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Удэрэй hoH U H

Умсын уйлэдбэриин хугжэлтэ

2001 OHhoo Закаменск хото- 
до умсын хэрэг эрхилэгшэ К.В. 
Скоробогатовай уйлэдбэри 
ажалаа эхилээ Ьэн гэжэ «Ве
сти Закамны» совиной сур- 
балжалагша Олеся Шленчик 
хоорэнэ.

Уйлэдбэриин ажал туруу- 
шээр модо бэлдэлгэ бай hап 
аад, Ьуулээрэнь хотын зониие 
тулеэгээр, барилгын материал- 
нуудаар хангажа эхилээ бэлэй.

2009 ондо Константин Вла
димирович оорынгое уйлэд
бэриин база эмхидхэхын туда 
газар абажа, тэндэнь табан 
ажалшад худэлее Ьэн.

2010 ондо Захааминай 
аймагай умсын хэрэг эрхи- 
лэгшэдые дэмжэдэг фонд 
энэ уйлэдбэридэ 400 мянган 
тухэригэй займ угэжэ, нилээн 
ехэ туйаламжа хургее. Тэрэ 
мунгэнэй аргаар томо гара- 
жай байшан бодхоогдоо Ьэн. 
Пуулээрэнь банкын кредит

абажа, модо уйлэдбэрилдэг 
цех барижа, модо тайрадаг 
пилорама абаа. Муне© энэ 
уйлэдбэридэ 12 хун ажаллана.

2012 ондо умсын хэрэг 
эрхилэгшэ байал Фондын 
туйаламжаар 1 356 570 тухэ
ригэй хунгэлэлтэ абажа, ашаа- 
гай машинануудые ба бусад 
техника худалдан абаа Ьэн.

Фондын туйаламжаар
мунеедэр уйлэдбэри амжал- 
татайгаар ажалаа эрхилэн 
ябуулна. Ямаршье ажалда бэр- 
хэшээлнууд тохёолдодог гээшэ 
ааб даа. Энэ уйлэдбэридэшье 
тгпгмэ ушарнууд байдаг. Жэ- 
шээнь, аймагнай туб xorohoo 
холо байдаг, модо бэлдэдэг 
газарнуудта хурэжэ ошоходо 
харгынь холошье, хундэшье 
байдаг.

2016 ондо модо тайрадаг 
томо станок абаха гэжэ шии- 
дээд, К.В. Скоробогатов байал 
аймагайнгаа Фонддо хандайан

байна. Станок худалдан аба- 
хадань туйаламжа угтэжэ, 30 
хубиинь уйлэдбэри оорынгое 
мунгеер тулэжэ, 70 хубиинь 
ФондЬоо займ болгожо абаа 
Ьэн. Бага проценттэйгээр тэрэ 
урьйалйан мунгэеэ мунее бу- 
саажа байдаг.

Жэл ошохо бури уйлэдбэри 
ажалаа эршэлэн, хугжэн яба- 
на. ТайрагдаЬан ба тухэреон 
модонуудые Буряадайнгаа ай- 
магуудаар худалдана, хуршэ 
Монгол оронруушье ябуулдаг 
юм.

Оорыпгоо умсын хэрэгэй 
хугжэлтэ тухай хеерэхэдее, 
К.В. Скоробогатов Фондын 
туйаламжын нуле© ехэ гэжэ 
тэмдэглэнэ. Уйлэдбэри саа- 
шадаа ажаллажа, o.iohon ол- 
зоео олошоруулжа байхынь 
туда, хугжэлтэдэ ходол анха- 
ралаа табиха хэрэгтэй гэнэ.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.
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f Свёл

«Хухюу буряад»
Апрель Ьармп 20, 21-нэй

удэрнуудтэ «Буряад Уласта бу
ряад хэлэ сахин хугжеехэ» гэйэн 
Буряад Уласай Гурэнэй тулэб 
дуургэлтэ болгон «Хухюу буря
ад» гэйэн хошон зугаатай жэл 
бури унгэржэ заншалта болойон 
V мурысввн унгэрбэ гээшэ.

