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ургэлжэлЬеер

Y6hj тэжээл бэлдэлгэеэ дуурижэ, худеегэй ажахынууд сен
тябрь барин дундуур таряа хуряалгаяа эхилЬэн байна.

Сентябрь hapa шиит бороо ехэтэй байжа, таряашадай 
ажал хожомдуулба гэжэ худее ажахын га ha гай мэргэжэлтэд 
дуулгаба.

Энэ долоон хоногой унгэржэ байха уедэ аймагай худеегэй 
ажахынуудта хамтадаа 714 гектар газарйаа таряан хуряагда- 
ад байба. 370 тонно сохийон таряан абтаба, тэдэнэй 317 тон- 
нонь шэниисэ, 50 тоннонь овес болоно. Аймагай таряаш а
дай ажахынуудай таряанай ургаса энэ жэлдэ баЬал ехэ Ьурхэй 
бэшэ, нэгэ гектарйаа оройдоол 5-6 центнер таряан хуряагда- 
жа байна.

Худее ажахыдамнай гансал таряаланай газарйаа ургаса 
хуряагдана бэшэ. Сентябриин эхеэр ажахынуудай ба умсын 
газарнууд дээрэЬээ хартаабхын ба овощиин ургаса хуряагда- 
жа дуурэбэ. Энэ жэлдэ 355 гектар газарта хартаабха тариг- 
дажа, тэндэЬээ 4604 тонно ургаса абтаба. Х артаабха нэгэ 
гектарhaa 157 центнер суглуулагдаа. Энэнь упгэрНэп жэ- 
лэй баримтануудтай духуу болоно. Харин капуста, свекла, 
морковь, лук гэЬэн ургамалнууд 43,6 гектарйаа 612 тонно 
суглуулагдаа. СуглуулагдаЬан энэ зуйлнуудэй ургаса урда 
жэлэйхиЬээ аргагуй hair и байба гэжэ тэмдэглэгдэнэ.

Соёлма Бальжурова, манай корр.
Авторам фото-зураг.

Октябриин 1 -  
накажаал зоной 
уласхоорондын 
йайндэр

(  Л
Хундэтэ дайнай ба
ажалай ветеранууд,

нютагаймнай
пенсионернууд!
НаЬажаал зоной улас

хоорондын Ьайндэреер 
таанадые унэн зурхэнЬеен 
амаршалнабди! Энэ нама
рай haiixan удэр хододоо 
элуур энхэ ябахыетнай, 
найатай болооб гээд уяр- 
жа, уруу дуруу болонгуй, 
hair и haiixan Ьанаатаяа, 
хухюутэй согтой занта- 
яа ходол ябыт даа гэжэ 
хусэнэбди.

Залуу уетэмнай тани- 
яа хаража, танйаан сэсэн 
мэргэн Ьургаал абажа, хун 
зондоо зеелэнеер, дулаа- 
наар хандахые Ьуража, 
Эхэ орондоо дуратай, 
ryharaii байхые заалгажа 
ябана ха юм.

НаЬатай болоод яба- 
хадаа дэлхэйн гурбан 
зеелэниие узэжэ, аша 
гушанараа хаража, ба- 
ярлажа, Ьанаан тэнюун 
ажайуухыетнай халуунаар 
хусэнэбди.

Захааминай 
аймагай хун зониие 

социальна талаар 
хамгаалгын таИаг

V_________________________ )
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[ Мурысввн

«Эдир Будамшууда» бэлдэнэ
Октябриин 4-дэ Хода Нам- 

сараевай нэрэмжэтэ буряад 
драмын театрта «Эдир Бу- 
дамшуу» гэйэн уласхоорон- 
дын мурысеендэ Захаами- 
най аймагай бэлиг талаантай 
эдиршуул хабаадахаяа бэлдэ- 
жэ байна.

Олон жэлэй туршада Бу- 
ряадтамнай унгэрдэг эиэ 
мурысеенэй эхи табийан хун 
Россини арадай артист М и
хаил Елбонов болоно. Залуу 
бэлигтэндэ буряад театртаа

Ьонирхол хумуужуулхэ, тэ- 
дэнэй эгээл эрхимуудые аба- 
жа, ерээдуйн артистнарые 
бэлдэхэ, буряад хэлэнэй ба- 
ялигые харагшад ба хабаа- 
дагш адта харуулан угэхэ зо- 
рилготойгоор эиэ мурысеен 
унгэргэгдэдэг.

М анай аймагйаа Улаан- 
Удэ хото зорихоёо Закамен- 
скын, Дутэлуурэй, Санагын 
зургаан хубууд бэлдэжэ бай
на.

М урысеенэй эрилтээр ха-

баадагшад турэл буряад хэ- 
лэн дээрээ монолог уншаха, 
буряад, монгол, ород, халь- 
маг композиторнуудай ту, 
али арадай дуу гуйсэдхэхэ, 
дуратай авторайнгаа нэгэ 
шулэг уншаха ёйотой юм.

Гран-при абайан эр- 
хим хабаадагша 15 мянган 
тухэригэй ш ангаар шагнаг- 
даха гэжэ Буряад Уласай со- 
ёлой яаман соносхоно.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.

С Нютагай конину уд

Худввгэй яармагууд эхилхэнь

УД юун

да онсо 
шерэхэ 
а, бого- 
т Октя- 
Энээнэй 
/бинуу- 
нуудые

эмжуур 
он алда 
щэмтэн

ю, «дэ- 
хадынь

Захааминаймнай мяхан амтатай да а

Манай Захааминай ай
магай хадалиг газарай 
бэлшээринуудтэ эдеэлжэ 
тэжээгдэйэн ухэР малай мя- 
ханай амтатайнь Буряад 
соогоо мэдээжэ. Нютагай 
зон шэмэтэй сэбэр ногоо эди- 
жэ тэжээгдэйэн ухэрэй мяха, 
тойо, сусэгы евйэдынгвв 
малшадйаал абажа эдидэгынь 
мэдэнэбди.

Тиимын тулада, хотын 
ажайуугшадай худалдан 
абахын туда мяханай яар
магууд Закаменскда жэл 
бухэндэ унгэргэгдэдэг. Урда 
жэлнуудтэ иимэ яармагууд 
Соёлой ордоной ара талада 
гу, али наймаанай «Гермес» 
тубэй хажууда болодог йэн. 
Муне© жэл яармаг ондоо 
газарта унгэрхэ гэжэ хотын 
захиргаан зондо мэдуулнэ. 
Яармагай шэнэ хаягынь 
Крупскаягай гудамжаар 
(Крупскаягай 18а гэрэй ба 
Седлецкын заахан сэсэрлигэй 
дунда) болобо.

Энэ яармагта ганса мяха 
худалдаха бэшэ, тойо, суу, 
сусэгы, овощ, ой тайгын ур- 
гамалнуудые, мёд, овощоор 
бэлдэгдэйэн эдеэ хоол найма- 
алагдаха.

Долоон хоног бухэндэ, 
пятница суббота хоёр уд.эр, 
углеенэй П -йээ 5 саг боло

тор яармаг унгэрхэ. Хабаа- 
даха дуратайшуул -  худеегэй 
зон, дачнигууд, олзын хэрэг 
эрхилэгшэд -  аймагай захир- 
гаанай худее ажахын тайагта 
эртуур захяагаа угэхэ ёйотой.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.

Авторай фото-зураг.
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Буряад хэлэнэй улас турын 
ниитэ угэнууд баталагдаа

Буряад уран эохёолой оршон сагай хэлэнэй эрилтэнуудтэ тааруулан, буряад хэлэ хугжеехэ 
тухай Буряад Уласай эасагай гаэарай Комиссиин шиидхэбэреэр, Буряад Уласай гаэар дайда дээ- 
рэ ажалаа ябуулдаг олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнууд, тэрэ тоодо нютаг Ьуурингуудай 
эгээл иимэ уургэтэй байгуулганууд, гурэнэй болон нютаг Ьуурингуудай эасагай гаэарнууд, бусад 
эмхинууд буряад хэлэ хэрэглэхэдээ, нэгэ адли ойлгосонуудые хэрэглэхэ уялгатай гэжэ «Буряад 
унэн» сониндо хэблэгдэбэ. Тиимэ ушарЬаа мунеедэр «Ажалай туг» сониндоо Буряад Уласай га
эар дээрэ хэрэглэгдэхэ ниитэ-политическэ нэрэ томьёонуудай оршуулга хэблэн гаргахамнай.

