Ваганов ЬууЬанаа 
бодоод:

- Ш и юу хэжэ байнаш, 
ажалшанаа сохижо байнаал- 
тттп. Турмын зониие мэдэнэгуй 
гуш, хуули бухэниие хуу 
шудалЬан. Энэшни милиции, 
прокурорта хэрэг барижа яба- 
балынь, ши турмэдэ Ьууха гээ 
гуш -  гэжэ байгаад намда нэ- 
гэшье угэ хэлуулэнгуй:

- Ошо, яба, тэрээнЬээн ху- 
лисэл гуй, -  гэжэ байгаад шан- 
гараад, намайе кабинедЬээн 
гаргаба.

(Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта).



Юнюур «Ажалай туг» 2015 оной сентябриин 25

( homm хвврввн J

«Эмийн сан»
1985 ондо Захаам инай  

айм агай  худее аж ахы н 
уйлэдбэрилэгш эдэй эблэ- 
лэй (хэлэеэ ойлгож о ядаж а 
баййан  м аан ар та  орш уул- 
гань хэрэгтэй  ха: проф со
юз работников сельского 
хозяйства) 5 тулоолэгш эд 
Зэлтэрээр хилэ нэбтэр- 
жэ, М онгол оробобди. 
Х оёр талы н хэлсээнэй 
ундэйоор Булган айм агай  
уйлэдбэрилэгш эдэй эблэл- 
тэй дурш элоороо андал- 
даха зорилготойбди . Зэл- 
тэртэ хилэ дээрэ м аанары е 
угтаж а абаха ёйотой бай- 
гаа. Х илэ дээрэ хулеэгээд, 
хилэ гарай ан  зон халта са- 
аш аханаа ош ож о, талада 
тубхинэж э хоолоо баряад , 
угтаха м онголнуудайн- 
гаа  угы хада тэндэ ябайан  
м оритой  нэгэ хундэ зам 
заалгаад , урдайаам най  
яб аа  юм болоболы нь уш а- 
рагдаха  юм бэзэ гээд лэ, 
ам яараа  ябаж а ош обоб- 
ди. Я йалаш ье ябагдаа, 
орой  болож о захалба, 
эндэ-тэндэ ганса нэгээ- 
рээ йэеы гэрнууд сайраж а 
харагдана, тэдэнь м анай  
ябайан  зам йаа холо байха 
юм. Я агаа  зам  дээрэ гэрээ 
табидаггуй  юм гэлдэйээр 
яб атар аа , нэгэ ЗИ Л-130- 
тай  уулзаж а, зам аа то- 
дорхойлбобди . М онгол 
ж олоош он яг лэ зуб я б а 
ж а байнат, холо бэшэ- 
0 0 , эндэхэнэ, нэгэ ж аран  
модо, гэжэ йанааем най  
ам аруулба. Зай тиигээд 
лэ тэрэ ж араяа  хоёр ну- 
галж а ябаад  байхадам -

най, м анай  ябайан  зам йаа 
холо хойгуур, ушоо яагаа  
бэрхэ буры гоогуй баййан 
юм, нэгэ ш ара У А З-ик 
зуулэжэ харагдаба. Тэрэ 
угтааш адйаам най  ондоо 
хэн ябууж а гэж э тэдээн 
тээш ээ н угараад , гал аар аа  
ониголзуулан  барин  яба- 
тарнай , тэдэш ье м аанары е 
обёорж о, зам йаа гараад , 
урдайаам най  ерэбэ. Х оёр 
зам ай  хоорондо уулза- 
хадаа, нээрээш ье Булган  
айм агай  худо© аж ахы н 
уйлэдбэрилэгш эдэй д арга  
Х асаг гэдэг оороо угтаж а 
гарай ан  байба. О ройто- 
обди гэжэ хулисэл гуй- 
гаад , м аан ар аа  дахуулж а 
урдам най  ороод ябаба. 
Я айан  тэрэ ж аран  м одоб, 
Б улгандаа тэрэ удэш эндоо 
хурэхэгуй, зам даа Хил- 
ган та  дээрэ хоногдохо 
ёйотой, зош од буудалда 
м аанары е хулеэжэ байха 
гэж э Х асаг д аргам най  ойл- 
гуулба. Х и лган та  хуроод, 
углоо эртэ ябахабди , хо- 
нолгы н урда хоёр маш и- 
н адаа  «ш ингэн ш атахуун» 
(бензин) хэе гэжэ, тэрэ 
газар таа  дахуулж а ош о- 
бо. О ш ожо тогтоод, Х а
саг д арга  мунгэеэ тулэхэеэ 
оробо , м анай  ж олоош он 
Зэгбэ Н охоров м аш инайаа 
гараж а, бензинээ хэжэ 
эхилбэ. Тэрэнь халиж а, 
газар та  халта адхараад, 
утэр хааж а абам саарнь 
тэндэ худэлдэг аж алш ан 
гуйдэлоороо ерэжэ, унэн 
зурхэнйоо хараал  табяад, 
ж олоош ониием най  сохин

алдаба. Бензинээ айхабта- 
раар  гам надаг, ехэ нарил- 
жа, тэрэш  оороо м аш ина 
руумнай юулэхэ баййы ень, 
ж олоош ом най  оойэды нгоо 
гурим аар  оролсож о, унэ- 
хоороо йужэржэ болохо 
хэрэлдээе Х асаг д ар гам 
най ном горуулба. Тэрэ 
уедэ м анайш  орондо бен
зин гээш ые балай  тиигэ- 
жэ тоолодоггуй , йангай  
аж ахы н бензин байнал 
гэж э хээд ябадаг байгаа  ха 
ю мбибди. П урайан  юумэ 
йураар  таташ агуй  гэжэ энэ 
болобо ха.

