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Турэл хэлэнэй Иайндэр
«Буряад хэлэнэй габшагай удэрнууд» гэйэн хэмжээн Буряадтамнай унгэргэгдэжэ эхилйээр 

10 жэл унгэрбэ. Манайшье аймагта йуулшын жэлнуудтэ турэлхи йайхан хэлэндэмнай 
зорюулагдайан йонирхолтойшье, туйатайшье хэмжээнууд эмхидхэгдэнэ.

Октябриин 28-да буря
ад хэлэндэ зорюулагдаЬан 
йайндэр Закаменск хотодо 
унгэрбэ. Энэ йайндэрые ай
магай номой сан шадабари- 
тайгаар эмхидхэжэ, олон зо
ной анхарал татаба. Хотын 
эмхи зургаанууд соо, номой 
санда, уйлсэнууд дээгуур энэ 
удэр уянгата буряад хэлэн зэ- 
дэлжэ байба.

Углеонйоо эхилээд хотын 
гол талмай дээрэ радиодам- 
жуулгаар буряад дуунууд зэ- 
дэлжэ, шулэгууд уншагдажа, 
хун зондо йайшаагдаа гэжэ

захааминаархид тэмдэглэнэд.
Аймагай номой сан уг- 

лоенйее айлшадые угтан аба- 
жа, халуун сайгаар хундэлжэ, 
Ьонирхолтой узэсхэлэндэ 
уриба. Тэндэ ерэйэн зон бу
ряад хэлэн дээрэ хэблэгдэйэн 
номуудтай, булта буряадуу- 
дай уласхоорондын «Алтар- 
гана» фестивалиин туухэтэй 
танилсаха аргатай байба. 
Номой сангай нэгэдэхи даб- 
харта хун бухэн opohoop лэ 
«экспресс-викторинада» ха- 
баадажа, еорыгео буряад 
туухэ, соёл, заншал хэрэ мэ-

дэдэгээ шалгаба.

Уншалга дахажа 
бэшэлгэ

Заншалта болойон буряад 
хэлэн дээрэ уншалга дахажа 
бэшэлгэ олоной йонирхол 
татадаг юм. Энэшье жэл- 
дэ энэ хэмжээндэ олон зон 
худое нютагуудйаа зорюу- 
та ерэжэ хабаадаба. Залуу 
хугшэн гэнгуй 29 хун хам- 
тадаа йуужа, уншалга даха
жа бэшэйэн байна. Бэшэл

(Тргэлжэлынъ 2-3-дахи нюурта).



2 нюур «Ажалай туг» 2015 оной ноябриин 13

(Ургэлжэл).
гын текст Дабаатын дунда 
Ьургуулгшн буряад хэлэ ба 
литературын багша Хан- 
дажап Дампилова уншаба. 
Жэл бухэндэ энэ хэмжээндэ 
оролдосотойгоор хабаададаг 
Х.Д. Дампиловада эмхидхэг- 
шэдэй зугЬее Баярай бэшэг 
барюулагдажа, Буряад дра- 
мын театрай «Убгэд Хугшэд» 
гэЬэн зужэгтэ урилга угтэбэ. 
Уншалга дахажа бэшэлгын 
дунгуудые дуулгахадаа, Хан- 
дажап Дармаевна наЬатай зо
ной оролдосотой, эдэбхитэй- 
гээр хабаадаЬыень, тэдэнэрэй 
залуугайнгаа Ьайхан бэшэлгэ 
алдангуй, узэгуудэйнгее хол- 
боонуудые тодоор харуулда- 
гые тэмдэглэбэ.

Энэ бэшэг мэдэлгын 
мурысеендэ Дутэлуур ба 
Улэнтын тулеелэгшэд шал- 
гарба. 3-дахи Ьуури Дутэлуур 
тоонтотой, мунее Улан- 
Удэдэ Ьургуулида багшалдаг 
Соёлма Денисовна Ринчино- 
ва эзэлбэ. 2 Ьуурида Улэнтэдэ 
ажаЬуудаг пенсионер Бад- 
ма-Ханда Будаевна Доржи- 
ева гараба. Харин Эгээл эр- 
хим бэшэгшын нэрэ зэргэдэ 
Улэнтын дунда Ьургуулгшн 
багша Саяна Дашинимаев- 
на Бадмаева хуртэбэ. Энэ 
мурысеендэ хабаадагшадай 
дунда 74-тэй Сахир нютагЬаа 
ерэЬэн пенсионерка Мария 
Жимбеевна Дашеева «Эгээ 
ундэр паЬатай бэшэгшэ» 
гэжэ элируулэгдэбэ. Мария 
Жимбеевна турэл буряад хэ- 
лэн дээрээ бэшэжэ шадахайаа 
гадуур буряад дуунуудые 
гоёор дууладаг юм. Тайзан 
дээрэЬээ нютагайнгаа уран 
зохёолшо Аюша Доноевай 
угэ дээрэ зохёогдойон дуу 
гуйсэдхэжэ, сугларагша- 
дые баясуулба. Мурысеенэй 
эгээ залуу бэшэгшэ боложо, 
4-дэхи йургуулиин багша 
Юлия Борисовна Будаева

элируулэгдэбэ.
Энэ бэшэлгэдэ илажа га- 

раашад булта «Байгал» жур- 
налай суглуулбаринуудаар 
ба «Убгэд Хугшэд» зужэгтэ 
урилгын биледуудээр шаг- 
нагдаба.

Шагай наадан
Пуулэй жэлнуудтэ Буряад 

орон дотор урданай «шагай 
наада» дэлгэруулгын ажал 
эдэбхитэйгээр ябуулагдана. 
2014 онйоо эхилжэ энэ наадан 
зунай Сурхарбанай програм- 
мада оруулагданхай, ушее 
тиихэдэ 2016 ондо Улаан- 
Удэдэ унгэрхэ уласхоорон- 
дын «Алтаргана» фестивали- 
ин программада нэмэгдэбэ.

«Шагай нааданда» ха- 
баадахаяа усеен коман- 
данууд ерэбэ. Худоойоо 
оройдоол хоёр команда 
Бургын ба Далахайн дунда 
йургуулгшуудай ба хотын 
1-дэхи йургуулгшн коман- 
дын гэшууд мурысэбэ. Наа- 
данай эхилхын урда 1-дэхи 
Ьургуулгшн йурагша Аюр Ар- 
даев йонирхолтойгоор «Ша
гай наадан» тухай хеерэжэ 
угэбэ.

Гурбан номинацида муры- 
сеен болобо: «Няйалалга»

(10 найанйаа доошо), «Няйа- 
лалга» (10 найанйаа дээ- 
шэ), «Мори урилдаан». Нэ- 
гэдэхи номинацида гурбан 
туруу Ьууринуудынь 1-дэхи 
Ьургуулгпгн 4-дэхи анги- 
ин Ьурагшад эзэлбэ: Дари 
Тарбаева, Елена Маланова 
ба Полина Борисова. Хоёр- 
дохи номинацида Бургын 
Ьургуулгшн тулеелэгшэд эр- 
химлэбэ: Эржена Шагдуро- 
ва, Алдар Доржиев, Жалсан 
Бадмажапов. «Мори урилда- 
анда» Бургын Сэндэма Луп- 
санова туруулжэ, Далахайн 
Цыден Цыденжапов 2 Ьуури, 
Бургын Эржена Гомбоева 
3 Ьуури эзэлбэ. Туруулжэ 
гарайан ухибууд «Бэлэг», 
«Тамир», «Связной» мага- 
зинуудай бэлэгэй сертифи- 
кадуудаар, зужэгтэ ошохо 
урилгануудаар шагнагдаба.

