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Буряад Уласай толгойлогшо тушаалйаан болибо
Февралиин 7-до Буряад 

Уласай толгойлогшо Вячес
лав Наговицын тушаалйаан 
болибо гэжэ дуулдаба. Буряад 
Уласай толгойлогшын уялга 
дуургэгшээр Алексей Цыде- 
нов томилогдожо, Москвайаа 
Улаан-Удэ февралиин 8-да 
ерэйэн байна.

Ородой холбоото уласай 
президент Владимир Путин 
Алексей Цыденовтай Ново-Ога- 
реводо уулзажа, хеерэлдэбэ.

Алексей Цыденовай хэлэ- 
йээр, тэрэнэй Москвада хэжэ 
бай hап ажал худэлмэринь Бу
ряад нютагай ажабайдалтай 
нягта холбоотой байгаа. Тумэр 
харгын йалбарида ажаллаха- 
даа республикэдэхи ажабай- 
дал Ьайп мэдэхэ байгааб гэжэ 
хеерэбэ.

Ажалайнгаа намтар Зуун 
зугэй тумэр харгыда эхилжэ, 
2001 onhoo олзын хэрэг эрхи- 
лэгшээр ажаллаа. 2006 ондо 
транспортын яаманда оро- 
жо худэлйэнэй удаа засагай 
газарай аппарадай тайагай 
ноёор, йуулээрэнь тумэр хар
гын транспортын федераль
на агентствэдэ ажаллаа. 2012 
onhoo эхилжэ, транспортын 
яаманай сайдай орлогшоор 
ажаллайан байна.

- Тэндэ ажаллажа байха- 
даа Ородой холбоото ула
сай регионуудтай асуудал- 
нуудые хамтадаа шиидхэдэг 
байгаабди. Юундэб гэхэдэ, 
гурэнэймнай можо нютагууда-

ар хаа яанашьегуй тумэр хар- 
гынууд ашаглагдана ха юм 
даа, -  гэжэ Алексей Цыденов 
хэлэбэ. «Буряад нютагайнгаа 
ажабайдал тухай хэрэ мэдэ- 
нэбта?», -  гэжэ Владимир Пу- 
тинай асуухадань, Алексей 
Цыденов иигэжэ харюусаба: 
«Буряад Уласай мунеедэрэй 
ажабайдал тухай Ьайп мэдэ- 
нэб, мунее гунзэгыгеер нэмэ- 
жэ шэнжэлээб. Энэ нютагтам- 
най байгаалиин ноосэнуудые 
ашаглалгын галаЬаа я Нал а 
найдабаритай арга болом- 
жонууд байна. ТэрэпЬээ га- 
дуур узэсхэлэнтэ h ай ха п бай- 
гаалитай газар хадаа туризм 
хугжэлтэдэ ехэ найдал таби- 
маар. Худее ажахын хугжэлтэ 
уласай уридшалан хараа- 
лалгада ехэл нэмэритэй гэжэ 
Ьапапаб. Иимэ хугжэлтын олон 
замуудые саашань дэмжуулээ 
haa, Буряадай экономикын ба 
зоной ажабайдал Ьайп тээшээ 
ябаха бэзэ гэжэ йанагдана».

Нэн туруун Алексей Цыде
нов мал ажахын ба аяншал- 
гын йалбаринуудта гол анха- 
ралаа табиха зорилготойгоо 
мэдуулбэ. Хуршэ Монгол, 
Хитад оронуудай зугЬоо Бай- 
гал далайгаар йонирходогынь 
аяншалга хугжеелгэдэ хэрэглэ- 
хэ ёйотойбди гэбэ. «Харин Бу- 
ряадта ажайуудаг арад зондо 
арюун hail ха п харгы замууд, 
Ьайп байдал, шанартай эмнэл- 
гэ, Ьуралсал хэрэгтэй гэжэ мэ- 
дэнэбди, тиимэ хадань би бухы

арга шадалаа хэрэглэн ажалаа 
ябуулхаб», -  гэжэ тэмдэглэбэ. 
Цыденов Алексей Самбуевич -
Ородой холбоото уласай транс
портын сайдай орлогшо. 1976 
оной мартын 16-да Шэтын Пе- 
тровск-Забайкалъсшй хотодо 
турэИэн.
- 1998 ондо Зуун зугэй хэлхеэ 
холбооной гурэнэй университет 
дуургээ.
- 2011 ондо Ородой холбоото 
уласай президентын дэргэдэхи 
арадай ажахын ба гурэнэй алба- 
най академидэ мэргэжэлэй гиэнэ 
бэлэдхэл гараИан юм.
- 1998-2001 онуудта -  ГУП 
«Зуун зугэй тумэр харгы», бух
галтер, та/тгые даагша.
- 2002-2004 онуудта -  ООО 
«Далънефтетранс», генералъна 
захирал.
- 2004-2006 онуудта -  ОАО 
«Зуун зугэй транспортна бул- 
гэм», генералъна захирал.
- 2006-2009 онуудта -  Ородой 
холбоото уласай транспортын 
яаманай департаментын захи- 
ралай орлогшо.
- 2009-2012 онуудта -  Ородой 
холбоото уласай Засагай га
зарай уйлэдбэриин ба инфрас- 
труктурын департаментын за- 
хиралай орлогшо.
- 2012 ондо -  тумэр харгын 
зввлгын федеральна агент- 
ствын хутэлбэрилэгшэ.
- 2012 оной июниин 18-haa -  Оро
дой холбоото уласай транспор
тын сайдай орлогшо.

Соёлма Бальжурова,
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( Зураглал

Ундэр наЬанай дабаан дээрэ
Эсэгэ ороноо хамгалгын 

Агууехэ дайнай уедэ манай 
нютагай эрэшуул булта ха- 
луун шуйата байлдаануудта 
хабаадажа, эрэлхэг баатар- 
шалга харуулаа бэлэй. Хундэ 
хушэр дайнай жэлнуудтэ эсэ- 
гэ аханараа дайн байлдаан- 
да мордуулйан эжынэрнууд, 
багашуул булта ара талын 
хунгэн бэшэ ажалда хам оро- 
жо худэлее Ьэн.

Улэнтэ нютагйаа 66 хун 
дайнда мордожо, 33-ниинь дайн 
байлдаанай гал дулэн соо 
хосорйон юм. М унеедэрэй 
сагта энэ нютагта дайнда 
хабаадайан нэгэшье сэрэгшэ 
улеегуй. Улэнтэйее уг гар- 
балтай Буда Банзаракцаевич 
Ю нжуров лэ гансаараа ами
ды мэндэ ябана, Улан-Удэ 
хотодо ухибуудэйнгээ хажуу- 
да ажайуудаг гээшэ.

Тэрэ сагай хатуу ажалые 
дабажа гарайан, Илалтын 
удэрые хамаг арга шадалаа- 
раа дутэлуулйэнэхэнэрнуудэй 
нэгэн Доржиева Долгоржап 
Доржиевна мунее турэл 
нютагтаа, Улэнтэдее, 90 
найанай дабаан дээрэ гараад, 
ан бун ажайууна.

А ра талын ветеран Д олго
ржап Доржиевна 1926 оной 
июлиин 14-дэ Захааминай 
аймагай Улэнтэ нютагта 
турэйэн юм. Улэнтынгее 
йургуулнда 4 класс дуургэжэ, 
Улэгшэнэй йургуулнда 6 
класс дуургээ. Германиин фа- 
шистнуудай СССР гурэндэ 
добтолон ороходонь, энэ 
хумнай йаял 15 найа хурэжэ 
ябаа бэлэй. Дайнай хатуу 
жэлнуудтэ ухибуун ябайан 
басагахан колхозой хундэ 
ажалда оролсон худэлжэ эхи-

лээ йэн. Колхозой адууша- 
наар ажалладаг Доржо баа- 
байгаа дахажа, худее газарта 
колхозой адуу харадаг йэн. 
Убэлэй хуйтэн йунинуудтэ 
адуугаа арын арьяатанйаа 
хамгаалжа, углеегуур бо
лотор манадагаа йанадаг. 
Тэрэ сагта эдихэ хоол хомор, 
умдэхэ хубсайаншье балай 
йурхэй бэшэ. Хуйтэ нойто- 
ниие мэдэнгуй, углеенэй уур 
сайхайаа йуниин харанхы бо
лотор ажалда ябадаг байгаа. 
Н амартаа таряа хуряалгын 
уедэ гараараа хамаг ажалаа 
хэхэ. Пуниниинь йарын то- 
лондо гаража худэлдэг йэмди 
гэжэ Долгоржап Доржиевна 
хеерэнэ. Колхозой гол ажал- 
шадынь эхэнэрнууд лэ юм йэн 
даа. Тэдэнэр унтажа нойроо 
абахаяа болишоод, йуниндее 
ажаллахадаа, полиин за- 
хаар ургадаг шэнйэн доро 
йуугаад, дур-дур гээд абаха. 
Удэре© дуурэн поли дээрэ 
худэлйэн эхэнэрнууд нэгэ-хэ- 
ды мондогор таряа нюудага- 
ар мунйэн соо хэжэ хадагала- 
ад, йуниин харанхы болоходо 
халуун тумэр дээрэ табижа

хуураад, хоршогонуулан эди- 
дэг байгаа. Улэн хоойон 
эхэнэрнуудтэ, ухибуудтэ тии- 
мэл хоолйоо амтатай юу- 
мэн байдаггуй йэн. Тиигэ- 
жэ хуйтэ нойтониие дабан 
гарайан эхэнэрнуудтэ И лал
тын йайндэр ерэхэдэнь ямар 
ехэ баяр байгаа гээшэб?! Тэрэ 
сагай бэрхэшээлнуудые Д ол
горжап Доржиевна мунеешье 
болотор йанаандаа хадагала- 
ад, ерээдуйн зон тиимэл гаса- 
лантай тохёолдонгуй ябайай 
гэжэ йанажа ябадаг.