Апрелиин 21-нэй уДэшэ 
Улаан-Удэ хотоор эндэ тэндэ 
элдэб олон хэмжээ ябуулганууд 
унгэрее. Буряад аялга дуунда 
дуратайшуулда «Феникс» те
атр соо оршон уеын дуунуудые 
гуйсэдхэгшэ Светлана Сан- 
житовагай тоглолто болоо. 
Углеенйее захалжа удэшэ боло
тор Ивалгын дасанда бухэли ехэ 
Буряадай буряадууд хуугэдээ 
суглуулаад, доро дороо хэлэнэй 
нютаг аялганууд дээрэ ярил- 
дан, мурысее унгэргее. Тиихэдэ 
эдир уншагшадта Д. Батожа- 
байн нэрэмжэтэ хуугэдэй бо- 
лон эдиршуулэй номой Ьапда 
«Номой йангай боро хараан», 
харин Буряад Уласай ундэйэн 
номой йанда «Номой йангай 
Ьупи» гэжэ йуулэй уедэ дэлгэр- 
жэ захалйан хэмжээ ябуулгану
уд олон зоной хабаадалгатай 
унгэрее. Тэрэл удэшэ хотын 
олон бухы хэмжээ ябуулгануу- 
даар таража барагдашоогуй, 
Буряад театрай танхим дуурэн 
харагшад сугларанхай, иигээд 
байхадаа эндэ Буряадаймнай 
эгээл хухюу буряадууд суглараа 
байна гээд тэмдэглэхэ хэрэгтэйл 
даа. Ямар хухюу буряад иимэ 
юумын боложо байхада ондоо 
тээшээ ошожо ябахань йэм.

Эхинйээ эсэс хурэтэр энеэ- 
дэн соогуур унгэрйэн энэ наада 
харуулатша эгээл хухюу буряа- 
дууднай удэшын туршада тай- 
занаа эзэлжэ, харагшын сэдьхэл 
амар заяагуй хулгеежэ шадаа 
даа!

«Capital Mall» гэйэн худал- 
даа наймаанай ба сэнгэлгын 
тубтэ шэлэн абалгын шатада 
сугларйан 62 хабаадагшадйаа

тугэсхэлэй шатада 19 хун шэ- 
лэгдээ. Эдэ гол тулэб Хяагтын, 
Бэсуурэй, Зэдын, Мухар-Шэ- 
бэрэй, Захааминай, Яруунын 
аймагуудйаа, тиихэдэ Улаан- 
Удэйее хабаадагшад оролсоо. 
Энэ булэгтэ ажал мэргэжэлэ- 
эрээ ондоонууд гээ haa, бусад 
яйатаншье хабаадалсаа гэжэ он- 
солхо хэрэгтэй. Табадахи удаа- 
гаа унгэржэ байhап энэ наадан- 
мурысеемнай хухюу зугаа, шог 
нааданда дуратай, буряад хэлэ
нэй удха ниигэм соо ургэхэ, бу
ряад хэлэн дээрэ шогтой хухюун 
уран зохёол дэлгэруулхэ, Буря
ад Уласай эрхэтэнэй зохёохы 
арга шадабари элируулжэ дэм- 
жэхэ гэйэн гол зорилготой, тэрэ 
муртее буряад хэлэ эрхимээр 
мэдэхэ хунууд хабаадана гэжэ 
элирхэйлээ бшуу даа.

Тиигээд лэ, харагшад ай эне- 
эдэн болон альга ташалгаар 
гээшье йаа хамаагуй, унэндее 
шуулгын булэгэй шиидхэбэреэр 
тодорйон илагшаднай: 
«ЭРХИМ Х00РЭГШ Э» гэжэ 
нэрлэгдэйэн заабаряар:
4 nahanhaa 8 пикай болотор:

I шангай Хундэтэ ургэмжэ -  
Пурбуев Энхэ, Ивалгын аймаг;

II шангай Хундэтэ ургэмжэ
-  Будмаев Эрдэм, Мухар-Шэбэ- 
рэй аймаг;