«Квест -  наадан»
Олон зоной анхарал 

татаЬан мурысеен -  «квест- 
наадан», хотын уйлсэнуудээр 
боложо унгэрбэ. Энэ наадан
да дурбэн команда хабаада- 
ба -  аймагай соёлой таЬагай 
«Соёл», 4-дэхи Ьургуулгшн 
«Д ангина», суглуулагда- 
мал команда «Сагаан гэр»,
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Захааминай агропромыш- 
ленна техникумай «Будам- 
шуу». Закаменск хотын най- 
ман эмхинуудээр ябажа, 
мурысэгшэд даабарипуудые 
дуургэхэ зорилготой байгаа. 
Буряад хэлэн дээрэ тодорхой- 
лон хеерэйэн харгы замаар 
ябажа, даабарияа дуургэхэ 
газараа олойон байнад. Тэн- 
дэнь турэлхи хэлэн дээрэ 
уран зохсол, буряадуудай 
ёйо заншал, соёл тухай асуу- 
далнууд табигдажа, зуб ха- 
рюу бухэнэй тулое командын 
гэшууд нэгэ шагай абажа, саа- 
шаа ябана. Пуулшынгее даа- 
бари дуургэйэнэйнь удаа, зуб 
харюунуудаараа суглуулйан 
шагайнуудынь тоологдожо, 
мурысооиэй дупгуудынь сог- 
еологдобо.

Энэ нааданда эгээл эдэб- 
хитэйгээр аймагай соёлой 
тайагай команда хабаадаба 
гэжэ жюриин гэшууд тэм- 
дэглээ. Тэдэнэр булта буря
ад хубсайануудаа умдэжэ, 
сэбэр буряад хэлэн дээрээ 
хоерэлдэжэ, даабаринуудаа 
эрхим Ьайнаар дуургэжэ га-

раба. Тэдэнэр финишдэ ерэ- 
хэдээ 33 шагай торгон мунйэн 
соогоо суглуулжа, 1-дэхи 
йуури эзэлбэ. Сослой тайагай 
тулеелэгшэд «Сона» ресто- 
ранда удэшын хоол бариха 
сертификадаар ба ИП Ро- 
маненкын амтатай тортоор 
шагнагдаба. Тэдэнйээ гурбан 
балл хойнтожо, 2-дохи йуури 
«Дангина» команда эзэл
бэ. Энэ багшапарай комап- 
дын гэшууд «Убгэд Хугшэд» 
зужэгтэ урилгаар шагнагдаа. 
3-дахи Ьуури эзэлйэн «Сага- 
ан гэр» командынхид «Ажа
лай туг» газетын 2016 оной 
нэгэдэхи хахад жэлэй захил 
тулбэригуйгоор хэхэ аргатай 
болобо. Харин 28 балл аба
жа, 4-дэхи йуури эзэлйэн эгэ
эл залуу хабаадагшадта -  аг- 
ропромышленна техникумай 
оюутадта, «Тамир» ФСК-да 
йорилго хэхэ абонемент ба- 
рюулагдаба.

Энэ нааданда хабаадайан 
командануудай тэмдэглэ- 
йээр, «квсст-паадап» гэжэ 
мурыееон схэ йонирхолтой, 
угтэйэн даабаринуудшьс

ухаан бодолоо гуйлгэхэдэ 
ехэ туйатай байба. Унинэй 
мартагдайап, йургуулида йу- 
рахадаа узэжэ ябайан мэдэ- 
сэпуудээ олоп зон йанажа, 
даабаринуудта харюу угэжэ 
шадаба.

Буряад хэлэнэй йайндэрые 
эмхидхэйэн аймагай но
мой сангай мэргэжэлтэд 
туйаламжа хургэйэн аймагай 
Совсдэй депутат Б.Б. Гом- 
жаповта, ИП В.А. Агскянда, 
ФСК «Тамирай» захирал Б.Э. 
Гомбосвада, аймагай «Вести 
Закамны» сониной редакци- 
да, ИП О.В. Романенкодо, 
аймагай соёлой тайагта, В.А. 
Будаевада, Е.Л. Гонжитова- 
да, паада эмхидхэлгэдэ ху- 
битаяа оруулйаи эмхипуудтэ 
баяр баясхалап хургэиэ. Ха- 
луун сай бариха газар эмхид
хэлгэдэ туйалйан О.В. Иккес, 
Л.А. Ким, ИП Романенкодо 
байал баяр хургэнэ.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.

(Фото-зурагуудые аймагай 
номой сан дурад.хаба).
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( Нютагай конину уд )

Намарай суглаанууд унгэрбэ
Захааминай аймагай хо- 

тын ба худеегэй Ьомонуудай 
ажайуугшадай заншалта бо- 
lohoii намарай суглаанууд 

октябриин 20-hoo эхилжэ, но
ябриин 6-да дуурэбэ.

Энэ суглаануудта ню- 
тагуудай зон оодыгоо 
ажабайдалай гол тулэб 
асуудалнуудые табижа, ай
магай ба Ьомоной удари- 
дагшадай хэЬэн ажал ту- 
хай хоороонуудые шагнаба. 
Аймагай захиргаанай тол- 
гойлогшо С.В.Гонжитов, 
дупутадуудай Соведэй ту- 
руулэгшэ Б.М. Зундуев, 
захиргаанай таЬагуудай 
хутэлбэрилэгшэнэр арад зон- 
той хоорэлдэжэ, аймаг соохи 
шиидхэгдээгуй асуудалнуу
дые элируулбэ.

ХэлсэгдэЬэн асуудалнууд 
соо аймагай ба Ьомонуудай 
бюджедууд, газарай ба эд 
зоориин налогууд, харгы 
заЬабарилга, ветеринарна ал- 
банай худэлмэри, худое ажа- 
хын хугжэлтэ тухай болон 
бусад олон тоото темэнууд 
дайрагдаЬан байна.

Хун зондо хабаатай со
циальна хамгаалгын, эр- 
дэм Ьуралсалай ба спор- 
тын, элуурые хамгаалгын 
эмхинуудэй ажал тухай, тай- 
гын туймэрэй асуудалнуу- 
даар хоорэлдоонууд унгэроо.

Жэшээнь, Бургэ Ьууринда 
ажаЬуугшад шэнэ ФАП ба- 
рилга тухай асууба. «Захаа
минай ЦРБ-эйн» ахамад вра- 
чай орлогшо Е.Д. Хилтунова 
энэ асуудалые ажаЬуугшадай 
захяа болгон Ьунгуулиин 
уедэ кандидадуудта дамжу-

улхыень дурадхаба. Харин 
Сахир Ьууринай ажаЬуугшад 
олон шиидхэгдээгуй асуу
далнуудые табиба. Шэнэ 
хуугэдэй сэсэрлигэй байшан 
хэзээ баригдахаб, хайшан 
гэжэ газарай caapha дан- 
сануудые бэлдэхэб, Сахир 
хурэтэр автобус ябаха тухай 
гэхэ мэтын олон асуудалнууд 
зубшэгдэЬэн байна.

Нютаг бухэндэ харгы заЬа- 
барилгын асуудал табигда- 
ба. Аймаг соохи харгынуу- 
дай муноодэрэй байдал хун 
бухэндэ мэдээжэ ха юм даа. 
ТиимэЬээ суглаанууд дээрэ 
энэл асуудал оло дахин ду- 
улдаба. Алэнтэ руу нугарЬан 
харгын заЬабарилга ту
хай ажаЬуугшад хэлэхэдээ, 
хуушан харгынь дээрэшье 
байЬан юм гу гэжэ хэлэнэ. 
Барилгашад хэЬэн ажалаа 
тушаахадаа, 8 жэл соо тэрэ- 
нэй байдалай тулоо харюу- 
салгатай байха ёЬотой юм. 
Тиимын тулада аймагай за- 
хиргаан тэдээндэ бэшэг бэ- 
шэжэ, дутуу дундануудаа 
заЬахыень дурадхаха байна.

Харин Хужар нютагаархин 
тиимэшье арга угы. Энэ ню
таг соогуур гарадаг харгын 
байдал ехэл муу гэжэ тэмдэ- 
глэгдэбэ. Тиигээшье Ьаань 
заЬабарилга хэхэ мунгэ 
алтан аймагтамнай угы 
байЬаниинь мэдэгдэбэ. Энэ 
жэлдэ дурбэ дахин грейдер 
гараа, харин ЬомологдоЬон 
мунгэнэй улэЬэниинь убэлэй 
сагта харгы байлгалгын 
ажалдал хурэхэ ёЬотой.