Ундэр найатай теебии 
зургаан ухибуудэй унэр баян 
эжы болойон: Аграфена, 
А мар-Ж аргал, Зоя, Мун- 
ко-Ж аргал, Эржена, Оюна. 
М унее Долгоржап Доржи
евна Оюна басаганайгаа гэр 
булэдэ ажайууна. Н ютаг ну- 
гадаа хундэ ямбатай Д олгор
жап Доржиевна 30 ашанар 
зээнэрэй, 30 гушанарай, 17 
душэнэрэй йанаха йарбайха 
теебии юм. Энэ эбтэй эетэй 
гэр булэдэ ажалдаа шудар- 
гы бэрхэ, эрдэм номдоо ур- 
матай, хун зондоо хундэтэй 
хубууд басагад урган гарадаг 
юм. Доржиев Зоригто Амар- 
Ж аргалович аша хубууниинь 
Инди гурэндэ Буддын шажа- 
най дээдэ йургуулн дуургээд, 
олон жэлэй туршада Сээжэ- 
Бургалтайн дасанай шэрээтэ 
лама баййан.

А ра талын ветеран Д ол
горжап Доржиевна Дор- 
жиевагай амжалтатай
ажал хэрэгынь олон тоо- 
то медаль шагналнуудаар 
тэмдэглэгдэйэн юм.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.



2017 оной февралиин 10 «Ажалай туг» 3 нюур

( Манай айлшан

Сагаан Иарын амар мэндэ
«Тэрэнги» гэжэ нэрэ- 

тэй уран зохёолой булгэм 
1989 ондо Дабаатын дунда 
Ьургуулиин дэргэдэ байгуу- 
лагдаа йэн.

Ерээд оной эхеэр энэ бу- 
лэгтэ h ура п над ехэ олоор 
ябадаг, шулэг, рассказуудые 
бэшэдэг йэн. Тэдэнэй шулэг 
зохёолнууд «Ажалай туг», 
«Буряад унэн» газетэнуудгэ, 
«Одон» журналда хододоо 
толилогдодог йэн. 1998 ондо 
«Бамбаахайн жэнгинуур
хонхо» гэйэн телевизионно 
дамжуулгада 9-дэхи классай 
йурагша ябайан Люба Шойдо- 
рова, 5-дахи классай Туяна Ба
зарова хоёр Улаан-Удэ ошожо 
хабаадалсажа, I-дэхи болон 11- 
дохи йууринуудга гараа бэлэй.

Булгэмэй гэшууд жэл бури 
унгэргэгдэдэг «Минин тоонто 
-  Захаамин» гэйэн конкурсдо 
эдэбхитэйгээр хабаадалсажа, 
хододоо туруу йуурннуудта 
гарадаг йэн.

«Тэрэнги» б улэгэйхидэй, 
онсолон хэлэбэл, 40 йураг- 
шадай шулэг зохёолнууд «Тэ- 
рэнгиин баглаа» гэйэн сог- 
солбори болгогдожо, 2003 
ондо хэблэгдэн гараа.

Муне© уедэ йурагшадай 
тоогой усеерееш ье йаань, 
«Тэрэнги» булэгтэ 8-9 йу- 
рагшад тоологдоно. Эдэ 
йурагшад шулэгуудые бэшэ- 
хэ, оршуулгануудые хэхэ, мун 
кроссворднуудые зохёохо ду- 
ратай юм.

Танай анхаралда 5-дахи, 
6-дахи классуудай йураг
шадай шулэгуудые, мун С ага
ан йараар амаршалгануудые 
дурадханабди.

X. Дампилова,
«Тэрэнги» булгэмэй 

хутэлбэрилэгшэ.

Хундэтэ минии таабай 
тээбии хоёр

Минин таабай Буда-Цы- 
рен Цыбикжапович Доржиев 
гэжэ нэрэтэй, минии тээбии 
Ханда Дыжитовна Цыре- 
нова гэжэ нэрэтэй. Таабай 
тээбии хоёром нэгэ жэлдэ 
-1930 ондо, Далахай нютагта 
турэйэн. Таабаймни Хурбаа- 
танай угйаа тарайан. Таабайн 
баабай Цыбикжап гэжэ нэрэ
тэй баййан. Таабай Дабаатын 
йуртуулн дуургэйэн юм. Тээ- 
биимни айлай ганса басаган. 
Тээбгшгымни эжы Дыжид 
гэжэ нэрэтэй баййан юм. 1956 
ондо таабай тээбии хоёром 
айл болойон. 2016 ондо айл 
болойоор 60 жэлэй ой угтаа. 
Хоюулаа турэл колхоздоо, 
совхоздоо худэлйэн намтар- 
тай. Хоюулаа ажалай вете- 
ранууд, ара талый ажалшад, 
дайнай уеын ухибууд. Тээ- 
бгш таабай хоёромни айма- 
гай ба Буряад Республикын 
олон шагналнуудтай. Хоёр 
ухибуудтэй -  Римма, Алдар 
хоёр. Муне© уедэ 7 ашанар 
зээнэртэй, 12 гушанартай. 
Сулее сагтаа таабай модоор 
юумэ хэхэ дуратай, тээбгшм- 
ни сулее сагтаа шулэг бэшэхэ 
дуратай. Муне© хоюулаа Д а
лахай нютагтаа ажайууна.

Дутэлжэ баййан Сага
ан йараар, Сагаалганаар, 
хундэтэ таабай тээбгшгээ 
Буда-Цырен Цыбикжапови- 
чгнге, Х анда Д ы ж итовнае 
халуунаар амаршалаад, ута 
найа, удаан жаргал хусэнэб!

Арюна Доржиева 
туша басаганиинь.

Минин тээбии
Минин тээбии Нимаева

Аида Хандажаповна 1961 
ондо Захааминай аймагай Д а
лахай нютагта турее. Баабай- 
ниинь -  Будаев Хандажап Ба- 
ирович, нютагтаа хундэтэй, 
ехэ барилгаша хун баййан 
юм. Эжынгшнь Будаева Ва
лентина Очировна, ехэ гоёор 
дууладаг, буряад арадай дуу- 
нуудые олоор мэдэдэг байгаа. 
Концерт нааданда хододоо 
дуулажа ябадаг, 1991 ондо 
Тунхэндэ хонгоодорнуудай 
уулзалгада фольклорно бу- 
лэгтэй ошойон юм.

Аида тээбгшмни унэр баян 
Будаевтанай булын 6-дахи 
ухибуун болоно. Дороо ушее 
3 дуунэртэй.

Аида тээбии 1978 ондо 
Санагын дунда йуртуулн 
дуургээ. Пургуулиин йуулээр 
Нимаев Павел Дашиевичта 
хадамда гараа. Совхозой бай- 
ха уедэ тээбгшмни заправкада 
худэлдэг байгаа, йуулээрнь 
РЭС-тэ контролёроор олон 
жэлдэ ажаллаа.

Тээбии 7 ухибуудтэй, 13 
ашанартай, 2 зээнэртэй. Му
не© тээбии гэртээ байдаг. 
М андаа бээлэй, оймйо оёдог, 
нэхэдэг, амтатай эдеэ хоол 
бэлдэдэг. Аида тээбгшмни 
Ринчин Бальжуровай «Сага
ан дали» гэжэ дуу дуулаха ехэ 
дуратай юм.

Сагаалганаар хундэтэ таа
бай тээбии хоёроо Павел 
Дашиевичиие, Аида Ханда- 
жаповнае олон ухибуудэйнь, 
аша зээнэрэйнь зугйее ха
луунаар амаршалаад, ажал- 
дань амжалта, элуур энхые 
хусэнэб.

