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«Захааминай малшад -  нютагай баялиг»
Захааминай аймагта урда 

жэлйээ эхилжэ бэелуулэгДэжэ 
байдаг «Захааминай мал
шад -  нютагай баялиг» гэйэн
тусэлэй энэ жэлэй хэмжээн 
унгэрбэ.

Аймаг соомнай хамта- 
даа 404 малай фермэнууд 
ажаллана. Тэрэ малшадтай 
уулзалганууд мартын 10-12- 
ноор унгэрбэ. Мэргэжэлтэдэй 
дурбэн булэгууд худее нюта- 
гуудаар таража, малшадтай 
уулзажа ерээ.

Энэ булэгуудэй буридэлдэ 
манай нютагта ажалладаг 
республикын ба федераль
на эмхинуудтэй хамта айма
гай захиргаанай тайагуудай 
мэргэжэлтэд оройон бай- 
на. М унее жэлдэ тусэл 
бэелуулгэдэ манай нютагйаа 
гарбалтай Улаан-Удэдэ ажа- 
йуудаг эмшэд, артистнууд, 
журналистнууд хабаадаба. 
Буряадай соёлой яаманай мэ- 
дээсэлэй тубэй редактор Н.Ч. 
Ш абаев, Буряадай театрай 
музейн даагш а В.Д. Бабуе- 
ва, «Созвездие» гэжэ нэмэл- 
тэ йуралсалай тубэй захирал 
н.ц. Сагаев, Россини соёлой 
габьяата худэлмэрилэгшэ 
В.Д. Халзанов, «Информ П о
лис» сониной сурбалжалагша 
В. В. Олзоева гэгшэд ниислэл 
хотодо ажайуудаг захаами- 
наархинай ниитын булгэм 
тулоолжэ ерээ.

У ш ее тиихэдэ хун зоной 
бэеын элуурые шалгахаяа

В.Б. Цыбиков, Р.Ж. Цыбико- 
ва, Е.В. Цыбиков, Ч.Б. Жам- 
саранов, А.В.Халзанова, Д.Д. 
Санжитова, З.Р. Бабуева, 
В.И. Доржиева эмшэд малай 
фермэнуудээр айлшалаа. Дуу 
хатар бэлэглэхэеэ «Закам- 
на» ансамблиин артистнар, 
Улаан-Удэйоо Доржо Шагду- 
ров, Сэсэгма Дондокова, За- 
ято Раднаев зорийон байна.

Эгээ холын замаар Да- 
лахайн, Утаатын, Санагын 
малшад хурэтэр ябагдаа. 
Урда-голой, О ронгодойн, 
Культбазын, Культбаза- 
Зэдын, Хурлигай малшад 
ерэйэн мэргэжэлтэдые угтан 
абажа, йонин йорьмойгоо 
хеерэжэ, ажабайдалайнгаа 
элдэб асуудалнуудые табийан 
байна.

Харин аймагай захиргаа
най хутэлбэрилэгшын орлог- 
шо Л.Ц. Санжеевагай удари- 
далга доро ябайан булгэмэй 
замынь Бургын, Сагаан-М о- 
риной, Бортын, Мэлын хо
лын фермэнуудээр гараба. 
Энэ замаар байдаг олон зон 
зайн галгуй ажамидаржа бай
даг байна. Тиигээшье haa 
малшад ажахыгаа хугжоожэ, 
малайнгаа тоо олошоруулжа, 
байра байдалаа шадахаараа 
тухеорэн ажайуунад.

Айлшаар ошойон мэргэ
жэлтэд малшадай табийан 
асуудалнуудта дуурэн харюу- 
нуудые угэжэ, шиидхэгдээгуй 
асуудалнуудые хаража, тайл-

барилхые оролдоо.
Жэл бухэндэ тулеэ бэл- 

дэлгын хайада худоогоор 
ажайуудаг зоной урда нэгэл 
асуудал байдаг -  хайшан гэбэл 
хуулиин гуримаар убэлдее 
тулихэ тулеэгээ бэлдэжэ, ба- 
рилга хэхэ зон модо оруулжа 
гаргаха гээшэбиибди гэжэ. 
Тэрээн тухай ой модо харадаг 
ажахын мэргэжэлтэд хеерэжэ 
угоо. М одой соо орожо ажал 
хэхын тула леснигуудтэ хан- 
дахал ёйотойбди. Зайн галаар 
хангаха, сабшаланайнгаа ба 
гэр дорохи газараа малшад 
буридхэлдэ яагаад оруулхаб, 
хилын шадархи ажахынуудай 
малшадай морид угы болодог 
тухай болон бусад асуудал- 
нууд малш адтай уулзалга- 
нуудта табигдаа юм.

Аймагай захиргаан Захаа
минай номой сангай ажал- 
шадта, Буряадай ундэйэтэнэй 
номой сайда халуун баяр 
хургэнэ -  тэдэнэр малшадта 
уншахыень олон йонирхолтой 
номуудые, газетэ журналнуу- 
дые эльгээжэ баярлуулаа ха 
юм.

Энэ тусэлнай хойто жэл
дэ уРгэлжэл¥УлэгДэхэ ёйотой. 
Тиигэжэл нютагайнгаа эгэ- 
эл ажалтна шударгы зоной 
-  малшадай, ажабайдалые 
йайжаруулжа, хундэ хушэр 
асуудалнуудыень шиидхэжэ 
саашадаа ябаа йаа йайн лэ даа.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.



2 нюур «Ажалай туг» 2017 оной мартын 31

f Свёл

«Захааминай нюуса харгынуудаар»
Энэ жэлдэ Захааминай ай- 

магай 90-жэлэй ойдо зорюу- 
лагдайан хэмжээ ябуулганууд 
унгэржэ эхилээ. Тэдэнэй нэгэ- 
ниинь йаяхана аймагтамнай 
боложо унгэрее -  «Захааминай 
нюуса харгынуудаар» гэйэн 
гаршагтай арадай талаан о п ц 
ий фестиваль болоно.

Энэ фестивалиин эмхид- 
хэгшэдэй нэгэн, Россини ба 
Буряадай соёлой габьяата 
худэлмэрилэгшэ Л.Ф. Будае- 
вагай хэлэБээр, мурысеенэй 
гурим зохеоходоо, аймагайн- 
гаа соёлой худэлмэрилэгшэдтэ 
турэл тоонто нютаг тухай- 
гаа харуулхыень дурадхаЬан 
байна. Хун бухэн еерынгее 
арга шадал, талаан бэлиг хэ- 
рэглэжэ, Ьонирхол татамаар 
программануудые харуулха 
бэзэ гэжэ найдагдаа. Тиигэбэ- 
шье, нютаг бухэн фестивальда 
юрэнхы концерт нааданууды- 
ел бэлдэЬэн байна. Теэд яа- 
хаб, хун зондо энэ удэрнуудтэ 
харуулЬан дуу хатар яЬалашье 
гоё байгаа юм ааб даа.

Энэ фестивалиин гурима- 
ар 16 нютаг уран Ьайханай 
узэсхэлэнгуудые бэлдэбэ. 11 ю- 
дэнэй хужар болгон табиг- 
даЬан зуйлнуудэй дунда модо- 
ор, тумэреер, бороор, дабЬатай 
гурилаар хэгдэЬэн юумэн олон 
байгаа. Тэрэ узэсхэлэнгуудые 
ехэнхидээ ТОСууд эмхэдхэ- 
жэ асараа. Сагаан Ьарын уедэ 
унгэрЬэн энэ хэмжээндэ сага
ан эдеэн элбэгээр табигдажа, 
айлшадые сагаан эдеэгээр, 
хадагаар угтан байбад. Энэ 
узэсхэлэндэ элдэб эдеэ хоол, 
манай байгаалиин бэлэглэдэг 
амтатай баялиг, огородой эде
эн, замбаа, теелэй, аршаанууд 
гэхэ мэтын элдэб янзын амта
тай хоол табигдаба.

Эдеэ хоолой хажуугаар 
уран бэлигтэй худеегеерхин 
еедынгее бутээБэн, зураЬан, 
оёЬоп бутээлнуудые харуул- 
ба. Энэ узэсхэлэндэ ураа- 
шуулай шэнэ олон нэрэнууд 
элируулэгдэбэ: Александр Ка
заков, Чупышев Сергей, Гарма
ев Борис, Шойдоров Виталий, 
Дымбрылова Инга, Самбуева 
Баярма, Бодеева Сэсэг, Будаев 
Игорь, Цыденов Н.Р., Пыль- 
житова Ольга, Ринчинова Зи
наида, Бодеева Цыпил, Батуева 
Наталья, Бадмаева Антонина, 
Норбоева Лариса, Седунова 
И.А., Идамов Бато, Банзарак- 
цаева С.Ц., Фетисова Наталья, 
Цыренова Мария, Намсарае- 
ва Намжилма. Уран hай хапай 
узэсхэлэнуудэй харалгын дун- 
геер Хужарай ба Улэнтын 
узэсхэлэнууд эрхимлэйэп байна.

