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Санагада бухэшуул тэмсэхэнь
Хоёрдохиёо Санага нютагта Ьэер шаадаг абарганууд олоо- 

роо сугларжа, регионхоорондын хубиин ба булгэмуудэй 
турнирта хабаадахань гэжэ дуулганабди. Февралиин 18-да 
унгэрхэ энэ турнир Захааминай аймагай 90 жэлэй ойдо зо- 
рюулагдажа, «Алтаргана-2016» гэйэн буряадуудай уласхоо- 
рондын нааданай абарга Денис Доноевай нэрэтэ шагналда 
хуртэхын тула мурысеенууд унгэрхэнь.

Олон зоной хабаадал- 
гатайгаар Ьэер шаалганай 
TYPYY1116111 турнир 2014 ондо 
Санагада болоо Ьэн. Тиигэ- 
хэдэ Санагын Соёлой бай- 
шан соо багтажа ядатараа 
улад зон сугларжа, Буряад 
Республикын аймагуудЬаа 
ба ТываЬаа зорижо ерэЬэн 
200 гаран баатарнуудай 
мурысэхые хаража хужарлаа 
бэлэй. Пэер шаадаг хабаа- 
дагшад Захааминай баатар 
гурбан хубуудэй -  Александр 
Базаровай, Баир Жамьяно- 
вай, Бэлигтэ Нохоровай, 
шанда хуртэхын тула Сана
гада сугларжа, Ьэерэй бухые 
туршаа. 2014 оной турнирта 
аяар холын Аха нютагЬаа 
ерэЬэн бухэшуул гол шанда -  
тракторта хуртэЬэн юм.

Муне© унгэрхэ турнирта 
хабаадагшадые февралиин 
18-да Санага нютаг ури
на. Энэл удэрэй углеенЬее 
эхилжэ, ерэЬэн команда- 
нуудай тоо буридхэгдеед, 
мурысеенууд эхилхэ. 15 саг 
болотор шэлэлгын тур бо- 
ложо, нэгэ часай турша- 
да «духэриг шэрээ» унгэр- 
гэгдэхэ. Энэ уулзалгада

спортын ундэЬэн зуйлнуудэй 
хугжэлтэ тухай, Аряа-Баа- 
ла бурханай хурэг бутээлгэ 
тухай хеерэлдеен болохоор 
хараалагдана. Пуулээрэнь 
16 сагЬаа эхилэн финалай 
мурысеенууд болохо.

Турнирай уедэ «Шагай 
нааданай» (мори урилда- 
ан, шуурэлгэ, няЬалалга), 
«Ш атарай» мурысеенууд 
унгэргэгдэхеер хараалагда
на.

Пэер шаагшадай турнир
та Буряадай аймагуудЬаа, 
Убэр-Байгалай хизаарай, 
Эрхуу можын болон бусад 
нэгэдэлнуудэй командану- 
уд уригдаЬан байна. Ко- 
мандануудай буридэлдэ 5 
хабаадагшад байха ёЬотой. 
Бухэшуулэй дунда дунгууд 
наЬанай зэргээр гаргагда- 
ха: 14 наЬанЬаа 20 хурэтэр, 
21-Ьээ 35 хурэтэр, 36-Ьаа 50 
хурэтэр, 51 наЬанЬаа дээшээ. 
Харин эхэнэрнууд хубиин 
мурысеендэ хабаадаха арга- 
тай.

Хабадаха булгэмууд 35-аад 
Ьэернуудые, 5000 тухэриг 
взнос эмхидхэлгын коми- 
тедтэ тушааха ёЬотой. Ушее

тиихэдэ, шухала эрилтэ 
гэхэдэ -  хабаадагшад бу
ряад хубсаЬаяа умдэжэ, 
мурысеендэ гараха болоно.

Бухэшуулэй туруу Ьуури 
эзэлЬэн команда 70 мянган 
тухэриг шанда хуртэхэ, 2 
Ьуурида -  50 мянган тухэриг, 
3 Ьуурида -  30 мянган тухэ
риг. Харин хубиин урилда- 
анда туруулЬэнуудтэ 30 мян
ган тухэриг, 2 Ьуурида -  20 
мянган тухэриг, 3 Ьуурида 
- 1 0  мянган тухэриг шан- 
гууд барюулагдаха. Турни
рай абаргын нэрэдэ хуртэЬэн 
хабаадагша дааган шангаар 
шагнагдаха гэжэ эмхидхэг- 
шэд соносхоно.
Соёлма Бальжурова, манай корр. 

Денис Доноев- «Алтаргана-2016» 
нааданай абарга.

Фото-зураг: baikal-daily.т
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Сэлэнгын аймаг тухай эрхим зураглал
Шэнэ жэлэй туруушын УДЭРНУУДТЭ манай 

аймагай «Вести Закамны» совиной редакцида 
баяртай мэдээсэл дуулдаба: олон жэлдэ айма- 
гайнгаа сониндо сурбалжалагшаар ажалладаг 
Олеся Шленчик Сэлэнгын аймаг тухай зураг
лал бэшэжэ, Буряад Уласай журналистнуудай 
дунда эрхимлэбэ.

- Олеся Александровна Шленчик 1981 ондо 
Закаменск хотодо турэкэн. Хотын 1-дэхи 
кургуулида куража байхадаа, «Знамя труда» 
сониной эдир сурбалжалагшадай нэгэниинъ бэ- 
лэй. Бага наканксшн ном уншаха дуратсш, ор- 
шон тойрон бсшдалда болодог узэгдэлнуудые 
анхаралтайгаар адаглажа, тэрээн тухайгаа 
уран кайхансшр бэшэжэ шададаг кэн. 1998 
ондо дунда кургуулияа дуургээд, Эрхуу хотодо 
Байгалай гурэнэй жономикын ба хуулиин уни- 
верситедэй оюутан волокон юм. 2003 ондо дээ- 
дэ кургуули дуургэкэнэй удаа, нютагаа буса- 
жа, «Знамя труда» сониной сурбалжалагшаар 
ажаллажа эхилээ.

Январь йарын 13-да, Оросой холбоото ула
сай хэблэлэй йайндэртэ зорюулагдайан баяр 
ёйололой уедэ Буряад Уласай Засагай газарта 
Олеся Шленчикта илагшын унэмшэлгэ дип
лом ба мунгэн шан барюулагдаба.

Энэ мурысеен тухай урда жэлэй зун Сэлэн
гын аймагта унгэрйэн Буряадай аймагуудай 
сонинуудай фестивальда соносхогдойон юм. 
Заншалта фестивальда аймагуудай сонинуу
дай тулеелэгшэд сугларжа, ажал ябадалаа 
хеерэлдэжэ, шухала йонинуудаараа хубаалда- 
жа, амаржа, Сэлэнгын аймагай узэсхэлэнтэ га- 
зарнуудаар, нютагуудаар ябаха аргатай байгаа 
Нэп. Тиигэжэ, угтан абаhап аймагай захиргаан 
йонирхолтой, омогорхохо газар нютагуудые, 
харайан узэйэнее уран гоёор хеерэжэ угэхыень 
сурбалжалагшадта дурадхайан юм.

Манай нухэр Олеся Шленчик туе 
мурысеендэ хабаадажа, «Гайхамшагтай ню- 
тагаар» гэйэн толилолго «Вести Закамны» 
сониндо июлиин 29-дэ хэблээ йэн. Сэлэн- 
гэ нютагай урда уряанай ургэн баян туухэ, 
мунеедэрэй ажайуугшадай ажабайдал, омо- 
горхол туруулдэг йонирхолтой нютаг нугануу- 
дай узэсхэлэнууд тухай Олеся Александровна 
тодорхыгоор хеерэжэ, уншагшадай йонирхол 
татажа шадаа.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй 
ба шэнжэлэлгын хороонтой хамта Сэлэнгын 
аймагай захиргаан мурысеенэй дунгуудые 
согсолжо, туруушуулые элируулйэн бай- 
на. 1-дэхи йуурида «Вести Закамны» сони
ной сурбалжалагша Олеся Шленчик гаража, 
амаршалгын угэнуудтэ хуртэбэ. Хоёрдохи 
йуури Хяагтын аймагай «Кяхтинские вести» 
сониной ахамад редактор Виктория Анчико- 
ва эзэлбэ, харин гурбадахи йуурида «Ярууна» 
сониной ахамад редактор Марина Хамнае- 
ва гаража, дипломууд ба мунгэн шангуудта 
хуртэбэ. Илажа гарайан журналистнуудта 
шангуудые Сэлэнгын аймагай захиргаанай 
зугйее Е.Ю. Дагбаев барюулжа, баяр баясха- 
лангаа мэдуулйэн байна.

Харин бидэнэр, хамта ажалладаг нухэдынь, 
Олеся Александровнада энэ ушараар халуун 
баяраа мэдуулээд, саашадаа урагшатай, урма 
баяртай ажайуужа, гуурйаяа улам саашань 
хурсадхажа, бэлиг талаангаа бэхижуулжэ, 
ушее олон жэлдэ йонирхолтой толилолго- 
нуудаараа уншагшадаа баясуулан ябахыень 
хусэнэбди.

Соёлма Бальжурова, манай корр.
Фото-зураг Д. Тогмитовагай
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Хун болохо багаИаа, 
хулэг болохо унаганИаа

Аяар холын 1957 оной янва
риин янгинама хуйтэндэ аймаг 
дотороо мэдээжэ малай эмшэн 
Валерий Мункуев Хуртага 
нютагта турэйэн намтартай. 
Энэ жэлдэ Валерий Дашеевич 
жабхаланта 60 найанайнгаа 
ойн баярые хани нухэдэйнгее, 
турэл гаралайнгаа дунда угта- 
на.