III шангай Хундэтэ ургэмжэ
Балданов Хэшэгтэ, Улаан-

Удэ.
9 liahauhaa 17 /шкап болотор:

I шангай Хундэтэ ургэмжэ -  
Дайндаров Барас, Бэсуурэй ай
маг;

II шангай Хундэтэ ургэмжэ -  
Будаев Бато, Захааминай аймаг. 
18 nahanhaa 25 пикап болотор:

I шангай Хундэтэ ургэмжэ
-  Цыренов Арсен, Захааминай 
аймаг;

II шангай Хундэтэ ургэмжэ -  
Шадапов Баяр, Эрхуу хото;

III шангай Хундэтэ ургэмжэ
-  Ешиева Долгор-Сурэн, Улаан- 
Удэ хото.

26 накан болон тэрээнкээ дээшэ 
накатан:

I шангай Хундэтэ ургэмжэ
-  Доржиева Должит, Яруунын 
аймаг;

II шангай Хундэтэ ургэмжэ 
Санданов Ринчин-Доржо,

Яруунын аймаг;
III шангай Хундэтэ ургэмжэ

- Бальжиева Елена, Сэлэнгын 
аймаг.
«Буряад хэлэн турэл хэлэн бэшэ 
гэкэн ойлгосодо ородог хунууд
-  буряад хэлэ мэдэхэ бусад 
якатан» гэжэ нэрлэгдэкэн зааба
ряар:

I шангай Хундэтэ ургэмжэ 
Васильев Виталий, Зэдын ай

маг;
II шангай Хундэтэ ургэмжэ -  

(шангай хоёр йури) Еригорьева 
Арина (Зэдын аймаг), тиихэдэ 
Титов Данил (Хэжэнгын аймаг);

III шангай Хундэтэ ургэмжэ, 
Трунева Полина (Улаан-Удэ 
хото).
«ЭРХИМ ЗУЖЭГ» гэйэн 
нэрлэгдэйэн заабаряар:

I шангай Хундэтэ ургэмжэ -  
«Шэнэ уе» гэйэн театрай булэг, 
хутэлбэрилэгшэнь Отсорова С. 
Е. (Зэдын аймаг).

II шангай Хундэтэ ургэмжэ
-  Ара-Алсагадай Худеегэй со- 
ёлой байшан, хутэлбэрилэгшэнь 
Доржиева З.Е. (Хяагтын аймаг).

III шангай Хундэтэ ургэмжэ
- Мужыхын Худеегэй соёлой 
байшан, хутэлбэрилэгшэнь Сан
данов Р-Д. (Яруунын аймаг).

Харагшадай йапамжаар 
«32 шудэн» гэйэн шагналда 
хуртэгшэ -  Доржиева Должит, 
Яруунын аймаг.
Мурысеенэй 30 000 тухэригэй 
ДЭЭДЭ ШАГНАЛ (Еран-При), 
уран баримал, тиихэдэ шагай 
нааданай гуйсэд хэрэгсэлнууд 
Зэдын аймагай тулеелэгшэ 
РАДНАЕВ ЧИМИТ-ДОРЖО- 
ДО барюулагдаа.

Николай Шабаев 
(minkult.rb)
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Аймагай сасуутан

«Ьалхяар Ьайрхан дуулаагуйб, 
йанаан зурхэнЬее бэшээлби...»

Ypu хуугэдэйнгвв дунда

Хорбоо юртэмсэдэ хун бу- 
хэндэ эгээл дутый гансахан 
хун хадаа хайрата эжы гээшэ. 
Тэрэ бидэниие алтан дэлхэй- 
дэ турэжэ, ургэжэ, еедэшни 
бодхохойоо гадна, iiahaii соо- 
гоо хойнойоомнай йанаагаа 
зобожо ябадаг ха юм даа.

А шата Ьайхаи эжымни 
декабрь йарын тэгэндэ дай- 
да дэлхэййээ мордойоор 
эгсэ арбан жэл болобо. Тэрэ 
гэйэн carhaa хойшо, дунги- 
нан убэлэй ерэхэдэ, досоом- 
ни уйтаржа тамалдаг. Таби- 
найнгаа дабаа дабажа, еерее 
теедэй болоодшье ябаа haa, 
ургэйэн йайхан эжыгээ, 
тайалгаряагуй Банан, дур- 
сан угылдэгби. Амиды мэндэ 
ябаа haa, 90 найатай болохо 
байгаа.