Харин дуу хатарай про
граммануудые хаража байха- 
да, нютагайнгаа зоной талаан 
бэлигээр гансал омогорхомо- 
ор лэ байгаа. Арбан найман 
нютагуудые тулеелБэн 469 
артистнар аймагайнгаа гол 
тайзан дээрэ талаан бэлигээ 
харуулаа. Эгээ олон хабаадаг- 
шад СахирЬаа байба -  41 хун, 
УтаатаЬаа 36 хун, ХуртагаЬаа 
34 хун, ХамниЬаа 33 хун, 
СанагаЬаа 32 хун, УлэгшэнЬее 
ба УлэнтэЬее 30-аад хунууд. 
Табан худее нютагууд фести
вальда хабаадаагуй. Тэдэнэй 
гурбандань соёлой мэргэжэл- 
тэд угы юм. Тиигэбэшье зарим 
нютагуудта клубшье угы бай- 
гаад, фестивальда бэшэнЬээ 
дутуу бэшээр хабаадаа гээшэ. 
Жэшээлэн хэлэхэдэ Утаатын 
зон олон хабаадагшадые асар- 
жа, аймагайнгаа тайзан дээрэ 
талаан бэлигээ урматайгаар 
харуулаад ошоо.

Найман удэрэй туршада ха- 
рагшадай урда уран Ьайханай 
булгэмууд бэлиг шадабарияа 
дуурэнээр харуулжа шадаа. 
Энэ жэлдэ харалгын дунгууд 
хоёр шэглэлээр согсологдо- 
бо: уран Ьайханай булгэмтэй 
ба уран Ьайханай булгэм угы 
худее нютагуудай дунда гээд 
эрхимуудынь элируулэгдэбэ.

Нютаг бухэнэй харалга 
еерын онсо удхатай байгаа 
гэжэ тэмдэглэгдэнэ. Жэшээнь, 
ёнгорбойгоорхин фольклор- 
но «Тоонто» булгэмеерее, 
санагаархин -  театрай олон 
Ьонирхолтой зуйлнуудээрээ, 
холтоЬоноорхин оршон
тойрон байгаалияа хамгалха 
удхаараа, дутэлуурээрхин 
бэЬэтэйшуулэйнгээ дуунай бэ
лигээр, хамняархин -  олон ха- 
баадагшадаараа г.м.

Нютагайнгаа зонтой зэр- 
гэлэн тайзан дээрэ гаража, 
олон худеегэй захиргаануудай 
хутэлбэрилэгшэд талаан бэли
гээ харуулаа. Тэдэнэй дунда 
Р.Д. Дареев (Дутэлуур), Дам- 
баев Ю.А. (Санага), Цырен- 
жапов Д-Н.Ц. (Хамни), Жапов 
Р.Н. (Мэлэ), Намсараев М.Д. 
(Улэнтэ), Цыренов Д.Д. (Нур- 
та), Цыбенов Е.Б. (Хуртага), 
Шагдуров Д.Р. (Сахир), Шоё- 
нов А.Р. (Хужар).

Мартын 23 унгэрЬэн Гала- 
концертдэ 33 дуу хатарнууд 
абтагдаа.Энэ харалгада 164 
хун хабаадаЬан байна. «За
хааминай нюуса харгынууда
ар» гэЬэн фестивалиин Гран- 
при Дутэлуур нютагай 
тулеелэгшэдтэ барюулагда- 
ба, харин хоёр номинациин 
туруутуул гэбэл -  Санагын ба 
Хамниин тулеелэгшэд болоно.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.
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Г Жэлэй дунгууд  J

Соёлшодой хуралдаан
Март йарын 25-да Соёлой 

худэлмэрилэгшэдэй йайндэр 
заншалаараа унгэрдэг.
Энэ удэртэ дашарамдуу- 
лан, аймагаймнай соёлшод 
ббдынгее йалбариин заншал- 
та хуралдаанда мартын 24-дэ 
Закаменск хотодо сугларйан 
байна.

Энэ хуралдаанда ганса 
мунеедэр ажалладаг соёл
шод бэшэ, соёлой йалбариин 
ветеранууд суглараа. Унгэр- 
йэн жэлэй дунгуудые сог- 
солжо, муноодэрэйнгээ 
ажабайдал тухай хоороон 
болоо. Захааминай соёлой 
тайагай хутэлбэрилэгшэ Де
нис Гармаев унгэрйэн жэлэй 
ажал тухай хоорэжэ, 2017 
оной зорилгонууд тухай хэ- 
лэбэ. МБУ «РЦКТ» захи- 
рал Любовь Будаева соёлой 
эмхинуудэй 2017 оной ойн 
баярай хэмжээнуудтэ хаба- 
адаха тухай тодорхойлон 
хоорэбэ. Мунгэ йангай асуу- 
далнуудаар соёлой тайагай 
экономист О.И. Гомбое- 
ва сугларагшадта хоорэжэ,

2017 оной тусэбуудтэй та- 
нилсуулба.

Эмхидхэлгын асуудалну- 
уд саашадаа ургэлжэлхэдоо, 
аймагай соёлой йалбариин 
ветерануудай Соведэй ту- 
руулэгшые йунгабад. Энэ 
тушаалда Шелкунова Г а- 
лина Михайловнае нэгэ 
дуугаар йунгаба. Галина 
Михайловна олон жэлэй тур- 
шада аймагайнгаа соёлой ба 
йуралсалай йалбаринуудта 
амжалтатайгаар ажаллаад, 
найанайнгаа амаралтада 
гарайан юм.

Пайндэрэй хуралдаан 
аятай амаршалгануудаар 
ургэлжэлбэ. Аймагай со
ёлой тайагай Хундэлэлэй 
грамотаар Н.В. Цыденова, 
Буряадай соёлой яаманай 
Хундэлэлэй грамотаар Лыг- 
денова Э.В., Балтатарова 
Е.А., Попова О.С., Дареев 
А.Р., Судомойкина В.П., 
Соктоева Ж.В., Анисимо
ва Е.Ф., Ананьева О.В., 
Буряадай засагай газарай 
Хундэлэлэй грамотаар Дам-

баева С.П., Арадай Хура- 
лай Хундэлэлэй грамотаар 
Дамбаева Н.П., Буряадай 
соёлой худэлмэрилэгшэдэй 
профсоюзуудай Хундэлэлэй 
грамотаар Дахалаева Е.Д., 
Ринчинова В. А., Россини 
соёлой худэлмэрилэгшэдэй 
профсоюзуудай Хундэлэлэй 
грамотаар Еармаева С Л., 
Дармаева Е.К., Еанжито- 
ва С.В. гэгшэд шагнагдаба. 
Удэр буриингээ ажалаар 
хун зониие баясуулжа, йайн 
йайхан мэдэрэл нэмэжэ, 
йайн йайханда этигуулжэ 
байдаг энэ зониие хамта 
ажалладаг нухэдынь халуу- 
наар амаршалбад.

Эдэ зоной бутээжэ, хэжэ 
байдаг ажалынь хойшон- 
хи уенуудэй омогорхолынь 
болохо бэзэ гэжэ найдагда- 
на. Зохёохы ажалаа ураг- 
шатайгаар бэелуулжэ, хусэ 
шадалтайгаар, зохёохы ехэ 
эрмэлзэлтэйгээр ябахыень 
хусэебди.

f Анхарагты

Нютагайнгаа туухэ мэдэнэ гут?
Захаамин аймагай 90 жэ

лэй ойдо зорюулагдайан 
«Хизаар ороноо шэнжэлгын 
ехэ бэшэлгэ» апрелиин 6-да 
унгэрхэнь гэжэ аймагай но
мой сан дуулгана.

Энэ бэшэлгэдэ турэл ню
тагайнгаа туухэ тухай 42 
асуудалда харюусаха дааба- 
ринууд байха. Ехэ бэшэлгэ 
эмхидхэжэ баййан номой 
сангай мэргэжэлтэдэй зорил-

гоор, энэ хэмжээнэй аргаар 
хун зон турэл нютагайнгаа 
туухээр йонирхожо, узэжэ, 
шуумжэлжэ эхилхыень дэм- 
жэлгэ болоно.