Хун болохо багайаа, хулэг 
болохо унаганйаа гэдэгтэл, 
хара багайаан худеегэй ажа
лай амта мэдэжэ, эжы абын- 
гаа йургаал нангинаар 
хадуун ябаа йэн. Дайнай вете
ран, нютаг нугадаа хундэтэй 
Сергей Баторович абань, Ан
тонина Дашеевна эжынь бага 
иаЬаиЬааиь ажал худэлмэридэ 
оролдосотойгоор, хун зондо 
хундэтэйгеер хандажа яба- 
хыень hypraa.

Ажалай ургэн харгыда 
Валерий Дашеевич дунда 
йургуулннн Ьуулээр 1974 ондо 
гаража, Хамниин совхоздо 
ажаллайан. Пуулээрэнь Бу- 
ряадай худее ажахын инсти- 
тудай оюутан боложо, вете- 
ринарна факультедтэ hу ража 
эхилээ. Дээдэ йургуулияа 
амжалтатайгаар дуургэйээр, 
турэл нютагаа бусаад, эжы 
абынгаа ажалладаг совхозой 
ажахыда худэлдэг болоо Нэп. 
Тэндэ ажаллахадаа оорынгое 
мэргэжэлээр арга шадалаа 
улам дээшэнь йайжаруулжа, 
бэеэ даанги шиидхэбэринуу- 
дые абажа йурайан байна.

Саашанхи ажалайнь хар- 
гы улам дээшээ гаража, Ва
лерий Дашеевич Хамниин 
совхозой 2-дохи отделениин 
ветеринарна эмшэнЬээ совхо
зой ахамад эмшэнэй тушаал

хурэтэр дэбжэЬэн. Арбан хоёр 
жэлэй туршада оорынгое 
мэргэжэлээр амжалтатай 
ажаллаад, АКХ «Хамни» 
гэйэн уйлэдбэриин захира- 
лаар дэмжэгдээ, Ьуулээрэнь 
Хамниин худеегэй захир- 
гаанай хутэлбэрилэгшеер 
томилогдойон юм.

Урагшаа йанаатай, эдэбхи 
ехэтэй хутэлбэрилэгшые 2000 
ондо Захааминай аймагай 
ветеринарна станциин дар- 
гын тушаалда урийан байна. 
Энэшье тушаалда Валерий 
Дашеевич унэн зурхэнйоон 
оролдожо, хутэлбэрилэн 
ябайан зонтоёо урагшатай 
урматайгаар ажаллаа Нэп. 
Мал ажахынуудаар ябажа, 
малшадай, малай ажабайдал 
хаража, дутуу дунданууды- 
ень тэмдэглэжэ, туйалха, тэд- 
хэмжэ оруулха арга шадал 
бэдэрдэг Нэп. Худеегэй ажа- 
хынуудай байра байдалйаа 
аймагай зоной бэеын элуур 
энхэ дулдыдадаг гэжэ ходол 
тэмдэглэдэг байгаа. Малша
дай уйлэдбэрилдэг эдеэ хоол, 
hy мяха, Toho сусэгэй хотын 
зон худалдан абажа эдихэдэнь 
шанар йайтай продукции ду- 
радхаха ёйотой гэдэг бэлэй. 
Энэ ажалаа оролдосотойгоор 
ябуулжа, мал адууйанай бэе
ын тамир хараха, эмнэхэ уял- 
гаяа нарин йайнаар дуургэжэ, 
аймагайнгаа ветеринарна ал- 
баниие республика дотороо 
туруугнуулэй тоодо оруулжа 
шадаа йэн.

2005, 2006, 2008 онууда- 
ар Захааминай аймагай ве
теринарна албан ажалай 
мурысеенэй дунгеер Буря- 
адтаа эрхимэй тоодо орожо

шалгараа. Энэ амжалта орол- 
досотой, урагшаа йанаатай 
хутэлбэрилэгшын габьяа бо- 
лоно гэхэдэ алдуу болохогуй 
ааб даа.

Ветеринарна албанай шэ- 
нэдхэн эмхидхэлгын уедэ ай- 
магаймнай худее нютагууд 
бухэндэ ветеринарна мэр- 
гэжэлтэд ажаллайан зандаа 
улдее Нэп. Мал адуу хаража, 
ажабайдалаа тухеэрэн байдаг 
зондо энэмнай ехэл хэрэгтэй 
шиидхэбэри байгаа. Манай 
Захааминай аймагай ажахы- 
нуудта тэжээгдэдэг эбэртэ 
малай тоо республикын бусад 
аймагуудйаа олониинь гэжэ 
тэмдэглэгдэдэг. Тиимэ хадаа 
малай эмшэдэй хэхэ ажалынь 
нэгэтэшье усеерхэгуй ха юм.

В.Д. Мункуев худеегэй ма
лай ба зоной бэеын элуурые 
сахихын туда ехэхэн ажал 
ябуулйан. Аймагай тубтэ ажал
ладаг ветеринарна станциин 
мэргэжэлтэдые мунеедэрэй са- 
гай эрилтэдэ таарама опьЬоп 
тухеэрэлгэнуудээр хангахын 
туда шэнэ байшан баригдаба. 
Станциин хуушан байшангынь 
капитальна зайабарилгада 
оробо.

Олон жэлэй хугасаа соо 
турэл нютагтаа, хун зондоо 
туйатайгаар ажаллажа, шэ- 
лэжэ абаЬап мэргэжэлээ- 
рээ бухы бэлиг шадабарияа 
ажалдаа зорюулжа, Валерий 
Дашеевич Мункуев «Буряад 
Республикын габьяата малай 
эмшэн», «Оросой холбоото 
уласай габьяата малай эм
шэн» гэйэн ундэр нэрэ зэргэ- 
дэ хуртэйэн намтартай.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.
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Буряад хэлэ -  Иургуули бухэндэ
Буряад Уласай толгойлогшо 

Вячеслав Наговицын Ьургуули 
бухэндэ буряад хэлэ эаадаг баг- 
шанар ажаллаха ёйотой гэжэ 
даабари угэбэ гэжэ эасагай 
гаэарйаа мэдээсэл дуулгагдаба. 
Тусхай мэргэжэлтэдые бэлдэхэ 
худэлмэри ябуулха тухай хэ- 
лэгдэбэ.

Буряадай засагай газарта 
унгэрдэг заншалта зублеен 
дээрэ январиин 16-да Вячеслав 
Наговицын эрдэм Ьуралсалай 
яаманда буряад хэлэнэй баг- 
шанарые бэлдэхэ даабари 
угэЬэн байна. Бухыдее Буряад 
Уласай Ьургуулинуудта хэды 
буряад хэлэ зааха багшанар хэ- 
рэгтэйб, булта Ьургуулинуудые 
тусхай мэргэжэлтэдээр ханга- 
хын туда хэды мунгэн гаргаша-

лагдахаб гэжэ тоолохо тухай 
хэлэгдэбэ.

«Энэ жэлэй сентябриин 
1 -Ьээ эхилжэ, Ьургуули бухэнэй 
ухибуудгэ буряад хэлэ узэхэ 
арга боломжо угтэхэ ёЬотой. 
ТиимэЬээ олониитын эмхинууд 
ба гэртэхин хамтадаа оролдол- 
го гаргажа, хуугэдые буряад 
хэлэ узуулхын туда оролдохо 
байна», гэжэ Вячеслав Наго
вицын тэмдэглэбэ.

Мунеедэрэй сагаар нюта- 
гаймнай 67 мянган Ьурагшад 
(булта Ьурагшадай 51 ху- 
бинь) буряад хэлэеэ узэнэ. Бу
ряад хэлэ турэл хэлэндэл 100 
Ьургуулинуудта заагдана, гурэ- 
нэй хоёрдохи хэлэн гээд бу
ряад хэлэн 252 Ьургуулинуудта 
узэнэ. Хамтадаа Буряад Улас-

тамнай 467 Ьургуули ажал- 
ладаг байна. Буряад хэлэ 
хугжэлтэдэ энэмнай ехэл туЬа 
нэмэритэй хэмжээн болохо 
байна гэжэ тэмдэглэмээр.

Буряад хэлэ хугжеелгын гу- 
рэнэй тусхай программа 2014 
ондо абтагдаЬан юм. Тэрэнэй 
шугамаар мунгэ алтан дурбэ 
дахин ехээр Ьомологдожо, 
30 миллион болоо Ьэн.

2020 он болотор бэелуу- 
лэгдэхэ тусхай программаар 
гурбан Ьалбари тэдхэмжэ- 
дэ хуртэхэ байна: «Буряад 
хэлэ хугжэлтын байра байдал 
Ьайжаруулха», «Буряад хэлэ 
хэрэглэхэ ушар дэлгэруулхэ 
ба хэлэнэй социальна байдал 
дээшэлуулхэ», «Буряад хэлэ 
шудалха гурим хугжеелгэ».

Буряад уран зохёолой хэблэл хугжеелгэ
Буряад хэлэн дээрэ бэшэг- 

дэйэн уран зохёолнуудые хэб- 
лэлдэ шэлэн абалгын заншалта 
мурысеен эхилбэ гэжэ Буряад 
Уласай Соёлой яаман сонос- 
хобо.