Харин Закаменск хотодо 
ажаЬуугшадай эгээл Ьанаа 
зобоодог асуудалынь гэхэдэ, 
коммунальна хангалга боло- 
но. Олон байратай гэрнуудтэ 
зайн галай тулоо ОДН тулэхэ 
асуудалаар олон хун ханда- 
ба. Энэ убэлдэ Закаменск хо
тодо тулилгын xaha яагаад 
унгэрхэб гэжэ хотын олон 
зон Ьанаагаа зобоЬоноо 
мэдуулбэ.

Шиидхэгдэхэ асуудалнуу
дые хотын захиргааан тэм- 
дэглэн абажа, харюунуудые 
угэхэбди гэжэ найдуулба.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.
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( Ьайндэр

Ажалша малша 
санагаархид мурысэбэ

Худее ажахын ба агро- 
промышленна Ьи.лбириин ху-
дэлмэрилэгшэдэй йайндэр жэл 
бухэндэ октябриин хоёрдохи 
амаралтын удэр тэмдэглэгдэ- 
дэг заншалтай юм.

Манай гурэндэ ажайууг- 
шадай хахадйаань ехэ зон 
худеегэй ажахыда ажалладаг 
гээшэ. Тиимын тулада энэ 
йайндэр олон мянган зон тэм- 
дэглэдэг байна.

Муне© жэлэй октябриин 
31-дэ Санагын йомоной мал
ша ажалша зон энэ йайндэрые 
ургэн дэлисэтэйгээр тэмдэг- 
лэбэ. Нажарай дулаахан на- 
ратай удэр Буряад Уласай 
буряадуудай ажайуудаг эгээл 
томо нютаг болодог Санага- 
да малшад сугларжа, бэе бэеэ 
амаршалжа, найр наадаяа 
дэлгэбэ. Зэдын голой, Хуурли- 
гай, Ута нюрганай, Санагын 
голой умсын ажахынуудай 
тулеелэгшэд олоороо нютаг- 
таа ерэжэ, йонирхолтой му- 
рысеенуудтэ хабаадаба.

Совхоз колхозуудай уейее 
мунее болотор иимэ олон зо- 
ниие суглуулйан, малшадта 
зорюулагдайан йайндэрнууд

унгэргэгдеегуйл хаш. Тиимэ 
хадань, нютагай зон, худее 
холо ажалладаг малшад олоо
роо сугларба.

Нэн туруун аймагай худее 
ажахын тайагай дарга Эр- 
дэни Цыденжапов, Санагын 
йомоной дарга Юрий Дамба- 
ев гэгшэд найрта хабаадагша 
малшадые, санагаархиниие 
йайндэреер халуунаар амар- 
шалба.

Пайндэрэй гол хэм- 
жээниинь -  «Худее ажа
хын эрхим худэлмэришэн»

гэйэн мурысеен байгаа. 
Мурысеенэй программын 
ейоор зургаан шатын даа- 
баринуудые команда бухэн 
ДУУРГ-эбэ. Бэлиг шадабарияа 
харуулхаяа Санагын табан 
команда мурысеендэ хабаа
даба -  «Зэдын баялиг», «Ху- 
урлиг», «Ута нюрганай гол», 
«Болхой -  Сарлаан», «Ста
лин колхоз». Булгэм бухэнэй 
буридэлдэ 40-50 малшад бай- 
ба. Хабаадагшадйаа гаду- 
ур олон тоото нютагай зон 
йайндэр харахаяа ерэбэд.

Мурысеенэй туруушын 
шата трактористнуудай дун- 
да унгэрбэ. Тумэр хулэгтее 
йуужа, хабаадагшад урагшаа, 
хойшоо ябажа, прицеп хол- 
боод ябажа харуулба. Энэ 
мурысеендэ унинэй тракто
рист, дуй дуршэл ехэтэй, «Ху- 
урлиг» командын тулеелэгшэ 
Цырен-Доржо Тарбаев эрхи- 
мээ харуулаа.

Морин хулэг -  малша бу
ряад зоной урданйаа абан 
эгээл туйатай нухэрынь боло
дог гээшэ. Мунеенэйшье мал-

(Ургэлжэлынь 6-да.хч нюурта).
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( Ургэлжэл ).
шад шэнэ тухэлэй гое h ай ха и 
трактор машинанууд бии бо- 
лооптъе Ьаань, морин хулэгее 
мартадаггуй. ТиимэЬээ муры- 
сеенэй нэгэ шатадань хабаа- 
дагшад мориёо эмээллэхэ ша- 
дабарияа харуулба. «Зэдын 
баялигай» малшан Джангар 
Буренов эндэ эгээл бэрхэеэ 
гэршэлээ.

Паалишадай дунда бо- 
лоЬон мурысеендэ дурбэн 
эхэнэрнууд, нэгэ бэЬэтэй 
Ьаалишан хабаадаба. Мал 
ажахыда ажалладаг эрэшуул 
эхэнэр зонЬоо дутуугуй 
унеэдээ Ьаажа, hy тоЬоо гарга- 
жа шададаг гээшэ. ТиимэЬээ 
бэЬэтэй ганса хабаадагша 
бэшэнЬээн дутуугуй шадаба- 
рияа харуулаа. Энэ ажал хэжэ 
шададагаа харуулЬан малша- 
дай дунда «Болхой -  Сарла- 
ан» командын гэшуун Соёлма 
Шойжилоева туруулжэ гара- 
ба. Энэл командын гэшуун 
Соёлма Бальжурова удаадахи 
шатада -  Ьунэй машина суглу- 
улхада, эгээ шадамар бэрхэ 
байЬанаа харуулба.

Худеегэй зон ехэнхи- 
дээ еедыгее уйлэдбэрилжэ 
гаргаЬан эдеэ хоол эди- 
дэг гээшэ. Пая Ьаагдажа 
абтагдаЬан унеэнэй дулаахан 
Ьун, амтатай шэнгэн сусэгэй, 
бэлэгдэЬэн хурэнгэ, халуухан

аарса, бухэлеор шанагдаЬан 
мяхан -  энэл даа, манай 
элинсэгуудэй эдижэ ябаЬан 
хоол. Мунеенэйшье зон иимэ 
эдеэ хоолоо мартанагуй гээшэ. 
Энэниие мурысеенэй удаада
хи шата элируулбэ. «Заншал- 
та эдеэнэй эрхим стол» гэЬэн 
мурысеен эгээл гоё Ьайханаар 
харагдаба. Мунеедэрэй мал- 
шад мяхаар, сагаан эдеэгээр, 
гурилаар, ееЬэдее ургуулЬан 
овогцоор бэлдэгдэЬэн олон ян- 
зын табагуудые бэлдээ. Душэ 
гаран олон янзын табагуудые 
команда бухэн бэлдэЬэн бай- 
ба. Энэ узэмжэеэ хабаадаг- 
шад дуу хатараар шэмэглэжэ, 
харагшадай анхарал татаба. 
Эдеэ хоолой узэмжые эгээл го- 
ёор шэмэглэЬэн, олон амтатай

хоол бэлдэЬэн «Зэдын баялиг» 
команда туруулбэ.

Мурысеенэй Ьуулшын 
шата Соёлой байшан соо 
унгэрЬэн байна. Тэндэ олон 
зон сугларжа, малшадай ко- 
мандануудай бэлиг шадабари- 
иень сэгнэбэ. Команда бухэн 
оор тухайгаа уран Ьайханаар 
хеерэжэ, дуу гуйсэдхэжэ, сцен- 
кэ харуулба. Булэг бухэн энэ 
даабарияа эрхимээр дуургэжэ 
шадаа. Тиигэбэшье жюри 
эгээл бэлиг шадабари ехэтэй 
команда «Болхой -  Сарлаан» 
гэжэ тэмдэглэбэ. Энэл ко
манда бухы мурысеенуудэй 
дунгеер 1-дэхи Ьуури эзэлжэ, 
хонин бэлэг 3000 тухэригтэй 
абаба. 2-дохи Ьуурида гараЬан 
«Зэдын баялиг» команда 
6000 тухэригеер шагнагдаба, 
3-дахи Ьуури хуурлигаархин 
эзэлжэ, 4000 тухэриг шан- 
да хуртэбэ. 4-дэхи ба 5-дахи 
Ьууринуудта гараЬан «Ута 
нюрганай гол» ба «Сталин 
колхоз» команданууд 2000 
тухэригуудээр шагнагдаба.