Захааминай аймагай ню- 
тагуудай болон Улаан-Удын 
ундэйэтэнэй номой сангууд- 
та нэгэ удэр -  апрелиин 6-да 
ехэ бэшэлгэ унгэрхэ ёйотой. 
Хабаадагшад бухэн даабари- 
нуудые абажа, адли саг соо

тэрэнээ дуургэхэ. Даабари 
дуургэхэдэ 30 минутын саг 
угтэхэ. Хун бухэндэ оорын ху- 
биин номер угтэхэ, хабаадаг
шад zakamnalibrary.ru гэйэн 
сайтда орожо, тэрэ номеро- 
ор мурысоонэй дунгуудые 
мэдэхэ аргатай болоно. 
Апрелиин 12-до мурысоонэй 
дунгуудынь соносхогдохо.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.
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Захаамин аймагай 90 жэлэй ой до

Улэнтэ нютагайм топонимико
Хун бухэн еер еерын нэ- 

рэтэй, обогтой байдаг ааб 
даа. Хундэл адли нютаг ну- 
ганууд, хада ууланууд, yha 
горход, жал га хубшэнууд, 
тала дайда еерын онсо нэрэ 
бэедээ шэнгээйэн байна. Ми
нин заахай Эхэ орон элинсэг 
хулинсагуудаймнай нэрлэйэн 
нэрэнуудые бии болохойоон 
даажа ябана.

Эгээ дээрэйээ эхилээ haa, 
«Эхин» гэжэ нэрэ дурдаг- 
дана. Голой эхиндэ баййан 
туда тиигэжэ нэрлэйэн бай
на. «Эхин хангай»- тайлга 
тахилгын газар. Эхин хан- 
гайн эзэндэ Ж одоохон аймаг 
шутэн мургэдэг.

«Содбын жалга» энэ 
жалга соо Содбо гэжэ хун 
ажайууйан, тиимэйээ тэрэнэй 
нэрээр нэрлэгдэйэн.

«Дарбагай жалга» Дарбаг 
гэжэ хунэй нэрээр нэрлэгдээ.

Н ааш аа ябахада «Бузар 
ара» гэжэ газар эхилнэ. Модо 
гнулуун ехээр унайан, ябахын 
хушэр газар. Душоед ондо 
аюулта ехэ туймэр боложо, 
мододой ундэйэн галда гэм- 
тэжэ, хажуураар сабшуулйан 
мэтэ ой модой унайан байгаа.

«Бултагар хада» жэжэ шу- 
луунуудаар элбэг, нюсэгэн 
хада. Гэнтэ газар доройоо 
бултайн гарашайан янза- 
тай хадань энэ хада иигэжэ 
нэрлэйэн байгаа ёйотой.

«Бургаайан жалга» бур- 
гаайаар баян жалга. Энэ жал- 
гын бургаайа хашаанай хаб- 
ш алга бухэлхэдэ хэрэглэдэг 
баййан. Хухархые мэдэхэгуй, 
уян нугархай, хоншуухан 
унэртэй ургамал юм.

Зуун тээшээ дабаа даба- 
халаар, «Харанхы» ба «Са- 
гаан» ажалганууд оршодог.

йуудэртэй, хабшуу жалгань 
«Харанхы», ургэн, наранай 
элшэдэ нюргаа табийан жал
гань «Сагаан» гэжэ нэрэтэй.

Баруун зугтэ «Шулуута» 
хада шобойно. Хадын ундэр 
300 метр юм. Урда нюруунь 
нюсэгэн, модогуй. Орой дээ- 
рэнь набш айата ба шэлбэйэтэ 
модод жэрылдэн ургадаг. 
Эгээ доро адагтань нохойн 
хоншоор ба тогооной харга- 
най гэхэ мэтэ йеегууд элбэ- 
гээр ургана. Ш улуута хадын 
зуун ба хойто хажуудань ам- 
татай халяар нэбшын урга
даг. Нюсэгэн урда хажуудань 
могойнууд байрладаг. Зунай 
сагта убйэшэд могойнуудай 
йурэгеерее уйанда буужа 
ябахые харайан байдаг, ха- 
рин убэлэй сагта нухэн руугаа 
орожо, бэе бэеэ тухэреэлэн 
орёогоод, бухэ нойроор унта- 
шадаг юм ха.

Халуун амисхаалынь пе- 
эшэнэй хоолойгоор гарайан 
утаан мэтэ ууяжа, монсо- 
гор сагаан сэнхэг болошо- 
од, гоёор харагдажа бай
даг. Улэнтын голой дунда 
«Ундэр уула» барайн хараг- 
дадаг. Тэрэнэй ундэрынь 600 
метр, иимэ йэн туда «Ундэр» 
гэжэ нэрэтэй болойон бай
на. «Ундэр уулайаа» доошоо 
тонгойходо «Бунхан» гэжэ 
тахил мургэл унгэргэдэг 
табсан ушардаг. Энэ угэ 
бум-канн гэжэ тугэд угэйее 
гарайан. Оршуулхада Обоо 
гэйэн удхатай. Урда сагта 
лама энэ газар шэлэжэ, дуган 
барижа, тэрэнээ ном судара- 
ар бутээйэн туухэтэй. 30-аад 
оной ехэ туймэртэ тэрэ дуган 
носойон гэжэ найатай зон 
хеерэдэг.

Бунханай зуун хойто зугтэ

Дамба гэжэ хунэй нэрээр 
нэрлэгдэйэн «Дамбын хутэл» 
ба «Дамбын Убэр» дайралда- 
даг.

Зуун урда зугтэ «Торомшо» 
гэжэ нэрэтэй газар бии. Энэнь 
торохо гэйэн угэйее гарайан 
гу гэжэ тухайлхаар. Энэ газар 
йуудэр газарта оршохойоо 
гадна, бузар буртагаар эл
бэг, тиимэйээ моритойшье, 
ябаганшье хун будэржэ, то- 
рожо зободог. Энэ ушарйаа 
дулдыдажа, Торомшо гэжэ 
нэржэйэн йанамжа бии.

Сорго гэжэ угэйоо бии 
болойон «Соргото хада» 
бии. Энэ нэрэ домогой 
ундэйеер иимэ: хадын хо- 
орондуур хура бороогой, 
сайа мульйэнэй айан горхон 
боложо, урда урдайаар хо- 
боо гаргажархийан. Сагай 
унгэрхэ тума байгаалиин 
уйанай харгы ургэн, гунзэгы 
боложо, хунды сорго мэтэ 
шууяатайгаар хууежэ дуул- 
дадаг. Сорготын ургамал шу- 
луун наранай элшэ бэендээ 
шэнгээгээд, тойроод баййан 
ногоон ургамалнуудта дула- 
агаа хубаалдадаг дээрэйээнь 
эртэхэн моййоной намаа за- 
дардаг, сэсэгээ губидэг ба жэ- 
мэсээ угэдэг.

«Адхатай» гэжэ газар хара, 
барбагар ургамал шулуу- 
нуудйаа буридэдэг дээрэйээ 
иимэ нэрэтэй.

«Байсын Ундэр» ундэр 
гнулуун хада гэйэн удха
тай. 1920-ёод ондо энэ нэ- 
рэнь «Саазай» гэйэн угоер 
йэлгэгдэйэн туухэтэй. Юун- 
дэб гэхэдэ, революциин уедэ 
барон Унгерн плендэ абтайан 
улаан сэрэгшэдые М онгол 
руу абааш ажа ябаа.

(Ургэлжэлынь у  даа да.хч дугаарта).
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Г Ажабайдалай т уухэкээ  J

Ьарьмай дэгэл, ЬарьЬан умдэн
Буряад зон урда сагта ажабайдалаа зохёоходоо умдэхэ  

хубсайаяа, гэр бараанайнгаа, ажалайнгаа хэрэгсэлнуудые, 
аяга inaiiarahaaii эхилээд баранииень оодынгоо арга ша- 
далаар хэж э бэлдэдэг Ьэн. Тэдэниие бэлдэлгэдэ амитанай 
apha элдэлгэ эгээл шухала ажалынь байгаа.

Элдээтэй aphaap хубсайа хунар оёхынгоо хажууга- 
ар эдихэ юумэ хэдэг амйартануудыешье бутээдэг бай
гаа. М уноонэй буряадууд, илангаяа залуушуулнай, тии- 
мэ уйлэдбэри тухай тодорхойгоор дуулаашьегуй байна. 
ТиимэЬээ apha элдэлгэ тухай Лодон Линховоинай хоорове 
танай анхаралда дурадхахамнай.

- Юрын зон XX зуун жэ- 
лэй гаратар бухы хубсаЬаяа 
хони, ямаанай aphaap оёдог 
байгаа. 1900-гаад онЬоо 
урагшахана элдэб б уд ху- 
далдан абажа, дэгэлээ ху- 
шадаг, зунай тэрлиг, умдэ, 
самса оёдог болоо Ьэн.

Минин хорёодтой яба- 
хада, зунай халуун соо 
Ьарьмай, ЬарьЬан умдэтэй, 
дэгэлтэйшье хунууд ушоо 
ябагша бэлэй.