Буряад хэлэн дээрэ бэ- 
шэгдэЬэн эрхим зохёолнуу
дые хэблэжэ гаргаха, буряад 
хэлэн дээрэ худэлдэг хэблэл 
дэлгэруулэн хугжеелгэ гээшэ 
энэ мурысеенэй гол зорилго 
болоно.

Мурысеендэ табигдаха зо
хёолнуудые бэшээшэд байг- 
ша оной энэ Ьарын 16-Ьаа хо- 
ёрдугаар Ьарын 16 болотор 
мэдуулгэнуудээ буридхэлдэ 
оруулха ёЬотой. Шэлэн абал
гын Зублэл гурбан Ьарын 16- 
да шэлэгдэЬэн зохёолнуудай 
дун гаргажа элирхэйлхэ юм. 
Энэ аргаар хэблэгдэЬэн номуу- 
дай нюур нээлгын баяр арбан 
Ьарын тэн багаар унгэржэ бай-

даг Буряад хэлэнэй удэрнуудэй 
уедэ Буряад Уласай ундэЬэн 
номой санда унгэрхэ ёЬотой.

Ямар нэрлэгдэЬэн заабари- 
нуудаар тэдхэмжэ хараалагда- 
аб гэхэдэ:

- Уран угын шэди (прозе) -  
400 000 тухэриг хурэтэр;

- Жэгууртэ угэ (уран гнулэг) 
-  250 000 тухэриг хурэтэр;

- Багашуулда (хуугэдтэ зо- 
рюулагдакан зохёолнууд) -  250 
000 тухэриг хурэтэр;

- Затиалаа сахин Ьэргээе
(ё/ю з аншалнуудай, хизаар
ороной ба туухын удхатай зо
хёолнууд ) -  400 000 тухэриг 
хурэтэр;

- Уран угын оршуулга (бусад 
хэлэнуудкээ) -  200 000 тухэриг 
хурэтэр.

НэрлэгдэЬэн заабари бу
хэндэ илагшад тодорходоо нэ- 
гэн гу, али нэгэнЬээ дээшэшье 
байжа болохо.

Зохёол бэшэгшэ Буряад 
Уласай Соёлой яаманда оруул
ха гэбэл:

- Мэдуулгэ.
- Зохёолоо 2 хэЬэгээр саар- 

Ьан дээрэ гаргаха (А4 хэмжээ- 
нэй, Times New Roman дээрэ 
узэгэй 14-дэхи хэмжуурээр, 
мурнуудэй хоорондохи зай 1,5).

- Зохёол бухэндэ 2 шуум- 
жэлэл.

- Хэблэлэй гаргашануудые 
зааЬан дансанууд.

Зохёолшын зубшеол 
(хэблэхэ, хэлсээ баталха).

Мун лэ иимэрхуу маягаар 
ород хэлэн дээрэ хэблэгдэхэ 
зохёолнуудые шэлэн абалга 
амяараа унгэрхэ ёЬотой.

Асуудалнууд гарабал, иимэ 
утаЬаар Буряад Уласай Соё
лой яаманда хонходожо боло
но: 21-77-04.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.
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Захааминай аймагай 90 жэлэй ойдо

Цыденжап Майдаруевич Шангаевай намтарйаа
- Долоон наЬатайдаа нэ- 

гэдэхи класста орожо, 4 жэл 
Хуртагын Ьургуулида Ьурааб. 
Тиигээд 5 класс дуургэжэ 
шадаагуй Ьэм. Тиихэдэ саг 
ехэ муу байгаа. Эдихэ, умдэхэ 
юумэн тон хомор, машина- 
тпье ябахагуй. Улэгшэн Хур- 
тага хоёрой хоорондо убэлэй 
янгинама хуйтэндэ ябахаш. 
Ябагаар ябахада ехэ бэр- 
хэ байhап байна. Тиигээд лэ 
колхоздоо дуурэн ажалшан 
боложо худэлееб. Дайнай 
уедэ арбан нэгэн наБанБаань 
удэр Ьунигуй ажалда ябаг- 
даа. Арбан нэгэн пн Натай да а 
эжыНээпь гээгдэЬэн байнаб. 
Борной шаргаар шэрэжэ яба- 
хадам, намда хун ошожо: 
«Эжышни nahа барашоо, гэр- 
тээ ошохо болобош», гэжэ 
дуулгаа Нэп. Минин гэртээ 
ерэхэдэм, угы байдаг замбаа, 
заа-зуу эдихэ юумэн бии бо- 
лошоод байгаа бэлэй. Сэрэн 
абгаймни эжын гэр хэжэ бай
гаа. Би хажуудань байлсажа 
гуНалалсааб. Тиихэдэ лама, 
ном уншаха гэхэ юумэн угы 
байгаа. Колхоздо нэгэдхэжэ 
угэЬэн томо хурин моритой 
байгаабди. Тэрэ мориндоо 
тэргэ хуллэжэ, Сэрэн абгай- 
таяа эжыгээ худее абааша- 
жа, нэгэ Наин газар хаража, 
хоюулан газарынь Ьайнаар 
тэгшэлжэ табяад, тэргэдээ 
Ьуугаад, ехэ юумэ зугаалдажа 
ерээ Нэмдп. Туруушээр Наин 
ойлгоогуй байгааб, хойшо- 
доо ехэ муу болоо Нэп. Тии
хэдэ улад дайнда мордожо, 
шууяан боложол байха, эрэ 
зон усеержэ, ажал хундэржэл 
байха. Тэрэ уедэ баабаймни 
турмэдэ байгаа.

Хабартаа морин анзаЬаар 
хоёр морёор газар хахалхаш,

морид эсэшэхэ, ехэл хундэ 
байгдаа. Эдихэ юумэн хомор 
-  200 гр. кукурузын гурил 
угэхэ. Сайгаа уухадаа тэрэ- 
нээ арьбилхаш, боори хадаар 
ябажа, монгол мангир, тубиЬэ 
малтахаш. Тэдэнээ уНапда 
бусалгаад, Ьугээр сайлгаад 
эдихэдэ ехэ амтатай байгаа. 
Мэхээрэй буурсаг шобторжо 
абаад, кукурузыгаа гурилда 
холиходо Наин Нэп. ГуугэЬэ, 
азарганай малтадаг Нэмдп, ха- 
ляаршье уНапда худхаад эди- 
хэш. Пуулдэнь 600 гр. талха 
угэдэг болоо Нэп. Тэрэ сагта 
трактор машина угы байгаа. 
Тулеэгээр, yhaap ябаха нэгэ 
тракторай байхыень Напаха 
юумэб. Тэрэнээ ябуулжа ша- 
даха эрэ зон угы Нэп. Нэгэ 
хэды басагад Татаурово ошо
жо, трактористда НураНап 
байха. Эрдэм ном бага, ород 
хэлэ угы ядаруушаг Нэп. 
«Универсал» гэжэ нэгэ тумэр 
холисоотой заахай тракторно 
молотилко худэлгэжэ, удэр 
Бунине мэдэнгуй ябагдаа. Энэ 
Буул багаар....

Туруушээр 6 мори хуллэжэ, 
таряагаа морин молотилко- 
ор сохигшо байгаабди. Обин 
дээрэ, ток дээрэ, таряа сэ- 
бэрлэхэ юумэн угы байгаа. 
«Трэейр» гэжэ нэгэ гараараа 
эрьюулхэ машина байгаа. Тэ- 
рэниие эрьюулжэ, таряагаа 
сэбэрлэдэг байгаабди. Обо- 
олоотой таряа тэнгэри оодэ 
шэдэжэ сэбэрлэдэг бэлэйб- 
ди. Би яНадашьс шэдэНэпээ 
Банаха юумэб. Модой харга- 
най хухалаад, «вениг» уяжа, 
таряагаа сэбэрлэхэш. Гурбан 
мори хуллэжэ, «Жатка» гэжэ 
машинаар таряагаа хададаг 
Ьэмди. Гараараа боогоод, бу
хал болгожо, морин тэргээр

(20-30 тэргэ) зеедэг байга
абди. Сомолгондо гээд удэр 
Ьуни мэдэхэгуйш...

Трактор угы, ехэнхинь 
мори шаргаараа гэрэй модо 
зеедэг байгаа. Малай бай- 
ра, дал, хото хорёогой модо 
тухеэржэ, хуу шаргаар зеег- 
дее. Пилорама гэжэ оройдо 
мэдэхэгуй байгаабди. Хоёр 
хун модоор саха хээд, дээрэнь 
нэгэ хун, доронь нугеедэнь 
байгаад, гар хюреегеер мо- 
дошон хюреедэжэ, тёосо, 
хабтагай палааха гаргажа, 
гэрэй тоног хэдэг байгаа. 
Минин баабаймни 14-тэй- 
дэм наЬа бараа Ьэн. Хоюулаа 
бурхэлёостой халдабаритай 
мал ажаллаЬан байнабди. Хэ- 
дэн холуур, ара модой соогуур 
гол горхоной эхиндэ байжа, 
зуЬагдагша Ьэн. Баруун голой 
эхиндэ, Улэгшэнэй эхиндэ, Ба- 
арай гэхэ мэтэ газараар ябаг
даа, ееЬэдее убБэеэ абахаш. 
12 наЬатайдаа 3 Ьеем сахюур 
буутай агнадаг Ьэм. Тарбаган- 
да хабхаан зуухэб, шубуу буу- 
дадаг Ьэм. Тэрэ уедэ сахюур 
бууЬаа ондоо буу угы байгаа 
ёЬотой, Ьуулдэ бирданка буу 
харадаг Ьэм.