Р осси й ская  Ф едерац и я О р о со й  х о л б о о то  ул ас  / Р осси н и  х о л б о о то  у л ас / Р о сси / О рос улас

Республика Б урятия Буряад У лас

Глава Глава РБ  -  Т олгойлогш о

Глава административно- 
территориальны х единиц РБ

Глава района -  А йм агай  засаг дарга, М эр г. У лан-У дэ -  У лаан-У дэ 
хоты н  Засаг дарга; Г лава сельского поселения -  П ом он ой  (С ом оной) 

дарга  / П ом он  (С ом он) дарга

Глава Республики Бурятия Буряад У ласай  Толгойлогш о

П равительство Республики Б урятия Буряад У ласай  Засагай  газар

П редседатель П равительства РБ Буряад У ласай  Засагай  газарай  Ю рэнхы  сайд

М инистерство Я ам ан

М инистр С айд

Заместитель министра О рлогш о сайд / С айдай  орлогш о

М униципальное образование Н ю тагай  засагай  байгууламжа

М уницип. образование «N  район» «N  айм аг» гэйэн Н ю тагай  Засагай байгууламжа

А дм инистрация М О  «N -ский район» Н ю тагай  Засагай захиргаан  «N  аймаг»

Сельское поселение П о м о н / С омон

М ун. образование Сельск. поселение «N» «N » гэйэн П ом оной  Н ю тагай  засагай  байгууламжа

М ун. образов. Город, округ «Улан-Удэ» Х оты н тойрог «Улаан-Удэ» гэйэн Н ю тагай  засагай  байгууламжа

Р айон  (сельский) А йм аг

Р айон  (городской) Х ороо

Регион С убъект РФ  -  М ож о, Н ю таг мож о (обобщ енное)

А дм инистрация Захиргаан

Ф едеральны й Ф едеральна

Г осударственный Гурэнэй

Республиканский У ласай

Региональны й М ож ы н; ню таг мож ы н

М еж региональны й М ож онууд хооронды н

Управление Захиргаан

А гентство А гентство

Служ ба А лбан

К адровая служба А ж аллагш ады е буридхэн нариж уулха албан

С луж ащ ие А лбатан

Д олж ность Т уш аал

Государственная долж ность Гурэнэй туш аал

М униципальная долж ность Н ю тагай  засагай  туш аал

П ост (должность) Т уш аал

Руководитель Х утэлбэрилэгш э

(Ургэлжэлынь 5-да.хч нюурта).
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 ̂ Мэргэжэлтэнэй кайндэр

Албанай туруУШЬ1Н алхамууд

Фото-зураг дээрэ: Амаралтада гаракан ОВД-эйн офицернууд нютагай заса- 
гай захиргаанай тулеелэгшэд ба ОВД-эйн худэлмэрилэгшэдтэй. Гурбадахи 
зэргэдэ баруун гарЬаа -  Захааминай ОВД-эйн эрхим оперативнигуудай нэгэн, 
полициин майор Алдар Тогмитов.

Октябриин 5-да Россини 
холбоото уласай уголовно 
мурдэлгын худэлмэрилэгшэд 
мэргэжэлэйнгээ йайндэр тэм- 
дэглэхэеэ байна. Энэ удэртэ 
дашарамдуулан манай сур- 
балжалагшада найанайнгаа 
амаралтада гарайан милициин 
майор Александр Содбоевич 
Ашатуев алба хэжэ баййан саг 
тухайгаа хеерэжэ угэбэ:

Хундэ хушэр саг Ьэн
- 1993 оной сентябрьйарада 

Улаан-Удын Октябрьска ай- 
магай дотоодын хэрэгуудэй 
тайагай уголовно мурдэлгын 
албанда туруушынгее алха
мууд ые хэжэ туршажа бай- 
гааб. Пая албанда оройон 
намда туйалжа, заажа угэхэ 
ахатан олон байгаа. Тэрэ 90- 
ээд онуудта байра байдал 
хундэ хушэр, хуниие хороохо, 
хулгай, дээрмэдэлгэ, гэмтэ 
ябадал хэхэ зон олошороод 
баййан юм. Дошхон хэрзэ- 
гы гэмтэ ябадалнуудтай опе
ративна худэлмэрилэгшэд 
тэмсэн, бухы арга шада- 
лаа хэрэглэн удэр йунигуй 
ажалладаг йэн. Энэ шанга 
байдалда криминальна ми
лициин худэлмэрилэгшэд 
дотоодын хэрэгуудэй эгээл 
шухала болохо, урдаа хараха 
хунуудынь байгаа. Би тиихэ- 
дэ йаял алба хэжэ эхилжэ бай- 
гаашье йаа олон хэрэгуудэй, 
гэмтэ ябадалнуудай элишэл- 
гэдэ хабаадалсайанби. Тэдэ 
хэрэгууд соойоо эгээл туруун 
элишуулйэн нэгэ ябадал 
йанаандамни бухеер улдэйэн 
юм.

Зэмэеэ мэдэрээ бэлэй
Силикатка гэйэн хотын

аймагай шадар харгы дээрэ 
ами найаниинь хороогдойон 
залуу хубуун олдобо гэйэн 
соносхол оробо. Туруун 
табигдайан илгабаряарнь 
энээхэн хубуун автоунаа- 
да дайрагдажа, найа бараба 
гэжэ тодорхойлоо. Тиимын 
тулада энэ хэрэг ГИБДД-гэй 
худэлмэрилэгшэд ябуулжа 
байгаа. Энэ болойон ушарта 
зэмэтэй хунуудые олохо гээ- 
шэнь хундэхэн байгаа, юун- 
дэб гэхэдэ, аюул болойон га- 
зартань хун ехээр ябадаггуй, 
нэгэшье гэршэ угы. Тэрэ саг- 
та видеокамеранууд гэжэ юу- 
мэн угы йэн. «Глухарь» гэжэ 
хэлэдэг хэрэг ха даа гэжэ 
ехэнхи хун йанаа йэн хаш. Би 
тэрэ хэрэгтэ хабаа угы бай- 
гааб, болойон ушарые ондоо 
подразделени тайлбарилан 
хаража байгаа, оорыгымни 
дуургэхэ ажалшье усеен бэшэ 
йэн. Тиигэбэшье, би оорое энэ 
болойон аюулта ушарта зэмэ
тэй хуниие олохо йанаатай 
худэлжэ эхилбэб. Нэн туруун

тэрэ газарта духуу байдаг 
гэрнуудээр ябажа, хун зоно- 
ор хеерэлдэбэб. Уни удаан 
энэ ажалаа ябуулжа, найдаха- 
нтье арга угы баййанаа, зоной 
хэлэйэн нэгэ-хоёр угэнуудые 
суглуулан, олон хунтой хее- 
рэлдэн, тэрэ гэмтэ ябадал- 
да хабаатай залуу хубуудые 
тодоруулбаб. Пуулээрнь тэ- 
дэнэр баригдажа, мурдэлгэ 
унгэргэгдэжэ, зэмэеэ мэдэрээ 
бэлэй.

Энэ мурдэлгэ ябуулхадам- 
ни намда минии аха нухэр, 
олон жэлдэ оперативниго- 
ор худэлжэ баййан, боксо- 
ор СССР-эй спортын ма
стер Данзан Цыренов ехэтэ 
туйаламжа хургее бэлэй.