Хониной арЬан уЬэнэй- 
нг00 ута богонёор ондо он- 
доо нэрэтэй байгаа:

- хуулидха май, июнь 
hapa соо гаргаЬан, нооЬынь 
хайшалагдаЬанЬаа хойшо 
ушоо жэгдэржэ ургаагуй, 
халсагай уЬэтэй хониной 
арЬан;

- хурбэдхэ 1-2 санти
метр тухай уЬэтэйнь;

- узуур хайшалЬанЬаа 
хойшо 3-4 hapa болоЬо- 
ниинь;

- нэхы ута уЬэтэй, убэ- 
лэйхинь;

- Ьарьмай оройдоо уЬэ- 
гуй, нюсэгэн арЬан иимэ 
нэрэтэй юм;

ЬарьЬан уЬыень
Ьалгаад, нимгэхэнээр элдэ-

Ьэн хониной, ямаанай, ту- 
галай арЬан.

Apha сагаанай шара 
шууЬэн соо хэдэн хоногто 
хээд орхиходо, уЬэниинь 
гуужажа, бэлэхэнээр Ьала- 
даг юм. Хабар, намарай дэ
гэл хурбэдхэ уЬэтэй aphaap 
оёдог, убэлэй дэгэл нэхы ту, 
али хурбэдхэ уЬэтэй aphaap 
оёдог байгаа.

Хони, ямаанайнгаа
арЬануудые худалдаха 
ябадал оройдоошье угы 
бэлэй. Хони малайнгаа 
арЬануудые ай л б ух эн эй 
Ьамгад элдэдэг Ьэн. Эрэг- 
тэйшуул apha элдэдэггуй 
байгаа. Элдэгдээгуй, туухэй 
арЬан хатанги байдаг юм. 
Тэрэнээ дэбтээхын тулада 
Ьу гу, али Ьундэ эдьхэЬэн 
сагаа турхеэд монсогойл- 
жорхигшо бэлэй. Дэбтэ- 
хэлээрнь уЬэгуй талаарнь 
(унгоорнь) досоо тээшэнь, 
ута руунь гонзойлгон 
эбхээд, газарта зооЬон 
гадаЬанда нэгэ узуурынь 
уяад, 30-40 сантиметр ута- 
тай, эрхын зэргэ будуун 
бургааЬа нугоодэ узууртэнь 
хундэлэн барижа орёогоод 
мушхадаг Ьэн.

Задалжа, татажа байга- 
ад шангаар мушхажа муш- 
хажа, арЬанайнгаа оороо 
монсойжо зангиралдаха- 
да, мушхалаа модоороо 
гадаЬанда хушэн орхёод, 
2-3 час унгэрЬэн хойно да- 
хин мушхадаг Ьэн. Иигэжэ 
5-6 удэр соо apha элдэлгын 
туруушын энэ шатые хатю- 
улдаха гэдэг юм.

Энээнэй хойто тээ арЬаяа 
абажа дэлгээгээд, Ьу, сагаа 
турхижэ, дахин мушхадаг 
Ьэн. Гурбан удаа иигэжэ 
эдеэ турхижэ мушхадаг бай
гаа. Мушхалгын дуурэхэдэ, 
арЬаяа гадаЬанЬаань аба
жа, уЬыень оодэнь харуул- 
жа газар дээрэ дэлгээгээд, 
дээрэЬээнь yha адхажа угаа- 
даг Ьэн. Тэрэнэйнгээ хата- 
халаар эльгэлдэг байгаа. 
Малай шанаЬан эльгые Ьун 
соо хэжэ таЬа бажуугаад, 
арЬанайнгаа унгэдэ турхижэ 
монсогойлоод, 2-3 хоногто 
тэрээнээ байлгаад, дэлгээжэ 
хэдэргэдэдэг байгаа.

Хэд эргэ гээшэнь утаашаа 
40-оод сантиметр, 3-4 сан
тиметр ургэнтэй хабтагар- 
хан, улэ мэдэг тухэреэбтэр, 
тухэреэнэйнь дотор хажуу 
хурсашаг тумэр юм. Мохоо 
хажуугаарнь баЬа иимэ ма- 
ягтай модондо Ьуулгадаг 
Ьэн. Модониинь хоёр 
узууртээ тумэрЬоо улуу 
гараЬан барюултай байгаа. 
Элдээшэ эхэнэр газар дээрэ 
хулоо жиижэ Ьуугаад, убэр 
дээрээ арЬаяа дэлгээгээд, 
нэгэ захынь хоёр хулэйнгоо 
узуурнуудэй хоорондо хаб-
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ш аад, хоёр гар а а р а а  хэдэр- 
гээ баряад , хоёр эрхыгээ- 
рээ ар й аяа  хабш алсан , бэе 
тээш ээ ш удардаг юм. И и- 
хэдээ ар й ан ай н гаа  унгые 
урэнэ, элдэнэ, йунаанаш ье 
гээш э. Х оорон д он ь  ондоо 
аж алаа  хэж э байгаад , оло 
дахин  олон  саг соо иигэ- 
ж э хэдэргэдэдэг бай гаа  
юм. Х эдэргэдэйэнэйнгээ 
ЙууЛЭЭр м охоо болож о 
хаягдай ан  хууш ан хажу- 
ураар  ар й ан ай н гаа  ун " 
гые хю йаж а, хальйы ень 
й алгад аг  йэн. И игэж э эл- 
дэлгы н  дуурэхэдэ, хубсайа 
оёхоор арй ан  б олодог юм.

Зугоор хушалтагуй, унгэ 
дэгэл оёхо йаа, арйаяа ута- 
даг байгаа. Доошоо 40-оод 
сантиметр, диаметрынь 
15 сантиметр тухай нухэ 
(утаари) малтаад, досоонь 
адууйанай хатайан тонто- 
гоол нарйанай шэнгээрйэн 
хоёрые хэжэ, тал айаадаг 
юм. Тэдэнь дулэгуйгоор 
ууяжа, утаа бааядаг йэн. 
Утаари дээрээ утань метр 
тухайнууд гурбан нарин 
модо (йабаануудые) зоожо, 
дээдэ узуурнуудынь хол- 
боод, дээрэйээнь арйаяа 
унгоорнь досоо тээшэнь 
тохожо, ехээр утаанай га- 
рахаар бэшээр бутуулээд 
орхижорхидог байгаа. 2-3 
час тухай болоод абаха- 
дань, арйаниинь шарабтар 
унгэтэй болодог йэн. Энэ 
унгэнь бэлээр йалахагуй, 
хэдэн жэл соо ябадаг бэлэй.

Гутал оёхо гэйэн ар
йаяа (хониной, ямаанай, 
адууйанай, гуроойэнэй) 
холтойододог байгаа. Шэ- 
нэйэнэй холтойон хуйанай 
шултэ хоёрые тогоон соо 
хээд, мал ай яйа нэмэлсээд,

олон час соо, уйанайнь шэр- 
гэхэдэ нэмэжэ байгаад, бусал- 
гаха. Тиихэдэнь шулэниинь 
хурин унгэтэй болодог юм. 
Энэ шулоорнь арйаяа буда- 
хадань, хэдэн жэл соо унгоо 
алдадаггуй йэн.

Бодо малай болон эрье 
хониной арйа элдэхэдээ, 
эрьюулгэдэдэг байгаа. 
Эрьюулгые иимэшуугээр 
хэдэг йэн. Утаашаа метрйээ 
улуухэн, 7-8 сантиметр зуза- 
антай хабтагай абаад, тэгэн 
дундань тухэреэлуулээд, 
хоёр узуурынь нарин бол- 
гохо, тэрэ тухэреэнэйнгээ 
дундань нэгэ ехэ нухэ, тэ- 
рэнээ тойруулаад 4 ту, 
али 6 багашаг нухэ, хоёр 
узууртэнь нэгэ-нэгэ нухэ 
гаргаха ёйотой. Иимэнууд 
хоёр модой байха зэргэ- 
тэй. Эрьюулгын гол гэжэ 
юумэн байгаа. Дэгэлэй 
хамсын зэргэ монсогор 
хуйанай гол руунь зубшуу- 
лан сооложо гаргайан 
забйар хэдэг байгаа. Тэрэ 
голоо нэгэ узуурээрнь га- 
зарта зоогоод, тэрээндээ 
муноохи нухэтэй модонуу- 
даа углаад, узуурнуудтээ 
хэршэлээтэй гасуунуудаар 
хоёр узуурнуудынь тула- 
жа тодходог йэн. Тиигээд 
унгыень газаашань гон- 
зойлгон, арйаяа эбхээд, 
голой забйар руу гулди- 
руулжа хээд, дээдэ, доодо 
тухэреэнуудэй нухэнууд руу 
хабйануудые угладаг юм. 
Тиигээд арйа хабшуулйан 
гол захын гасуу хоёрой хо- 
орондуур йоолжуулэн, 2-3 
метр утатай гасуу гудара- 
ад, нугоо узуурйээнь бари- 
жа тойродог йэн. Тиихэ
дэнь эрьюулгэ соохи арйан 
унгоороо урэсэлдэн, эмир-

жэ зоолэрдэг байгаа. Арйа 
элдэгшэ амаржа байгаад, 
бухэли удэртоо эрьюулгэ- 
еэ эрьюулдэг йэн. Будуун 
хуйые тунхеэд, 4 хабйа гар- 
гажа хэйэншье эрьюулгэ 
байгша бэлэй.