Энэ худеегэй зоной Ьайн- 
дэрые Санагын Ьомон ба ол- 
зын хэрэг эрхилэгшэ А.А. Цы- 
бикова гэгшэд мунгэ алтаар 
дэмжэжэ унгэргэбэ.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.

(Фото-зурагууд В. Хальхаевагай.)
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( Д ухэриг шэрээ )
Буряад хэлэн -  турэлхи хэлэн

Буряад хэлэнэй габшагай 
hapa тугэсэжэ, эдэ удэрнуудтэ 
унгэргэгдэйэн хэмжээ ябуул- 
гануудай дунгуудынь шуум- 
жэлэгдэжэ, тоосоото духэриг 
шэрээ Буряадай УпдэИэгэпэй 
номой сангай дэргэдэ Бугэдэ 
Буряадай ундэйэн соёлой эб- 
лэл унгэрее.

Сайдай орлогшын 
тайлбари

Энэ духэриг шэрээдэ Бу
ряад Уласай йуралсалай бо- 
лон эрдэм ухаанай яаманай 
сайдай орлогшо Баяр Жалса- 
нов хабаадажа, буряад хэлэ
нэй хугжэлтэдэ хабаатай ехэ 
йонин мэдээсэлнуудые дуул- 
габа гэжэ «Буряад унэн» со- 
нин хеерэнэ.

Нэн туруун буряад хэлэ
нэй хугжэлтын сэгнэлтын 
эрилтэнууд угы байЬысиь 
тэмдэглээд, хэлэнэй лексиче- 
скэ минимум байгуулагдажа 
байЬап тухай мэдээсээ.

- Буряад хэлэ узэжэ байЬап 
ухибуудэй мэдэхэ 976 угэнууд 
буридхэгдее. Тиихэдэ нэгэ- 
дэхи ангиин йурагша жэлэй 
туршада 120 шэнэ угэ узэхэ 
ёйотой гэжэ элируулэгдээ. 
Тэдэниинь баталагдаад, йур- 
гуулинуудаар тараагдаха. Эдэ 
угэнуудые хэрэглэн, эрдэмтэд 
еерынгее программануудые 
зохёохо, гэжэ Баяр Баторо- 
вич мэдээсэбэ.

2014 онйоо буряад хэлэ 
хамгаалгын талаар Буря
ад Улас дотор 28 миллион 
тухэриг йомологдоо. Тэрэ 
мунгэн зеериин 16 миллиони- 
инь йуралсалай яаман руу, 4,5 
миллион тухэригынь Соёлой 
яаман руу шэглуулэгдээд, бу- 
садыень Буряад Уласай Тол- 
гойлогшын захиргаан гарга- 
шална.

- Бидэ мунее эрдэмтэдтэ 
социологическа шэнжэлэлгэ 
хэхыень захяабди. Бухы Бу
ряад орон дотор 260 мянган 
буряад ажайууна, тэдэнэй хэ- 
дыниинь буряад хэлээр дуу- 
гарнаб, хэдыниинь буряадаар 
бэшэжэ шадахаб, уншаха бо- 
лон шулэг уншаад, буйлуулха 
аргатайб гэжэ шэнжэлэгдэхэ,
-  гэжэ сайдай орлогшо хэлэ- 
бэ.

Мунеедэрэй байдалаар, 
юрэнхы йуралсалай 458 йур- 
гуулида йурадаг 130 мянган 
ухибуунэй 63 мянганиинь бу
ряад хэлэ шудална. Тэдэнэй 
оройдоол 7,5 мянган йурагша 
буряад хэлэеэ турэлхи хэ
лэн гээд узэнэ. Тиихэдэ 458 
йургуулинуудай оройдоол 
100 йургуулинь эхэ хэлэн гээд 
шугамаар буряад хэлэ шудал
на бшуу.

8800 багшанарай 356-иинь 
буряад хэлэнэй багшанар гэжэ 
тоологдоно. Тэдэ багшана
рай дунда найанайнь хэмжуур
-  46 найатай. Буряад хэлэнэй 
багшанар дуталданагуй гэжэ 
мунее тэмдэглэгдэнэ. Энэ ай- 
магууд буряад хэлэнэй багша 
йургалгада захил усеенеер 
хэнэ гэжэ йануулая. Хэрбэеэ 
мунее заочно тухэлеер орой
доол нэгэ багша бэлдэгдэжэ 
байгаа йаа, 4-5 жэл болоод лэ, 
буряад хэлэнэй багшанар ду- 
талдажа эхилхэ болоно.

- Гол тулэб гэхэдэ, буряад 
хэлэн эхэ хэлэн гээд узэдэг, 
бэшэдэг, зониие олон болгохо 
ёйотой. Хэрбэеэ мунеедэрэй 
тоогоор 7,5 мянган хуугэд 
узэдэг йаа, 2020 ондо 12 мян
ган ухибууд эхэ хэлэн гээд 
буряад хэлэеэ шудалдаг бол
гохо ёйотойбди, гэжэ Баяр 
Жалсанов мэдуулбэ.

Хадагалха гу, али
аршалан хамгаалха

Гол элидхэл ББУСЭ-гэй ви
це-президент Эрдэм Дагбаев 
хэхэдээ, буряад хэлэнэй бай- 
дал нилээн йайжараад, социо
логическа асуултануудые эм- 
хидхэхэдэнь, хабаадагшадай 
диилэнхи хубинь буряад хэлэн 
хугжэлтэ абаа, хун зоной анха- 
рал татадаг болоо гэжэ тэмдэ- 
глээ. Мун буряад хэлэн тухай 
хуулиин гаршагйаа «сохране
ние» гэйэн угэ болюулха тухай 
тэрэ йанамжалаа.

- Мунее сагта буряад хэлэ
нэй байдал дэлгэржэ байгаа 
хадань хадагалха, хамгаалха 
гэжэ угэ туухэдэнь улеехеер 
болоо, харин хугжеохэ гээд 
хэлэдэг болобол, тааруу хаш, 
-  гэжэ Эрдэм Данзанович ду- 
радхаа.

Гэхэ зуура энэ йанамжа 
олониитэдэ балайшье йай- 
шаагдабагуй. Эндэ буруу- 
шаайан зоной йанамжануу- 
дые буряад блогер, мэдээжэ 
сэтгуулшэн Намжилма Нан- 
затовна Бальжинимаевагай 
хэлэйэн угэнууд тодорхойго- 
ор элируулнэ:

- Хэрбэеэ Хэжэнгын буряад 
хэлэнэй багшын энэ хурал- 
даанда ород хэлэн дээрэ элид
хэл хэжэ байгаа сагта буря
ад хэлэмнай ушеел аршалан 
хамгаалагдахал уйлэдее бай- 
на гэжэ тэмдэглэхээр ха юм.

Буряадай Ундэйэтэнэй ли- 
цей-интернадай захирал Булад 
Шойнжонов энэ асуудалаар 
йанамжаяа мэдуулээ:

- Буряад хэлэмнай оорое 
хугжэлтэ абаад ерэхэдэнь, бидэ 
саашань дэмжэжэ абаад ябажа 
шаданагуйбди. Тиимэйээ хам- 
гаалхал ёйотойбди.

С. Бальжурова, 
манай корр.
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Дым брыл ГАРМАЕВ

Алдуутай угэ
(Ургэлж эл).

Комбинадай УКС (управ
ление капитального стро
ительства) гурба-дурбэн 
дабхар шулуун гэрнуудые ба- 
рихадаа ванна,кухни, прихо- 
жи гэЬэн таЬагуудые шэрээр 
будадаг байгаа. ТиимэЬээ 
энэ Толстихинай гэртэ ван
на, кухня, прихожидань, ха- 
надань няагдаЬан кафельна 
плиткэ хунэй нюдэндэ хараг- 
дажа, хоронь хурэЬэн бай- 
жа, райкомай партийна ара- 
дай хинамжада гомдол хун 
бэшэЬэн байгаа.