Хулгай хэйэн хун 
баригдаа

У ш ее нэгэ иимэ ушар 
Улаан-Удэдэ худэлжэ баййан 
уейеемни йанагдана. Нэгэтэ 
трамвай соо олон зоной дун- 
да ябаад, басаган хунэй шан- 
гаар хашхархыень дуулабаб.
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Тэрэ уедэ зоной хармаанйаа 
юумыень хулуудаг ушар 
олон байдаг йэн. Дээрмэшэд 
трамвай автобусууд соогуур 
«ажаллаха» заншалтай йэн. 
Тиимын тулада би басага- 
най абяа дуулаад, энэшни 
хармаанйаан юумэеэ абху- 
улбал хаш даа гэжэ ойлгоод, 
шамдууханаар тэрэ абяан тэ- 
эшэнь ошобоб. Олон зоной 
дундуур хашалдажа байжа 
тэрэ хашхаржал баййан баса- 
ганда дутэлхэдэмни, тэрэмни 
нэгэ залуу хубууе гарйаань 
баринхай, кошелёгымни угэ 
гэжэ эрижэ байба. Минин 
дутэлжэ ябахые обёорйон 
хулгайшан тэрэ дороо на- 
майе мини хун бэшэ гэжэ ойл
гоод, тургэн гэгшээр хунэй 
нюдэндэ ойлгогдохогуйгеер 
гарйаан нэгэ юумэ оёор дээ- 
рэ хаяжархиба. Сугларшоод 
баййан зондо дутэлжэ ерэ- 
хэ зуураа би хулеерее тэрэ 
хаяйан кошелёгынь дайра- 
жа, мэдээгуй болобоб. Харин 
тэрэ дээрмэшэн хулууйан юу
мэеэ хаяаб гэжэ йанаа амар 
байна. Би унэмшэлгэеэ харуу-

лаад, тэрэ хубууе трамваййаа 
буужа, Советскэ РОВД ошо- 
хыень дурадхабаб. Харин 
тэрээхэн басаган кошелёк 
соогоо дасанда сугларйан 
мунгэ хамтын кассада ту- 
шаахаа абааш ажа ябайан 
байгаа. Трамваййаа буужа 
ябаад, хундэ мэдуулэнгуй 
би хэбтэйэн кошелёк абажа, 
кармандаа хэбэб. Милициин 
тайагта ошожо ябаха харгы- 
даа тэрээхэн хуйхэр хубуумни 
йанаа амархан ябана. Би тэ- 
рэниие хараад ехээр сухал- 
ни хурэжэ, энэниие Ьайса 
hypraxa байна гэжэ бодобоб. 
РОВД-эйн уудэ руу орожо 
ябаха зуураа тэрэ хубуундэ 
мэдуулэнгуй карман руунь 
басаганай кошелёгынь хэжэр- 
хибэб. Пуулээрнь тэрэ хубуун 
басаган хоёрые кабинет соо 
оруулаад, уйлсэйоо хоёр 
хуниие гэршэлхыень хэлээд, 
хулгайша хуйхэрые нэгжэбэб. 
Карман соойоонь басаганай 
кошёлек гаргахадамни, дэ- 
эрмэшэнэй нюдэниинь бэл- 
тыжэ, хуугайлжа мэдэбэ. 
Харин дээрмэдуулЬэн баса

ган мунгэёо олойондоо ехэл 
баяртай байгаа Нэп. Дасанай 
мунгэ звери дээрмэшэнйээ 
абарйан минии йанаамни 
дуурэжэ амарба.

Оперативнигоор худэлжэ 
баййан хун айхабтар харюу- 
салгатай, хуулиин баримта- 
нуудые гунзэгыгеер мэдэхэ 
ёйотой. Би тэрэ сагта дуршэл 
ехэтэй хутэлбэрилэгшэдтэй 
хамта худэлйэндоо омогор- 
хон ябадагби. Тэдэнэй зарим 
нэгэниинь Россини зуун эгээл 
эрхим оперативнигуудай то- 
одо ородог бэлэй. Тэрэ саг
та худэлжэ байхадаа абайан 
йургаални йуулээрнь ондоо 
албанда ажаллахадамни 
яйала туйатай байгаа йэн.

Оперативна мэргэжэл- 
тэдэй йайндэртэ дашарам- 
дуулан, мунеедэр Захаами- 
най дотоодын хэрэгуудэй 
r aha i i a  худэлдэг оператив- 
нигуудые, ветерануудые унэн 
зурхэнйоон халуунаар амар- 
шалаад, амар бэшэ ажалдань 
амжалта хусэнэб.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.

Буряад хэлэнэй улас турын 
ниитэ угэнууд баталагдаа

(Ургэлж эл).

Учреждение Эмхи зургаан

О рганизация Эмхи

Сектор Х элтэс

К ом итет Х ороон

Отдел T ah a r

И нспекция Б айсаалта

И нспектор Байсаагш а

О рган  (территориальны й) Г азар  дэбисхэрэй зургаан / Г азар  ню тагай  зургаан

П редставительство Т улеелгэтэ газар

П олном очное представительство Бурин эрхэтэ тулеелгэ

П редприятие У йлэдбэри

Ф илиал П албари

Д иректор Захирал

Ректор Ректор / Захирал

Н ачальник Н оён
(Ургэлжэлынь хожом гараха).
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 ̂ Элинеэгуудэймняй Нургаалкаа

Хун болохо багайаа, хулэг болохо унаганйаа
М анай убгэ эсэгэнэр, 

хугшэн эжынэрнай барисада, 
обоо, уулада табийан мунгэ, 
ургэлэй юумэ абадаггуй бай- 
гаа.

Аян замда мордохоо 
баййан хунэй ябаагуйдэ ш о
рой, угаадайаяа хаягты. 
Ябайан хунэй хойнойоо бу 
хаягты.

Богойо дээрэ гэшхээд 
гу, али богойо алхаад байжа 
болохогуй.

-  Бусадай хажууда хубсайа 
хунараа тайлахаяа, элдэб муу 
муухай эшхэбтэр угэ хэлэхэеэ, 
шангаар хухиржэ энеэхэеэ сэ- 
эрлэгты.

Удэшын боро хараа- 
наар, йуни орой оог хуугай 
табилдадаггуй юм. Хэлэ 
хэруул, хараал хашхаргаа 
гаргаа йаа, еейэдтее ёро 
йанайантай адли гээд убгэн 
аба эжынэрнай бидэндээ за- 
агша бэлэй.

Гэр бараан соохиёо унта- 
хынгаа урда сэбэрлээд унта, 
угы гэбэл эртэ бодожо арил- 
га. Айл байхадаш, ямаршье 
сагта зон ябажа байха.

Бага сагын юумэнйээ 
бу жэрхэгты. Жэрхээ йаа, 
убдэжэ болохот. Утэлйэн гу, 
али убшэлйэн аба эжынгээ до- 
роо алдахадань гу, али нюйа 
нёлбойыень арилгахадаа жэр- 
хэбэл нугэл.

- Алибаа юумэнйээ жэр- 
хэжэ, гансал оорынгое бэе 
абарха, сахихада, бусадта 
туйагуй юм. Олоной тулее 
оролдоогуй хундэ буса
дай туйалхань хомор гэхэ 
мэтэ урдын йургаал заабари 
йанахада шухала.

Гэр булынгее хэн нэгэ- 
нэй нугшэйэнэй йуулээр 49

хоногой дотор модо отол- 
хые, газар йэндэхые, малта- 
хые, мал гаргахые, алахые 
сээрлэдэг. Энэ юундэб гэхэдэ, 
хунэй йунэйэн 49 хоногой до
тор гэр хотоёо эрьежэ байдаг. 
Тиимэйээ энэ саг соо архи 
уужа, буруу муу уйлэ хэрэг 
уйлэдэхые сээрлэхэ ёйотой.

-  Хундэ йайниие хээ йаа, 
тэрэнээ ходо бу дурда: хэйэн 
туйашни сэнгуй боложо, 
йайниие хэйэнээ нэхэйэнтэй 
адли болоно.

-  Хунэй нюуртань бу маг- 
та, йаймйарйан шэнги боло- 
хош, нюргандань бу мууша- 
ла, нюргандань муушалхада, 
арайаань маряажа, эритэ 
шаайантай адли. Тэрэ хун 
дуулахадаа, шамда дураа гу- 
таха. Хэрбээ алдууень нюур
тань хэлэбэлшни, оорыешни 
сэхэ хун гэжэ еэгнээд, хэлэйэн 
угыешни бодожо узэхэ ба ал- 
дуугаа зайаха болохо.