Сэнгуунэй yrhaa тайарЬан 
минии эжы, Соктоева 
Долгор-жап Дансаруновна, 
1927 оной мартын 12-до, унэр 
баян гэр булэдэ, долоодо- 
хи одхон басаганиинь боло- 
жо, Борто нютагта турэЬэн 
юм. ТиимэЬээ эжымни За- 
хаамин аймагайнгаа сасу
утан болоно гээшэ. Хунэй 
одхон ухибууд ехэ эрхээр 
ЬураЬан байдаг гээшэ, ха- 
рин минии эжы, дайнай уеын 
ухибуун хадаа, бага балшар 
найанйаань хара ажалай 
амтые эртэ узэйэн. Дайнай 
туруушын жэлнуудтэ арбаад 
найатай басаган Мэлэ-Бор- 
тын эхин шатын Ьургуулида 
hypaa. Убэлдоо хамтын бай- 
рада байдаг байгаа, хабар 
болоходо, дабаа дабажа, 
ябагаар ябажа Ьурадаг Ьэн. 
Хоёр жэл Ьураад, гурбадахи

жэлдээ Ьуралсалаа орхихо 
баатай болоо Ьэн. Юундэб 
гэхэдэ, багшыень, худэлЬоор 
байтарнь, дайн байлдаан- 
да абайан юм. 4 класс хусэд 
дуургээгуй, саашаа хаанашье 
Ьураагуй аад, лата хэлэ Ьайн 
мэдэхэ, буряад хэлэн дээрэ бэ- 
шэхэдээшье алдуу хэдэггуй, 
бэрхэ баййан юм. Миниин- 
гээ оюутан ябахада, бэшэг 
бэшэхэдээ, сэбэр Ьайхапаар 
бэшэхэЬээ гадна, нэгэшье 
алдуу хэдэггуй Ьэн. Юундэб 
гэхэдэ, газетэ журнал, буря
ад номуудые ехээр уншадаг 
байгаа. «Буряад унэн», «Ажа
лай туг» газетэнуудтээ захил 
хэжэ, орожо гаража байдаг 
хугшэдтоо уншажа Ьуудаг 
Ьэн. Пуулшын жэлнуудтэ шэ- 
нээр хэблэгдэЬэн, гурбан но- 
мынь оройон, зузаахан, Д-Р. 
Батожабайн «ТооригдэЬэн 
хуби заяан» гэЬэн роман ун
шажа дуургээ Ьэн.

Дайнай уедэ арбаадтайхан 
басаган колхозой ажалда хам

оролсожо, углоонЬоо орой 
болотор ябагдаа. М анай 
угайхин, Баадаантан, «хажу- 
урта Ьайн» гэлсуулдэг бай
гаа. Тэрэнээ нэгэшье хумнай 
алдаагуй, хажуураа орхи- 
тороо хунэй хойно ябаагуй. 
Бултанай совхозойнгоо
убйэндэ ябахада, удэроор 
ябалсадаг Ьэн. Гэртэхи нэгэ 
хоёр ухэртоо (тэрэ уедэ ухэр 
мал олоор барюулдаггуй бай
гаа) гансаараа тооной убйэеэ 
абадаг Ьэн.

Н аЬанайнгаа амаралта- 
да гаратараа мал ажалда 
худэлйэн юм. Нухэр басаган 
Цырен-Дулматаяа Ьамарта 
гарадаг байгаа. Ш онын эл- 
бэг саг Ьэн. Нэгэтэ Ьамарта 
гараад ябатараа, Цырен-Дул- 
ма нухэрынь: «Худоогэй хухэ 
убгэн ябана», -  гэжэ хаш- 
хархадань, урдайаань минии 
эжы: «Ямар убгэн ухэшоо 
гэнэш?» -  гэжэ асуугаад, 
Ьуулдэнь ойлгоходоо, хухэ 
(Ургэлжэлынь 4-5-дахи нюурнуудта ).
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Нухэд басагадтаяа (баруун гаркаа хоёрдохи)

(Ургэлжэл).