Бухы дансаяа урбуулжа, 
Бата Долгоровичай асуудал- 
нуудта харюугын бэшэбэб. 
ХэлэЬэн средадань ошожо, 
кабинедтэнь орожо мэндэ- 
шэлээд, бэшэЬэн caaphaa 
Ьарбайбаб. Бато Долгоро- 
вич Ьуухыем Ьуудал заагаад, 
миниигээ бэшэЬэн дансануу- 
дымни уншажа оробо. Бата 
Долгорович нилээдхэн ун- 
шаад, юундэшьеб даа caapha 
хюурЬыень эрьюулжэ хараад, 
нам тээшэ толгойгоо ургэжэ:

- Ши энээниие оорое бэ- 
шээ туш? гэбэ. Би толгой
гоо дохибоб. - Хорошо, Ьайн 
грамотно харюу бэшээтэй 
байна, -  гэжэ дуугараад, на- 
майе гаража ошохыем дурад- 
хаа Ьэн.

Харюусалгатай убЬэн
Энэмнай унгэрЬэн зуун жэ- 

лэй 80-аад онуудаар болоЬон 
ушар. Тэрэ уедэ манай про- 
рабска участок -  участок ка
питального ремонта гэЬэн 
нэрэ зэргэтэй болоод байгаа. 
Дээрээ Жуков А.Г. гэЬэн уча- 
стогай ноётой болобобди. Би 
прорабаараа улэбэб. Ноёной 
тулее элдэбын харюусалга-

та хурал муралаар ябагдахаа 
болигдобо.

Тэрэ уедэ убЬэ хуряал- 
гын ажал худее нютагаар 
эхилжэ, манай Зэдын ком
бинадай цехнууд (организа- 
цинууд) доро дороо, худее 
колхоз совхозуудта убЬэнэй 
туЬалбариин зонуудаа эльгэ- 
эхэ оноотой байгаа. Манай 
участок ба ЖКО (жилищ
но-коммунальный отдел) 
Ехэ-Сахирай совхоздо туЬа 
хургэжэ, убЬэ сабшаад, хуря- 
ажа сомохо даабаритай бо
лобобди. Аха заха манай мо- 
дошо дархан Зайцевые хоёр 
залуу хубуудтэй Ьуулгаад, 
убЬэнэй тоног, унталга дэ- 
бидхэрын, эдихэ ууха, тогоо 
тооробшоЬоон эхилээд ма- 
шинада тээжэ, Хасууртай 
хурэжэ, заагдаЬан газартань 
буубабди. Газарынь добуун, 
нэгэ багахан хашаан байба.

- Заа, хубаад, тиимэшье 
ехэ газар бэшэ юм байна, 
энэнээ гараараа сабшажа ха- 
таагаад, бухаллажа сомоод, 
хашаагынь Ьайсар заЬажа 
хаагаарайт. Намартаа ухэр 
малнууд ябажа хашаан соонь 
орохогуйн туда, -  гэбэб. - Бу- 
халаа шэрэхэдээ эндэЬээ холо 
бэшэ Ехэ-Сахирай убЬэнэй 
бригада байха. Бригадирын 
мэдээд байха гэжэ Ехэ-Сахи- 
рай сов-хозай ноёд эзэд хэлээ 
Ьэн.

ЖКО-hoo ерэЬэн убЬэшэд 
манай хубуудэй сабшаха 
газарЬаа холо бэшэ, уЬанда 
духуу ехэхэн сабшалантай га- 
зарта харагдана.

- Заа, бидэш ябахамнай, 
энэ ЖКО-гай хубуудээр суг 
булгаан баряад, уЬандаа 
духуу байна бэзэт. Энэ нэгэ 
рулон толитнай арбан табан

метр, ЖКО-гайш хубууд аса- 
раа ёЬотой, булгаан баряад 
хушахадатнай болохо, -  гэжэ 
дуугараад, Ьеергее жолоо- 
шон бидэ хоёр гэртээ эрье- 
бэбди.

Хахад Ьара болоошье Ьэн 
ту, убЬэндэ ошоЬон ажал- 
шаднай абаха убЬее хуряажа 
дуудаабди гээд ерэбэд.

Сентябрь Ьарын эхеэр Ьэн 
ту, али августыгаа Ьуулээр 
Ьэн ту, манай парткомай сек
ретарь эхэнэр намайе райко
май партийна арадай хинам- 
жын таЬагта тургэн ошохым 
дуулгаба. Энэ уедэ Жуков 
ноёмнай ээлжээтэ жэлэйнгээ 
амаралтада гаранхай байгаа. 
Би ноёной орондо байЬан 
хун дары тургэн аймагайнгаа 
райкомай байшанда ошожо, 
Бата Долгоровичай кабинед- 
тэ ороходом, ЖКО-гай ноён 
Зонненберг Константин Еер- 
манович ба нэгэ залуу хубуун 
Ьуунад.

Бато Долгорович:
- Заа, Дымбрыл Цыден- 

жапович, танай участогой ба 
ЖКО-гай тэрэ Хасууртайда 
сабшажа хуряаЬан сомоону- 
уд муудаа, ухэр малнуудай 
эдихэ убЬэн бэшэ, тиимэЬээ 
энэ Сахирай ветстанциин 
лабораториЬоо залуу мэр- 
гэжэлтэнтэй Хасууртай ху
рэжэ ерэгты. Энэ хун танай 
хуряаЬан сомооЬоо лабора
торно шэнжэлгын убЬэ аба
ха. Таанад доро дороо сомо- 
огоо заажа угэхэт.

Хасууртай хурэжэ, хар- 
гыда духуу манай ажал- 
шадай хуряаЬан сомоодо 
хурэбэбди. Багахан зурга- 
ан дээрэхи юм ту, хашаантаяа 
адли болошоЬон хабтагай со- 
моошье гэжэ хэлэхын аргагуй
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юумэн байба. Ветстанциин 
лабораториин худэлмэришэн 
залуу хубуун саарйан мешок 
абажа буугаад, хашаан соо 
орожо, сомоойоо харлашайан 
нойтон убйэ хэдэн газарйаан 
гараараа абаад, мешок соо- 
гоо хэжэ, газаань «участок 
капремонта» гээд бэшэбэ. 
Ээш даа, убйэ хулйа хуряажа 
шадахагуй зонуудые табяа 
юм губди гэжэ йанаа бэлэйб.

Удаадахи ЖКО-гай ажал- 
шадай хуряайан сомоодо 
хурэжэ, байал тэрэ хубуумнай 
удаадахи саарйан мэшээгээ 
абажа ошоод, хашаан соонь 
орожо, эндэ тэндэйээн манай 
сомооной убйэнтэй адли хара 
нойтон убйэ абажа, тэрэ мэ- 
шээг соо хэжэ, «ЖКО» гээд 
бэшэбэ. Тиигээдшье манай 
эндэ ерэйэн хэрэг дуурэжэ, 
гэдэргээ бусабабди.

Нэгэ недели унгэрее йэн 
ту, Бата Долгорович каби- 
недтээ дуудаба.

- Заа, Дымбрыл Цыден- 
жапович, танай участогай 
ажалшадай хуряажа абайан 
убйэнэй анализын гараба. 
Тэрэ сомоотнай ухэр ма- 
лай эдихэ убйэн бэшэ болоо. 
Ехэ-Сахирай совхоздо туйа 
хургэхын орондо гарза гар- 
габа гээшэт. Энэ партийна 
контролиин кодексоор, гээд 
номой хуудайа иража, -  эл- 
дэбын гурэнэй звери гарза 
гаргайанай тулее яла мунгэ 
тулэхэ болобот, -  гэжэ дууга- 
раад, багахан саарйан дээрэ 
юумэ бэшээд:

- Дымбрыл Цыденжапо- 
вич, энэ Ехэ-Сахирай совхоз
до гарза гаргайанай тулее 
248 тухэриг яла тулеерэйт, -  
гэжэ дуугараад, тэрэ саарйаа 
намда йарбайба. Хаана тэрэ 
мунгее тулэхэ баййан юм, 
сошойондоо абяагуй гаража 
ябахадам, урдайаам ЖКО- 
гай ноён Зонненберг оро
жо ябайанаа, уудэнэй саана

улэжэ:
- Ну что?-гэжэ йурахадань, 

абяа гарангуй саарйаа ха- 
руулбаб. Константин Герма
нович абяагуй Бата Долгоро- 
вичай кабинедтэ орошобо.