Олег Нимаев,
6-дахи классай йурагша.
(Ургэлжэлынь 4-дэхи нюурта).
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(Ургэлжэл).

Далахай
Далахай нютаг /тйхан юм, 
Ундэр хада уулануудтай юм. 
Углввгуур дулаан байдаг юм 
Далахай минии нютаг.

Ой соо жэмэс ургана,
Олон янзын жэмэс ургана. 
Ой соо /трхяагууд ургана, 
Олон янзын /трхяагууд.

Гол, горход урдана,
Гунзэгы у/тнууд байна. 
Найхан булагууд буръялна, 
П убэтэ Сэхиртээ ороно.

Газет шубууд ниидэлдэнэ:

Гулабхаа, хараасгай, ангар. 
Булта /тйхан гнубууд 
Байгаалиимнай шэмэг юм даа.

Доржиева Арюна,
5-дахи класс ай /гурагиш.

Хабар
Хуйтэн убэл унгэржэ, 
Халуун хабар ерэбэ.
Хухы гнубуун донгодожо, 
Хуугэд хухюутэй болобо. 
Ургы сэсэг ургажа,
У/ган хайлажа эхилбэ. 
Шубууд дулаан орон/юо

ерэжэ,
Шууялдан уургайгаа

барижа эхилбэд.

Минин нютаг
Минин нютаг /тйхан, 
Минии нютаг сэбэр.
Мунхэ /тйхан байгаалитай 
Минии нютаг Далахай.

Пайхан хада уулануудтай,
Пайхан сэсэгууд шэмэгтэй. 
Шубууд нютагтам ерэдэг 
Шууян, итаян ниидэдэг.

Сэбэр у/тн урдадаг,
Сэхир гэжэ нэрэтэй.
Минии турэ/гэн нютаг юм 
Минии тоонто Далахай. 

Цыремпилова Юмжина, 
6-дахи класс ай /гурагта.

Шатар наадан
Угэнь X. Галсановагай 

Хугжэмынь Р. Бурхиевай

Х эр y rh aa  хэлсэдэг, 
Х энэйш  мэдэйээр

унэн даа,
Ш амай, нам ай

хугжввйэн 
Ш атар  наадан

йонин даа.

Дабталга:
Шах, шах, мат,
Шадаал haa -  пат,
Шах, шах, мат,
Ядаал haa -  пад. 2 дахин

Т архяа зубоор эрьюулэ, 
Т аба-арба тойруула. 
Н оён, бэреэ, морид, 
Тэргэ, тэмээн, хубууд.

Дабталга.
Х ара сагаан  хюлгэ 
Х эмгуй зохидоор

тааруулйан, 
Тэбхэр модон хабтагай 
Тэгш э тархиим

эрьюулээ.

Дабталга.

Гайхалтай йайхан 
нютагни

Хугжэмынь 
Владлен Пантаевай 

Угэнъ
Николай Шабаевай

У ндыйэн, тэнжэйэн
ню тагни

У глоонэй шуудэртэй
эмнилеээд, 

Н ам айгаа  угтабал,
йайхан даа, 

Н аарш аагаад , 
йэгш энхэй байнаб даа.

Дабталга:
Нааршаагаад, /гэгшэнхэй 

байнаб даа, 
Наада/ган, заахандаа,

нютагтаа. 
Абынгаа hyp га ала ар

ундыгввб,
Абынгаал алтанхан

/гургаалаар...

Гайхалтай йайхан
йэн ню тагни, 

Гам тайхан сэдьхэжэ
ябааб даа.

Залуугайм гулмэрхэн
хайада

Заайан юм замыем
нам хандаа.

Дабталга:
Заа/ган юм замыем

намхандаа 
Заахандаа наада/ган

нютагни.
Эжынгээ /гургаалаар

ундыгввб, 
Эжынгээл эрдэни

/гургаалаар...

О ндоохон ш арайтайл,
хайш ааб даа, 

О йлгохынш  аргагуйл
ню тагни... 

Н ам аалан  задархал
байхаш  даа 

Н айдам аар  худэрхэн
хубуутэйш.

Дабталга:
Найдамаар худэрхэн

хубуутэйш, 
Наада/ган заахандаа

нютагни.
Убгэдэй /гургаалаар

ундыгввб, 
Убгэдэйл гунзэгы

/гургаалаар...
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Нютагай х у д у  уд

Мунхэ дуранай гэрэл бадаргаагша
Буурашагуй домогтой буурал 

хангай Захааминйаа алдартай, 
солотой хубууд басагад олон га- 
раа гэхэдэ, ушеешье дээгуур нэ- 
рэтэй, солотой хурьгэд бэринууд 
хэды олон гээшэб!

«Заяан холын аялга» гэжэ 
Захаамин тухай Буряадай жэр- 
гэмэл Дондог Улзытуев дэмы 
бэшээгуй даа. Юундэб гэхэдэ, 
хурьгэн боложо ерэЬэи ира- 
гуу шулэгшэ хубуун йонор 
ухаагаараа, сэдьхэл бодоло- 
ороо ямар нютагта ерэЬэнээ 
ойлгойон байна. Уран, нарин 
дархашуулые, найрагшадые, 
зураашадые, дуушад хатарша- 
дые, ангуушад, ажалшад, мал- 
шадые, адуушад, хонишодые, 
эрэлхэг баатарнуудые, арюун 
сэбэр дангинанарые, хатан 
Ьайхап эжынэрнуудые, булад 
хатуу эсэгэнэрые энэ дэлхэйдэ 
хумуужуулйэн Хангай ехэ дай- 
да ха юм.

Мунее уулын ундэрйоо зая- 
атай ирагуу найрагша Амга- 
лан Будаев тухай тобшохоно- 
ор хеерэе.

Уняар манан дэнзэтэй 
Уулын гиэмэг гуулэИэн,
Улад зоной жаргалтай 
Утаата уняарта нютагтай 
Уран шулэгшэ, ирагуу най

рагша Амгалан Будаев захын 
аймаг Захааминай уняарта 
Ьайхап Утаата нютагта турэжэ 
упдыЬэп гэжэ мэдээжэ. Энэл 
мунхэ сагаан йарьдагай хор- 
мойдо энэ дэлхэйе хаймадан 
ундыжэ, туруушынгээ ирагуу 
мурнуудые Римма Пагбаев- 
на Дымбрылова багшатаяа 
пайруулЬап гэжэ тэмдэглэе. 
Урагшаа йанаатай, урма зо- 
ригтой багшынгаа бэлигтэй 
шабияа бухы урилдаанууд- 
та хабаадуулхада, туруу hyy-

ринуудые абажа урмашуулдаг 
Нэп. Тиигэжэ Амгалан Будаев 
Буряад Уласай олимпиадада 
шалгаржа, багшанарай дээдэ 
йургуулнда шалгалтагуйгеер 
орожо hypaa юм.

Эндэ Ьуража ябахадаа, 
залуу уран зохёолшо шу- 
лэгуудэйнгээ суглуулбари 
ном болгожо, «Мунхэ сага
ан йарьдагтахи минии нютаг 
Утаата» гэжэ нэрэтэйгээр 1997 
ондо гаргуулаа. Тиигээд лэ 
Ородой холбоото уласай уран 
зохёолшодой хуралдаанда Ал
тай ошожо хабаадаад, залуу 
уран зохёолшо гуулэжэ, Уран 
зохёолшодой холбоондо эгээл 
залуу гэшуун боложо абтаа бэ- 
лэй.

Иигэжэ дали жэгуур ур- 
i ahan Амгалан удаа дараалан 
«Оронгодойн долгий» (1998), 
«Мунхэ дуранай гэрэл» (1999) 
гэжэ номуудаа хэблуулээ. Тэ- 
рэл уедэ Америкын Холбоо
то Штадуудай сэтгуулнуудтэ 
ород, буряад, англи хэлэнууд 
дээрэ олон зохёолнуудынь хэ- 
блэгдээ Нэп.

Тэрэ гэйээр Амгалан Алек
сандрович талаан бэлигээ 
улам хугжеежэ, турэл нютагаа, 
гурэЬэп эжыгээ, туруу багшаяа 
мап ахаЬаа гадна, мунхэ дуран 
тухай уран гиулэгуудэйнгээ олон 
согсолборинуудые гаргуулаа. 
Тэрэнэй шулэгууд эдиршуулэй 
омог, огсом зан харуулжа, за
луу хубууд, басагадай уян сэдь- 
хэлэй хубшэргэй уяруулжа, 
упдэЬэп буряад хэлэеэ хугжеен 
йалбаруулха ухаан бодолдонь 
шэнэ хусэ нэмээнэ.