«Эзэндээ таарайан 
хубсайан -  йайн, улдэхэдэ - 
эдеэн йайн, ундаа хурэхэдэ 
-  уйан йайн, зудэреед ябаха- 
да -  нойр ургэйэн йайн» гэ- 
дэг угые баримталжа, манйаа 
урид хун боложо туреед, 
хулйее гаргажа ажал хэйэн, 
олон юумэ узэйэн харайан 
зоной зубшэл захяа, йургаал 
заабариие ундэреер еэгнэ- 
жэ, удэр буриингее ажабай- 
далда тааруулан хэрэглэхэ, 
сахижа ябаха шухала. Ти- 
игээ йаамнай нажарай ха- 
луунда бэлдэлгэ -  убэлдее 
туйатай, найанайнгаа залу- 
уда йуралга урн бэедэмнай, 
хэтэ найандамнай хэрэгтэй, 
туйатай байхань дамжаггуй.

Бага юумэнйээ баярладаг 
хун хожомынь ехэ юумэнйээ

баярлаха золдо хуртэдэг.
Хуушаниие йэлгэхын 

тулее шэнэ барилга бодхоохо 
гээшэ зуб. Шэнэ барилга бод- 
хоохомни гээд, хуушанаа хуу 
усадхалган угы хэхэдэ буруу 
юм.

-  Хун турэлтэн энэ дэлхэй- 
дэ эзэн боложо турэдэг гу, али 
айлшаар ерээд ошодог гу? 
Эзэн боложо турэбэбди гээд, 
ула дорохи хурьйэеэ дура 
зоргоороо туйбэхэ, йандааха 
гээшэ буруу юм. Айлшаар 
ерэнхэйбди гээд, гараа йула 
табяад йуубал, байал буруу 
юм ааб даа. Оршолон тубидэ 
айлшан шэнги наринаар, эзэн 
шэнги мээхэйгээр хандабал- 
най, эгээл зуб байха бэшэ гу?

- Мэдэйэнээ хуу хэлээгуй 
йаа, хэлэйэнээ бултыень мэ- 
дэжэ ябая.

Хуули эрхын абар- 
га хусэндэ йугэдэйэн гурэн 
турэдэ -  хулгай худал хомор. 
А барга хусэнэй хуули эрхэдэ 
йугэдэйэн гурэн турэдэ -  унэн 
гэжэ хомор.

-  Бэеэ шуумжэлдэг хун бу- 
сад зондо шуумжэлуулхэгуй 
юм.

-  Эхэ, эсэгэеэ хундэлэ, эде- 
энэйнгээ дээжые эсэгэдээ хэ.

Танийан, таняашьегуй 
хуниие мэндэшэлэ.

-  Аха заха зониие хундэлэ, 
ундэр найатаниие нэрээрнь 
нэрлэнгуй, заатагуй урн бэе- 
ыень нэрлээд, тэрэнэй ахай, 
абгай, тэрэнэй эжы, баабай 
гэгты.

-  Аха, эгэшэ зоной урдуур 
нарыень буляажа бу гаранты.

Буда-Ханда
Цырендоржиева

(soyol.ru)
(Ургэлжэлынь у  даа да.хч дугаарта).
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Дым брыл ГАРМАЕВ

М унхэ бэшэ наИанда мундэлЬэн мурнуудни
Прорабай ажалкаа

(Ургэлж эл).
Участок тээшээ ошожо 

ябаад, уш00 тэрэ бамба- 
лаагйаа юу хэйэндээ, али 
энгэрдэйэнээ тулее, хулисыш 
даа намайгаа, би алдуу 
хээб гэжэ ябахамни ту гэжэ 
йанаандаа дуугараад ябашоо 
йэм.

Тэрээнйээ хойшо Осоким- 
най бараг болошоо йэн. Байал 
тэрэ кадрнуудай тайагйаа 
нэгэ залуу хубуун ерэбэ. Тэрэ 
уедэ ноёниинь Коцю ба П а
вел Александрович байгаа. 
Байал модошо дархан Иван 
М итрофанович Сильченкын 
бригадада эльгээбэб. Ма- 
най участокта хоёр модошо 
дархашуулай бригада 14-15 
зонтой баййан юм.

Нэгэтэ Сильченкын брига- 
дын объект дээрэ ошоходом, 
тэрэ залуу хубуун угы байба. 
Энэ ажалшаншни хаана юм 
гэжэ бригадирйаа йурахадам, 
муроо хабшаад:

- Н амда эндэ тэндэ ошо- 
хом гэжэ хэлэдэггуй. Нэгэ ха- 
рахадаш  угы болошоод бай- 
даг, -  гэбэ.

Би тэрэ хубуунэй байдаг 
байрын мэдэхэ байжа, ош о
ходом гурбан хубуудээр архи 
уужа йуубал даа.

- Ш и энэ ажалай сагай 
дуурэнгуй байхада юундэ 
архи уужа йуунабши? Мэнэ 
байт ар ажалдаа яба, -  гэжэ 
гэрйээн абаад гарабаб.

Сильченко бригадир нэгэ
тэ хэлэбэ:

- Н амда ямар ажалшани- 
ие эльгээгээ юмити. Нухаар, 
энэ хубуугээ эндэйээн ондоо 
бригадада эльгээхэ туш. Энэ

хубуутэй худэлхэнь хашартай 
болошоо, гэбэл даа.

Яажашье ядахадаа тэрэ 
хубуугээ кабинедтээ дууда- 
жа асараад: Нухэр Ш естков, 
манайшни ажал шаляй-ва
ляй бэшэ юумэл даа, брига
да бухэндэ йара жэлэй тусэб 
байдаг. Дураараа толгойгоо 
хазаййан тээшэ ажалшад 
ябадаггуй. У дэртее найман 
саг худэлхэ ёйотой. Хоорон- 
донь нэгэ часаар хоол ба
рина ха юм. Эндэ таараагуй 
йаа ши мунее гуйлта оорын 
дураар энэ ажалйаан боли- 
хом гэжэ бэшэ, эндэйээ про- 
гулаар ажалйаан гарабалш- 
ни, саашадаа ондоо ажалда 
ороходошни йаалта болохо, 
- гээд, саарйа ручка угэжэ 
бэшуулээд, тэрэ гуйлта дэ- 
эрэнь оорын дураар гараба 
гэжэ гараа табяад, гуйлта 
саарйыень гартань угэбэб. 
Тэрэ хубуумни нам тээшэ 
мухай ню деер хараад: «Где 
твоя хата?» (йуугша гэршни 
хаанаб) гэбэл даа. «Захаа- 
мин хото тиимэ ехэ бэшэ ха 
юм даа, хэрэглээ йаа оло- 
хош, гараад ябал даа», -  гэ- 
бэб. Уудэнэй хажууда ошожо 
эрьеэд, нэгэ мухай нюдеер 
хараад, йанаандаа, хожомоо 
мартахагуйн тулада йайса 
лаблан харана хэбэртэй. 
П анаанда муу байбашье, 
ажалайнгаа дуереен соо 
уданшьегуй мартагдаа бэзэ. 
Ажалшадай аха заха ябаха- 
даш, нилээн йанаанда таа- 
рамжа угы угэнууд дуулдадаг 
бэзэ.

Тэрэ гэйээр арбаадшье 
жэл унгэршее йэн хаш. Би

найанайнгаа амаралтада га- 
ранхай байгааб. Тэрэ уеДэ 
Зэдын вольфрам гэйэн ак- 
ционернэ булгэм нээгдээд 
байгаа. Палайан йандарйан 
Зэдыгээ комбинадай нэрээр, 
комбинадта худэлжэ баййан 
хуушан ноёд эзэд энэ ажа- 
лые ургзлжэлуулжэ байгаа. 
Хасууртайда алта угаахаа 
тухеержэ, тэндээ угаажа 
олойон алтаа хайлуулха, ха- 
дагалха, мун харуулшадайнь 
байха байратай бетонно 
томо блогуудаар нэгэ гэр ба- 
рихые намайе уриба. Залуу 
гурбан хубуудые абаад, Ха- 
сууртай ошожо, ажалаа хэжэ 
эхилбэбди. Нонин гэхэдэ эдэ 
блогуудай хоорондо цемент- 
но шабарай орондо опилка 
дээрэ блогуудаа таби гэжэ 
директорий орлогшо Яцейко 
опилка нэгэ самосвал матттп- 
наар эльгээбэ. Би иимэ юумэ 
узеегуй хадаа, Яцейкада хон- 
ходобоб. Хамаагуй, цемент- 
но шабарай орондо опилко 
хэнэ бэзэш, энэш хожомоо 
задарха гэр гэбэ.