- Байза, ЖКО-гай ноён 
хэды тухэриг яла тулэхэ 
саарйатай гарагшааб, -  гэжэ 
йанаад, хулеэнэб. Констан
тин Германович Бата Долго- 
ровичай кабинедйээ гара
жа ерэхэдээ, намда угэйэн 
саарйатай адли саарйа ба- 
рижа гараад, абяагуй нам
да харуулба. Константин 
Германович 450 тухэриг яла 
тулэхэ байба. Хоюулан урда 
урдайаан харалсаад, абяагуй 
энеэлдээд, ажалайнгаа кон- 
торо тээшэ гэшхэлбэбди.

Бишни энэ ялын мунгэ 
тулэжэ шадахагуйб. Би 
гансаараа худэлнэб. Хани 
нухэрни найа барайаар хоёр 
жэлйээ улэжэ байна ха юм, 
шимни мэдэнэ ха юмши. Ми- 
ниигыш прорабай оклад 240 
тухэриг. Энэ мунгэнйее дара- 
ха юумэниинь олон. Тиихэдэ 
гурбан студентэтэйб. Гэртээ 
баййан бага хубуун бидэ хо- 
ёрто эдихэ уухын мунгэн хэ- 
рэгтэй ха юм, -  гэжэ дуугар- 
хадам, нухэрэм юушье гэжэ 
аман соогоо дуугараад, ехэл 
йанаа зобонги ябаа бэлэй. 
Теэд ЖКО-гай ноёной оклад 
минии прорабай окладйаа ти- 
имэшье ехэ бэшэ байгаа бэзэ. 
Ябаха харгымнай йалажа, 
доро дороо еедынгее ажалай 
конторе тээшэ гэшхэлбэбди.

Контородоо ороходом, 
манай кладовщик Г алина 
Иннокентьевна угтажа:

- Ну что, гэбэ.
- Хоёр зуун душеед тухэриг 

ажалшадайнгаа Ехэ-Сахирай 
убйэ муудуулйанайнь тулее 
яла тулэхэ болооб.

- Энэ Зайцевамнай оорын 
гэртэ йууна, ухэр малтай бай
гаа бэзэ. Яагаад иимэ мууга-

ар сомоогоо сомоо юм, али 
оорын бэшэ хадаа, хайша хэ
рэг нэгэ юумэ обоолоод хаяа 
бэзэ, -  гэжэ сухалдаба.

Пуулдэнь Бата Долгоро- 
вичай дуудахадань ноёмнай 
ажалдаа гарайан ошоо йэн. 
Жуков А. Г. тэрэ уедэ амарал- 
тада баййан, юумэ угы улее, 
харинь намда партийна вы
говор бэшэгдээ йэн.

ЗагаИашалЬан ушар
Би йаял Захааминайнгаа 

удэшын Горно техникум- 
да барилгын факультедтэ 
йуража дуургээд, прорабска 
участогта модошо дархашуу- 
лай бригадираар худэлжэ 
байгааб. Энэ участогта ба
рилгын мастераар 1967 ондо 
табяа йэн. Манай прорабска 
участок Зэдыгээ комбина- 
дай цех лесозаготовок гэйэн 
организацида мэдэлтэй. 
Энэ цехын ноёор худэлжэ 
баййан Я.Г. Лысенко дээшээ 
дэбжуулэгдэжэ, Зэдын ком- 
бинадай директорай орлог- 
шоор худэлхэ боложо, цехын 
ноён Николай Андреевич 
Дабалаев болобо. Николай 
Андреевич энэ цехын Хасу- 
уртайн лесоучастогай ноён 
баййан юм. Манай Зэдын 
комбинадта совхоз, колхоздо 
туйаламжа хэхэ даабаринууд 
обкомай, райкомай зугйее 
угтэжэл байгаа.

Зэдын комбинадта Ми- 
хайловкын колхоздо тугалай 
байра (телятник) барихые 
райкомйоо даабари угтэжэ, 
энэ барилга манай прорабска 
участок бариха болобо.

Ажалайнгаа хажуугаар 
ошон ерэн энэ ажалые хутэл- 
бэрилхыемни намда оноог- 
добо. Прорабска участогай 
ноён А.П. Фролов энэ цехы- 
гээ ДОЗ-ай ноён болоо йэн.

Тугалай байрын ханын 
Хуурай-Сахирай шлагаар це- 

(Ургэлжэлынь 10-11-да.хч нюурта).
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ментэдэ холижо шабар бол- 
гоод шудхаха проект намда 
угтэбэ.

Уданшьегуй хабарай дуу- 
лим сагаар хэдэн КАМАЗ 
машина Хуурай-Сахирай 
шлак, нэгэ прицеп опалубка 
хэгдэхэ хабтагай модонууд 
Михайловкын йууринай зуун 
талыгын губе© доро буул- 
гагдажа, хуушан манай мо- 
дошо дархад Доржо, Аюр, 
хоёр залуу хубуудтэй ажалаа 
хэжэ эхилбэ. Тугалай байрын 
йууриин бетон ба ханыгын 
шлак шабарые худхахыень 
бетонно худхуур тодхожо, 
зайн галтай холбогдобо. М а
най ажалшад энэ барилгадаа 
духуу нэгэ модон гэр байра- 
да байрлажа, ажалаа хэжэ 
эхилбэ. Холо бэшэ, ухэр ма- 
лай томо дал осетин ажалшад 
шлагаар шудхана.

Зунай тэг багаар йэн. 
Михайловкайаа манай ажал
шад бетонно худхуурамнай 
эбдэрээ юм ту, худэлнэгуй 
гэжэ хонходобо. Би Николай 
Андреевичтэ дуулгажа, манай 
цехын механик Фиафилактов 
Аркади ошохо боложо, Ари
стархов Володя дежурна ма- 
шинын жолоошон тухеербэ. 
Механигамнай йуниндее 
загайашалхаа, загайашан По
тапов гаражынгаа манаа- 
шание абалсаба. Потапов 
фабрикын фанернэ 2 трубаа 
холбожо, уйан дээгуур тамар- 
ха хунгэн онгосотой, загайаа 
губшуурдаха губшууртай, 
мэдээжэ загайашан байба. 
Эдэ зееринуудээ тээжэ, Ми- 
хайл овка тээшэ зуглэбэбди. 
Ажалшадайнгаа газарта ху- 
рэжэ, Аркади механик бе
тонно худхуурйаа эбдэрйэн 
юумын мулталжа абаад, РТС 
ошожо гагнуулаад, бетонно 
худхуураа зайаад худэлгэжэ 
узеед:

- Заа, ажалаа саашань

ургэлжэлуулхэдэтнай боло- 
хо, -  гээд, гараа аршажа, 
хубуудэйнгээ байра ерээд, - 
ну, теперь загайашалаад узэе, 
-  гэжэ энеэбхилэн дуугарба.

Зунай наран оройшог бо- 
лошоо Ьэн. Машинамнай де
журна хадаа кузов дээгуурээ 
бутуу брезент хушалгатай.

Эдэ зомнай йуниндее яба- 
даг хэбэртэй йабир шэбэр 
зугааниинь бэе бэендэнь ойл- 
гостой хаш, гансал би йуниин 
загайашалгые мэдэхэгуй, тэдэ 
гурбанаа шарайшалан хара- 
наб. Машинадаа йуужа доо- 
шоо зуглэбэбди.