Баабай эжынгээ Ьуулдэ 
яБалашье ядажа ябагдаа. 
«Угытэй хундэ гасалан олон, 
уншэн хундэ ноён олон» гэжэ 
угэ биил даа, тэрэ ехэ унэн 
угэнууд байна гэжэ Банадагби. 
1948 ондо Эриска Хандага- 
тайн леспромхоздо 5 Бара 
худэлхыем ябуулаа. Бараг 
Байн ябажа ерээ Ьэм. Хойто 
жэлынь баЬал ябуулаа. Ша- 
дал муутайшье ябааб...Урда 
жэлынь Илька станци дээрэ 6 
Ьара соо вагондо модо тээхэ- 
дээ, хундэ модо ургэжэ, бэеэ 

(Ургэлжэлынь 6-7-дохи нюурнуудпт).
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(Ургэлжэл).

муудхахаяа hanaa Ьэм. Эмнэл- 
гэдэ ехэ ябагдаа. Хойто жэлынь 
Улаан-Удын ФЗО-до орожо, 
6 hapa Ьуража, столяр-дархан 
боложо гараа Ьэм. Улаан-Удэ 
хотодо 2 жэлЬээ улуу мебель 
дархалжа худэлееб. Нарин ура 
хэжэ, 7 разрядтай болоо Ьэм.

1952 ондо сэрэгэй албан- 
да мордооб, Ворошилов дээ- 
рэ байhап 92605-дахи сэрэгэй 
частьда албаяа дуургэжэ, 1955 
ондо бусажа ерээ 1гш. Тиигээд 
модой ажалдаа худэлееб, кол- 
хоздо мал ажалдашье ябаг
даа. Маслопромдо худэлееб, 
1966-67 онуудта саншколодо 
сантехнигээр, электригээр 
худэлЬэн байнаб. 1968 онйоо 
Госпромхоздо штатна ангуу- 
шан ябааб. Муне© арбан 
дурбэн ухибуутэй, 34 ашанар- 
тай, 35 гушанартай энэ Ьайхап 
алтан дэлхэй дээрэ налайжа, 
хотойжо ажаЬуупаб.

Ангуушадта Ьануулга
1968 ондо Госпромхоз 

бии болгогдожо, Москвитин 
Виктор Прокопьевич дар- 
гаар томилогдожо, штатна 
ангуушанаар 6-7 хунуудые 
абаа йэн. Шара-Азаргайаа 
Гонгор, МэлэЬээ Сэсэрэн, 
Михайловкайаа Шара убгэн, 
Caxiiphaa Бата Шойдонов, 
Пунсэг, ХуртагаЬаа би -  
иимэ улад сугларжа, агна- 
жа захалаабди. Муне© уедэ 
нухэдэймни нэгэшье хун угы, 
булта найа барашоо, гансаа- 
раа улеед ябагдана. Октябри- 
ин 15-да ангуушадай суглаан 
боложо агнахаяа худее ябаа 
Ьэмди... Наряд -  тусэб, ли- 
цензеэр 10 гаран буга, ханда- 
гай, гахай, гурееЬэ, шандага, 
худэри, хэрмэ г.м. агнагдаа. 
Январиин 1 болотор томо ан- 
гай сезон байха ёйотой бай- 
гаа. 2-3 hapa агнайан олзоёо 
февраль соо асаржа, тушаадаг

байгаабди. ОлоЬон олзомнай 
нэгэ машина болодог Нэп. Би 
15 жэл агнайан байнаб. Ли- 
цензеэ Ьалгаангуй тусэбее 
ходо дуургэжэ ябааб.

1973 оной мурысеендэ 
туруулжэ гараа Ьэм. 1978 
ондо «Ажалай Алдар со- 
лын» 3 шатын орден абайан 
байнаб. Хундэлэлэй грамо- 
танууд олон бии. Снайпер- 
скэ винтовко ходо ургэлжэ 
агнайан байнаб. Томо ундэр 
боро моритой, Кавказ, Жу
лик гэжэ нэрэтэй шанга 2 лай
ка нохойнууд -  иимэ нухэд 
ханилжа ябаа Ьэмди. Бидэ 
дурбэн арба гаран жэл соо 
хаа-яагуй ябажа, байгаалиин 
элдэб узэгдэлнуудтэйшье уша- 
раабди.. Уран-ДушэЬее за- 
аха дээхэнуур Хээхэд хурэтэр 
газараар яЬала ябагдаа. 
Удалхаар жалга, талмайн 
нэрэнуудые хуу мэдэхэб. Удал- 
хын уладаар ехэ агнадаг Ьэм. 
Бимба, Лубсан, Цыден, Цыдей 
гэжэ нухэдтэй бэлэйб. Муне© 
агнажа ябадагаа Ьанахадаа 
досоом уярдаг. Наян найман 
найанайнгаа дабаан дээрэ 
ябаашье haa, ушеел худее 
ябаха дурам хурэдэг.

60-70-аад онуудаар Ьубай 
жэжэ мал, адуу Удалхада ба- 
риха гэжэ шиидхэбэри га- 
рахада, хэдэн удалхынхид 
heepree буужа ошоо. Тии- 
гээдшье Удалха Захааминай 
мэдэлдэ оройон, хэдэн жэлдэ 
Бургын малшад хашараг бу- 
руудые барийан, малай бай- 
ра тухеэрйэн юм. Тэдэ холо 
байна, убэлынь хундэ гэжэ 
нютагаа бусайан. Бидэ гэр 
булеерее 1977 онйоо 5 жэл 
250 толгой мал харадаг бай
гаабди.

Удалха оодэ ангуушад 
олоороо байха ЭнээнЬээ гадна 
Палаабша мэргэн тургэн буу- 
дадагаараа ехээр суурхайан 
хун. Тэрэ хун гэр булэгуй,

ухибуу угы байгаа. АжаЬуудаг 
газарын Палаабша нуга гэжэ 
нэрэтэй, Понгинын доро. Са- 
хюур буугаараа гахайн Ьурэг 
coohoo 3-4-ынь унагаадаг 
байгаа.

Удалха голной тургэн урас- 
халтай, арья барья шулуунууд 
дундуур замаа бэдэрэн иишээ 
тиишээ хууен, хааян урдадаг. 
Заримандаа хэдэн метр ундэр 
богойонуудые гатална, Би 
еврее 40 метртэй водопад ха- 
раа бэлэйб.

Хэрмэнэй хайын болоходо 
60-70 хэрмэ хангай угоед лэ 
байха. Олзо бэдэрхэ гэжэ юун 
байхаб даа, ябажа ЬураЬан 
аргагуй ондоо юм байна даа. 
ЯбаЬан газараараа ябахадаа, 
отоглойон газарнуудтаа ан 
унагаагаад, тарган гахайн 
мяха шанаад, Ьайхап сайнгаа 
дээжэдэ хуртэжэ, зуун грам- 
маа барин хеерэлдэжэ Ьуудаг 
нухэдее Ьанахадаа яЬалантье 
досоом урбажа, муу болодог.

Ан гурееЬэ хэзээ, хайшан 
гэжэ агнахые мэдэхэб. ШуЬан 
эбэр панты агнаха сагта Шаг- 
жеев Сэсэрэнтэй Ьарьдаг гара
жа, Хара Морин орожо, гур- 
баад эбэр оложо ерээ Ьэмди. 
Ехэ ан гурееЬэтэй газар бай
гаа Нэп. Парьдаг дээрэ янза 
буриин сэсэгуудэй, ая гангын 
унэр анхилжа, хоншуухан 
гээшэнь гайхалтай. Зумба- 
раа, шакал бэеэр шонойоо 
заахан, баабгай оло дахин 
хаpahап байнабди. Сагаан 
дали, Ьандизай гэхэ мэтые 
олоор туухэбди.

Пантын уедэ буга Ьарьдаг 
дээрэ гарана, тэндэ hoHO 
боргосйюн хомор. Панты 
ажаллажа, нэгэдэхи сортдо 
ябуулха ажалтай даа, минии 
олзолжо ажаллаЬан эбэр ходо 
haiiHaap ошодог 1тэн.

Y бэлэй шанга хуйтэнэй 
углеегуур ундэр харганаатай 
голоор боро морёороо агнадаг
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йэм. Моримни аргагуй бэрхэ 
мэдэхэ болоо йэн, хаана холо 
ябайан, угышье haa бай hап 
хандагай, буга гуреейые мэ- 
дээд, толгойгоо дээрэ ургеед 
байшаха. Би снайперска вин- 
товкоороо буудажал мэдэхэб. 
Буундаа, мориндоо ехэл най- 
дагдаад ябагдаа. Хоёр лайка 
нохойдни (Казбек, Жулик) 
томо айда ябажа йурайан, 
намдаа унгэруу дуратай, олзо 
гээшые ол о lion байхабди.

Морёороо агнахадаа сагаан 
хубсаЬа умдеед агнахада ехэ 
йайн байха. Хабартаа бааб- 
гайн хадада шулуу урбуулжа, 
шоргоолзо эдижэ, умхи нуулэ 
хахалжа байхадань дайралдаа 
йэм. Хубуутэй баабгайн хундэ 
ородог хоёр ушар намтай 
болойон байха.

Удалхын уладаар обоо- 
донь ябалсадаг байгааб. Са
гаан Шулуутада ехэ тахилга- 
тай, Найра Балма тееби гэжэ 
эгээн ехэ обоо, Хуухэн Ху- 
тагта гэхэ мэтэ байха. Хаан 
уула Хатан уулын хормойдо 
зумбараа, унэгэн ябагша йэн. 
Игумновай харгыгаар Зуун- 
Морин духуу ошожо агнадаг 
Ьэм. Хэрмэ, булга, томо буга, 
хандагай, загайаар ехэ элбэг 
газар.