энеэдэн болоо гэжэ хеерэдэг 
йэн. И лангаяа, нэрйэ, алирйа 
туухэдээ, гараараа тургеер, 
сэбэрээр туудэг байха. Хуршэ 
Баянголойнгоо ородуудта 
худалдажа гу, али огородой 
эдеэгээр андалдажа абадаг 
1гш гу, амтатай эдихэ юумэ 
асардаг йэн. Унэн сэхэ зан- 
тай ород нухэдынь эмнэлгын 
газарта эмшэлуулхэеэ орохо- 
донь, ямаршье дутын хунйее 
дутуугуй эдихэ юумэ обоо 
хубее болоторынь асаржа 
байгаа. Тэдэ ород нухэдтее 
я Нал а хундэтэй, «баба Катя» 
гэжэ алдаршанхай Нэп.

Бага балшар найанайнгаа 
ябадал маанадтаа хеерэгшэ 
йэн. Муне© бидэ энеэдэ- 
тэй ушар гэжэ йананабди. 
«М анайхин Бортын Эхин- 
дэ ажайуудаг байгаа. Тэндэ 
олон айлнууд отог отогоороо 
ажайуудаг байгаабди. Наада- 
ха гэхэдээ оорын уетэн гэжэ 
байгаагуй. © ерйеемни 5 эгэ- 
шэ басагантай хони адуулжа, 
наадажа удэрее унгэргэдэг 
байгаабди. Нэгэтэ, Урмаа- 
хиин жалгада, хээрэ табийан 
ухэЬэи хунэй хуурсагуудай 
хажуугаар ошожо наадабаб- 
ди. Х арахадамнай хуурсагууд 
дуурэн сагаан яйанууд эндэ 
тэндэ хэбтэнэ, тэрэ уедэ найа 
барайан хуниие газар доро 
буладаггуй байгаа, тиигэжэ 
байтарнай Мэлын дабаагаар 
нэгэ сагаан моритой хунэй 
буужа ябахань харагдаба. 
Тиихэдэнь, тэрэ эгэшэ баса- 
гамни нэгэ хуурсагай хабхаг 
ургеед, энээн соо ороод хэб- 
тэ, тэрэ хунэй дутэлэмсеер 
хабхагыень ургеед, хатттха- 
раад бодошохош гэбэ. Ху- 
урсагайм хажууда хэбтэ- 
эд, «бодо» гэхэдэнь, гараа 
арбагануулйаар, хашхараад 
бодошобоб. Тэрэ сагаан мо
ритой хумнай гэдэргээшье

харангуй моринойнгоо шада- 
лаар, Ноохойн дабаан руу ха- 
райлгажархёо йэн. Ямаршье 
хун ябайан юм даа, хожомынь 
йанахадаа, тэрэ хун ошоод 
узэл узуулйэн байгаа ёйотой 
гэжэ йанагшаб. Пуулдэ бодо- 
од харан гэйээм, тэрэ хуурсаг 
соонь, яарса мэтэ утэн бир- 
сайлдажа байгаа йэн, жэрхэ- 
жэшье, айжашье урдингуй, 
шанга захиралта доро ороод, 
хэбтэхэ баатай болоо йэм», -  
гэжэ эжын хеерэхэдэ, энеэл- 
дэгшэ йэмди.

Энеэдэтэйшье юумэниинь 
гэжэ угыл ха даа. Тэрэ баса- 
ганиинь элдэбын муу юумэн- 
дэ йургадаг, шэхэтэй хундэ 
угэ алдажа орхибош, гэртээ 
ошоод хэлээд узеерэй гэжэ 
байжа занадаг байгаа ха.