Пуулэй уедэ Амгалан Бу
даев упдэЬэп хэлэеэ хугжеохэ 
хэрэгтэ хам оролсобо. Тэрэ 
бурханай ном судар, маани

мэгзэм буряадаараа уншая 
гэжэ лама багшанарые уря- 
ална. «Этш элЬээ» эхилээд лэ, 
«Доржо-Жодбо», «Найман 
гэгээн», «Алтай гэрэл» болон 
олон номууд буряадаар бии ха 
юм. У ш ее олон номууд хуу- 
шан монгол хэлэн дээрэ бии.

Амгалан Будаевай шулэгууд

Эсэгын нэрэ
Эсэгэмни багадам

намайгаа ор.хёо. 
Сэдъхэлдээ мартаагуй

байжа болоо... 
Эсэгын кургаал нагасам угвв, 
Агта мориной дурввдэ

хургвв...
Элдин Бэлшэрэй хода уулые 
Эсэгэмни гэжэ нэрлээ Иэм. 
Хашалгуй гиугы туглвврнъ

наадажа,
Харгантынгаа долги гиагнан 

тэнжээ Иэм.
Эсэгын нэрэ абаИан дайдамни 
Эрхэхэн намаяа дуушан

болгоо.
Хари гаю рта ябахадам

харалсажа,
Харижа ерэхыем хулеэн

байгшал.
Унэнтэ Иургаал

мартагдадаггуй юм даа, 
Ургэхэб ухибуудээ воров

хожомынъ.
Худввгэй Иэбшээ Иалхи

шагнажа,
Хумууни зурхэнэй гиулэг

дэлгэхэб.
Эсэгын нэрээр дэлхэйе

гаталжа,
Энеэхэ, уйдахашъе

саг байха... 
Yinn Иайхан дураяа

олоходоо,
Унтаршагуй гал гуламтаяа 

бадаруулхаб. 
(Тргэлжэлынь 6-да.хч нюурта ).
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Захяа
Дурлакан зурхвврни наадаа

кати,
Зурагас гэкэн сахилгаа

элъгээхэб.
Ехэрхуу омог зангыешни 
Номгоруулжа каатуулан

орхихоб.
Хвв хара уулэдые дуудаад, 
Хатажа гандакан гспарые 
Шэдитэ бороогоор укалаад, 
Сэсэг набит калбаруулхаб. 
Халуун зурхэнэйш нюусые 
Хунхинэкэн тэнгэреэр

сошоогоод,
Дундаршагуй хэшэг мэтээр 
Дуранай опте бадаруулхаб.

Эжымни, хулисыш!
Оръёл ундэр шулуута

каръдагаа,
Уулакаанъ буукан тунгалаг 

горхоёо,
Хадакаанъ кэбшээлкэн

сэбэр агаараа 
Холын гаю рта аргагуй

канатов б -  
Хайрата эжымни,

намайгаа хулисыш! 
Хабартаа калбараа хвврхэн 

ургыгаа,
Хсшлан урдаа

Харгантынгаа голые, 
Хулеэжэ куудаг хуршынгвв 

басагые
Хуринхэн зурхэндвв аргагуи 

канатов б -  
Хайрата эжымни,

намайгаа хулисыш! 
Бурханай угэкэн заяан

соохоно
Буряад, ород басагадсшр

шууян,
Торгон мэтээр толоржо

ябатараа,
Толгойгоо эръен,

твврикэнвв ойлгооб - 
Хайрата эжымни,

намайгаа хулисыш! 
Дуунайм эхин Байсакаа

эхитэй,
Буряад, ород басагадсш

магтан,

Дуулажа бултыень барахсш 
болишооб,

Сэдъхэл зурхэнэйм дуранай
охин -

Эжымни, намайгаа
хулисэхэ каа, хулисыш!

Инагтаа
Ногоон дэбисхэр

юртэмсэтэеэ 
Элъгэлэн шамаяа тэбэринэб. 
Уулын тургэн кэбшээнтэй 
Урилдажа шамаяа тааланаб. 
Хангай холо нютагта 
Хайрата шамаяа канашоод, 
Наранай элшээр энгэртэш 
Нааданалби, ойлгоно гуш,

инагни?
Хуръкэтэ энэ юртэмсын 
Харагдахагуй холо

байгаашъе каанъ, 
Шарын то ловр дутэлжэ, 
Шайхан шарайеш элъбэнэб. 
Бурэнхы куни сугларжа 
Бввгнэркэн уулэдые намнаад, 
Огторгойн тоолошогуй

мутэдые
Одхон гансадсш бэлэглэнэб. 
Налгай зуудэн нойрыеш 
Сахюусадни харуукалжа

хононо,
Сансарын орондо ушаркан 
Наканайм ганса амарагни.

Мейкон харахан нюдэдкввш 
Мунгэн шуудэр дукалба. 
Харгы замда гарахадам, 
Хахасажа яданаш, инагни. 
Минин зурхэн дошхорно, 
Сэдъхэлни воров уйлана. 
Урихан ганса инагни,
Яаран тургэн бусахалби. 
Дуранайм кайхан сэсэг 
Досоомни калбаран байхал. 
Сэдъхэл, зурхэн, бодолни 
Тэбэрин шамаяа хонохол.

Унгиэркэн гулабхаа шубуундал 
Уелкэн нухэргуй улэшоо губ? 
Via на.vca намаяа дуудаа кааш, 
Ниидээд шамдаа ошохо кэм. 
Кремлиин хубуунтэй

ушараашъе каа,

Хаа-яа намдсю хонходоорой, 
Хайрата шамаяа дурдажа, 
Хулеэжэл куухаб, инагни.

Харзын булаг уйдуулха 
Хайрата дуунай эхинби. 
Хангай тайга шууюулха 
Хуйхэр угын шуурганби.
Хун зоноо баясуулха 
Буряад угын аялганъби.
Ганс ал шамай магтаха 
Байгалай нэгэ долгинби. 
Мунгэн одоор сээжэдэш 
Орожо узэкэн наранби. 
Хатуу, даруу зангыеш 
Хаража ябакан каралби.

Хоёр харахан нюдвврвв 
Хи за ар ороноо шэртэнэш. 
Нюдэнэй харасын

унтараагуйдэ 
Нэгэтэ намай хараха гуш? 
Хоёр улсшн гараарсш 
Ногоон сайгаа шананаш. 
Хвврэн дахинаа бусалхаданъ, 
Номгон шамтаяа сайлаха губ?

ХЭаруул дурыем дэлгэруулкэн 
Шанхай талын сэсэг гуш? 
Залуу намаяа жаргуулкан 
Заяанай ганса мушэн гут? 
Хээрэ талаар сэсэглэдэг 
Тоолошогуй хубшын

ургамалай 
Хэдышъе домтой байгааш каа, 
Танихал хум даа шамайгаа. 
Бурхэг болошоо досоомни, -  
Бури нараншъе гараагуй. 
Харанхы манан хоолой соом 
Ханимни болоод ябанал даа. 
Ушармаар нухэдэй

олоншъе каа, 
Урихан шамаяа мартанагуйб. 
Уулын кахюукадай

шангашъе каа, 
Урижа шамай дууданагуйб. 
Юртэмсын угэкэн

та бису ура ар 
Гансал шамай золгоо хум. 
Шубуундал дэгдэшоо

дурамни -  
Уурхайгаа эръехэгуй юм гу? 

Сэнгэ РИНЧИНОВ
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Ажал, хэрэг дэмжэ11эн уреэлэй угэнууд
Далын мяха угэхэдэ

хэлэхэ угэ:
Дала хурэпгэрвв 
Дала хубаажа эдие.

Унакан мориншни
жороо болог, 

Уна г а дааганшни
хурдан болог, 

Ухаа бодолшни
кэргэг болог.

Тээеы хэхэдэ:
Хурьганай iioohon хурга

зузаан,
Тулгын ноокон moo зузаан, 
Далан гэрэй буреэкэн болог, 
Далай ламын жабдан

болог.

Пэеышни 
Якандал хапгуу,
Сакандал сагаан болуужан.
Тумэнэй эдэй гол

кайхан боложо, 
Турэкэн бэе мунхэ

болпгогой!

Хун шэнги сагаан,
Дун шэнги хапгуу,
Хуйгуй хурдан,
Налхигуй кайхан болпгогой!

Hooho кабажа 
байхада:

На бака/г нооконшни 
Набаакаа калбараг, 
Wanakan бухэншни 
Сэдъхэлкээ бупгэг.
Нооконшни уулын шэнээн, 
Дэбдихэршни дэлхэйн

шэнээн
Боложо байхань болпгогой.

Набаашни шандаакапгай
боложо,

Набок а н нооконшни
упгакан болог. 

Дэлхэйн шэнээн

дэбдихэрпгэй боло, 
Уулын шэнээн ноокопгой

боло.

На ба а гай узуурынь
калбаржа байг, 

Пайн муу хоёрынь
илгаржа байг.

Найпмахада:
Бурхан уршвв!