Арйа элдэдэг талхи гэжэ 
юумэн байгаа. Хоёр янзын 
талхи баййан юм. Нэгэни- 
инь зузаан хундэ модондо 
хоорондоо 15 сантиметр 
забйартайгаар дээшэнь 
гонзойлгон йуулгайан хоёр 
хабтагар 60-70 сантиметр 
ундэртэй модой юм. Эдэнэй 
дээдэ узуурнууд хурсадхан- 
хай байха. Эдэнэй узуур дэ- 
эрэ арйаяа унгоорнь табяад, 
дээрэйээнь хоёр модоной 
хоорондуур убдэглэн да- 
рахадань, арйаниинь тэдэ 
модонуудай узуурнуудтэ 
шударагдайаар, забйа- 
раарнь оло дахин доошоо 
ороходоо элдэгдэдэг бай
гаа. Хоёрдохинь богони- 
хон тэбшэ шэнги аад, хоёр 
узуурынь йула юумэн юм. 
Нэгэ узууртэнь хундэлэн 
хэйэн голдо йуулгайан хаб- 
тагаршаг модой барюул. 
Барюулай доодо хажуунь 
хурса эритэй шудэнуудые 
гаргайан байха ёйотой. Ба
рюулай узуурйээ ургоод, 
арйаяа талхи дээрээ хун
дэлэн табяад, хажуу тээ
шэнь ябуулжа байгаад, 
барюулаараа дарахадань, 
арйан элдэгдэдэг юм.

Арйа элдэлгэ гээшэ ехэ 
саг эдидэг, ехэ хундэшье 
ажал байгаа. Теэд эдэ бухы 
ажалые гансал эхэнэрнууд 
хэдэг йэн. Зарим эхэнэрнууд 
баяшуулай арйа элдэжэ, 
ууха сайгаа олодог бэлэй.

Соёлма Бальжурова 
бэлдэбэ
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Хандажап ЦЫРЕНОВ

Байгалиин ЬайханЬаа 
булгата хангайм Ьолонготоно

Заахай ухибуудэи
бархираан,

Замхашагуй ерээдуймнай
хугжэм,

Залуу наИанай баяр,
Залуулан ерэИэн угайм

утаИан.
Хухэ мунхэ тэнгэриин на- 

ран доро, уулэндэ тулама 
ундэр хадымнай мунгэн са- 
гаан хуяг coohoo мунхын 
аршаан бурьялжа, энгэр 
хормойнь унгэ буриин сэсэг 
намаа, мунхэ ногоон хуша, 
хасуури, нарйан, тэрэнги, 
сургал, йандизайгаар, сагаан 
даляар хангалтан нэмжыдэг. 
Намарай сагта алтан нэмэр- 
гээрээ толотуулйан шэнйэн, 
хуйан, уляайан соогуур унгэ 
буриин ангууд байрладаг. 
Баян Ьайхап байгаалиин тэд- 
хэмжэ соо шара набитый арю- 
ухан уедэ бугын урамдаан 
сууряатадаг. Инаг дуранай 
уряае шагнажа, баян хангайн 
байгаалиин хоншуухан агаар 
соо ябахада хэды гоёб даа, 
сэнгэжэ, амаржа йуухада одо- 
ол жаргалай дайда юм даа. 
Ургэн тала дайдыемнай ая 
гангаар арюудхажа, хун зо
ной зурхэ сэдьхэл уяруулдаг 
шэдитэйл юм. Тунгалаг арю- 
ухан байгаалиин узэсхэлэн 
соо, хухы шубуунай донгодо- 
он соо, жэргэмэл шубуухайн 
жэнгирээн соо, аянай шубуу-

дай нютагаа эрьежэ ерэхэдэ 
урматай даа. А ра хангайн 
аршаан булагайнгаа, yha го- 
лойнгоо узэмжэ соо, хибэсээр 
ногоорйон голомнай хунэй 
арга бэлиг дэбжээхэ хусэтэй, 
даяанда йууйанйаа ооргуй 
ухаа шэди угэхэ тэнсэлгуй ехэ 
арадайм баялиг юм.

М анай Буряадай ехэ дайда 
соо хэдэн сая дурбэлжэн мо- 
доной зайда ой модой хухэрэн 
харагдадаг. Унгэ буриин мо- 
донууд соо алирйан, нэрйэн, 
ухэр нюдэн, улааганай, 
шасаргана, зэдэгэнэ, унгэ 
буриин йархяагууд ургадаг. 
Мунхэ хушын ha мар ехэ шэ- 
мэтэй, моййон саб сагаахан 
сэсэгуудээ йалбаруулхадаа 
одоол хоншууханаар агаар 
соо тунажа, хунуудые урма 
баяраар утадаг.

Турэл баян хангайн ии- 
мэл Ьайхап шэдитэйень ойл- 
гожо, саашадаа йалбаран 
хугжуулжэ, ехэ наринаар хам- 
гаалха нангин манай хэрэг. 
Буряадаймнай хара булган, 
Байгалай хаб загайан болон 
омоли бухы дэлхэйгээр суур- 
ханхай. Улаан дэбтэртэ олон 
тухэлэй ургамал, ан амитад 
ородог. Байгаали хамгаалжа 
ябахадаа, хэмгуй ехэ нюуса, 
таабари ойлгожо ябаха хун 
турэлтэнэй дэмбэрэлтэ хэрэг.

Ундэр хада ууланууд эзэ-

тэй, нютаг бухэндэ тахилга- 
тай обоо, уулануудаар баян 
орон юм. Байгаалиин хэды 
олон зуун сая жэлйээ нааша 
Ьалбаржа, удэжэ, тэмсэн ила- 
жа, оорынгое мунее баййан 
алтан байдалда оройые ойл
гожо, мэдэхэ гээшэ ехэ Ьопип, 
урданйаа нааша хамгаалжа 
ябайан арад зоноймнай ехэ ба
ялиг гээшэ. М унее йуулшын 
жэлнуудтэ манай республи- 
кын ой тайга соо галай аюул 
тохёолдожо, аргагуй ехэ бая- 
лигнай хумхиин тоойон боло- 
жо хосорно. Иимэ ехэ баяли- 
гаа еедеел хамгаалха шухала. 
Бухы арад зон юундэ иимэ 
ехэ баялигтаа гам хайрагуй 
хандана гээшэб. Буряад дай- 
дамнай аршаан булагуудаар, 
арюухан сэбэр yha голнууда- 
ар, сэнхир олон нуурнуудаар 
тон баян орон юм гэхэдэ ал- 
дуу болохогуй. УЬа голнууд 
соо зэбэ, хадари, туда, ялаага- 
на, гутаар, ехэ Ьайхан унгэтэй 
жэжэхэн жараахайЬаа эхи- 
лээд, шубгэ шэнги заахай 
загайан элйэн доогуур шур 
гээд орошодог Ьэн. М унее 
эдэ заахай загайан хомор бо- 
лоо, могоолзай гээд байгша 
йэн. Пуулшын хорёод, гушаад 
жэлнуудтэ туда загайан хараг- 
дахаяа болёо. Эсэгын дайнйаа 
урда хабарай йайхан сагта 
зэбэ, хадаринууд турьйэеэ
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хаяжа, харьяда бужэгэнэжэ 
наададаг байгаа. Загайанай 
харьяда харьялжа наада- 
жа байхадань уреэ морид 
ургеед гаража угэдэггуй йэн 
гэжэ хугшэн зон зугаалдагша 
байгаа. Заахан тогтомол ну- 
урнууд соо зоодой загайан 
олоороо амидардаг йэн. 1971 
оной зун ехэ уер болойоной 
йуулдэ, зоодой загайамнай 
огтолон угы болоо. Энээнйээ 
урид минеральна удобрени 
сабшалан дээрэ тараадаг бай
гаа. Тараайан унгэ буриин 
удобрени уйа гол, нуур уруу 
борооной уйантай хуу оро- 
шодог йэн. Иимэ хоротой 
зуйлнууд орожо, ялагар сохо, 
бахануудшье хомор болоо. 
Орой нуурай хажуугаар яба- 
хадаш одо мушэн шэнгеэр 
ялалзажа харагдагша байгаа.

Эхэ йайхан арад зонойм- 
най гимн: «Унгын дайдаар, 
хангай тайгаар нэмжыгшэ» 
гэйэн угэнуудээр эхилдэг юм. 
Энэмнай эрдэнеэр толорйон 
угэнуудээр эхилйэн гэхэдэ та- 
арамжатай.