А жабайдал орёо хэсуу хэ- 
рэг, энэ найан соогоо хэды 
хундэ байдалые дабажа га
раа. 7 ухибуудые ургэжэ 
табяа. Бултыемнай хунйээ 
дутуугуй айл болгоо. Аша 
зээнэрээ харалсаа. Г ансал 
Солбон хубууниинь, амга- 
лан тайбан сагта, сэрэгэй ал- 
банда хулеерее ошоод, тар- 
хяараа бусажа ерэйэниинь 
хэлэшэгуй уйдхар асаржа,

йанаанда унагаажа, зобоо- 
гоо. Хундэ хушэр байдалда 
ороходоошье, харатанда хар- 
дуулаашье йаа, хоротондо 
хэлуулээшье йаа, газаа тээ- 
шэнь гаргажа, уй-хай боло- 
жо, гажаржа, гутажа, гэмэр- 
жэ ябаагуй, досоогоо дараад 
лэ ябадаг йэн бэзэ. «Ушее 
олон хуугэдтэй ха юмши даа, 
бу уйдыш даа», -  гэжэ хунэй 
хэлэхэдэ, «хундэ улуу хур- 
ган (ури) байдаггуй», -  гэжэ 
харюусайан гэдэг. Турэйэн 
эхэ хун гээшэ амиды ябайан 
сагтаа турэйэн урэеэ тэнжээ- 
хэ, тэжээхын хойнойоо яба
даг ха юм даа. Хун гээшэ за- 
луу найандаа юушье узеегуй 
ябахадаа, эжынгээ орол- 
долгые гуйсэд ойлгодоггуй 
гээшэ. Эжынгээ аша туйые 
юугээр харюулжа шадана- 
бибди? Унгэрйэн хойнонь 
лэ туруушынхеэ бодомжо- 
лон ойлгодог гээшэ губди. 
Нюдэнэйнгее сэсэгы мэтэ 
оорыеш гамнажа, хайрлажа, 
сэдьхэлээ убдэжэ ябайыень, 
унгэршэйэн хойнонь ойл- 
гожо ехэтэ шаналнабди. 
Хун эхэ эсэгынгээ ашы- 
ень хэзээдэшье харюулжа 
шадаагуй юм гэжэ мэдэнэб,
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зугеер углеенэй шуудэрэй 
дуЬалхануудые суглуулжа, 
сай шанажа уулгабал, ашы- 
ень харюулЬанда тоотой бо- 
лодог гэжэ хаанаЬаашьеб даа 
дуулаЬан байжа, эжыдээ хэ- 
лэхэдэмни, иигэжэ ама гараа 
хадаа харюулЬанда тоотой 
болыш даа гээд, энеэбхилээ 
Ьэн.

Золтой, жаргалтай  
хун байгаа

«Буряад унэн» Ьониндо 
1996 оной мартын 8-да 
толилогдоЬон «Уярма ду- 
ранай туухэ» гэЬэн Гали
на Базаржаповагай статья 
бултанай Ьонорто табинаб. 
Нээ-рээшье, эжы залуудаа 
яЬала сэбэр, дуурэн улаан 
ш арайтай ябаЬан. ТубЬэн 
хундэ поэт хун шулэгее 
зорюулдаггуй, харин эгээ 
Ьанаха байха инагтаа 
зорюулЬан байдаг. ТиимэЬээ 
эжыдэмни зорюулЬан эдэ 
мурнуудые уншахадаа, зол
той, жаргалтай хун байгаа 
гэжэ сэдьхэжэ, баясажа яба- 
дагби. Галина Хандуевнада 
баярые хургэн, доро дохин 
ябадагби. Эжы тухаймнай 
бэшэжэ, маанадай зурхэ сэдь- 
хэлдэ мартагдашагуй мур са- 
раа улеегее.

Захаамин аймагайнгаа 
тогтойоор 90 жэлэй ой ерэ- 
жэ байхада, аймагайнгаа са- 
суутан эжымни амиды мэндэ 
ябаа haa, 90 наЬаяа гуйсэжэ, 
20 аша зээнэрэй, 42 гуша- 
нарай, 4 душэнэрэй хугшэн 
теедэй Ьуухал Ьэн. Эжымни 
79 наЬандаа урн хуугэдэйнгээ 
духэриг соо дуугарЬаар 
Ьуутараа, абяаниинь Ьулар 
ЬуларЬаар, алтан аминтаяа 
хахасаа Ьэн. Ямаршьегуй дуу 
гаража байЬан хун иигээд 
наЬа бараш аха юм гэжэ ой 
ухаандаа оруулаагуй би уни

удаан гарыень бариЬан зан- 
даа Ьугшаржал, Ьугшаржал 
hyyraa бэлэйб.