Бупгын шэнээн кахал урга.

Пун далайн уканкаа уу, 
Пумбэр уулын убкэнквв

эди.

Хони хайшалжа 
байхадаа:

Хайгиын хурсада 
Хайшалуулкан хонид 
Мянга пгумэ хурэжэ байг!

Тоонь булса хурэжэ, 
Тоокониинъ огпгоргой

хурэжэ байг!

Хайшашни хурса болог, 
Хэнзэшни арьбан болог!

Буу/гап айлда сайн 
бусалхада:

Бусалкан сайшни 
Бурам болог!
Буукан айлнай 
Баян болог!

Ухибуу мансылжа 
байхада орожо ерэбэл:

Мансылжа байгаа 
Манпгагаршни 
Упгакандал голпгой болог! 
Мааража байгаа

хонидшни 
Мянга пгумэ хурэг!

Сагаалганай уедэ:
Сагаан караар 
Буурал жэл морилжо, 
Буянпгай жэл ерэжэ,
Убгэн жэл морилжо,

Улзыпгэй жэл ерэжэ, 
Баясхаланпгай

шэнэлэлсэкэнэй 
Бэлгэ айладхаяа!

Дааган даланпгай,
Буруун булшанпгай,
Ондо кайн,

пгарган оробо гупг?

Ypi/еэ пганихагуй унэр, 
Уреэгээ пганихагуй

баян болоорой!

Аяншанда хэлэхэ угэ:
Хода мэпгэ эдынь олзопгой, 
Хайр мэпгэ мунгэниинь

олзопгой,
Аян зввлэн,
Айша хундэпгэй ябаарай.

Ухибуудэй хуйкэ
асууха угэ:

Буга намнагша гу?
Булга зуйгшэ гу?

Унеэ каажа байхада:
Паакан кун каба дуурэг,
На пока н хэрэг канакаар

бупгэг.

Ухибуу дэй дэгэл 
милааха юрввл:

Урда хормой дээрэшни 
Унага дааган гэшхэг. 
Хойпго хормой дээрэшни 
Хони хурьгад харайлдаг. 
Допгоодо хормой дээрэшни 
Токо ввхэн няалдаг.

Тоокон бу халдаг -  
Ток он халдаг.

Эдэй кайниие мурпгвв, 
Эрдэмэй кайниие сээжэдээ.

Эдынь хэбэрэг,
Эзэниинь мунхэ.
Энээнкээ у лам кайниие 
Эдлэжэ ябаарай.

Свёл, ру
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Захааминай аймагай 90 жэлэй ой до

Далахайн уран бэрхэ дархашуул
Урда carhaa хойшо ма- 

най нютагта ажалша бэрхэ 
уран дархашуул олон байгаа. 
М одоор, тумэреер гэр бай- 
рын хэрэгсэлнуудые, ажалай 
зэр зэмсэгуудые дархалжа, 
нютагайнгаа зондо туйатай 
баййан юм. Тумэреер, мо
доор хэгдэйэн элдэб янзын 
хэрэгсэлнууд арад зоной 
ажайуудалда алишье сагта хэ- 
рэгтэй байгаа.

Тумэршэ, мунгэшэ 
дархашуул

Нютагтамнай «Ш арма 
дархан» гэжэ алдаршайан, 
уран бэрхэ тумэршэ дархан 
Сосорой Шарма арад зондоо 
туйатай дархан байгаа. Ш ар
ма дарханай бутээйэн йухэ, 
тулга, яндан (зууха), хайша, 
хабшаг айлнуудта шухала хэ- 
рэгтэй баййан. «Ш арма дар
хан хэЬэп юмээ» гэжэ убгэд 
хугшэд хеерэлдэжэ йуудаг 
йэн.

Дашапилов Гуражаб гэжэ 
суутай дархан мориной таха, 
хадаайа дархалжа, «Ула- 
ан-Далахай» колхозойнгоо 
ажалда хэрэглэдэг моридые 
тахалжа, туха сулеегуй ажал- 
лажа байдаг юм йэн. Худее 
ажахын зэмсэгуудые, оньйото 
хэрэгсэлнуудые бэрхээр
зайадаг байгаа. Хабарай та- 
рилгын эхилхэдэ, убЬэ хуря- 
алга, таряа хуряалга болохо
до, плуг борнойнууд, косилка 
граблинууд, жатка, молотил
ка саг болзортоо зайагдаад, 
угле© муноо хэрэглэгдэхээр 
бэлэн болошоод байдаг йэн.

Гуражаб дархан модон 
тэргын моорнуудые тумэреер 
сухэлхэдоо шадамар бай
гаа. Х абтагар ута тумэр

тухэреэн болгожо нугала- 
ад, хоёр узуурнуудыень хол- 
божо, халуун гал соо хээд, 
уйанай элйээр хушаад, арйан 
хооргоор улеэлгэжэ шэрээ- 
дэг йэн. Хоёр узу урну удынь 
элйэтэй халуун гал соо хайла- 
жа, бэе бэендээ тайа няалда- 
шадаг байгаа. Муноонэй зайн 
галаар гагнайанда орходоо 
йураггуй бэхи баййан юм. 
Залгаань хаана байнаб гэжэ 
илгаруулхын аргагуй, нэгэ 
жэгдэ байдаг йэн.

Тиигээд шэнэйэн модоной 
хатуу холтойо галдажа, туудэг 
шатаагаад, тумэр сухэеэ шад 
улаан болоторнь халаагаад, 
ута эшэтэй улирбэнуудээр 
дурбэн хун хабшажа, тэр- 
гынгээ моортэ углаад, хуйтэн 
уйа адхажа хургэдэг байгаа. 
Ш ад улаан тумэр сухэ уйан 
соо тургэн хурэхэдоо агшажа, 
тэргын моор тайа адхаад бай- 
шадаг йэн. Тиимэ бухэ нтпна- 
тай тэргэнууд ашаа шэрэхэдэ 
шухала хэрэгтэй байгаа. Ти- 
игэжэ Гуражаб дархан кол
хозойнгоо ажалда оорынгоо 
хубиие оруулжа баййан юм.

Дымпилов (Буурал) Бад- 
ма-дайнай болон ажалай 
ветеран, тумэршэ, мунгэшэ 
дархан байгаа. Мунгоор 
эхэнэрнуудэй зуудхэлнуудые 
улгуур, гуу, хонтуул, дэгэ- 
лэй тобшонуудые (шагтану- 
удые), эрэшуулэй хэтэ, ху- 
тага, бэлэ, мунгэн трубка, 
гаайанай йоёо, тоншуурга 
уран гоёор бутээдэг баййан. 
Мун байа мориной эмээл то- 
ногой гоёлтонуудые, хазаа- 
рай мунгэн боолтонуудые, та- 
буудые, тоборюулгануудые, 
жэншэнуудые дархалдаг йэн.

Буурал Бадмын хэйэн хай

ша, хабшаг, хурабша, элюур, 
монгол суурга нютагаймнай 
айлнууд хэрэглэжэ байгаа. 
Бадма дархан 5-6 дабхар ааг- 
тай томо хэтэбшэ суургануу- 
дые дархалдаг байба. Тиимэ 
суургануудаар колхозой ам- 
баар, сарайнууд суургалаатай 
байдаг йэн.

Эсэгын дайнай эхилхын 
урда Бадма дархан Дээдэ 
Бургалтайда нуужэ ошоод, 
Гуляев Ж амса гэжэ Тунхэнэй 
айлтай хуршэ йуудаг байгаа. 
А рбаад гаран жэл соо Бур- 
галтайн МТС-тэ дархалжа, 
худо© ажахын оньйото зэбсэг 
зайадаг, аймаг соогоо суутай, 
бэрхэ дархан байгаа.

Табяад ондо Городогто 
нуужэ ерээд, РМЗ-дэ олон жэл 
соо амжалтатай дархалйан 
байна. Ринчин гэжэ хани 
нухэртэеэ 8 ухибуудые хумуу- 
жуулжэ, ажалда йургажа, хул 
дээрэнь ундылгэйэн юм. Бад
мын ухибуудынь бултадаа гу- 
рим журамтай, ажалша бэрхэ 
хунууд болойон юм. Эгээ ехэ 
Гуржаб хубууниинь эсэгын- 
гээ ажалай оньйо шудалжа, 
бэрхэ дархан (токарь) болоо 
йэн. Зэдын аймагай Борьёо- 
гой МТС-тэ бухы найаараа 
ажаллажа, Коммунис ажалай 
ударник, ара талын ажалай 
ветеран гэжэ хундэтэй баййан 
юм. «1941-1945 онуудай Эсэгэ 
ороноо хамгаалгын Агууе- 
хэ дайнай уедэ шэн габьяата 
ажалай тулоо», «Ажалай ве
теран» болон бусад юбилей- 
нэ медальнуудаар, магтаалай 
грамотануудаар шагнагдайан 
байгаа.