Нэгэтэ удэрэй хоол баря- 
ад, ажалдаа ошожо ябатарни, 
тэрэ «гэршни хаанаб» гэйэн 
Ш естков хубуун урдайаам 
ерэжэ ябаба. Юундэшьеб 
даа досоомни нэгэ бард 
гээд абаба. Тэрэ хубуумни 
духэжэ ерээд, таниба хэбэр
тэй, энеэбхилэн гарым ба- 
рижа мэндэшэлээд, би эндэ 
алта угаалсаха ажалда оро- 
од худэлжэ байнаб гээ бэлэй. 
Турмын йуулдэ зайарха гэйэн 
йанаатай хуншье зайардаг гу 
даа гэжэ йанаа бэлэйб.
( Ургэлжэлынь 8-11-дэхи нюурнуудта ).
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(Ургэлж эл).

Тулеэнэй хулгайн 
харюу

Зэдын комбинад туруу- 
шээр ажалшадтаа ехэ олон 
модон барак гэрнуудые 
барийан юм. Клубная, Кон- 
ституциин гэйэн гудамжануу- 
даар нэгэ жэгдэ бараагууд 
ото коридортой, тэг дун- 
дань хоёр тээшэнь хубаайан 
тайагтай, арбаад айлай бай- 
ха багахан байратай. Газа- 
агаа тулеэ залйаа хэхэ ту, 
али элдэбын гэрэй нобшо 
зеерилэхэ айл бухэн сарай- 
тай. Ехэнхи зон энэ сарайгаа 
духуу убэлэйнгээ тулеэ таби- 
жа бэлдэдэг байгаа. Б и тье  
энэ Клубна гудамжада жэл 
шахуу нэгэ багахан байра со- 
онь байгаа бэлэйб. Тиихэдэ 
туруушын хубуун мундэлеед, 
йаял гуйжэ байгаа. Нухэрэм 
хубуутэеэ орон дээрэ, бини- 
инь талаар унтадаг йэм. Он- 
доо оро табиха зай угы йэн.

М анай прорабска уча- 
стогта хэр багайаан худэлжэ 
эхилйэн М осквитин Петро 
бии Ьэн. Дайнай уедэ эхэнь 
хубуун басаган хоёроо абаад 
М ихайловкайаа Г ородокто 
ерэжэ, эжынь ажалда оройон 
юм ха. Петя хубууниинь уче- 
нигоор модошо дархашуулай 
бригадада Зэдын комбина- 
дай зайабарилга-барилгын 
цехтэ худэлжэ эхилээ. (Реме 
тройцех, йуулдэнь прорабска 
участок болоо Ьэн). Юумэндэ 
оролдосотой бэрхэ хубуун ха- 
даа уданшьегуй модошо дар- 
хан, нарин ажалай столяр, 
мун пеэшэ табидаг болоо Ьэн. 
Унгэрйэн зуун жэлэй 1980 
онуудаар бухы Союзай аж а
лай предприятинуудта зоной 
хэрэглэхэ бараа гаргаха ажал 
ябуулха гэйэн Горбачевай ху- 
ули бии болоо бэлэй. Тиихэ
дэ М осквитимнай участогтаа

нарин ажалай худэлмэришэн 
боложо, хуугэдэй унтаха 
хоёр дабхар модон оро, мун 
томошуулай нэгэ хоёр хунэй 
унталгын оронуудые гэхэ мэ- 
тые бутээжэ худалдадаг бо
лоо бэлэйбди. Энэмнай hapa 
бухэндэ тусэбтэй байха даа. 
Тиихэдэ зарим нэгэ сулее 
сагтаа орожо, П етрогой эл
дэбын зугаа ш агнадаг болоо 
йэнби. Анхан туруун эжытэ- 
еэ Клубная гудамжада йуужа 
байгаад, 1950 онуудаар айл 
булэ боложо, гэр байра бари- 
жа аминдаа гарайан.

Нэгэтэ дайнай уедэ бо- 
лойон тулеэнэй хулгайн ушар 
тухай хеерэжэ, бидэнээ эне- 
элгээ бэлэй.

Тэрэ уедэ зарим зал- 
хуу айлнууд убэлэйнгээ пе- 
эшэндээ тулихэ тулеэгээ 
ехээр бэлдэдэггуй бай
гаа. Нэгэ тиимэ гэрэй эзэн 
хуршэнуудэйнгээ тулеэ
йуниндее убэлынь хулуужа 
галаа тулихэ болобо. Тулеэгээ 
хулуулгажа баййан гэрэй 
эзэн тулеэ хулуудаг хуниие 
хэйээхэ гэжэ бодобо. Нэгэ 
мондогор тулеэгээ узуурйээн 
нариханаар нухэлжэ, тэрэ 
гарайан нухэ руугаа буу- 
гай шорой хэжэ, дээрэйээн 
саарйаар ехэ ш ангаар шаха- 
жа шэглээд, улэйэн нухэндэнь 
хунэй мэдэгдэхэгуйгеер ша- 
бар болгоод, тулеэнэйнгээ 
дээрэ абахаарань духуу таби- 
ба. Нэгэ йуни айлай тулеэ ху
луудаг хун тэрэ буунай дари- 
тай тулеэгынь абалсаад, нэгэ 
тэбэри тулеэ абаад ябашаба. 
Галаа тулижэ, шэрэм дээрээ 
чугунка кастрюля табяа бэзэ. 
Хуурай тулеэн хадаа гал ня- 
жаганасар айажа байгаа бэзэ. 
Гэнтэ буунай абяан гаража, 
шэрэмэнь чугунка кастрюль- 
тайгаа дээшээ ургэгдэжэ, 
ханхир янхир абяа гаргаад 
унажа, утаан, борын унэр гэ-

рээр дуурэн болоол бэзэ.
Тэрэ гэйэнэй хойшо ай

лай тулеэн хулгайда абтахаа 
болёо йэн, гэжэ Петром- 
най энеэгээ бэлэй. вороош ьс 
хэйэн байгаа гу, хэн юуниинь 
хэйэн юм, хэлээгуй бэлэй.

Сошордомоор 
хии угэ
( Унэн волокон  у ш а р )

2015-оной хабараар йэн. 
Энэ уедэ хабарай апрель 
йара гараашье йаа, газаа 
хуйтэн, йалхитай. Энэ уеые 
бага найандам узэгдэйэн 
харагдайан сагтай жэшэ- 
элхын аргагуй. Сагай уда
рил ехэ ондоо болоо. Урда 
унгэрйэн зуун жэлэй 1940-оод 
ондо апрель йара гээшэ ямар 
мартагдашагуй дулаахан, 
бугшэм байдагынь хугшэн 
найанайм сэдьхэл бодолдо 
хадуугдан улов даа.

Тиибэ яабашье, энэ шэнэ 
зуун жэлэй 15 оной хабар, га
заа наратай. Удэрэй хоолой 
урдахана хугшэн бидэ хоёр 
гэртээбди. Биниинь хоолоо 
баридаг тайаг соогоо юумэ 
бэшэжэ йууйанаа бодоод, 
унталгыгаа тайаг руу ошо- 
жо ябанаб. Нухэрэм мун ун
талгыгаа тайагта баййанаа 
урдайаам уудэ гаража ябаба. 
Гэнтэ минии ара талада эхэ- 
нэр хун тод байсар шангаха- 
наар «сайн байна» гэжэрхи- 
бэ. Биниинь:

- Аа, -  гэжэ дуугараад, ха- 
рин нухэрэм сайн гэжэ харю- 
усаба. Хоюулан уулзажа:

- Энэ хэмнай гэртэ оро- 
од мэндэ хэлэжэ байгаа юм,

гэжэ дуугараад, йеергее 
хоюулан хоолоо баридаг 
тайагтаа ерэхэдэмнай, хэн- 
нтье угы байба.