Уярма урихан  
дуранай туухэ

У ш ее дахин инаг дуран 
тухай... Гайхалтай бэшэ ту? 
Сэдьхэлдэмнай зоболон жар- 
тал, гуниг баяр холисуулан 
узэгдэдэг энэ мэдэрэл тухай 
хэдышье бэшэгдэжэ, шулэг, 
дуунуудай хэды зохёогдожо 
байдагшье Ьаань, шэнээр, 
оор янзаар харуулха гэЬэн 
Ьэдэлгэнууд дууйадаггуй ха 
юм.

Ш уургата далайн
Ьуроотэ долгиёо эбхэруулэн 
тууйандал солгеонооршье, 
намжаа талын улэ мэдэг 
Ьэбшээн мэтэ аажамааршье 
элдэбээр лэ узэгдэдэг ёйотой 
инаг дуран. Гэбэшье, хоёр 
хуниие нэгэ зургэ дээрэ уул- 
зуулха, домог мэтэ дурасхаал 
улоохэ нюуса далда шэдитэ 
хусэтэйл инаг дуран...

Гадар дээрээ 1947 он гэЬэн 
тэмдэгтэй хуушанай дэб- 
тэр иран харанаб. Захаами- 
най аймагай Борто нютагта 
ажаЬуудаг Долгоржаб Данса- 
руновна Соктоевада энэ дэб- 
тэр зорюулагданхай юм.

- Эхэ бэшэгынь угы бо- 
лошоо юм даа. Залуудаа ха- 
нилжа ябаЬан Сэрэн-Дулма 
нухэртее Ьонирхоходонь 
буулгажа, бэшэжэ угэЬэн 
байгааб. Энээнэй ашаар 
«амиды» улее юм, -  гэжэ 
Долгоржаб Дансаруновна 
хеереенэйнгее эхиндэ тайл- 
барилаа бэлэй.

Энэ дэбтэр инаг дуранай 
гэршэ мун. 1947-1948 ону- 
удта Буряадаймнай нютаг 
буриЬее гэхээр залуушуул 
Загарайн аймагай Онохойн 
Ьуурин руу тусхай даабаряар 
эльгээгдэдэг байгаа. Дайнай 
Ьуулэй жэлнуудтэ ой модоной

уйлэдбэриие хугжеелгэ онсо 
шухала удха ш анартай бэлэй. 
Удэ голоор урадхуулагдаЬан 
модо гохо дэгээгээр татажа, 
шэнжэ ш анараарнь илгадаг 
худэлмэритэй Ьэн. Эгээл эндэ, 
хундэ хушэр сагта заха холын 
ЗахааминЬаа эльгээгдэЬэн 
хубууд, басагад мун лэ худэл- 
дэг бэлэй.

- М одон бараагууд соо 
байдаг Ьэмди. Ургэлжэдее 
наар-оронууд табяатай.
Эдихэ, ууха юумэн хомор. 
Хундэхэн лэ саг байгаа даа. 
Теэд ондоо, элдин садхалан 
сагай амтые узеегуй бидэ- 
нэр шэрхи хатуунууд лэ Ьэн 
хабди. Байдалаа голохогуй, 
байЬан соонь тэсээд, даага- 
ад ябахаш, -  гэжэ Долгоржаб 
Дансаруновна хеерэнэ.