Жалсараев Гуражаб (Ша- 
раб дархан) -  дайнай бо
лон ажалай ветеран, 1944
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ондо сэрэгэй албанЬаа бу- 
сажа ерээд, нютагайнгаа 
«Улаан-Далахай» колхоздо 
тумэршэ дарханаар ажалла- 
жа, наЬанайнгаа амаралтада 
гараЬан юм. М ориной таха, 
хадааЬа дархалжа, колхозой 
болон ангуушадай моридые 
тахалдаг, косилка, грабли- 
нуудые заЬахадаа бэрхэ, дуй 
дуршэлтэй байгаа. Сагаан 
мунгеер бэЬэлиг, бугааг, 
Ьиихэнуудые уран гоёор дар- 
халдаг Ьэн. Гэрэй хэрэгсэл- 
нуудые: Ьунэй сепаратор, оёл- 
гын машина, мотоцикл, часы 
заЬажа, нютагайнгаа айл 
зондо туЬатай байЬан юм. 
Хани нухэр Даритай хоюулан 
Валя, П ана, Даш ама гурбан 
басагадые ургэжэ, наЬанайнь 
ажабайдал зохёожо табиЬан 
байна. Ашанар, гушанарынь 
МульЬэтэ голой Ехэ-Даба- 
анда байра Ьуури тухеэрээд, 
ухэр малая олошоруулжа, 
баян Ьуудалтай, урагшатай 
Ьайпаар ажаллажа байдаг юм 
даа. Эгээ бага басаганиинь 
Даш ама медсестрагаар ажал
лажа, амаралтадаа гараа Ьэн.

Цыренов Жаб абгай баЬал 
тумэршэ дархан байЬан юм. 
Нэхээшхэ дарханай тоног 
зэбсэгуудые кузница соогоо 
зохёожо табяад, шудэрэй 
тумэр гэнжэ гагнадаг, таха, 
хадааЬа дархалжа, малшадай 
моридые тахалдаг байгаа.

Ж аб абгай 1942 ондо Эсэ- 
гын дайнда ошоод, нютагаа 
бусажа ерээгуй юм. 1943 оной 
январиин 6-да Ленинградска 
областиин Кировскэ тумэр 
замай М алашуйка станци- 
ие фашистнуудЬаа сулоолхэ 
байлдаан соо дайсанай 
Ьомондо дайрагдажа, ами 
наЬаяа Эхэ орондоо угэЬэн 
байна. Ж аб абгайн хубуун 
Сэмжэд 1942 оной мартын 
10-да Улаан Армиин сэрэгтэ 
татагдаЬан юм. Ш этэ хотодо

залуу сэрэгшын гурбан Ьарын 
Ьургуули хэЬэнэй Ьуулээр, 
июниин 12-то Сталинградска 
фронтдо ябуулагдажа, дай- 
най тал дулэн соогуур байл- 
даанда ороЬон байгаа.

Сталинградые хархис дай- 
санЬаа сулеелЬэнэй Ьуулээр 
Ростов-на-Дону, Днепропет
ровск хотонуудые сулее- 
лэлсее. 1944 оной январь 
Ьарада Запорожско облас- 
тиин Алексеевкэ хуторые 
сулоолхэ дайн байлдаануудта 
дайсанай снарядай тэЬэрхэдэ, 
баатарай ухэлеер унаЬан 
байна. Ж аб абгайн Буда, Ва
силий хубуудынь Борьёогой 
совхоздо хонишоноор ажал
лажа, амаралтада гараа.

Модошо дархашуул
Модошо дархан Лабаанай 

Самбу нютаг зоной захилаар 
хайрсаг, абдар, шкаф, шэрээ 
дархалдаг байЬан юм. Хорло, 
улзытэ, зэндэ угалзануудые 
зураЬан, юндэн хээтэй, хара 
эреэн луу зураЬан шкаф, та- 
хилай шэрээнуудые, бурханай 
гунгарбаануудые дархалжа, 
ню тагайнгаа зоной магтаал- 
да хуртэдэг буянтай байгаа. 
Самбу дархан хуушан мон
гол узэг бэшэг Ьайн мэдэдэг, 
монгол дээрэ барлагдаЬан 
«Ульгэрэй далай» болон бу- 
сад зохёолнуудые уншажа, 
ерэЬэн, ороЬон хунуудтэ 
хеерэжэ, хугтэй зугаатай 
Ьуудаг юм Ьэн.

Самбу дарханай хубуун 
Балданов Цыбикжаб дайнай, 
ажалай ветеран, эсэгэдээ адли 
ехэ хееруу, шогтой хухюутэй 
хун байгаа. М аксар нухэртэеэ 
Фёдор хубуугээ ургэжэ, хул 
дээрэнь гаргажа табиЬан 
байна. Балданов Фёдорой 
ухибуудынь нютагтаа ажал
лажа байдаг юм.

Модошо дархашуул Папа
ев Ринчин Жапов Буда хоёр

сонхын рама, стама, гэрэй 
уудэ дархалдаг байгаа. 1935- 
36 онуудаар Папаев Ринчин 
Джидастройн барилгада 
худэлжэ, зеелэн сагаан мо- 
доор нарин ажал, гэрэй уудэ, 
колодо, сонхын рамануудые 
дархалдаг байЬан. Ринчинэй 
хубуун Жалсан эсэгынгээ 
харгыгаар ябажа, модошо 
дархан болоо Ьэн даа.

Ж апов Буда Банзаракцаев 
Буда хоёр ГородогЬоо ерэЬэн 
Яшка гэжэ ород дархантай 
сугтаа 1939-40 онуудта Да- 
баатын эхин Ьургуулиин ба
рилгада ябажа, дотор талын 
тухеэрэлгэ хэжэ дуургэЬэн 
байгаа. 1940 оной сентябриин 
1-дэ Дабаатын Ьургуули анха 
туруун хэшээлнуудээ эхилЬэн 
туухэтэй юм.

Банзаракцаев Буда мо
дой тэргэнуудые дархалдаг 
байЬан. Тэргын xyha бэл- 
дэжэ, гурбан жэл соо шэлэ- 
тэрынь хатаадаг Ьэн. Хан- 
хинатар хаташаЬан xyhaap 
тэргын Ьэрбээнуудые заЬажа, 
хуушан бэхи турбиизэдэ 
Ьуулгаад, тухэреэн хуреэень 
угладаг байгаа. Тиигээд Гу- 
ражаб дархантай ттптнын 
тумэреер сухэлжэ, бата бэхи 
меернуудые хэдэг юм Ьэн. 
Тиимэ тэргэнууд колхозой 
ажалда, тулеэ залЬа, убЬэ 
хулЬа, таряа талха шэрэхэдэ, 
шухала хэрэгтэй байЬан.

Самбилай Гэндэн (Прен- 
глэй) хуЬанай монсогор ул- 
хануудаар агнуурида, хээрэ 
газарта абажа ябахада бэхи 
модон аяга, шанага хэдэг 
байба. ХуЬанай уйЬеер то- 
мошье, багашье туйсэнуудые 
хэжэ, айл зондоо тараажа 
угэдэг байгаа. ХуЬан модо- 
ор эмээлнуудые хээд, ула
ан шэрээр шэрдээд, ханда- 
гайн, бугын яЬан эбэрнуудые 
хюреедэжэ, буургэнуудыень 

(Ургэлжэлынь 10-да.хч нюурта ).



Юнюур «Ажалай туг» 2017 оной февралиин 10

(Ургэлжэл).
сагаан яйаар хяазалдаг 
баййан юм.

Гэндэн дархан нютагайн- 
гаа хада уулада зальбардаг, 
хун зоной гуйлтаар сэржэм 
ургэдэг байгаа. Хушатын- 
гаа тээбиие тахихаяа гараад, 
сэржэмээ ургеед, шаажан ая- 
гаяа шэнэйэнэй орой дээгуур 
шэдэхэдэнь, бутарангуй га- 
зарта унадаг байба. Халуун 
гал дээрэ долоон тамгын то- 
гоон соо парш аганатар бу- 
салжа байhап зеехэй улаан 
гараараа худхажа, сугларйан 
хун зониие гайхуулдаг бай
гаа. Гэндэнэй Даша-Ж амса 
Гарма хоёр хубуудынь орон 
ууладаа сэржэмээ ургэдэг 
болойон юм. Дымбрыл гэжэ 
хубууниинь Эсэгын дайнйаа 
бусажа ерээгуй йэн.