- Энэ хумнай мэндые хэ-

(Ургэлжэлынь 11-дэхи нюурта).
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«Шамдаа ороходоо Хяагта хурэжэ, 
шаажан аяга соо сай ууЬан хум»

Бидэ Ьаяиай дэлхэйн 
«абаахайн бусайдайан» соо 
бэшэЬэн юумэнуудээ хадагал- 
жа байха буудалтай болооб- 
ди. Блог гэдэг гээбы. Энэ блог 
гээшымни буудалда «Баян 
талын аялгын» эзэн эхэнэр 
Ешэгмаа Ц ыбеноваЬаа «... 
Та хаагуур ябайамта?» гэЬэн 
асуудалтай бэшэг уншажа, 
иимэ нэгэ бодол толгойдом- 
ни оруулба. Залхуутай ехэ 
юумын болошобол, эхииень 
хараад лэ, орхино бэзэт даа, 
заал haa уншагты гэжэ баала- 
ха эрхэ намда угы ха юм.

Холын худее, хоёр ехэ 
гурэнуудэй хилэ дээрэ -  Заха- 
аминай тайга соо тубхинэЬэн 
Сагаан-М орин тосхоной зон 
урдандаа нютагйаа гаража 
хаанашье холо ябашахань 
Ьэм даа, ямар нэгэн ушараар 
иишээ-тиишээ ошоод ерээ- 
шэнь, бусадтаа дээрэлхэжэ: 
«Ши, хеерхы, хаана огнойон 
хумши даа. Бишни шамдаа 
ороходоо Х яагта хурэжэ, ш а
ажан аяга соо сай ууйан хум» 
гэйэн байгаа юм ха, тэрэнь 
мунее хурэтэр зоной аман 
дээрэ байдаг. Эгээ энээн мэтэ 
Еш эгмаадаа йайрхамаар нэгэ 
ушаралтай хум. Юуб гэхэдэ 
1962 ондо Мэлын найман жэ- 
лэй йургуулида 5-дахи клас- 
ста йурахаяа ошобоб. Тэн- 
дээ, 6-дахи классйаа физикэ 
узэжэ эхилхэдээ, Даш а-Д абаа 
А бармитович Абармитовай 
(йургуулияа дуургэтэрээ нэ- 
гэшье «4» абаагуй, гансал 
«5» дээрэ ябадаг) эгээ дура- 
тай шабинь болохо буянтай 
байгаа ха юмбиб. Энэ «дура- 
тай» гэжэ угэмнай хоёр та-

ладаа хабаатай. Аха класста 
йуража байхадамни худоойоо 
убйэ, тулеэгээ асархадаа 
хамйалсахыемни намайе хэ- 
лэхэ, Бутуу удэшэ болон бу- 
сад йайндэрнуудтэ гэртээ 
оруулжа хундэлхэ (хамтын 
байрада байЬамби). ТииЬээр, 
минии йургуулияа Санагада 
ургэлжэлуулжэ байха уедэ, 
нютагаа нуужэ ошойон бай
гаа. Даш а-Д абаа А барми
тович Мэлэдэ Сэрэн-Дол- 
гор эзытэй* гэрлэЬэн, олон 
хуугэдтэй унэр булэ Хунхэрее 
нуужэ ошоо. Хуугэдыень бул- 
тыень мэдэдэг бэлэйб, мунее 
гансал Валерые мэдэхэб, бэ- 
шыень тэрэ гэЬээр хараагуйб.

1972 ондо Ш этын Совет- 
скэ-партийна йургуулида 
эльгээгдээд Ьуража байха- 
даа, М огсохоной Сэрэн-Нам- 
даг, Согто-Хангилай Бад- 
ма-Сэрэн бидэ гурбан, хони 
асарха Ьанаатай, Бадма-Сэ- 
рэнэйдээ Согто-Хангил ошо- 
бобди. Сэрэн-Намдаг оорын 
«Волгатай». Ага голые арай- 
хан гараад ябатараа, тэрэ 
«Волгымнай» тэнуул (ша
тун) мушхуу гол (коленвал) 
хоёрой хоорондохи жиираг 
(вкладыш) Ьуладаад, няжа- 
ганаш аба (короче, застучал). 
Наярхай бууйаар арай гэжэ 
Согто-Х ангилаа хурэбэ хаб- 
ди. Тэрэ удэшэндее саашаа 
Хунхэр, миниигээ багшын- 
да, хурэхэ зорилготой ябайан 
байгаабди. Теэ, иимэ матттпп- 
наар хаана ошохобши? Бад- 
ма-Сэрэнэйдээ орожо сай- 
лаад байтараа: «Ши эндэ юу 
хэжэ хонохошниб, ошо тэрэ 
Хунхэрее. Энэ минии «Ков-

ровка» байна (урдандаа ти- 
имэ дунда гарай гал дугы - 
мотоцикл баййан юм. М унее 
тэрэнь «Восход» болонхой 
бэзэ). Энэ сэхэ замда ороод 
лэ, хайшаашье годиронгуй 
гуйлгеерэй, замдашни нэгэл 
газарта харгыешни хундэлэн 
утасын холбоо тогтоодог 
бахананууд байха, тэрэш 
Хунхэр Будалан хоёрые хол- 
бодог, тэрэ хурэмсеереел 
зуун тээшээ эрид нугараад, 
нэгэ долоон модо тухай яба- 
хадашни Хунхэр байха. Баха- 
нануудые обёоронгуй алад га- 
рашоо haa, холошье ошонгуй 
Ононой хуургэ хурэхэш, 
хуургэ гарангуй гэдэргээ 
эрьеэд, анхаралтай ябажа ба- 
ханануудаа олоорой», -  гээд 
лэ, намайгаа харанхы Ьуни 
руу табиж архиба...

Захааминай тайга соо (дээ
рэ бэшээ Ьэм) эрэ болойон 
хун, туруушынхиеэл Согто- 
Хангилйаа Хунхэр хурэтэр 
дэлгэрЬэн ёйотой тала гээ- 
тттые узэжэ ябана хаб, харанхы 
болошоо, зуун-баруугаарни 
ялалзайан хэдэн олон ком- 
байнуудай галнууд тэнгэри- 
ин мушэдэй ургэлжэлэл бо
лон ниилэжэ, 180 градуста 
эмнилдэн наадайан галнуу- 
дай дундуур-доогуур ябажал 
ябанаб. Хэдынэйшье юм, 
яйала дуурэн hapa гараба. 
ГуйлгэЬоор ябатарни одо- 
олшье тэрэ баханануудынь 
харагдажа, замйаа эрид ха- 
дууржа зуулэн гэЬэйм, шан- 
ха урдамни нэгэ нуур. Ба
хананууд нуур соогуур ото