Тиигээд лэ зош од буу- 
далдаа  хурэжэ ерэбэбди. 
Х оорэлдэйоор, хоол унда- 
яа  барийаар , унталган  тэ
эшээ бологдобо . Х удоогэй 
зон эртэш э, м анай  дарга  
(бу нэрлэе даа) бидэ хоёр 
бодобобди. Н ю ураа уга- 
аж а байхадам ни  нухэрни 
газаалж а гараба . Байд 
гээд гарахад ам , хорёо 
соогуур ябайан  нухэрни 
нам даа: «Я м ар йонин
юм, энэ том о гостиница 
соо ганса эрэшуул байха, 
эхэнэрнуудэйнь гости 
ница ам яараа  байдаг юм 
ха юм», гэбэ. «Я агааб , 
ю ундэ тиигэж э тобш олол 
хэбэш?» гэйэмни, - «Энэ 
хары ш , эхэнэрнуудэйнь 
гостиница энэ байна», 
гэж э м анай  хонойон зо 
ш од буудалйаа тээ саана 
баййан  байш ан харуулба. 
Тэрээн дээрэнь улгоотэй 
хабтагай  дээрэ унш айам  
«Эмийн сан» гэжэ бэш ээ- 
тэй байба. Энеэдэйэеэ
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барингуй  энеэжэ 
мэдэбэб, тэрэм  халта байд 
гээд, сухалдаж а захалба. 
Н оёнойнгоо сухалдахайаа 
одоол айдаггуй  хунби, 
ю ундэб гэхэдэ багай аа  суг 
эрэ болойон, суг йурайан 
уури зон баййан  ю умэбди. 
(Б айал  эртуур, харам тай- 
ханаар  найа бараш айан  
юм даа). «Энэш  эмын сан 
бэш э. «Эмэ» бэш э, «эм» 
гэжэ угэйоо гарайан  апте
ка гээш э», гэжэ ойлгуул- 
хадам , «О ндоо хундэ бу 
хэлээрэйл даа, наадан  бо- 
лохоб», гэж э гуйгаа бэ- 
лэй. в о р о в  хуниие наадал- 
хадаа тусагаар  эрдэмтэй 
юм йэн, тиимэ хунуудшни 
оороо н аадан  болоходоо 
дурагуйлхэдэг, сухалдадаг 
ха юм.

Б у л ган аараа  яй ала яба- 
ад, яй ала юумэ хараад , 
узоод, болзортоо  нааш аа 
гарабабди . П айн, йайхан 
й ан аатай  Х асаг даргам - 
най Э рдэнтэ хурэтэр удэ- 
ш эхэмни гээд, м анайнгаа  
м аш инада йуулсаад гарал- 
саба. «Б улганаа агаарай  
онгосоор  бусана даа», 
гээд лэ гар аа  бэлэй. Бул- 
ган  хурэжэ ерээд: «Заа даа, 
битнай  М 0 0 Н Г 0 0 Ч  м арта- 
лай , заа  яахав ээ, ш ууданд 
суугаад явачан  даа», гээд 
тэндээ улэжэ, бидэнь Зэл- 
тэр тээш ээ ябаж ал  ош о- 
б о б д и ...

П айн хун хунэй сэдьхэл- 
дэ улэдэг, би байд гээд лэ 
Х асаг д ар гаяа  йанаандаа 
оруулдагби. П айн лэ ябаа  
юм гээбы  даа.