Хабартаа шоно агнадаг 
байгааб. Шэнэ cahan дээрэ 
мурынь мушхэжэ, гулгынь аг- 
нааб, эхэ шонын арбан гурбан 
гулгэтэй байЬыепь узее Ьэм. 
Ходо 7-8 гулгэтэй байха, за- 
луу шоно гурбые гаргадаг. 
Намарай гараагуй сагта га- 
хай агнахада, удэрэй 3 сагта 
хойшоо хадада гарана. Де
кабрь йарада гахайн ороон- 
до агнахада йайн, анир абяа 
угэжэ байха. Гахайе муугаар 
буудаад, хойнойоонь дахаха 
ехэ гэнээтэй, хундэ сэхэ оро- 
хо. Хэрмэ агнаад, отогтоо 
ошоходоо 4-5 carhaa хойшо 
хурил гэрынь хаража ябахада

болохо, байгаа йаань, тэрэни- 
ие худэлгэжэ, йаршагануулха, 
2-3 хэрмэн гаража болохо.

Гансаараа ябайан буга ура- 
маар дуудан асаржа, уулза- 
даг Ьэм. Олон йурэг байбал 
ерэхэгуй. Убэлэй хуйтэндэ 
ондолидо тураг орожо, долёо- 
дог. Хаана, хэзээ, хэды саг
та, ямар газарта ородогыень 
Ьайп мэдэхэб. Хабар, март- 
апрель соо тураг, гуреейэн 
жалга, хонхо хобоодо эдеэнэй 
ундэйэ ехэ эдидэг, тэрэниие 
агнажа болохо.

Орой намар, cahan дээ
рэ баабгайн мур байбалынь 
мушхэжэ, агнажа болохо. Тэрэ 
ондоо нухэнуудые узэхэ, эзэтэй 
гу, али хоойон байбалынь, тэ- 
рээндэ орожо убэлжэнэ. Шан- 
дага агнахадаа уриха зуухэ. 
Минн агнахадаа, шандаганай 
муреер хэбтэйэн газарынь оло- 
хо. Хойто удэрынь ерэхэдэ, тэн- 
дээ хэбтэхэ. Тарбага агнахадаа, 
хабхаан зуухэ. Минн агнахадаа, 
туруун ябажа узэхэ, хаана ямар 
тарбаган байнаб, хэды сагта 
пухэпЬооп гаража харагдааб, 
тэрэ сагта ошоод йуухада га- 
раха ёЬотой. Дорго агнахадаа, 
орой харанхы болгоод, доргон- 
до ябадаг нохойтой Ьупи агнаха 
ёйотой. ГурооЬэп хабар нама- 
рынь хадын убэртэ, ногоондо 
ороно, удэшэ углоониинь агна
жа болохо.

Хойшо агнадаг газар- 
таа буудхэ барийан байхаб. 
Азанга аха убгэн, Володя ехэ 
хубуумни -  бидэ гурбан мори- 
ной эдихэ хагдатай, ооЬэдоо 
ууха уйатай, Ьайп ангууритай 
газарта дурбэн буудхэ баряа 
Ьэмдп. Нэгэтэ гэртээ эдихэ 
хупэЬэпдоо ерээд ошоходом- 
ни, Азанга нухэрни:

- Шамаяа хулеэжэ йуунаб- 
ди, -  гэбэ.

- Юундэ? -  гэйэмни.
- Углеегуур нэгэ томо хан

дагай урагшаа сарам оодэ

гараба. Энээниие агнаха бо- 
лоош даа, мяхамнайшье ба- 
рагдаба, -  гэжэ hyyraa Ьэн.

Би сайгаа уугаад, муреернь 
ябажа, йэмээхэн агнажа ошоо 
Ьэм. Тэрэнэй хэбгэЬэпээ бо- 
доод гуйхэдэнь, тэндэнь буу- 
дажа унагаагаа Ьэм. Бидэ 
гурбан мяхатай боложо, ехэ 
хухижэ, энеэлдэжэ байжа, 
буудхэ барижа ябадаг бэлэйб- 
ди. Ушее тиихэдэ Дээдэ ба 
Дунда Уреэхэд, Химниин Бу- 
гата Болдог, Химниин Мужа- 
ха газарнуудта буудхэ баряад, 
консервын банкаар хуур хэжэ, 
оройниинь сулее сагтаа дуу- 
гаргажа, уянгата дуунуудаа 
дууладаг байгааб. Хожомынь 
агнажа ябахадаа, буудхэдээ 
орожо, сайгаа уужа, гнуло© 
эдижэ Ьуухадаа, толгойдом- 
ни яйалашье юумэн орохо 
даа, теэд яахабши даа. Муне© 
тэрэ хоёрни унинэй угы, naha 
барайан юм даа.

Би ушее нэгэ ушар Ьапаад 
байдагби. Буу угы ябаад, бул
га барнЬап байнаб. Пухитэгтэ 
агнажа байгаад, моримни холо 
ouiohoH байгаа. Казбек но- 
хоймни ехэ эрхэ юм Ьэн, сугтаа 
ябатараа иишэ тпптттээ гуйгеед 
угы болошоо. ХойпоЬоопь 
узэхэдэмни нэгэ булганай Ьая 
гуйЬэп халуун муртэ ороод 
ябашаЬап байгаа, хусэн гуйжэ 
ошойомни нэгэ будуун хуша 
боЬожо байгаа. Харахадамни, 
харагдаха юумэн угы даа. Гэн- 
тэ хараЬампн, тэрэ модомни 
хундытэй байшоо.

- Яаха гээшэб, ядахадаа буу 
угы, Ьухэ угы! -  гэжэ бодол- 
гото боложо байтараа, - Угы, 
доройоонь утаа гаргаад узэхэ 
юм байна даа, -  гэжэ бодобоб.

Утаа гаргажа байтарни, 
йаршаганаад унажа ерээ Ьэн. 
Тиигэжэ гэнтэ нэгэ ехэ олзо 
олойон ушар болойон юм.

Долгорма Тогмитова, 
манай корр.



8 нюур «Ажалай туг» 2017 оной январиин 27

Аман зохёол

Узэг бэшэгэй бии болоогуй yehee
Буряад арадай аман зохёол 

гунзэгыруулэн шудалха дура- 
тай, аман зохёолоор йонирходог 
хунуудтэ туйаламжа болон ду- 
радхагдана.

Арадай аман зохёол гу, али 
фольклор (англ, folk lore) 
хадаа анхан эртэ урда carhaa 
аман угоер дэлгэрйэн зохё
ол юм. Арадай аман зохёол 
эртэ урда carhaa, узэг бэшэгэй 
бии болоогуй yehee эхилэн 
хугжэжэ ерэЬэн байна. Узэг 
бэшэгэй бии болойон carhaa 
эхилэн, аман зохёол ой хажуу- 
гаар бэшэмэл зохёолнуудые 
найруулан зохёодог болойон 
юм.

Тиигэжэ зохёолнууд хоёр 
янза болойон туухэтэй:

а) Аман зохёолнууд гу, 
али аман угоер арадай дунда 
дэлгэрйэн зохёолнууд;

б) Уран зохёолнууд гу, 
али бэшэгээр арадай дунда 
дэлгэрйэн зохёолнууд.

Аман болон уран зохёол- 
нууд удхаараа, тухэлеерее, 
угуулбэреэрээ, уургээрээ г.м. 
адли байхынгаа хажуугаар, 
байа онсо илгаатай юм.

Оньйон угэнууд
Удхаараа йургаал заайан, 

тухэлеерее шулэглэмэл, хэм- 
жээгээрээ багахан аман зохёо- 
лые оньйон угэ гэнэ.

Оньйон угэнууд йургаал 
тэмдэглэйэн, удхаараа олон 
низы н байдаг.

Оврын дайда халуун,
Хунэй дайда хуйтэн.
Гол голой нохойн

дуун ондоо,
Айл айлай хуур угэ ондоо.
Хубуутэй хун худэр,
Басагатай хун бардам.
Хоер хун эбтэй болбол,

Ту мэр хорёо мэтэ.
Хорин хун эбгуй болбол, 
Эбдэркэн хорёо мэтэ. 
Гэртэхи байдал -  гэргэнэй, 
Газаахи байдал эзэнэй. 
Тарган морин кайнда тоотой, 
Ноед ламанар сэсэндэ

тоотой.
Yx эр мал -  убкэ тэжээлээр, 
Ухибууд -  убгэдэй

кургаалаар. 
Хобдог хундэ ноен дуратай, 
Шашагандаг басагадта

хубууд дуратай. 
Сэсэн хун сэсэтиъе байха, 

тэнэгшъе байха 
Сэбэр хун сэгтэйшъе байха, 

каланшъе байха. 
Ганса сусал -  галай дарамта, 
Гэргэн басаган -

гэрэй дарамта. 
Хулгайша хунэй гар ута, 
Худалша хунэй хэлэн ута. 
Худал угэ хурдан,
Худагай оёор хуйтэн. 
Унэншэ хун олондо

этигэлтэй,
Худалша хун хамагта

этигэлтэй.
Эхэнэрэй муу -

зурхэнэй зоболон, 
Ноёной муу -  зоной зоболон. 
Залхуугай гэртэ тулеэн угы 
Залгидагай гэртэ эдеэн угы. 
Гайхама сэсэн хундэшъе

нухэр хэрэгтэй, 
Гандама халуун сагташъе 

гал хэрэгтэй. 
Эбэртэй хуръган эхэеэ

зобоохо,
Эръюу хубуун эсэгэеэ

зобоохо.
Дуунэрээ кургажа,

С1ХС1 болохо, 
Хуугэдые кургажа,

багша болохо.