Модошо дархан Цыренов 
Лубсан зеелэн сагаан модоор 
стол, стул, торхо, бэлмэр зо- 
хидоор дархалдаг, илангаяа 
ш ара тойоной боошхонуудые 
яб байсар хэхэдээ угаа бэрхэ 
баййан юм. Боошхын хаб- 
йануудые харуулдажа, хайла- 
йан ш ара тойоной гоожожо 
гарахагуйгеер зуйгеед, тумэр 
сухеер сухэлжэ ябталдаг, 
оёор, хабхагуудыень тттппг 
гарахагуйгеер тааруулжа хо- 
ноодог йэн. Тиимэ торхонууд 
соо шара тойо хэжэ, Сахирта 
абаашадаг, заготконтородо 
тушаадаг байгаа.

Доржиев Будажаб ай- 
хабтар тургэн габшагай, 
ажал худэлмэридэ оролдо- 
сотой дархан байгаа. Бухы 
найаараа колхозой ажалда 
ябажа дадашайан, гал согтой- 
гоор ажалладаг йэн. Убэлэй 
богонихон удэр йухеер саб- 
шажа, 5-6 куб.метр шажан 
тулеэ бэлдэжэрхихэ шандаайа 
шангатай баййан юм.

Будажаб жэл бури Дунда- 
Убэлзеендэ убйэшэдэй звено

толгойлжо, бригадир ябадаг 
юм йэн. Убйэ сабшахадаа, 
хэндэшье хусэгдэхэгуй, хур- 
дан байгаа. Хажуураа тургэ 
тургэн далайгаад, бусад ха- 
жууршадай мурнуудээ тэгнэ- 
жэ ябахадань, Будажаб муре© 
хусоожэ дуургээд, шэнэ муртэ 
орошодог йэн. 2-3 морёор бу
хал шэруулээд, найман-арбан 
дээрэхи сомоо саг зуура бод- 
хоожорхидог юм йэн.

Убэлэй сагта убйэ тулеэгээ 
шэрэхэ шаргануудые шуран 
бэрхээр дархалдаг байгаа. 
Зундаа 50-60 сагаан хуйануу- 
дые бэлдэжэ, шаргын ургэ- 
нуудые матажа хатаагаад, 
убэл болоходо, 20-30 ш арга
нуудые дархалжа, фермэнууд, 
гууртэнууд дээгуур тараажа 
угэдэг байгаа.

Будажабай Валерий, Рин- 
чин, Ольга, Степан, Бадма, 
Вера ухибуудынь байал ажал- 
ша бэрхэ хунууд болойон бай- 
на.

Дайнай, ажалай ветерану- 
уд Гончиков Рипчип, Будаев
Хандажаб дархашуул мунее 
уеын мебельнуудые дархал
даг байгаа. Гончиков Р.Ш. 
1943 ондо Эсэгын дайнйаа 
бусажа ерээд, Сахирай пром- 
комбинадта модошо дархана- 
ар ажаллаа. Залуу найандаа 
Ринчин солбон габшагай ба- 
рилдааша хун байгаа. Жэл 
бури зунай найр дээрэ бухэ 
барилдаашадые илажа, до- 
лоо дахин аймагай чемпион 
болойон алдар солотой юм.

1950-яад онуудаар «Улаан- 
Далахай» колхоздо полевод 
бригадираар ажаллажа бай
гаа. Ажалайнгаа йуулээр аб- 
дар, шкаф, комод дархалдаг; 
сабхи, бурка гуталнуудые зо- 
хидоор оёдог йэн.

Будаев Хандажаб 1947 
ондо сэрэгэй албанйаа ерээд, 
ню тагайнгаа колхоздо ажал
лажа, гэр байрын барилгада

ябадаг байгаа. Сонхын рама, 
колодо, гэрэй уудэ, таг (бу
фет) дархалдаг йэн.

Аюшын Раднаагай (Ман- 
тааханай) 4-дэхи хубуун 
(Ж апов Будын аха) Луб- 
сандаша («Оёдолшо лама» 
гэжэ алдаршайан) Санагын 
дасанда байжа, ламанарай 
хубсайа банзал, орхимжо, дэ- 
гэл, шанам малгай, лувууза 
оёдог баййан юм. 1937 ондо 
хамалганда ошоод, Эрхуугэй 
областиин Черемхово хото- 
до оёдолой фабрикада арба 
гаран жэл ажаллаад, ород 
хубсайануудые оёдог мэргэ- 
жэлтэй болоо йэн. 1950-яад 
оноор Городогто ерээд, оёдо
лой мастерскойдо эрэшуулэй 
болон эхэнэрнуудэй костюм, 
пальто, фуражка, кепкэ мал- 
гайнуудые оёдог баййан юм.

1932 ондо нютагайм- 
най шударгы бэрхэ хунууд 
анха туруушын хамтын ажа- 
хы «Улаан-Далахай» колхоз 
байгуулйан туухэтэй юм. Кол
хозой туруушын туруулэгшээр 
нютаг соогоо хундэтэй мо
дошо дархан Лубсан Цыре
нов йунгагдаа йэн. Ажалша 
бэрхэ уран дархашуул кол
хозой гэшууд боложо, шэнэ 
ажайуудал зохёожо, хамтадаа 
ажалаа хэдэг болоо йэн даа. 
Модошо дархашуул, барилга- 
шад нютаг соогоо клуб, бани, 
йургуулннн байшан, фельд- 
шерскэ пунктын байра, ко
нюшня, малай байрануудые 
бодхоойон байна.

Нютагаймнай уран дар
хашуул баатар зоригтойгоор 
фашис булимтарагшадтай 
дайлалдажа, Эхэ ороноо хам- 
гаалаа.

Хушэр хундэ, улэн хоойон 
сагта нютагайнгаа ажахые 
хугжеежэ, еейэдынгее хуби- 
тые оруулаа, унэн сэхээр, шу
даргы бэрхээр ажаллажа ябаа.

Содном-Жамса ЦЫРЕНОВ
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Г Ажабайдалай туухэкээ J

Морин Эрдэни
Бумбэрсэг дэлхэй дээрэ агууехэ гуухэи  

хэрэгууд морин хулэгэй хусеер хэгдэйэн туу- 
хэтэй, агууехэ солотой болойон хунууд хулэг 
мориной нюрган дээрэ Ьуужа суутай болойон 
гээшэ.

Богдо эзэн Чингис хаан, генералиссимус 
А. Суворов. Советскэ Союзай маршалнууд 
С. Буденный, К. Ворошилов гэгшэд мори
ной хусеер суута арми байгуулжа, хубисхалай 
тэмсэл илайан байна. Эсэгын дайнай илалтын 
парад хулеэн абахадаа Сахюур сагаан мореор 
маршал Г. Жуков Кремлиин Спасска башниин 
уудээр гаража, хурин хээр мори ynahan мар
шал К. Рокоссовскын парад бэлэн гэйэн ра
порт абаа бэлэй. Хулэг эрдэни хун турэлтэндэ 
ажал худэлмэридэнь, аза жаргалдань ямар ехэ 
гуha хургее гээшэб. Эртэ урда сагта бухы юу- 
мэн мориной ryhaap бутээгдэдэг байгаа. Хори 
буряадууд хулэг мориндоо найдажа, Петр хаа- 
ниие золгохоо холын замда гараа йэн. Монгол, 
буряад зон эртэ урда carhaa морин хулэгее 
магтадаг, хундэлдэг байhап, мунеешье тэрэ 
заншалаа алдаагуй. Угта арадаймнай хэтын 
хэтэйээ унажа ябаЬап хулэг алдартай, бурхан 
багшын тарни шэнгээйэн, булта зондо мэдээжэ 
болойон, эрхим азаргын унаган, сэсэн гуунэй 
урн, хулэг хурдан морин гэжэ магтадаг, хусэ 
шадалдань найдадаг байгаа.

Би хада уулата худее нютагтаа хун боложо, 
ажал худэлмэриеэ, аза жаргалаа ехэнхи хуби- 
инь мориной аша туйаар унгэргэйэн байнаб. 
Хулдэ орожо, ябажа эхилхэйээн захалаад мори
ной нюрган дээрэ найанаймни гурбанай хоёр 
хубинь унгэрее. Ганса миниишье бэшэ, бугэдэ 
худеегэй зоной, нютаг бухэндэ ажабайдалынь 
иимэл байха. Ухибуун найанйаан мори унажа 
ажал хэжэ йурааб, эмниг моридые йургажа, эл- 
дэб худее нютагай ажалда йургааб. Мориной 
абари зан, хусэ шадалыень ойлгожо, ажал хэжэ 
ехэхэн амжалтануудые туйлааб.