(Ургэлжэлынь 10-11-дэхи
нюурнуудта).
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гарашайан шэнги, тэрээхэн 
нуураа хаагуурнь гарахаяа 
гайхайаар байтараа, тархи- 
дам нэгэ ухаантайхан бодол 
оробо гээшэ: ямар хамаа юм 
бэ, хаагуураншье гараад, 
саанань ошожо, нуурайн- 
гаа тэгэндэ хуреед лэ, дахин 
зуун зугее зуглэн гуйлгэбэл 
Хунхэр хурэгдэнэл бэзэ. 
Тэрэм, теэ, тиимзптъе зуб 
шиидхэбэри бэшэ байша- 
ба. Н уурайнгаа урда эрьеэр 
ошон гэйэйм, тээ саанахана 
хуреед, ябайан харгымни ар- 
бан тээшээ аб адлихан хар- 
гынууд боложо йалаад, али- 
найнь хайшаашье ошойые 
бу мэдэе, нуур тээшээ барид 
гээд лэ ябажал ябанаб. Хэ- 
дышье нуураа бариха гэжэ 
оролдойом, захымни тэрэ 
харгы саашалан ошоод, тээ 
ябад гэйэм, урдамни томо 
тосхоной галнууд ялалзан 
харагдашаба. Зайшье бэзэ, 
Хунхэрни харагдаа, йанаа 
сэдьхэлни тэгшэрээд, тэрэ за- 
маараа галнууд тээшээ дара- 
жал мэдэбэб. Талын харгын 
арюунии хэлыш, манай Заха- 
аминда худее харгыгаар тии- 
гэжэ гуйлгэжэш болошогуй. 
Ошойоор ошожо, нэгэ ехэ го
лой эрье хурэжэ ерэбэб. Го- 
лоо зайжа ушее зуулэд гээд, 
худеегэй хун хадаа, шугын 
ошойон бараагаар багла- 
хадаа, ялагар-тологор тэрэ 
галнуудни голой саада эрье- 
дэ гэжэ ойлгогдобо. Хунхэр 
наанань байха ёйотой, ти- 
имэ захяатай йэмнайб. Ха- 
лагни халаг, гол хурое haa, 
голоо зайгаад ошоорой гэ- 
хэеэш яайан юм даа нухэрни, 
Хунхэрое хуреед тооной бай- 
на ха юмбиб... Яахаяашье 
ойлгожо ядажа, йайн удаан 
бодолгоёо мухарюулйанай 
удаа, h eep ree  тэрэ нууртаа, 
ехэ замдаа ошохо, тиигээд,

нуураа хойто хажуугаарнь 
тойрожо узэхэ гэйэн шиид
хэбэри абабаб. Эрьеэд яба- 
хадаа али сагтаа ондоо замда 
opouiohoH юмбиб, нэгэ мэ- 
дэхэдээ хонишоной хэбэр
тэй, айлайда дутэлжэ ерэбэб. 
Парын гэрэлдэ нюдэнуудни 
даданхай, холо харахын тулее 
галаа -  гал дугынгаа ганса 
нюдые унтараагаад ябайан 
байгааб. Бухы юумэ тон 
элихэн харагдана. Эндэйээ 
ушар байдалаа тухайлха бо- 
лоо гэжэ дутэлжэ ябатарни, 
нэгэ, минии унаад ябайан 
мотоциклйоо томо хэбэртэй, 
нохой, xycahaap, дутэлжэ 
ерэбэ. Гэрйээ холо бэшэхэнэ 
шудэртэй морин ногоо зул- 
гаана, гэр хурэтэр дутэ, нэгэ 
хун дуулаад гарахагуй юм гу 
гэжэ хашхарбаб. Нохой эгээл 
намда халданагуй, гэбэшье 
гэртээ дутэлуулхэгуй хэбэр
тэй. Гараад ерэхэ хуншьегуй, 
мотоциклойнгоо буруу тала- 
ар буужа, аалиханаар тулхин 
саашалйаар тээ холошог 
ошойон хойном, манаашын- 
гаа уургэ дуургэйэн нохойм- 
ни гэр тээшээ ябашаба. Д а
хин мордоод лэ, хабсагай 
шулууд соогуур, хаагууршье 
ябанабиб даа, ябайаар яба- 
тараа, тэрэл нуурайнгаа урда 
хажуугаар ехэ харгы дээрээ 
гаража ерэшэбэб. ХэнЬээ зам 
асуухабши. Муне© нуурайн
гаа хойто хажуугаар зуулэн 
ошобоб. Нэгэ, убэлжоон юм 
аа бы, хоойон хара гэр алад 
гараад ябатарни, холо-уу ур
дамни, зуун гар талайаам нэгэ 
ганса нюдэн яларйаар ябата- 
раа нугараад, минии ябайан 
замаар хэбэртэй, намйаа са
ашалан, зуулэбэ. Зай гэжэ, 
энэ хун Хунхэрйоо гараад 
ябана гу, али Хунхэр ошожо 
ябана гу, тэрэнээ хусэхэ хэрэг 
гарабал даа. Парын гэрэлдэ 
даданхай, галгуй, шангахан

дарайаар хусэжэ ерэхэдэмни 
нэгэ мотороллер дээрэ хоёр 
хун йуунхай, арадаа хоёр 
мэшээг, хартаабха хэбэр
тэй, ашанхай, арадамнай 
хун бии болоо гэжэ ухаанда- 
ашье оруулангуй гуйлгэжэл 
ябанад. М отороллеройнь 
№ 45-45 ЧТО. Эдээнэй холо 
ябашоогуйдэ тогтоожо за- 
маа тухайлха гэжэ бодоод, 
зэргэлдээд тооной дутэлжэ, 
йуухирйэмни тэдэ хоёрни пар- 
паганалдаад, тоойо бурьюу- 
лан мухаришабад. Тоорийэн 
амитан, йуни дунда хунуудые 
сошоожо унагаайандаа бил- 
дагуушалан, утэр гуйжэ бу- 
угаад, ошожо моторолле- 
рыень ургэлсэн бодхолсоод, 
уш араа хэлэЬэмни тэдэ хоёр
ни баяртай мэтэ болоод: «Би- 
дэш Хунхэр орожо ябанабди. 
М аанарые дахаад ябаарай, 
багшыншни газаа хургэжэ 
угэхэбди», -  гээд ябажа 
ошобод. Y нптттъе ябаагуй, 
тэрэ Хунхэр руугаа орохо- 
доо ялайхашье гал угы, хаб 
харанхы, хотогор газарта 
байрлайан хэбэртэй тосхон 
орошобобди. Колхозой ди
зель 12 саг болотор зайн гал 
угоод, унтардаг баййан бай- 
ба.

Одоолшье багшынгаа га
заа ерэжэ, ябаган уудээр мо- 
тоциклоо тулхижэ оруулаад, 
ундэр гэшхуур дээрэ гаража, 
уудэ тоншобоб. Нэгэ хэды 
болойон хойно яйала танил 
багшымни хоолой: «Хэм 
тэндэ?» -  гэжэ асууба. Нэрээ 
хэлэбэб. Уудэнэйнгээ саана 
хэды шэнээн байгаа юм, ни- 
лээд удаан болойон хойно да
хин лаблажа асууба. Саашаа 
ошохонь дуулдаад, гэдэргээ 
ерэжэ уудэ нээхэдээ, гартаа 
харшиин лаампа баринхай, 
эгээл дуратай багшамни зог- 
сожо байба. Одоолшье гайхал 
гээшэ болоо даа. Багшымни
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TYPYY1116111 асуудал: «Хэнтэй 
ябанаш?». «Гансаараа яба- 
наб». «Яажа ерэбэ гээшэб- 
ши, би олон жэлнуудэй тур- 
шада Захааминда байЬанаа 
ню тагтаа эрьежэ ерээд, 
тэрэ ехэ харгыЬаашни на- 
аша удэр дунда тееришэдэг 
Ьэм, Орловскошье хурэтэр 
ябашаха ушар байгаа, ши 
яагаад Ьуни дунда оложо 
ерэбэ гээшэбши?» -  гэЬэн 
Ьонирхолыень, ябаЬан ябада- 
лаа тооложо, харюулаа бэзэб 
даа. Согто-ХангилЬаа удэшэ 
гараЬан минии орожо ерэхэ- 
дэм, Ьуниин хахадЬаа улэжэ 
байгаа Ьэн. СаанаЬаа Сэ- 
рэн-Долгор эзы гаража ерэ
бэ, одоошье хеерэлдэхэшье 
гэжэ хеерэлдэжэ хонооб- 
ди даа. Хэдэн жэлнуудэй 
унгэрЬэн хойно иигэжэ юрэ 
бусаар уулзаха гээшэ нээрээ 
Ьонин байгаа. Тэрэ Ьуниин 
тэн унгэреед байхада худее, 
хониндо ошоё гэжэ оруулЬан 
дурадхалыень арай гэжэ бо- 
люулбабди. Углеедэрынь 
намайе ееры нгее мотоцик-

лдо Ьундалдуулаад Хунхэр 
соогуур, тойроод газар ню- 
таг узэбэбди, Ьуни яларЬан 
тосхомни СаЬаша байгаа, 
намай хургэжэ асарагш а хо- 
ёрни колхоозой хартаабха 
хулуугаад ябаЬан нютагай 
хоёр байгаа, Ьургууляар яба- 
ад, Сэрэг нарЬад, Бабжын 
уула, Тогоон, Улгы шулуу- 
нууд, Ононой эрьеэр ябагдаа. 
Согто-Х ангилаа ошохоор га- 
рахадамни, ехэ зам хурэтэр 
удэшэжэ ошолдоо.