Ажал хэкэн -  аманда токон, 
Ажалгуй куукан -

аягада хоокон.
Пт'/// хунэй калтарта 
ХЗаръкан гузээн дэбтэхэ.
Зарахада дуу,
Алахада эгиэгэн.
Бэлэгэй мориной

гиудэ татахагуй, 
Бэри хунэй нака курахагуй.
Пайн нухэр гиулуун

хэрэмкээ бухэ, 
П айн морин харе ага

шубуункаа тургэн.
Урматай хун
Уруулэ бээлэйдэ баярлаха.
Угэжэ куракан гар 
Эрихэеэ мэдэхэгуй,
Абажа куракан гар 
Парбайхаяа мэдэхэгуй.
Пайн камган ургэхэ,
М уу камган зобоохо.
Угэжэ байкан гар 
Угырээ гэжэ байхагуй, 
Хэнтэг хунэй канаан 
Дуурээ гэжэ байхагуй.

Жороо угэнууд
Удхаараа бага найанай 

ухибуудтэ ойлгостой аад, ту
хэлеерее тэдэнэй хэлэлгые 
зубеер хугжеехэ гэйэн зорил- 
готойгоор орёо угуулбэритэй 
болгойон бага хэмжээнэй аман 
зохёолые жороо угэнууд гэнэ. 

Эрбээхэй эръелдээд,
Эгсэ дээгиээ ниидээшоо. 
Эржуухэй эръелдээд,
Эгсэ доогиоо унспиоо.
Боръбоёо боръбиишокон 
Борбилоо боръбодоод, 
Боръбокоонъ барингуй 
Боръбиишокоор боръбиигооб.
Тээ тэндэ талын дунда 
Тарган тарбаган хэбтэнэ.
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ХуЬан модоной аша туЬа
Захааминай уран зохёолшодой нэгэдэлэй гэшуун, Санагын 

дунда Ьургуулиин турэлхи хэлэнэй болон литературын багша 
Таисия Мархаева хизаар ороноо шэнжэлхэ ажал ябуулдаг, 
турэл байгаалияа хамгаалха асуудалнуудые хурсаар табидаг, 
тиимэйээ Ьуулэй уедэ хэйэн шэнжэлэлгэтэеэ танилсуулна.

- Пуулэй уедэ нютагайнгаа 
ургамалнуудаар йонирходог 
болонхойб. Манай багша, 
ирагуу найруулагша Аюша 
Доноев сэсэгуудые магтайан 
олон шулэгуудые зохёогоо 
йэн. Тиихэдэ Ринчин Баль- 
журов Доржо Шагдуров хоё- 
рой «Сагаан дали» дуун бухы 
буряад нютагуудта зэдэлжэ 
байдаг. Харин манай эндэ 
ургадаг модод тухай балай 
ехээр бэшэгдээгуйнь гайхал- 
тай юм. Тиимэйээ хуйан модо 
шэнжэлжэ эхилээб.

Манай хада ууланууд- 
та, нютаг нугын заха, уйа 
мурэнэй эрье зубшан, тэгшэ- 
шье, хэжэлуур ара, убэреер 
ургадаг модой юм. Ургайан 
газарйаань боложо, ондо он- 
доо тухэлтэйгеер, гол бэень 
будуун ба нарин, тэгшэ зуй- 
баа гу, али барьяа будуун, 
йалаа болон газаа талань 
ондо ондоогоор ургадаг. Ара 
таладаа шэнэйэн модонтой 
холилдожо, тэдэ худэр МО
ЛОДОЙ дали доро ургахадаа, 
зуйбаа бэе талатайгаар тэг
шэ ундэреер ургадаг юм. Ха
рин хадын энгэр талын хуйад 
багжагар ехэ, будуун бэетэй, 
мантан томо йалаануудтай, 
набша намаа ехэтэй. Тэг
шэ газарта холисо шэнэйэн 
модогуйгеер ургахадаа, наб- 
таршагшье йаа, йалаа набша 
ехэтэйгээр ургаха. Энээнйээ 
гадна, орьёл шулуутай, хаб- 
сагайтай газараар ургадаг 
хуйад аргагуй бухэ шанартай

байдаг гэжэ хизаар ороноо 
шэнжэлэгшэ Викулий Шаг- 
дурович Хадаев багшамнай 
хеерэжэ угэйэн юм. Хуйанай 
урэйэн элбэгээр тиража, хаа- 
нашье тааража ядангуй тэрэ 
ургадаг.

Xyhaap хэгдэЬэн зэр 
зэмсэг

Хуйанай бэе талайаань гу, 
али ундэйэнйеень, угышье 
йаа, улха шоодхойоонь, йалаа 
хальйанйаань, уййэнйеень 
элдэб янзын бутээлнуудые 
хэдэг. Хуйан модон ехэ 
бухэ, даб гээд хухархагуй, 
дабирхайгуй, хуйаар хэгдэйэн 
юумэн хунэй гарта зеелэн, 
хунгэн, таатай.

Урда сагйаа манай ню- 
тагта хуйаар шарга, тэргэ, 
амйартануудые, дарханай 
тоногуудые бутээжэ, ажабай- 
далдаа хэрэглэдэг байгаа. 
Юундэб гэхэдэ, хуйан модон 
бухэ шанартай, гоё йайхан 
юм. Хуйанай улха шоодхоор 
матаар аяга, шанага, агнуури- 
ин натруушха, гаайа бутээдэг 
байгаа. Дээрэ хэлэгдэйэнэй 
ёйоор, тэгшэ шулуун адхатай 
газарта ургайан хуйан яйала 
бухэ аад, уян, тиимэйээ шар- 
гын ургэ, дугааг, ургэбшэ 
мэтые матажа хэхэдэ, угаа 
тааруу. ©ерынгее тухэлеер 
элдэб аргаар нугаржа ургайан 
хуйаар шаргын буулга, эмэ- 
элэй буургэ, аргамжа татаха 
гохо хэдэг. Палаатайан хубя- 
арнь хэгдэйэн убйэнэй гохо,

гурбан хургатай аса хараха- 
да, нюдэ баясуулмаар.

ХуЬанай шоодхо
Хуйанай шоодхо хадаа 

хуйанай узуурта баржыжа, то- 
богор тухэреэн тухэлтэйгеер 
ургайан хуби, хуйан бухэндэ 
байдаггуй юм. Тэрэниие бэ- 
дэржэ олохо хэрэгтэй. Энэ ху- 
бяарнь аяга, бэлмэрэй сохю- 
ур, модо дархалха тоногуудай 
эшэнуудые, гаайа, натруушха 
гэхэ мэтэнуудые бутээдэг. 
Иимэ шоодхоор хэгдэйэн ая- 
гые элдэб янзаар нэрлэдэг 
байха: улаан аяга, шоодхо 
аяга, ундэйэн аяга. «Ундэйэн» 
гэжэ нэрлэгдэйэниинь зуб нэ- 
рэнь болоно ха. Юундэб гэхэ
дэ, хуйанай ундэйэндэ баржы
жа ургайан хубяарнь хэгдэнэ 
гээшэ. «Шоодхо» гэжэ нэры- 
ень тайлбарилаад узэхэдэ, 
иимэ: зунай уедэ хуйанай 
энэ хубииень абажа, газаа- 
дахи хальйыень (тумэжыень, 
холтойыень) наринаар хуу- 
лан абахада, хурса узууртэй 
нюдэд гэхэ гу, али гад ар 
хальйан байдаг, энээнииень 
гцёткотой жэшэжэ, буряад- 
шалан «шоодхо» гэжэ нэрлээ 
ха. Энэ шобхо хубииень хур
са хутагаар, йухеер арилган 
ташахада, аргагуй гоё тухэл 
зурагтай хуби харагдадаг. 
Энэнь хуйанай хатахада, 
ямаршье заби-хахархай гара
жа хатахагуй, хуйанай эгээл 
бухэ хубинь гээшэ. Шоодхын 
нойтон байхадань, матажа 
хонхойлгоод, аяга шанага хэ
дэг баййан. Тунхийэн нойтон 
шоодхоёо уйанда шанажа бу- 
салгаад хатаадаг. Юундэ ша- 
нанаб гэхэдэ, тургэн хаташье 

(Ургэлжэлынь 10-да.хч нюурта).
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(Ургэлж эл).
тиихэдээ бури бухэ боло- 
дог. Хатайан хойнонь аяга 
шанагын тухэлтэй болгохо, 
йайнаар мулижэ арилгаад, 
тойо турхижэ, мунее лаага- 
ар шэрдэжэ, зураг хээень эли 
тодо болгодог. «Улаан» аяга 
гэжэ нэрлэйыень тайлбарил- 
ха хусэл турэнэ. Урда саг- 
та ондоо нютаг оронуудйаа 
ундэйеер хэйэн аяганууд 
аралжаа наймаанда ерэдэг 
байгаа. Эдэ аягануудай газаа 
тала улаан унгэтэйгеер хараг- 
дадаг баййан yruaphaa «ула
ан аяга» гэжэ нэрлэгдээ ха. 
Иимэ шоодхо ганса хуйанай 
ундэйэндэ байдаг бэшэ, элдэб 
турэлэй мододто дайралда- 
даг: моййондо, бургаайадта, 
дулаан болон хуйтэншье оро- 
нуудай мододто.