Бидэ дэлхэй дээрэхи эгээл 
гунзэгы, сэбэр уйатай агууе- 
хэ нууртайбди. Эгээл нангин 
Байгал далаймнай юм даа. 
Байгалай уйан дэлхэй дээрэхи 
сэбэр уйанай табадахи хубинь 
гээшэ. Тиихэдэ Буряад оро- 
ниие хадалиг дайда гэдэг юм. 
М анай эндэ орьёл ундэр хада 
ууланууд бии. Эгээл ундэрынь 
-  республикын баруун заха- 
да оршодог. Мунхэ-Сарьдаг 
уула, далайн нюрууйаа дээшэ 
3491 метр болодог.

Хун бухэн турэл нюта- 
гайнгаа байгаалиин гоё йай- 
ханиие зурхэ сэдьхэлээрээ 
ойлгожо, мэдэржэ, йэбшээн, 
абяан бухэнииень хадуун, 
хулеэн абадаг. Тэнюун гун 
огторгойдо ниидэжэ ябайан 
алтан гургалдай баяр жарга- 
ланта дуугаа хангюурдажа

жэргэдэг. Буряад оронойм- 
най сэлмэг арюухан нара- 
най элшэ туяагаар дуурэйэн 
ундэр гэгээн тэнгэри йайхан, 
гун урма зориг бадараа- 
даг, зурхэ сэдьхэл татадаг. 
Мунхэ йарьдагууд зундаа- 
нтье хайладаггуй, мунгэн са- 
гаан дуулгануудынь ямар- 
нтье хунэй зурхэ сэдьхэл 
дойолгодог иимэ ехэ шэдитэй, 
нюдэнэй хужар, алдар солонь 
шэхэнэй шэмэг юм. Ундэр 
ууланууд узэсхэлэнтэ йайхан 
байгаалитай, эм домтой ар- 
шаан булагуудтай, буянтай, 
дэмбэрэлтэй тахилгатай, 
аргагуй ехэ туйатай, хунэй 
бэеын бухы органуудые ба- 
раниинь шахуу эмшэлхэ арга 
ехэтэй юм. Урда зугйее аянай 
шубууд турэл йайхан дай- 
дадаа ерэжэ, хеерхэн даль- 
бараануудаа тэнжээжэ, гоё 
йайхан аялгаа татажа, ургэн 
хангайнгаа тунгалаг агаар 
соогуур ниидэжэ жаргадаг. 
Пуулшын жэлнуудтэ хара- 
асгаймнай усеехэнеер ерэхэ 
болоо. Алтан хараасгай, хо- 
нин хараасгайнууд олоороо 
ерэдэг йэн. Муне© жэл хонин 
хараасгайнууд ерээгуй, до- 
лоон алтан хараасгай Бэл- 
шэр нютагтам ерээ йэн. Урда 
жэлнуудтэ удэрэй халуунда 
дал соо морёо уяхадамни, 
бэрэ олоороо ниидэжэ, пи- 
шаганалдажа, гоё йайханаар 
аялгаа татажа, дальбараагаа 
хооллуулжа, йэбэреэгуй ни- 
идэжэл байхадань урматай 
байгша йэн. Манай эндэ мо- 
рин хараасгай усеехэнеер 
ерэдэг юм. Худее хубшэдэ 
зуйаландаа байхадаа, загайа 
барихаяа М онголой дайда- 
даа ороходош загайан элбэг. 
Энэ газарта нэгэ хэдыхэн мо- 
рин хараасгайнууд хабсагайн 
нухэн соо гэртэй байгша йэн. 
Г олдо иимэ хараасгайнууд 
харагдадаггуй. Ехэ хомо-

рой жэгууртэн юм. Хун зон 
мэдэхэшьегуй, хараа узеегуй 
юумэ хаанайаа мэдэхэб даа.

М анай хадалиг Захаамин- 
да унгэ буриин сэсэгууд соо 
улаан дэльбэтэй сэсэгые ехэ 
эдеэн гэлсэгшэ, зарим газар
та сиинын сэсэг гэлдэдэг. Ехэ 
эдеэн -  сагаан дэлбэтэй сэсэг, 
эм домдо ородог. Минин ха- 
дам эсэгэ 1958 ондо хотодоо 
операци хуулэйэн юм. Аю- 
нтын Цыретор удэрэй йайнда, 
ехэ эдеэнэй сагаан дэльбэтэй 
сэсэгые ундэйэтэйнь малта- 
жа абаад, асаржа угэйэн юм. 
Ундэйынь бусалгажа уугаад, 
ехэ бушуу йайн болооб гэжэ 
зугаалагша йэн. Ундэйэниинь 
эмэй амтатай юм. Е1амарай 
йайхан сагта агнажа ябахадаа, 
гуреейэнэй малтажа эдийые 
оло дахин харайан байнаб. 
М алтайан ундэйэниинь сайжа 
харагдаха, амталаад узэхэдэш 
эмэйл амтатай байгша йэн.

Уран-Душын убэртэ бар
хатна дэлбэтэй сэсэг ургаг- 
ша юм. Долоо, найма хоноод 
лэ, унгее хубилгажа байха 
йонин сэсэг юм. Хугшэн ула- 
дууд нэрынь мэдэхэл байха. 
Уран-Душынгее нэрэ йулдын 
ургэжэ, энэ сэсэгэйнгээ нэрэ- 
эр нэрлэжэ, арад тумэндее 
бэрэ суутай болохол йэн.

М анай хубшэдэ халуун 
убйэн гэжэ эм домтой ур- 
гамал ургадаг. Августын 
арбаадаар сэсэглэхэ, сэсэ- 
глэхэдэнь гурбан ш ара сэсэгэ- 
эрэнь танихаш. М анай хубшэ 
ундэр газар юм. Е1аяад гаран 
оноор минии хадамай худа 
Эрхууйээ ерэхэдэнь, биини- 
инь Ёнгорбоййоон баруун ехэ 
дабаан дээрэ гаража, архиин- 
гаа дээжэйээ орон хангайдаа 
ургеед, худаяа хундэлжэ, нэгэ 
хэды духаряа уугаад, саашаа 
ябаа йэмди. М одой соойоо 
талбарта гарахадамнай,
Эрхуугээмнай худа: «Ямар
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hoHiiH юм, хада дээрэ ушее 
хада харагдахым», -  гэжэ гай- 
халаа бараа Ьэн.

Хубшэмнай адха шулуу- 
тай юм. Хойто ундэр хадада 
хасууриин шэлбэйэтэй адли 
нэгэ алда болохо эшэтэй ур- 
гамал ургадаг. Хэбтэмэл ур- 
гамал юм. Убэл сайан доро 
дарагдашаха. Ехэ усеехэн 
юм. Ородоор стланник гэжэ 
нэрэтэй. Эндэхи улад нэрын- 
тттъе мэдэхэгуй байна.

М анай урда уеын зон га- 
зар уйаяа, орон хангай дай- 
даяа ехэ наринаар хамгаал- 
жа ябаа. Урда carhaa хойшо 
уйанайнгаа эрьейээ холуур 
йууйан зон тэрэнээ гамнан, 
hail и hail ха и сэдьхэлэйнгээ 
хубшэргэй худэлгэн, шэдитэ 
угэнуудээр домоглон уреэжэ 
байгаа. Минин багада хугшэн 
зон yha голнуудаа, булаг ар- 
шаангуудаа аргагуй ехэ сэ- 
бэрээр гамнажа ябаа. Муне© 
гол уйандаа гамгуйгеер хан- 
данабди. Уйаа зайжа йууйан 
уладай муу муухай юумэниинь 
yha уруу ороно. УЬа голнай 
дэлхэйн зурхэнэй Ьудалнууд 
юм. Ой модомнай, гоё Ьайхан 
сэсэг ургамалнууднай хангал 
газараймнай уушхан ха юм 
даа. Иимэ hail ха и байгаалияа 
бузарлажа байхадамнай юун 
болохоб? УЬан далаймнай 
оёорйоон оодэ дэбэржэ, ехэ 
Ьалхин боложо, хура бороо 
хэмЬээн улуу орожо, yhaa за
йжа ЬууЬан тосхонуудые хуу 
хамажа хаяна. Муне© хараха- 
даш хэды олон зон хохидоно 
гээшэб даа.

Ивалгын ба Санагын да- 
сангууд ехэ yha голйоо холо 
табигдайан байна. Тосхон 
Ьууринууд, малай байрану- 
уд гурбан модо холо hyyxa 
байгаад, мунее бухы дэлхэйн 
зон yhaa зайжа Ьуужа, хэды 
ехээр бузарланаб даа. Лусу- 
уд хаан мини орхихогуйл даа.

Индонезидэ, Японида ехэ ехэ 
далайн долгий ерэжэ, хэдэн 
зуугаад мянган зониие бурха- 
най орондо ябуулжа орхийон 
байна.