1956 ондо сэрэгэй албанйаа бусажа, турэл 
колхозойнгоо адуунай ажалда гурбан жэл 
худэлееб. Гурбан зуугаад, арбан гурбан азар- 
гатай адуу харадаг байгаабди. Тухэреэн жэл 
соо йуни бухэндэ манажа хонодог байгааб
ди. Убэлэйшье 35-40 градус хуйтэндэ адуугаа 
манажа хонохош, шонын добтолхойоо ехэл 
йэргэг байхаш, адуун йурэгее тойруулжа олон 
гал тулихэш, йуниндее ходо буудажа, буугай

абяа гаргахаш. Хэрбэеэ адуугаа шонодо эдюу- 
лээ йаа, оорое сэнгыень тулэхэш. Адуушанай 
салин бэшэ ажалшадйаа ехэ дээгуур байха, тэ- 
рээндэнь ехээр гойрхохош.

Сагаан-Бэлшэрэй адуушад гэжэ Бальжуров 
Дугар Гармаевич, Соктоев Шойжоб, би гээд 
гурбуулан байхабди. Дугар Гармаевич Эсэгын 
дайнда морин сэрэгтэ ябайан, Украинын газар 
дээгуур ехэнхидээ дайнда ябайан юм. Ажал- 
даа ехэ дуратай, «Коммунизм» колхозой эгээл 
бэрхэ адуушанай тоодо ородог, жэл бухэндэ 
гарзада оронгуй, ухэл угы унгэргэдэг йэн. Энэ 
хоёр нухэдтэй суг ажалда худэлжэ, ехэл юу- 
мэндэ йуража, ажалда шадалтай болойондоо 
баяртай ябагшаб. Жэшээнь, у бэлэй хуйтэндэ 
отог хайшан гэжэ абахаб, тала газарта хуурай 
тулеэ яажа бэлдэхэб, морео яажа эдеэлуулхэб, 
мориной эмээлтэй тоног ямар байхаб, мори ар- 
гамжажа йургахаб, ямар унталга абажа ябахаб 
гэхэйээ эхилээд олон юумэн байхал даа. Адуу 
яажа ургалхаб, хонолгын уедэ байгаалиин уда
рил ямар бэ, хонохо уедэ йурэг адуунай эдеэлхэ 
бэлшээри эгээн туруун олохо хэрэгтэй. Дугар 
Гармаевич агнуури хэхэдээ ехэ бэрхэ йэн. Ямар 
сагта ямар ан хаана байхаб, агнууриин газар, 
дабаануудые ехэ йайн мэдэхэ, ангай арйа яажа 
хатаахаб, мяхынь яажа эдлэхэб, хадалгахаб 
гэжэ йургаал заагша йэн. Ш онодо хоро занга, 
хабхаан табихадаа шадалтай. Адуу йаажа ай- 
раг хэдэг йэн. Айраг ехэл йэмуун унда юм. Бага 
Климентий хубууниинь мунее шулэг гоёор бэ- 

(Ургэлжэлынь 12-дохи нюурта).
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( Ургэлжэл ).
шэдэг юм. Эсэгынгээ унажа ябаЬап зээрдэ мори 
магтажа «Дугар Зээрдэ» гэжэ ехэ гое удхатай 
шулэг бэшэЬэн.

Тэрэ уедэ нютагай хуушан уултэрэй монгол 
адууд гэжэ бэеэр бага, хатуу арЬатай, удхэн 
пооЬотой адуу Нэп. Гансал тухэреэн жэл соо 
бэлшээриин ногоо хагдаар хооллодог, зэр- 
лигшэг зантай, дошхонууд байха, хуе даб гээд 
ойроо хургэхэгуй, Ьуул, дэлЬэниинь удхэн, 
шэруун байха. 1950-яад оноор «Коммунизм» 
колхоз мянгаЬаа холо дээшэ адуутай байгаа. 
500 толгой ажалай морид б ай h ап. 300-аад мо- 
рид мал ажал дээрэ байха, 200 толгой шаргаша 
морид тусхай байрада байха. Убэлдее убЬэп 
хоол дээрэ байха. Колхозой бухы ажал шарга 
тэргээр, мори шарнуудаар хэгдэдэг Нэп.

1958-оной март Наряда КПСС-эй ЦК-гай 
пленум унгэржэ, колхозууд мунгэ сангаар баян 
боложо, ооНэдышоо мунгеер худее ажахын 
машина, трактор, ажалай технике, ГСМ абажа 
шадаха шадалтай болоо гэжэ тоолоод, колхо
зой таряан ажахыда ажал хэдэг бай hап МТС- 
уудые угы болгоЬон байна. Энэ yehoo эхилжэ, 
СССР-эй гурэн соо мориной хусеер хэгдэдэг 
ажал бага боложо, адуун Ьурэгэй тоо толгой 
хорожо эхплНэп туухэтэй. Худее нютагуудта 
ехэнхидээ убНэ хуряалгын ажал морёор хэгдэ
дэг Нэп.

1970-аад оной эхеэр манай Санагын сов- 
хоздо 1800-аад толгой адуун байдаг Нэп. Энэ 
уедэ совхоз хамаг ажалаа трактор, машинаар 
хэдэг болонхой байгаа. Совхоз малай уултэр 
НаГгжаруулха ажал ехээр ябуулжа эхилбэ. Хо- 
лын нютагЬаа олон тоото калмык уултэрэй мал 
худалдан абтагдажа, малай байранууд, бэл
шээриин газар багадажа, адуун Нурэг хашаг- 
дажа, адуун Ьурэгэй байдал муудажа эхилээ. 
Зундаа хада уулатай Ьарьдагуудаар бэлшэдэг 
болобо, убэлдее зунай уедэ ухэр малай бэлтттэ- 
жэ хал сад Н ап бэлшээридэ байжа, убэлэй хундэ 
сагые унгэргэхэ баатай болоо. ЭнээнЬээ боло
жо хабартаа адуун Нурэг ехээр туража, даагад, 
хугшэн гуунууд олоор ухэдэг болобо. Иимэ 
ушарай болоходо совхозой дирекци адуунай

тоо толгойе усееруулхэ гэжэ шиидэбэ. Н юта
гай уултэрэй адууд хадаа бэеэр зааханууд, мя- 
ханай комбинадта тушаахада 150-160 кг мяхан 
гарадаг Ьэн.

1970 ондо минии колхоз-совхозуудые 
хутэлбэрилхэ кадрнуудые бэлдэхэ техникум 
дуургэжэ ерэхэдэ, намайе Зэдэ гол соо байдаг 
совхозой 4-дэхи отделениин эрхилэгшээр табяа 
Ьэн. Минии гол ажал Ьарлаг малай, адуунай, 
ажал болобо. 1971 онЬоо адуун ехээр хороогдо- 
жо эхилбэ. Адуун Ьурэгэй уултэр Ьайжаруулха 
программа табигдажа, 400-аад толгой 
гуунуудые улоожэ, хундэ ашаанай уултэрэй 
азарганууд табигдажа эхилбэ. Хоёр жэлэй тур- 
шада 18 азарга худалдан абтагдажа, томо уна- 
гад бии боложо эхилээ Ьэн. Адуушадай шэнэ 
байранууд баригдажа, Сагаан-Бэлшэртэ, Ун- 
тааханда, голой нуурта, Урда-Убэртэ адуушад 
буусануудтай болоо Ьэн. Эдэ нэрлэгдэЬэн буу- 
сануудта адуушад мунеешье байЬан зандаа. 
Энэ уултэр Ьайжаруулгын ажал совхозой аха- 
лагша зоотехник Б.Самбуев эрхилэгшэ Ьэн. Бу- 
ряадай скотпромой дарга М. Паршин ехэ туЬа 
хургэдэг Ьэн. Энэ дарга адуу уусхэхэдэ дуратай 
бэлэй.

1985 он болотор томо адуун урагшатай Ьайн 
удое. Адуун ажалда залуу уеын адуунай ажал 
Ьайн мэдэхэгуй хэнзэ адуушад орожо, тухэреэн 
жэлдэ хээрын бэлшээридэ ябадаг адуун Ьурэгэй 
хохидол эхилээ бэлэй, эзэгуй хаягдаЬан шэн- 
ги боложо адуунай гарза ехэхэн болоо. М а
най нютагай уларилда хундэ уултэрэй адуун 
тааранагуй гэЬэн ямаршье ундэЬэ баримтагуй 
асуудалнууд гараа.

ТиигэЬээр байтар хусэ ехэтэ СССР гурэн 
дурбэн зуг олон хизаар руу тиража, Ьандаржа, 
Санагын совхоз удхэжэ байЬан адуу малая 
ажалшадтаа тараагаа Ьэн. Муне© Санага ню- 
тагта адуун Ьурэг хомор болонхой. Доноев А., 
Соктоев С., Цыренов С., Дылыков А. гэгшэд 
олохон адуутай байЬан зандаа. Адуу уусхэхэдэ 
ехэ хундэ болонхой, талада ябаЬан адуунда 
хулгай ехэ болоно.

Санжа Банзаракцаев, 2007 он.
(Ургэлжэлынь удаадаш дугаарта).
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