Улэгшэн, Харасаагаа ун- 
гэржэ, Уляайата горхоной 
хуургэ гарамсаараа уригшаа 
нугараад, нэгэ бага хотогор 
соо орожо машина тогто- 
бо. Аркади механик нам- 
тай кузов дээрэ йууйанаа 
машинайаа йурэжэ буугаад:

- Харанхы болохые хулеэ- 
жэ, сай бусалгажа ууя, -  гээд, 
энэ тэрэ хуурай хаташайан 
бургаайанйаа эхилээд элдэ- 
бын зомгоойон модо оложо 
тал тулибэ. Загайашан П о
тапов хотомхо мунйее уудал- 
жа, тогоо торхо гаргаад, уйа 
ошожо удхаад, галдаа гурбан 
томошог шулуун дээрэ таби- 
на. Эндэ ганса мунее бэшэ 
сай шанажа ууйан хэбэр
тэй. Загайашад иимэ ушар 
тохёолдойондонь юм ту, 
хухюутэйгээр хеерэлдэнэд. 
Сайгаа шанажа ууйаар 
байтарнай харанхы боло
жо, огторгойдо олон тумэн 
одо мушэд аниб, ониб гэл- 
дэнэ. Огторгойдо уулэнэй 
тайархайшье угы. Энэ газа- 
рай агаар элдэбын сэсэг но- 
гооной хоншуухан унэреер 
анхилан, хунэй досоо ямар 
нэгэн сэнгуухэнеер узэгдэнэ. 
Тала дайдада анир абяашье 
угы йаа гансал холохоно За- 
хаамин ошойон харгыгаар 
ямар нэгэн оройтойон матттп-

нын абяан гараад унгэрнэ. 
Тулийэн галаа улэйэн сайгаа- 
раа шэлээжэ унтараагаад, 
машинадаа йуужа, Зэдыгээ 
уйанда ошойон загайашадай 
ханха харгыгаар ябажа, Зэ
дыгээ голдо хурэбэбди. Зэдэ 
гол зунай удэрэй халуун на- 
ранда шарагдажа, удэшын 
бурэнхыдэ ууралтан шэн- 
гэнээр манарна. Юунэйшье 
абяа аниргуйшье йаа, Зэдэ 
голомнай шуяатайхан абяа- 
тайханаар угтана.

Туруушын загайаа губшу
урдаха газартаа хурэбэ хэ
бэртэй. Машина дээрэйээн 
хоёр хунгэн фанернэ трубаа- 
гаар хэйэн онгосоо буулга- 
жа, хоёр хажуугын йалюурын 
нэжээд хажуудань тодхожо, 
дунда хунэй йууха йуудалтай, 
мун губшуур загайаа таби- 
ха оёортой. Аркадий меха
ник Потаповтаяа онгосоёо 
уйа уруугаа тулхижэ оруу- 
лаад, дээрэнь гаража, Арка
ди йуугаад, хоёр йэлюурээ 
узуурйээн барижа, уйаа йэ- 
люурдэн саашаа болобо. 
Потапов губшуурайнгаа ута 
обйор нарихан аргамжатай 
узуур уйанай захада баййан 
намда барюулаад, онгосыгоо 
саашаа ябаха бури губшуураа 
аятайхан уйа уруугаа гулгу- 
улна. Холуур тойрожо, наа- 
шаа эрьебэ. Аристархов Во
лодя хажуудам ерэжэ, шадал 
угы намйаа барийан губшуу
райнгаа оойортой узуурын 
абаад, загайашадайнгаа хой- 
нойоо бага багаар табижа 
баййанаа, тэдээнэйнгээ он
госоёо эрьюулэн, эрье тээшэ 
болоходонь, Володя аргам
жатай губшуураа бэеэ тээшээ 
татажа эхилбэ. Онгосотой 
загайашад тургэн уйанайнгаа 
эрьедэ хурэжэ ерэйээр губ
шуураа бэе тээшээ татана. 
Володя байа губшуураа тата 
тайаар тэдэ хоёртоо духэжэ, 
намдаш ажал угтэбэ. Губ-
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шуурай эрьедээ духэхэдэнь, 
доодо талын доошон дара- 
жа татахада дээдэ аргамжа- 
тай узуурэй уйа сохийоор 
хоёр губшуурай узуурнууд 
духэжэ, уйанайгаа гуйхэн бо
лоходо, губшуурта оройон 
загайад yhaa аниртайгаар 
сохино. Потапов бушуу-бу- 
шуу губшуурайнгаа доодо- 
хиин татагты гэжэ хашхарна. 
Загайа губшуурдаха гээшэ 
байа оорын онсо оньйотой 
юм байна. Губшуураа шууд 
тургэн татажа, уйанайнгаа 
эрьедэ гаргажа, оройон за- 
гайадаа мешок соогоо хэбэд. 
Тиимэшье ехэ олоор загайан 
губшуурда ороогуй юм, али 
нэгэ талыгын губшуурай доо- 
гуур гарайан байгаа ту, али 
эндэ загайан хомор, бидэнйээ 
урда хэды олон загайашад 
губшуурдайан байгаа гу.

Т иигэжэ ээл жээтэ гу бшуур- 
дахадань онгосо йэлюурдэхэ 
минии халаан, йэлюурээ хоёр 
гартаа барижа, йэлюурдэнэб. 
Заримдаа нэгэ талыгаа йэ- 
люурые уйан хургэнгуй дээ- 
гуурэншье йэлюурдээд аба- 
наб. Би туруушынхиеэ онгосо 
йэлюурдэнэб. Муне© уйанай 
урда бэедэ гаража, П отапов 
губшуурайнгаа нэгэ узуурэй 
аргамжа нарин оойорые нам- 
да барюулаад, нэгэ хэды угоер 
ойлгуулжа, оорое онгосоёо 
йэлюурдэйээр, губшуураа уйа 
УРУУгаа уруудхуулна. Холуур 
тойрожо, губшуураа бушуу 
татаж а эрьедэ духеед, на- 
майе губшуураа бэен тээшээ 
татайаар хажуудам ерэ гэжэ 
хашхарна. Хоюулан губшуу
раа бушуухан татажа, хайр 
дээрэ гаргажа, губшуурда 
оройон загайаа мэшээгтэ хэ- 
бэбди. Губшуурдажа олойон 
загайамнай хахад мэшэг бо- 
лоогуй. Онгосодоо йуугаад, 
бидэ хоёр уйанайнгаа хойто 
бэедэ гаража, огторгой еедэ 
П отапов хараад:

- Ушее нэгэ газарта губ- 
шаад узэе, -  гэбэ. Аркади- 
тай хоёр онгосодоо йуужа, 
уйаараа уруудахадань, жоло- 
ошон бидэ хоёр уйаа зайгаад 
тэдэ хоёроо дахан ябанабди.

Зунай йуни богони ха юм 
даа. Огторгой зуун талайаан 
сайжа эхилбэ. Пуулшын губ- 
шуур Аркади Потапов хоёр 
уйанда хаяжа губшаад, эрье
дээ хурэжэ, лодко татажа 
уйанйаан гаргаад, губшуураа 
татажа, эрьеын хайрда гарга- 
бад. Губшуурда оройон арба- 
ад загайан йэн гу, мэшээгтэ 
хэхэ гэйэмнай, мэшээгтэеэ 
загайамнай угы байба. Одоо 
эндэ шуяан болобо даа.

- Ши загайатай мэшээгээ 
уйанай саана орхибош, -  гэжэ 
Потапов намайе зэмэлбэ.

- Ши оорое мэшээгтэй 
загайаа губшууртайгаа уйа 
руугаа хаяш, -  гэжэ айан ша- 
далаараа урдайаан дуугарнаб.