Иимэ hail ха и байгаалитай 
нютагта Ьуухадаа, ариг сэ- 
бэрээр бэеэ аршалжа, архи, 
тамхи уужа ябангуйгеер яба- 
балнай, хада уулымнай эзэд 
манияа дээрэ ургэжэ ябахал 
даа. Архи, тамхи уужа, нютаг 
голойнгоо нэрэ хундые уруун 
даранабди. Архи ехэ хундэтэй 
эдеэн. Нютагайнгаа хада уу- 
лынгаа эзэдые хундэлжэ, зо
ной асарйан дээжые Норбо- 
ев Алексей таабаймнай хуу 
ургуулээд орхидог болоо. Аха 
захаяа хундэлхэеэ нэгэ хэды 
шэл архи улээжэ, аха захаяа 
хундэлхэдэ, орон Хангайн 
эзэд хухижэ, зоной хэрэг hail и 
бутэдэг юм.

М анай эндэ Эсэгын дайн- 
haa урда архи уудаггуй бай
гаа. Архи уунгуй ябайан 
нютагта ехэ ухаатай, эрхы, до- 
лёобор хургануудтаа эм дом- 
той баряаша зон мундэлдэг 
1юп. Хусэ ехэтэй барилдааша 
хубууд турэжэ, нютагайнгаа, 
дасан дуганайнгаа алдар со- 
лые ургэжэ ябадаг байгаа. 
Уран дархашуулшье, нютаг 
зондоо туйа ехэтэй бее, уда- 
ганар мундэлдэг байгаа. Д а
сан дуган бии боложо, эрдэм 
ехэтэй Ьаарамба, дооромбо, 
маарамба, гэгээн ламанаршье 
баййан байна. Санага Ьайхан 
нютагай алдар нэрэниинь 
мунгэшэ дархашуулаараа 
бухы орон соогоо сууряата- 
жал байгаал даа. Логинова 
Долгор, Нохоров Радна уран 
дарханууд баййан байна.

Би гурбадахи класс дуур- 
гээд, зунай амаралтада Са- 
хирта нагацыдаа ошоод, 
харша дээгуур дугысажа яба- 
тараа халгажа унаад, хуле© 
ш агайгаараа булгалаад, ушее

хагдан уем гарашайан бай
гаа. Нагацымни нэгэ ород 
врач асаржа, удэр бури муш- 
хаха, эльбэхэдэнь убшэниинь 
бараг бологшо йэн. Хахад 
йара соо булгархай хулым 
оруулжа шадаагуй, хухэ хара 
болоод хабдарынь таташоо 
йэн. Таби, жараад оноор ма- 
шинашье хомор ябаха. Нэгэ 
углеегуур нагацымни бараа 
тээйэн машинада йуулгаад 
ябуулаа йэн. Ёнгорбойдоо 
ерэжэ, кабинайаан бууха гэ- 
хэдээ буужа шадабагуйб. Ш о
фер гэртэм оруулаад ябаха 
гэхэдэнь, баабаймни хулым 
хаража узеед, тэрэ маттпт- 
наараа Санага ошоо йэмди. 
Санага хуреед, Бандеев Фё- 
доройдо хургуулжэ орохо- 
домнай Логинова Долгор 
байба. Хулым хаража узеед, 
таз соо хулыем сайн шаар- 
та дабйа нэмэжэ хээд, хулым 
тэрэ ш аараар орёогоод орхёо 
йэн. Баабайгым ехэ хундэлжэ, 
оорынгое хэйэн ехэ гоё даайа 
бэлэг болгожо угое йэн. Аха 
дуу улад бэе, бэеэ хундэлжэ 
ябахадаа Ьайн юумэл даа 
гэжэ зугаалагша йэн. М а
най баабайн эбиидэ ойрхи 
баййан байна. Долоо найман 
хоног соо хулыем элдэбын 
юумээр жэгнэн орёожо бай- 
даг йэн. Наймадахи хоногтоо 
хулэйм шагайе оруулхадань, 
нюдэнЬоом гал гарашаха 
шэнги болоо Ьэн. Хулым 
шагайе уни удаан эльбэжэ, 
йуулдэнь Ьухып эшэ дээрэ 
хулым табяад, убдэгеерее да- 
ража хагдан уеым оруулаад, 
газаагуур хулэйнгее халуу бу- 
салтар ябажа бай гээд гаргаа 
Ьэн. ЯбаЬаар байтарни хулни 
убдэхее болижо, халуу бусал- 
жа баййан мэтэ болоо Ьэн. 
Углеедэрынь Сосоров Сан- 
жайжаптай йуулгаад ябуулаа 
Ьэн даа. Иимэ баряаша хунэй 
угы байбал, хул муутай дохо-
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лон ябаха байгааб даа.
Минин теебиин таабай 

Дужэрэй Ноён Санагын Ху- 
урлигта Ьуужа байhап бай- 
на. Ехэ шанга бее баййан 
юм гэлсэдэг. Арбан жэл 
соо хун бухэниие хайшан 
гэжэ Ьуухыеиь хуу мэдэжэ, 
hail и йайханиие ургэжэ, хун 
бухэниие хундэлжэ гаргадаг 
йэн. Ерээдуйн юумэ хуу мэ- 
дэхэ бэрхэ хун баййан байна. 
Хунйээ юушье абадаггуй, эди- 
хэл юумэтэй байбал, юуншье 
хэрэггуй юм гэжэ зугаалагша 
байгаа.

- Хун зонтойгоо адли 
тэгшэ hyyxahaa йайхан юу- 
мэн угыл юм даа, -  гэжэ 
теебиингее зугаалйаниие 
йананаб. Ехэ хубууниинь 
аграмба Самбуу, хоёрдо- 
хи хубууниинь Дарж аа маа- 
рамба, хоёр хубуутэй. Хоёр 
хубуудынь хоюулаа маарам- 
ба зиндатай болойон байна. 
Нэгэ маарамба хубууниинь 
Ленинград ошоод ябахадань, 
нэгэ танил ород нухэрынь 
сэрэгэй госпитальда абаа- 
шажа, хулее бута таталуул- 
жа орхийон офицерые хара- 
хыень оруулаа Ьэн. Тэндэхи 
докторнууд хулынь тайраха 
гэжэ бэлдэжэ байхадань, тэрэ 
дары болюулаад, еврее опе- 
раци хэжэ, бутархай яйыень 
эблуулжэ, сэмгэнэйнь орон- 
до бургаайантай адли модо 
хэжэ суглуулаад, отолйон 
газарынь дабирхайтай адли 
юумээр няажа орхийон юм. 
Парашье болонгуй хулынь 
эдэгэжэ, хул дээрээ ябадаг 
болоо йэн. Ехэ докторнуу- 
дай хулэйнь шарха узэхэдэнь, 
нэгэшье сараа мур угыгеер 
эдэгэшэйэн байгаа юм. Тэн
дэхи ехэ эрдэмтэй докторнууд 
хаража, гайхалаа барайан юм 
гэлсэгшэ. Санагымнай Дог- 
дон маарамбын нэрэ обог 
Ленинграда!! музей соо хада-

галаатай юм гээ йэн. Таби та
ран оноор Ленинградйаа нэгэ 
профессор эмшэн Санага ерэ
жэ, Догдон маарамбын опе- 
раци хэгшэ юумыень намдаа 
харуулыт гэхэдэнь, нэгэшье 
юумыень улоонгуйгоор хаяа- 
жа орхийон, лама хун гээд ту- 
шаажа орхийон юм гэхэдэнь, 
ехэ дураа гутажа, дэлхэй дээ- 
рэ иимэ ехэ эрдэмтэй эмшэни- 
ие тушаажа хосороойон таа- 
нар ехэ муу улад гээшэт гээд, 
йооргоо ябайан юм гэжэ Рин- 
чин Дулмаевич Зундуев зуга
алагша йэн. Дужэрэй Е1оён 
найа барахайаан урдахана, 
хубуудээ дуудажа асараад, 
тойрог соогоо эрхиеэ хээд, 
юумээ ургэгшэ гурбан аяга 
дээрэнь табюулаад, гэр дээрэ 
табюулйан юм.

- Хоёр хубуудни, ондоо 
шажантай гээшэт, энэ минии 
юумэн танда хуртэхэгуй, хо- 
жом хойно оороо эзэеэ олохо, 
-  гээд, найан болойон. Хойто 
углоогуур харахадань тэдэ 
аягануудынь угы болошойон 
байгаа. Бичиханов, Санжа 
ламанар тандаал ошохо гэг- 
шэ йэн. Ехэ таабайн йадайад 
гээд, ехэ хундэлэгшэл йэн. 
Дужэрэй ЕГоёной йуултэй 
Ш обхоон таабай байал ехэ 
шанга бое баййан байна. Еу- 
шаад оноор манай нютагта 
ерэжэ, ургэл хэйэн юм гэлсэг
шэ. Тэрэ уедэ ехэ ламанарйаа 
нэгэ шата дээгуур зиндаатай 
боонэр, удаганууд баййан 
байна.