ХуЬанай улха
Улха хадаа хуйанай дээ- 

шээ ургайан бэе таладань то- 
бойжо ургадаг юм. Теэд тэрэ 
хуйан бухэндэ байхагуй. Ой 
соогуур ябахадаа адаглан ха- 
рахада, нэгэ улхатай модоной 
байбалнь, тойроод олохон 
хуйанда улха узэгдэдэг, юун- 
дэб гэхэдэ, улхатай модонйоо 
унайан урэйэнйее тэдэ урга- 
на. Модоншье хурэтэрее уг 
гарбалаа, шарай унгэеэ ба- 
римталдаг юм байна. Энээ- 
ниие ойлгожо ябахаар лэ даа. 
Хуйанай улха байал бухэ ба- 
рилгатай, энээгээр аяга шана- 
га гэхэ мэтын хэрэгсэлнуудые 
бутээдэг. Пайнаар мулижэ 
арилгаад харахада, байал унгэ 
зуйэнь гоё, йолонготойон, 
долгитойон хээ нюдэ баяр- 
луулдаг.

Хуйанай шоодхо болон 
улха хоёрйоо гадуур хуйанай 
гол бэеын мяхан (текстура -  
волокно) долгитон ургайан 
байдаг, энэнь хуйанай эгээ 
бухэ, йайн хубинь гэжэ сэг- 
нэгдэдэг. Хуйанай узуур та-

лада нэгэ шуурхын ута соо 
энэ хубинь байха, энээ- 
гээрнь таряагаа нюдэхэ уур 
хэдэг. Долгитойон барил- 
гатай хуби хуйанда утаар 
байдаг, тэрэниие «хумэдхэ» 
гэжэ нэрлэдэг. Энэнь урда 
жэлнуудтэ уййыень хуулайан 
хуйанда, хунэй йухеер сараа 
гаргайыень зубшан ургайан 
байдаг. Тиимэйээ иигэжэ хэ- 
лэхэдэ болоно: хуйанай эрэм- 
дэг ороод, саашадаа ургайан, 
амидарйан шарха (йорьбо) 
гээшэ. Энээгээр йухын, алхын, 
балтын эшэ хэхэдэ таатай, 
бэлээр хухархагуй, бухэ ша- 
нартай. Хуйан -  дабирхайгуй 
модон юм, тиимэйээ амйарта 
хэдэг баййан: хунэг, торхо, 
бэлмэр, аяга, шанага, халба- 
га.

УйЬэн тухай 
хвврэлдэе...

Хуйанай уййеер туйсэ, тор
хо, тоорсог, йабяа, гуталай 
дурэнхэ, онгосо гэхэ мэтые 
урладаг. Уййэн хура бороодо 
нородоггуй юм. Тиимэйээ ур- 
дандаа манай элинсэг хулин- 
сагнай гэр бараанайнгаа, дал 
дамхуугайнгаа хушалтада 
хэрэглэдэг баййан, мунеешье 
хэрэглэнэ. Ушее тиихэдэ сэхэ 
йайхан хуйаар банза номын- 
гоо годлиин йурша хэдэг. Энэ 
талаар Буряадай габьяата 
багша Дамба Ульзетуев ехэ 
ажал ябуулна. Дамба Доржи- 
евичай хэлэйээр, банза номоо 
буга турагай, хадын ямаанай, 
йарлагай эбэрээр бутээгээд, 
уййеер нягталжа орёоно. Ии- 
хэдээ сайа бороонйоо, хуйтэн 
халуунйаа шанараа алдахагуй 
болоно.

Манай «Уран Душэ» нэгэ- 
дэлэй гэшуун, ирагуу найраг- 
ша, арадай дархан алдартай 
багша Валерий Дашеевич 
Цыбиков холо ойгуур сууда 
гаранхай. Уййеер тэрэнэй

урлайан олон тоото зуйлнууд 
узэмжэнуудтэтабигдажа, оло- 
ной анхарал татадаг. «Буряад 
унэнэйнгее» хуудайануудта 
олондо йонирхолтой «Ара
дай дарханай хэшээлнуудые» 
гаргажа байдаг.

Валерий Дашеевичнай 
тиимэл урагшаа йанаатай 
хун юм. Мэлс Самбуевай ой 
тэмдэглэхэдэмнай, суута поэ- 
дэй дурые уййэн дээрэ урла- 
жа, шулэгуудыень бэшэжэ, 
йургуулннмнай музей шэмэг- 
лээ йэн. Тиихэдэ байа хэдэн 
хэшээлнуудые унгэргее бэ- 
лэй.

ХуЬанай эм домтойнь 
унинэй мэдээжэ...

Хуйанай эм домтой хубину- 
удынь арад зон ажабайдалдаа 
уни холойоо хэрэглэдэг. Тоо- 
лохо болоо йаа, иимэ: шултэ 
(чага), намаа набша, гулгэн, 
шууйэн. Хуйанай намаалха 
уедэ шууйыень абажа хэрэг
лэдэг, нальхинь саахар ехэтэй 
юм. Энэ нальхинь олон жэлдэ 
сугларжа, шултэ бии болодог. 
Шултын удхэн шууйэ бусал- 
гаад уухада, хотодо ехэ йайн, 
хотын убшэ эдэгээдэг. Нойроо 
алдайан, йанаагаа зобойон 
хундэ ехэ туйатай. Урашуул 
модон хэрэгсэлнуудээ буда- 
жа, яйала йайхан, бухэ бол
годог. Эндэ нэмэжэ хэлэхэдэ, 
хуйаар хэгдэйэн зэр зэмсэгээ 
хура бороондо байлгахагуй 
юм, тургэн умхирдэг. Матамал 
байгаа йаа,тэрэнь сэхэршэдэг.

Уян нугархай хуйан модон 
хабарай эхилхэтэй сасуу га- 
зар уйанайнгаа шэмэ шууйые 
бэедээ шэнгээжэ, бухы йалаа 
набшануудаараа тараана. 
Хуйан хадаа арюун сэбэрэй 
йулдэ тэмдэг мун гэжэ арадай 
дархан Валерий Дашеевич 
Цыбиков тэмдэглэйэн байна.

Сэнгэ РИНЧИНОВ
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Дурасхал

Буряад хэлэнэйнгээ шэдитэ баялигаар...
Мунее гаража ерэЬэн 2017 

оной январь Ьарып зургаанай 
удэр мунее мэндэ ябаа йаа, Бу- 
ряадай арадай ирагуу найруулаг- 
ша Николай Дамдинов турэйеер 
85 жэлэйнгээ ойе тэмдэглэхэ йэн.

1932 оной янгинама хуйтэн 
январь Парада «хохир дээрэ 
турэЬэнби, худэЬэн умдеер хун 
болоЬоп хубитайб, улэн \oohon 
жэлнуудэй хомхой нюдые 
хараЬанби, уедее дутэ хунуудээ 
алдаЬаншье ушартайб»... Дунда 
Ьургуули алтан медальтайгаар 
дуургэхэ уедее шулэг бэшэжэ 
эхилЬэн, Максим Горькиин нэ- 
рэмжэтэ Москвагай Уран зохёо- 
лой дээдэ Ьургуули дуургэЬэн 
алдартай. Тэрэ уеынгее байдал 
тухай, нютагайхидайнгаа Ьайн 
Ьайхан заншалые еерынгее хуби 
заяанда узэЬэнее мартадаггуй 
б эл эй.

Дээдэ Ьургуулияа дуургэхэ 
уедее, 1955 ондо шулэгуудэйнгее 
туруутьш «Баргажан» гэжэ 
суглуулбари хэблуулЬэн бай- 
на. Туруушынгээ номой гараад 
байхада, залуу уран зохёолшо 
«хаймадан хаража, саашанхи- 
яа шэбшэхэм. Хамаагуй, юу хээ 
бутээхеер шэнги байдагби», 
гэжэ бэшэЬэн байдаг. Тэрэ «юу 
хээ» гээшэнь зохёолшын гурбан 
томо боли боложо, уншагшад- 
та хурэЬэн. Ушее зохёохы за- 
майнгаа эхиндэ «ургэн талаар 
ябаЬандал, наЬанайнгаа зам 
гаталЬайб» гэжэ бэшэЬэндээ 
хурэжэ, арад зондоо, гансашье 
манай Буряад орондо, Росси 
гурэндэ бэшэ, Агууехэ СССР 
гурэнэй эрхим бэрхэ зохёол- 
шодой зэргэдэ ороЬон, зохёол- 
нуудынь тэрэ уеын манай Совет 
ороной олон тоото арадуудай 
ееЬэдынь хэлэндэ оршуулагдажа 
гарадаг байЬан.

Николай Гармаевич 1975 ондо 
Россини Гурэнэй шангай лауреат 
боложо, тэрэл жэлдэ «Апрель»

гэжэ номоо хэблэЬэн. Зохёохы 
ажал ябуулхадаа, аха захатанай 
заабари, уреэлнуудые зурхэндее 
бухеер хадуужа ябадаг байЬан 
Николай Гармаевич Ьуулдэнь 
еврее дуршэл шадабарияа удаа- 
дахи халаанда дамжуулхаяа 
оролдодог байгаа.