- Би хайшан гээд мэшээг
тэй загайаа губшууртайгаа 
уйа руугаа хаяха бииб. Губ- 
шуур мэшээгтэй загайаа ил- 
гаруулхаа болёобди, -  гэжэ 
байгаад, Потапов шангар- 
ба. Аркади механик абяагуй 
баййанаа:

- Ладно, зугаагаа орхиё, 
эндэйээн ябая, гэбэ. Би- 
ниинь зэмэтэй болоод, Ми- 
хайловкадаа бусаха боло- 
бобди. Ууршье сайшаба. 
Михайловкада ажал хэжэ 
баййан хубуудтээ хурэйеер 
байтарнай углеенэй 7 часйаа 
улэшее хаш, ажалшаднай 
хоолоо баряад, ажалдаа га- 
раха гэжэ байбад. Бидэш сай 
шанажа хоол баряад, Аркади 
механик намда хандажа:

- Шимнай Николай Ан- 
дреевичтэ бетонно худхуураа 
зайажа дуудаагуй гэжэ хонхо- 
доорой. Удэшэ орой йеергее 
тэрэ шиниигээ мартайан мэ- 
шэгтэй загайанда ошохоб- 
ди, -  гэбэ. Тэдэ гурбамнай

йуниндее унтаагуй, унтажа 
амархаа хэбтэбэд. Би ажал- 
шадтаа йара соо хэйэн ажал- 
дань наряд хаахаа Михай- 
ловкын колхозой конторо 
тээшэ йалирбаб. Гушан жэ- 
лэй найа найалжа ябаа хаб, 
залуу найанай хабада суудхэ 
унтаагуйдее балай мэдэнгуй 
ябагдана. Колхозойн кон- 
тородо ороходом, Михай- 
ловкын колхозой мэргэжэл- 
тэд сугларанхай байба. Би 
туруулэн Захаамин хото хон- 
ходожо, Николай Андреевич- 
тэй хеерэлдэбэб:

- Бидэ бетонно худхуу
раа зайажа дуудаагуйбди. 
Энэ удэр дуудаха байха. Би 
ажалшадтаа Михайловкын 
контородо нарядын энэ удэр 
хаахамни, гэбэб. Николай 
Андреевич:

- Ну хорошо, гээд, труб- 
кээ табижархиба. Удэрее 
дуурэн тооной Михайловкын 
колхозой конторо соо бай- 
наб. Колхозой туруулэгшэ 
Гырыловтай уулзаха саг бо- 
лоно. Бэшэхэ ажалаа дуур- 
гэжэ, ажалшадайнгаа бай- 
рада ошоходом, Аркади 
-  механик:

- Николай Андреевичтээ 
хонходожо зугаалдаа гуш? 
Юун гэбэ? гэнэ.

- Зугаалдаа,зугаалдаа. Бе
тонно худхуураа ушее зайажа 
байна. Энэ удэр зайажа дуу
даха гээб, -  гэбэб.

Аркади механик энеэгээд:
- Шиниигээ мартажа уйа

най эрьедэ орхийон мэшээг
тэй загайандаа ошоё, -  гэбэ.

Бурэг бараг боложо бай- 
хада машинадаа йуужа, 
урда йуни загайашалйан га- 
зартаа хурэхее ябанабди. 
Уданшьегуй хурэхэ газартаа 
хурэжэ, губшуурдайаар тэрэ 
уйанай урда талада губшуу
раа уйанйаан татажа гаргайан 
газартаа ошохоо ябабабди.

(Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта).
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УндэЬэн ёЬо заншалнуудта 
хабаатай дуунууд

Буряад арадай аман зохёол соо дуунууд иргигуй ехэ Ьуури эзэлдэг. Арадаймнай дуунууд узэг 
бэшэгэй бии болоогуй yehee эхилэн хугжэжэ, дамжуулагдажа ерэйэн байна. Хэмжээгээрээ дунда 
зэргын, тухэлеерее -  шулэглэмэл, удхаараа хунэй сэдьхэлэй байдал нэбтэруулйэн, хунэй ажа- 
байдалтай тайаршагуй холбоотой байдаг. Дуунууд соомнай йанаа сэдьхэл, баяр баясхалан, гуниг 
гашуудал, этигэл зориг, зан абари, уйлэ хэрэгууд, оршон байдалай узэгдэл унэн бодотоор харуу- 
лагдадаг.

А.Д. Руднев, Г.Д. Санже- 
ев, С.П. Балдаев, Н.О. Ша- 
ракшинова, М.И. Тулохонов, 
Д.С. Дугаров, Г.Д. Фролова, 
Л.А. Халтаева болон бусад 
эрдэмтэд буряад арадай дуу- 
нуудые суглуулжа хэблэЬэн, 
шэнжэлЬэн байна.

Тиихэдэ Д.С. Дугаров най- 
ман зуу гаран буряад арадай 
дуунуудые суглуулжа, зуун, 
баруун ба Сэлэнгын буряа- 
дуудай арадай дуунууд гэжэ 
гурбан боти суглуулбари хэ- 
блэжэ гаргахадаа, тэдэниие 
уе сагаарнь: эртэ урда сагай 
аялганууд, урданай дуунууд, 
хубнсхалай уеын дуунууд, ху- 
бисхалай Ьуулээрхи, дайнай 
уеын, Совет уеын дуунууд 
гэжэ хубааба.

Eho заншалда хабаатай: 
ангуушадай тээгэ, ёохорой, 
нэрьелгын, сэгээ, архиин дуу
нууд болоно. Тиихэдэ ажалай, 
уянгата, хатарай, турэ наада- 
най, шажан мургэлэй дуунууд 
бии.

Арадай заншалай дууну
уд ямар ушарта дуулагда- 
даг бэ, хэндэ зорюулагдайан 
бэ гэжэ туухынь узэхэдее, 
текстнуудэй шуулбэри хэлгэ, 
шэнжэлэн бэдэрэлгын аргану- 
удые хэрэглэмээр. Нэгэ хэды-

ень хаража узэе.

Ангуушанай дуунууд
Анхандаа буряад зон эхэ 

байгаалидаа ехэ наринаар 
хандадаг, эмээлтэ мориёо 
эрдэнимни, эхэ дайдаяа -  то- 
онтомни гэжэ дурладаг бай- 
гаа. Агнуурида гарахадаа, 
ульгэршэниие урижа, Хангай 
баабайдаа ульгэр домогоо 
туурээдэг, мургэдэг йэн.

Владимир Данжаловай 
бэшэйээр:

«Хада дээрээ Нуудалтан, 
Хукан сагаан таягтан, 
Хангайе хараашад,
Хамаг зониие тэдхээшэд! 
Хара ссшНаамнай амеагты, 
Хамаг эдеэнНээмнсш

хуртэгты.
Хара Ианаатаниие хаагты, 
ТХайхан Ианаатаниие

уршввгты.
Хойто хунэй хул дороИоо 
Халюунай харые,
Хэрмэнэй хухые 
Харганаада хаажа угэгты, 
Булганай борые 
БургааИанда тогтоожо

угэгты,
-  гэжэ хандадаг, хоёр модо- 

ной хоорондуур гаража, ол- 
зын уудэ нээжэ, бэеэ, мориёо, 
буугаа йандизайгаар арюуд- 
хадаг, эдеэнэйнгээ дээжэЬээ

гал заяашадтаа, тайгынгаа 
эзэдтэ ургэдэг байна.

Урамаар урамдажа, буга, 
шэбшуурээр худэри дуудажа 
асарха шадалтай бэрхэ ангу- 
ушад муноошье бии. Захаами- 
най аймагай Санага нютагта 
1910 ондо турэйэн С.С. Логи
нов ангуушанай иимэ дуу дуу- 
ладаг йэн:

Урда Янгайн шэлууИэн, 
Унаганай шэнээн шэлууИэн, 
Урда хулдвв будэртэй 
Ямаршъе Иайхан шэлууНэм! 
Хэнэй хубуун харбажа, 
Мэргэн соло дуулдаНсш? 
Хэнэй д'ууд'эн хайишлжа, 
Уран соло дуулдаНсш?
Хойто Янгайн шэлууИэн, 
Хониной шэнээн шэлууИэн, 
Хойто хулдвв будэртэй, 
Ямаршъе Иайхан шэлууНэм! 
Хэнэй хубуун харбажа, 
Мэргэн соло дуулдаНсш? 
Хэнэй .уууд'эн хайишлжа, 
Уран соло дуулдаНсш! 
Ямаршъе Иайхан шэлууНэмиш! 
-  гэжэ ангуушан оло дахин 

дабтажа, шэлууЬэ дуудажа 
асарна.

А. Дылгирова,
П.И. Чайковскиин 

нэрэмжэтэ колледжын 
багша.

( «Буряад унэн» ) 
(Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта).
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