Минии ибии Е1урта ню- 
тагай ехэ бое, удаган соойоо 
тарайан угтай юм. Гэнжэ- 
гэн тообии Мунхын йамган 
баййан. Гэнжэгэн тообиимнай 
ехэ дээдын удаган баййан 
байна. Ургэл юумэеэ хэхэ- 
дэнь хулйоон гэнжээр уяжа, 
нэгэ томо баханада нэгэ 
узуурынь уядаг байгаа. Ехэ 
онгоо оруулжа боолэхэдэнь,

бахананиинь оболзожо, хэ- 
дэн эрэшуул даралсажа угэдэг 
байгаа. Иимэ ехэ шэди ехэтэй 
удаган хун зонойнгоо хэрэг 
бутээжэл ябаа. Ухибууд гэн- 
жэтэй тообиие хараад, энэ 
нэрээрнь нэрлэжэ ябахадань, 
хожомоо Еэнжэгэн тообии 
гэжэ мунхэдоо шэнгэшэйэн 
юм. Ёйотой алтан нэрэниинь 
Сэбэг юм. Ундэр найатай бо- 
ложо, зунай ааяма халуунда 
гэрэйнгээ йуудэртэ амаржа 
хэбтэхэдэнь, азаргаар адуун 
гуйдэлоорооерэжэ,энэ адуун- 
даа гэшхуулжэ, дээдэ замбии- 
даа мордойон юм. Еэнжэгэн 
теебиин гуша, душэнэрынь 
угаараа ехэ боонэр болойон 
байна. Минии теебиин баа- 
байн уг Павелтан юм. Эдээн 
соойоо Борной таабай, Бааб- 
гай таабайнар шанга боонэр 
баййан юм. Норбоев Алексей 
таабайн нагасанар болоно. 
Минии залуу ябахада Хужар 
нютагта Ж оохой гэжэ бое 
байгша йэн. Манай нагасын 
эзы Жоохойн нагацыниинь 
баййан юм. Минии тообии 
Нурта нютагай эдэл угай юм. 
Тообиингым ибии Дархинта 
нютагай Хаан М анза таабайн 
Ш обхооной Ш абгансын ба- 
саган Бальжитйаа тарайан 
угтай юм. Хаан М анза таабай 
ехэ дээдын эди шэди ехэтэй, 
хун зондоо туйатайл ябайан 
байна. Хунэй гэртэ шудхэр 
бии болоходонь, уладынь 
гэрйээн гаргаад, альганай 
шэнээн уулэнйээ тэнгэри бу- 
улгажа, шудхэрнуудые дэгдэ- 
эжэ ябуулдаг байгаа. Зунай 
йайхан сагта бороо оруулжа, 
убсуу тулама ногоон ургажа, 
хун зон ядамаггуй убэлжэжэ 
гарадаг йэн. Ехэ мундэртэ 
уулые тараажа угы хэхэ, ехэ 
шадалтай бое баййан байна.

(Ургэлжэлынь у  даа да.хч дугаарта).
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Бороохон
Борис Заходер

Бороохон дуугаа дуулана:
Кап, кап...
Хэн тэрэниие ойлгохым -  
Кап, кап?
Битье, шитье ойлгохогуйбди,
Гансал сэсэгууд тэрэниие ойлгохо. 
Тиигээд хабарай намаан 
Хухэ ногоон...
Эгээн кайнаар таряан ойлгоно:
Тиигээд ургажа
Эхилнэ
Таряан!

Цыденжапов Дамдин буряадшалба, 
Дабаатын бунда кургуулиин 

9 классай курагша

Дуу хубуун
Агния Барто

Шубуудай абяан дуулдаба,
Газаа сирень сэсэглэнэ.
Хабартаа Андрюша туров,
Хабарай кайхан удэртэ.

Абаниинъ хубуугээрээ омогорхоно, 
Харин Света басаган -  
Зургаатай басаган -  
Дуу хубуундээ хашхарна:
- Бэрхэш даа,
Энэ дэлхэйдэ турэкэндоо!

Минин дуу хубуун Миша
Яков Аким

Яагаа халтар шара юм,
Минии шэнэ дуу хубуун Миша!
Yh'muuHb -  шара улаан,
Рорьмокониинь -  шара улаан.
Рэринэб -  хухюутэй болоноб,
Тэрэниие харахадаа буришъе.

Аашатайхан Мытые 
Хун бухэн каатуулна.
Халтар шарахан дуумни 
Хуу юумэ намтай адляар хэнэ.
Бы курэнэб -  тэрэ курэнэ,

Каша эдихэдэм -  каша эдинэ,
Би тургввр аяга соохиие эдинэб,
Тэрэ нэгэ куухадаа бака хуу эдинэ.
Би Мишэеэ гасаалхагуйб,
Шэмхэхэдэнъ -  тэсэхэб:
Заахан, минии халтар шарахан,
Би тэрээндээ дуратайб.

Минин арсалан
Борис Заходер

Аба намда
Арсаланине бэлэглээ!
Туруушээр би ехэ айгааб!
Хоёр удэр соо 
Тэрээнкээ айгааб,
Гурбадахи удэрпюв -  
Тэрэмни эбдэршвв!

Тарбаев Тумэн буряадшалба, 
Дабаатын бунда кургуулиин 

9 классай курагша

Ой модой
Ой модон горхонуудаар,

ургамалнуудаар баян, 
Yиг/) буриинамитадтай, кархяагуудтай. 
Олон кайхан шубуудтай, бургаакатай 
Yxuoyyd ой руу ошохо дуратай.
Ой соо олон кайхан юумэн байдаг 
Ой соо эм домто ургамалнууд бии юм.. 
Ой модонкоо хун кайн юумэ абадаг.
Ой модоо гамнаха ёкотойбди!

Нимаев Сэнгэ, 
Дабаатын бунда кургуулиин 

5 классай курагша
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Санага
Табан уулын бунда тубхинэкэн 
Тухэреэн сагаан Санага,

мэндэ амар!
Баатар-хаан, Ринчин-хаан,
Буха-ноён Баабай,

мэндэ амар!
Хурмаста, Хдубарган,
Сагаан Убгэн, Генин-Чимбо,

мэндэ амар!
Y .i  ib i тайбан куудалтай
Ургэн сагаан Санага, мэндэ амар!
Хуурлиг, Болхой, Номто-Гол,
Хулъбы ногоон дайданууд,

мэндэ амар!
Зэдэ, Сэхир, аршаан булагууд,
Зулгы тургэн горхонууд,

мэндэ амар!
Урдын с а гк а а суурхакан 
Уран-Душэ уулатай,
Омог бархан алдартай 
Ураг сагаан Санага,

мэндэ амар!
Ху бэр шамбай хубуудтэй,
Хугжэмшэ, дууша басагадтай,
Хвврвв сэсэн зугаатай
Хатан улаан Санага, амар мэндэ!

Содном-Жамса ЦЫРЕНОВ

Урин дулаахан хабартаа,
Ургы сэсэг суглуулкан 
Yxi/буун накан канагдаад,
Уяран байхал досоошни.
Зурхэ сэдьхэл эзэлкэн 
Зунай саг аятайхан,
Зурагас гээд унгэркэн 
Залу у накан гамтайхан.
Аажам кэрюухэн сагта,

[ Уянгын mypj  )
Алтай намарай хакада 
Сагаан хюруу унажа,
Сайжа толгойш эхилхэ.
Шара набшын уедэ 
Шаналан куухаш накаяа,
Шуурган шэнги тургэнеер 
Шууян ошокон хакаяа.
Хагсуу хуйтэн убэлые 
Хулеэкэн у лад барагтай,
Харин энээхэн намарай 
Хэтэдээ байхагуйнь хайратай.

Хурэжэ ерэбэ одоошъе 
Хулеэкэн унинэй хабарнай.
Хэдыхэн удэрэй туршада 
Хайлаба зузаан сакамнай.
Хадакаа урдакан горхон 
Хонгёо шангаар хууенэ.
Хеерхэн шара ургыхан,
Хаб ары е угтан, гунхана.
Урин дулаахан сагые 
Угтажа байхада хабатай.
Уеынгее нухэрэй зугаае 
Шагнажа куухада урматай.

Хайрата эжын ашаар 
Хурькэтэ дэлхэй гэшхэнэб,
Хайрата эжын ашаар 
Хубитай, жаргалтай ябанаб.
Урихан эжын уреэлээр 
Уладкаа дутуугуй ябагдаа,
Урихан эжын уреэлээр 
Ypu хуугэд ургэгдвв.
Ашота эжын заяагаар 
Одото дэлхэй харанаб,
Ашота эжын заяагаар 
Аша гушаяа угтанаб.
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