С Уншагшадай бутээлнууд )
Хангай баянай
хэтэ мунхын хугжэмтэ сууряан

Унгын мушэтэ тэнгэриин 
Yu тумэн колонгоор туяатакан,
Yehee уедэ жаргажа налайкан 
Yndip Хангай дайдамни.
Уулэндэ ту лама хадаараа суурхакан,
Унжэгэн зввлэхэн Хангайн 
YH3p баян дуранай сууряан,
Ydip кунигуй сууряатадаг даа.
Хабарай эхинкээ дулэтэ дуранай 
Ху о  шадалай охиной уер эхалдэг.
Хамаг амитадай кайхан мэдэрэл,
Хани лк ан зурхэнуудэй золгохо хака.
Хукан сагаан таягтай 
Хангай ехэ баянай 
Хандагай, буга, гурввкэд 
Хада уулын шэмэг лэ.
Хухэ торгон хара корьмокотой 
Хубшэ тайгые бурхввкэн,
Хун зондоо олзо уршввкэн 
Хунгэн солбон хэрмэн лэ.
Yndip карьдаг ууланууд 
Ydip, кунигуй калхяар элъбуулжэ,
Улеэлгэжэ камааржа байкандаа 
Y h i h  бугын абгайдал 
YmbiH сагаан гэрэлтэй 
Сака уканай хайлажа эхилхэдэ,
Сагаахан шандаганай бубэнэлдввн эхилдэг.
Сагаан убгэдэй хэлсэдэгэй ёкоор
Сарюун бугын абгайн бввлэлдввн эхилнэ гэдэг.
Сэнгуу дуранай хугжэмтэ аялганууд 
Согтой арюухан амитадые кэргээнэл.
Yypiii толоной гэрэлдэ 
Урихан шарай харуулкаар,
Ууган сэбэр басагандал 
Уулын эрдэни булган 
Уригшаа, хойшоо ябажа,
Алтай кайхан коръмокониинъ 
Арюун колонгоор толоржо,
Ангуудай юкэн эрдэниинь дээжэ гэгдэкэн 
Алдар суута ангуушанай олзо.

Николай ШАБАЕВ
(soyol.ru) 

27 декабря 2013 г.

Хабарай урихан сагта,
Хубшэ тайгын соорхой соо

(У р гэ лж э лы нь  1 2 -д а хи  н ю у р т а )
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( Ургэлжэл ).

Хура, койрой наадан эхилжэ,
Хухюу ёохор хатаралдажа,
Хангайн дулэтэ инагай торшогоноон,
П уулэй нарандал кайханаар арбайлгаад, 
П ум бэр уулын тугае шубуундал адляар 
1Аэшхэлээ тэдэ ниилуулжэ,
\\урэг олон жэгууртэд удэжэл байдаг. 
Шанга наранай гэрэлкээ хоргодокон, 
Шара шубуун куна олзоо бэдэрдэг, 
Бэгсэргэ шэнги бултынхэй 
Бурэнхы куна болоходо куухиржэ, 
Шандаган, аматадые курдввжэ,
Шурин заахан а мат ад кунэкэн болодог. 
Ульгэрэй баян Хангайдам 
Унгэтэ тайгын мунхэ хушын 
Ymp баян камар эдажэ,
Унгын олон а ми та д жаргадаг.
Арса, тэрэнгиин, сургалай хангалаар 
Аршаанта ха да ууламнай анхилдаг, 
Аргагуй хоморой амитан 
Ара Ханга идам ажамидардаг.
Хэрмэнэй бэлэн хурил соо 
Хэрмэндэл адлирхуу далитай олбо 
Хушакаа, шэрэнги хурэтэр ниидэдэг. 
Хвврхэн амитадые хаарлаха 
Хундэтэ ангуушад баахал даа.
Ара Хангайн буртагта 
А пхапайпгаа эшээн соо 
Арьбан ввхэниинь лэбшэжэ,
Альгаа долёожо унтадаг баабгаа 
Хабар болоходо 
Хунды эипэн соогоо 
Хоёр гулгэдые гаргажа 
Хул дээрэнъ ундылгввд,
Хангаху даадын нойркоо кэрихэдэ 
Хода ундэртвв жаргакан 
Хобоолон жэгдэ таргалуулдаг 
Хотоймо баян хубшын.
Хухэ мунхэ тэнгэреэр
Хонгёо каахан дуугаа хангюурдакаар

Хана дуранай жаргал ас аркан 
Хубшэ Хангайн хангал соо 
Хундэтэ тоонто нютагаа 
Хугжэмэй сууряа зэдэлуулкээр 
Хвврхэн уринэрвв тэнжээгээд,
Халуун орон тээшээ зэлэ татакаар 
Хододоо Хангайгаа магтанал даа.
Сагай хубилхада 
Сагаахан уенууд энэ дайдакаа 
Сараи мургуй у гы болоо,
Сагаахан аркынъ гэртээ,
Хоймортоо улгввд байхада 
Хари муу кайн орогшогуй,
Хэтын баяли г уршввгшэ юм даа.
Уула хадын гол соо 
Улаахан шарабтар колонго 
Худу у, шубуудые баража,
Хоол хэжэ эдидэг.
Ута куулдээ сагаантай 
Угаа кэргэг зантай,
Улаан хурин мэхээр суглуулкан газарта 
Урин номгон хулганаа хоолтой.
Уурэй арюухан толоноор,
Унэгэн нохойдол хусадаг 
Хубшын хухэ шононууд 
Улайрхадаа улидаг,
Хвврхэн унагад байкаар 
Улаан хэлэтын хоол болодог.
Хода уулынгаа ангуудые 
Хари хирээгэй садан болонгуй 
Хамгаалжа ябахынгаа орондо 
Хороожо уеввлкэн ангуушад зэмэтэй. 
Зэлэ татакан корьмокотой,
Зээрэг конор ябадалтай,
Зоргон соогоо зайдаг 
Зээгэн мяхаша амитан 
Нохойдо хусэгдэхэ болоходоо 
Саканай шарлатар хии агаараа

гаргажа орхидог.
Хандажап Цыренов

(Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта).
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