Бадма-Сэрэнэйдээ хурэжэ 
буухадамни машинаяа за- 
Ьанхай («Эдээнэйш М ТМ  
гээшэ нэгэ багашагхан за
вод шэнги байбал, маш ина
яа ябууд заЬаабди», -  гэжэ 
Сэрэн-Намдаг хэлээ Ьэн), 
хониёо гаргажа ашанхай, на
майе удаарбаш  гэжэ сухалтай 
шарай харуулха Ьанаатай 
Ьуубад. Бадма-Сэрэмни мо
тоцикл угэжэ туЬа хургэЬэн 
хун эсэстэнь намдаа зам 
муртэйгеер заабагуйш, бухы 
дайралдажа боломоор ушар- 
нуудые ойлгуулаагуйш гэжэ

еерее  зэмэлуулжэ Ьалаа бэ- 
лэй. Тиигэжэ ябажа ерээ бэ- 
лэйбди. Ш этэдэ Ьургуулияа 
дуургэжэ гараад, удааншье 
ябаагуй, хоёр нухэдни, урда- 
хойно, харамтай залуугаар 
аялшаЬан юм даа.

Тиигэжэ, Ешэгмаагай 
Хунхэрее тойроод юушье 
ойлгоо мэдээгуй, гурбатайхан 
байхада Хунхэр хурэгдэЬэн, 
хоёр хулгайшадай Ьайгаар 
оложо орогдоЬон юм.

Багш ынгаа мордохоЬоо 
урид ушее нэгэ ябагдаа бэ- 
лэй. Минии багша Даша-Да- 
баа А бармитович Абарми- 
тов шогтой, эрилтэ ехэтэй, 
ном ойлгуулхадаа бэрхэ, 
минии наЬанда хэзээдэшье 
мартагдахагуй ехэл Ьайн хун 
байЬан юм.

* Захааминда оорЬоонь 
аха наЬанай эхэнэрнуудые 
эзы гэдэг

Николай Шабаев
(soyol.ru ) 
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М унхэ бэшэ наЬанда мундэлЬэн мурнуудни
Прорабай ажалкаа

(Ургэлж эл).
лээд газаа гарашоо юм гу, 

гэжэ дуугараад, -  угы, 
уудэмнай юундэ хунэй оро
жо гарахада абяа гараагуй 
Ьэм, би шэхэ хатуутай хадаа 
дуулаагуй губ даа. Энэ Баяр- 
маа зээ басагамнай мэндэл- 
шэлээд, газаа гарашоо юм гу, 
-  гэнэб. Хугшэмни сотово те- 
лефоноороо тэрэ басагандаа 
хонхоходонь:

- Би гэртээ байнаб, гэжэ 
харюусаба. Бидэ хоёр урда 
урдаЬаан харалсаад, хундэ 
харагдахагуй юумнай гэр-

тэмнай ороод мэндэ хэлэжэ 
байгаа юм гэлсээд, Ьуутараа 
досоомни муудажа, бодоод 
Ьангаа бадараагаад гэр соо- 
гоо тойрон утабаб. Тиибэ яа- 
башье ушоол досоом муухан. 
Аяга баридаг танил таабайдаа 
хонходожо, уш араа хеерэжэ 
угоод, юумэ узэхыень гуйбаб. 
Уданшьегуй таабаймни:

- Бараг, орон хангайт- 
най мэндэшэлжэ байна. Уни 
холын сайнайнгаа дээжые 
ургэхоо мартаа гут даа? 
гэбэ.

Унидэ дуу басагамни зуга-

алаа Ьэн:
- Углоогуур эртэ зунай саг- 

та, ухэроо Ьаажа Ьуухадам, 
хажуудам эхэнэр хун «сайн 
байна» гэжэ дуугараа Ьэн. 
Энэ зугаань Ьанаандам ороо 
бэлэй.

Хэрбээ иимэ ушартай 
тохёолдоо Ьаа, айжа Ьур- 
дэЬэнэй хэрэггуй. Пайхан 
сайгаа шанажа, мургэгшэ, 
зальбарагш а орон хангайдаа 
ургэжэрхихэдэ болоно.

Дымбрыл Гармаев
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( Уншагшадай бупихту уд )

Хангай баянай хэтэ мунхын
хугжэмтэ сууряан

(Ургэлж эл).

Нами аж а ябакан нохой 
Заартай гашуун унэр унхинхадаа, 
Унэртэнь когтоод 
Ушвв саашаа ябажа угэдэггуй. 
Шэлуукэн мяхаша амитан 
Шэлэ уулын оройгоор байрладаг, 
Шандага, гурввкэ барижа эдеэд, 
Шэрэнгидэ гаража, кахяад куудаг. 
Шэлдэг аркын элдэжэ оёкон,
Шэлуукэн малгай дулаан шанартай. 
Буурал убэлэй эхиндэ 
Бургажа байкан саканда,
Бодон гахайн, шонын 
Бужэгэнввтэ инагай наадан эхалдэг. 
Хангайн эзэн баабгай 
Хусэ ехэтэ бодон,
Хоёр хултэ ангуушан уулзашабал 
Харьяата дайдын доколсор,
Хамаг хусэ шадалаа гарган 
Бэе бэедээ добтолдог.
Бушуу тургэн бодон гахай 
Баабгайдаа добтолжо,
Баабгайнгаа гэдэкые гаргаад,
Бодон гахай дахин добтолходоо 
Баабгай куумагтаа,
Бодон гахайе алъгадажа унтуулдаг. 
Хоёр урдахи гараараа гэдэкээ

тэбэрикэн баабгай 
Хундээ даб гэжэ добтолжо,
Хунды тумэрэй тобшокоо мухаридаг. 
Хангай дайдын гурбан ехэ хусэтэд 
Хухэ юртэмсын жома ёкоор 
Хаба шадалаа туршадаг заншалтай. 
Нажар сагай дулаанда 
Наймадахи карын хорёодоор 
Гуранай шииг эхалдэг,

Галуу шубуудай ябатар ургэлжэлдэг. 
Алтай намарай кайхан сагта 
Арюухан кайхан урамдаагаараа 
Аглагхан Хангайн сууряататар дуудан 
Алхам хэхэ буридэнь дутэлнэ.
Х\арьдаг уулын хаяагаар 
Wad хан когоон зурагад гээд,
Wan та г сагаан бугын 
Wohooh сэдьхэлэй дуран тэрээндэ. 
Хубшэ ехэ Хангай дай дым 
Хандагай, буга, шандаган,
Хухэ мунхэ тэнгэрикээ заяатай 
Харын шажанай шутввнэйнь юмэл. 
Хурькэтэ дэлхэй дээрэ 
Хамаг юумэн тэгшэ байдаггуй,
Хун шубуун эхэтэй,
Хукан сагаан сэргэтэй,
Хонгоодор ехэ уладтаа,
Хадынгаа ехэ эзэдые хундэлжэ,
Доро дохин мургэжэ ерэхэдэ 
Хэшэг буяниинь дэлгэрхэнь болтогой 
Уулын ундэрые шэмэглэкэн 
Улаан, боро гурввкэн.
Ундэр турэлтэй Будда бурхан 
Урда турэлдвв гурввкэн ябакан.
Дасан бухэнэй оройдо 
Дэлгэр номгон хоёр гурввкэн 
Алтаар шэрээгдэжэ табигдакан, 
Амитан бухэндэ зол жаргал уршввдэг. 
Хангай ехэ баянайнгаа амитадые 
Хамгаалжа, хайрлажа ябыт даа. 
Хожомоо хуугэд, ашанартаа 
Хэшэг буянтай ябахыень 
Хангай дайдынгаа баян хэшэгтэнь хуртэжэ, 
Хундэтэй, ямбатай, олзотой

ябахыень уреэнэб! 
Хандаж ап Цыренов
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