Зохёолнууд соогоо Николай 
Гармаевич аха нухэдэйнгее анха- 
рал дэмжэлгэ хододоо ундэреер 
сэгнэжэ, баяр баясхалангай 
мурнуудые зорюулжа, ашыень 
яажа харюулха тухайгаа ямар- 
шье нюусагуйгеер бодомжолЬон 
мурнуудые зохёолнууд соогоо 
орхиЬон байдаг.

Гансашье Хода Намсараев 
бэшэ, мун бусад бэлигтэй зохёол- 
шод -  шулэгшэд Дамдиновай зо- 
хёолнуудые уншажа, Ьанамжа ду- 
радхалнуудаа оруулдаг байЬан, 
тиигэжэ автор шулэгуудээ олон 
удаа мулижэ, уншагшадтаа ду- 
радхадаг байЬан. Залуу зохё- 
олшодшье, тэрэнэй бэшэЬэн 
мурнуудые дэмжэгшэдэй дунда 
Чимит Цьщендамбаев, Жамсо 
Тумунов, Аполлон Шадаев гэг- 
шэд болон бусад ахамад зохёол- 
шод «ЬанаЬанаа бэелуулхыень, 
Ьарбайха абахыень» залуу ну- 
хэртее хусэдэг Ьэн гэжэ Николай 
Г армаевич дурсадаг Ьэн.

Ахамад зохёолшодЬоо магта- 
ал -  заабари абаЬан поэт сааша- 
даашье «залуушуулаа дэмжэдэг 
байхамни болтогой!» гэжэ нан- 
гин уялгаяа мэдэржэ, ямаршье 
тушаалда ажаллахадаа, Уран зо- 
хёолшодой холбоондо, «Байгал» 
сэтгуулдэ худэлхэдеешье, ниитэ 
ажал ябуулгадашье байхадаа, 
энэ ёЬо гуримаа баримталдаг 
байЬыень удаадахи уеын зохёол- 
шод Ьанажа, баясажа байгаа. Тэ- 
дэнэй дунда мэдээжэ зохёолшод: 
Мэлс Самбуев, Даша Дамбаев, 
Владимир Лоргоктоев, Георгий 
Дашабылов, Баир Дугаров, Бу- 
лад Жанчипов, Андрей Румянцев

болон бусад -  эдэмнай бултадаа 
бугэдэндэ мэдээжэ зохёолшод лэ!

Бэлиг тугэс зохёолнуудые бэ- 
шэхэЬээ гадна, Николай Гарма
евич эрхим оршуулагша байЬан. 
Турэл буряад хэлээрээ А.С. Пуш- 
кинай, М.Ю. Лермонтовэй, Н.В. 
Гоголиин, В.В. Маяковскиин, 
С.А. Есенинэй, А.Т. Твардовски- 
ин зохёолнуудые оршуулхадаа 
тон наринаар, гунзэгы удхыень 
уран гоёор уншагшадта хургэЬэн, 
турэл буряад хэлэнэйнгээ шэдитэ 
баялиг эрхим Ьайнаар хэрэглэЬэн 
байдаг.

Николай Гармаевичай зохё
олнуудые ород хэлэндэ Россини 
элитэ ехэ шулэгшэд оршуулдаг 
Ьэн, тэдэнэй тоодо Евгений Евту
шенко, Роберт Рождественский, 
Римма Казакова, Юрий Леви- 
танский, Олег Дмитриев, Андрей 
Румянцев, Владимир Липатов 
болон бусад бии Ьэн. «Мушэтэ 
харгы» гэжэ сонедуудэйнь гур- 
леее ород хэлэндэ Андрей Ру
мянцев оршуулЬан. Пайн Ьайхан 
хэрэг дахуултай гэдэгтэл, иимэ 
гурлеенуудые Мэлс Самбуев, 
Георгий Дашабылов болон бусад 
бэшэжэ, оюун бэлигээ туршаа 
Ьэн.

Бури убгэрхэ тээшээ Ни
колай Дамдинов манай эрхим 
хугжэмшэдтэй уран гоё дуунуу- 
дай угэнуудые бэшэЬэн, тэдэнь 
«дали жэгуур ургажа», мунеешье 
арад зомнай «Алтан дэлхэйн 
жама ёЬоор», «Уулахан Барханай 
орой дээгуур», «Ургэн Хунтэй», 
«Багахан Борынгоо ульгамые», 
«Боориёо тойроЬон», «Амрагай 
хэшэг» гээд лэ, Анатолий Анд
реев, Базар Ц,ырендашиев болон 
бусадай зохёоЬон дуунуудые мэ
дээжэ артистнууд, залуушуул, 
ундэршье наЬатайшуул -  бухы 
араднай дуулажа, сэдьхэлээ хана- 
жа байдаг.

Соёлма Бальжурова,
манай корр. хэблэлдэ бэлдэбэ



12нюур «Ажалай туг» 2017 оной январиин 27

Сэсэгма ГАРМАЕВА

«Дуулим Иайхан нютагтаа...»

Залуу ябаха уедвв,
Зулгы h ай ха и xahadaa 
Амраг хоёр уулзажа, 
Ажакуужа захалаа.
Угэ хуурээ ойлголсон,
Удэр хоногоо унгэргвв, 
Хубуутэй болоходоо баясан, 
Худев нютагтаа ажакуугаа. 
Жаргалтай тэрэ сагынъ 
Жэгтэй тургвер унгэрве, 
Хубуутэйгвв мордоо эсэгэнъ, 
Хархис дайсантай тэмсэхээ. 
Холын тэрэ дайнкаа 
Хубууншъе, эсэгэшъе бусаагуй, 
Мэдээгуй, таняагуй газартаа, 
Мунхэрэн тэндээ унаа...
Уриёо инагтаяа алдакан, 
Эхэнэр у лее гансаараа... 
Тэнюун байдал мартагдаа 
Тэрэ холын сагкаа...
Уршалаа болон, атиралдаа 
Унжэгэн кайхан шарайниинъ, 
Харасанъ ехээр кулараа,
Холо ходе шэртэкэндээ.
Эсэгэтэеэ ябакан хубуугээ 
Удэртве шаху у харадаг,
Ойро тэдэниинъ ерэхэдээ, 
Ондоо у лад болодог..

Сэхир голойнгоо эръедэнъ 
Сэнгэн, зугаалан ябахадаа, 
Дурланаб унэн зурхэнквен 
Дуулим кайхан нютагтаа.
Уужам Буряад орондоо 
Унинэй суудагаранхай,
Оодон карлаг малаараа 
Олоной анхарал татанхай.

Ундэкэн хэлэеэ буряадуудай 
Ургэн дээрэ ябадаг,
Ажалша малша зоной 
Анханай шэлэкэн нютаг.

Ханилмаар кайхан дуухэй 
Холгиор залуу накандаа 
Хэдэн олон хубуудэй 
Халуун зурхэ буляагаа. 
Урасхал тургэтэй укандал, 
Уян нугархай бэетэй, 
Углввнэй сэлмэг удэртэл, 
Урихан зввлэн харасатай. 
Хоёр зурагар нидхэнуудынъ 
Хараасгайн дали кануулна, 
Харахан томо нюдэнуудынъ 
Хунэй сэдъхэл баясуулна. 
Зохид даруухан зантай, 
Зурагтал кайхан басаган 
Зоной дунда хундэтэй, 
Зугаалан ябахан, аятай.

Ундэр уула дабахада,
Уужам тала харагдаха, 
Ухибуун накандаа ябахада, 
Убгэдэй зугаа шагнадаха. 
Хабарай сагай бусахада, 
Хабатайгаар тала ногоорхо, 
Хорёодтой шинии наканда 
Ханилмаар нухэр олдохо. 
Бороотой удэрэй унгэрхэдэ, 
Булжамуур дуугаа эхилхэ, 
Бусадай элдэбээр хэлэхэдэ, 
Буусахан тоонто канагдаха. 
Хуйтэн убэлэй жабарта 
Хамаг амитад шэшэрхэ, 
Хундэ сагай ерэхэдэ, 
Хайрата эжы канагдаха.

Р еда к ц и и н  хаяг: 
6 71950 , 

Б уря ад  У л а с  
Зак ам ен ск  х о т о ,  
К ир ов эй  уй л сэ, 

8 -да х и  гэр.

Э м х и д х э н  б а й г у у л а г ш а : З а х а а м и н а й  а й м а га й  за х и р г а а н Т ол и л ол гон уудта  угтэйэн  
т о о  б а  бар и м тан уудай , х у 
нэй , н ю тагай  н эр эн уудэй  
з у б  бур у у д а  авторнууды нь  
х а р ю усал гатай .

Р еда к т о р  С .Б -О . Б альж ур ова  
сугл уул ан  б у р и дх эж э, 

ал дуун ууды е  
зай агш а, ри зогр аф  дээр э  

х эб л э гш э Э .В . Ц ы дем п и лов а.

Т елеф он , факс: 4 -4 6 -3 2

ород газеты н  р едак тор ай , хар ю у са л га -  
та  секретариин  ба сон о сх о л о й  -  4 -3 0 -5 4 , 
бур я адай  -  4 -4 5 -8 5 , 
к ом п ью терн а ту б эй  -  4 -3 1 -6 1 , 
бухгал гер и и н  -  4 -3 0 -3 7 .

Р едак ц и и н  ха р а а  у зэ л  ав- 
тор н уудай  lian a .i бодол той  
зо хи л д он ги  бэш э байж а  
м агад .

Н а р адаа  хоёр  
д а х и н  гарадаг hoiiini.

Х эй эг  300 . 
И н д е к с  59901

Х эбл эл эй  нэгэ х а х а д  
xyy .ia h a n  х эм ж ээт эй .