Иимэл сагта, шандааЬата 
шанга ажал соогуур, ду- 
тагдал-ядалдалай уедэ ёЬо- 
тойл Ьайхан инаг дуран 
мундэлее бэлэй. Санага ню- 
тагай Дамнинжаб Мархаев 
наЬанайнгаа эгээл Ьалбарма 
хаЬада ябаЬан ягаа улаахан 
хасартай, тухэреэн дуурэн ш а
райтай Долгоржаб басаганда 
дурлаЬан тухайгаа мэдуулээ 
Ьэн. Дэбтэрэй туруушын хуу- 
даЬые нээе:

Мой/юн хара нюдэтэй, 
Монсогор улаан шарайтай, 
Уян нугархай бэетэй 
Уеын ганса инаг нухэрни, 
Дун жэгдэ шудэнэйшни 
Сагааханииегайханаб, 
Дурым тата/тн

з урхэнэйшни 
Дулааханиие гайханаб. 
Хундага дуурэн

духаряагайш 
Бэлмэрхэниие гайханаб, 
Хурса Ьайхан харасыншни 
Зввлэхэниие гайханаб. 
Жэмэс улаан уралыеш 
Жэгтэй удаан шэртэнэб,

Ургэлжэлынь 6-да.хч нюурта).
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(Ургэлжэл).
Жэгуур харахан

нидхыншт
Жэрэгэс гэхынъ

кайхашаанаб. 
И наг дуранай арюухан мэ 
дэрэлдэ эзэлэгдэйэн Сана- 
гын хубуун Долгоржабай 
тоонто Борто нютагые дуу- 
лан магтана. «Ундэр уула 
тушэгтэй, удхэн мод о шэмэг 
тэй, нариихан тургэн голтой, 
намжаа тала газартай хаб- 
тагай Ьайхан Бортол даа», -  
гэжэ Ьайшааха-Ьайшаахань 
гайхалгуйл даа. Долгоржаб 
Дансаруновнагай басаган 
Дарима, Донид хубууниинь 
хеерэлдеендэмнай халууна- 
ар оролсожо, энэ зорюулга- 
шулэгуудэй тон сэнтэйе мэ- 
дэржэ байЬанаа мэдуулээ 
йэн. «Эжы, ушее дэлгэрэн- 
гыгээр хеереед угыш», гээ- 
тттъе Ьаань, буряад эхэнэрэй 
ууган даруу абари зан сахин, 
дэбтэр тээшээл заагаа бэлэй. 
«Юуень хеерэхэбиб даа, хуул 
бэшээтэй ха юм. Дамнинжаб 
унэхеер онсохон хун байгаа. 
Ажалай йуулээр залхуурангуй 
ryypha саарЬантай Ьуухал 
даа. Я агаа тургэн зохёонош 
гэхэдэ, удэрее дуурэн шам 
тухайгаа бодожо, шэбшэжэ 
ябааб, шулэгууд еейэдее тол- 
гойдом ороно гэдэг Ьэн», -  
гэжэ Долгоржаб Дансарунов- 
на дурсана.

Палхяар кайрхан
дуулаагуйб, 

Wanaan зурхэнквв бэшээлби, 
Дэмы камуу бэшээгуйб -  
Дутын нухэд гэршэлхэл, -  

гээд, дурлаЬан нухэртее унэн 
хандасаяа баталйан мурнууд 
бэшэ ту?

Я  мар гоёор
Инаг зурхэн нэгэдээ кэм,
Я  мар хоёр
Халуун хасар ниилээ кэм, 
Ямар улъкатай 
Гурбан угэ дуулдаа кэм?

Эдэ шулэгуудэй автор 
Дамнинжаб М архаев алтан 
дэлхэйтэй хахасанхай. Ш эг 
ш арайгаараа, тухэл дуреерее 
ямар Ьэм -  мэдэнэгуйб. Д ол
горжаб Дансаруновна улуу 
тайлбари угоогуй гэлтэй. Гэ- 
бэшье Дамнинжабай эхэнэр- 
тэ дурлалынь, унэхеереел, 
Ьамуу дэмы ябадалйаа бэ
шэ, хани сэдьхэлэйнь унэн 
мэдэрэлЬээ гээд эли.

Хунэй зурхэ хулгуулмэ 
Хуухэн шарайеш

кайхаи/аанаб, 
Баталан баяраа мэдуулжэ, 
Баруун гарыш адханаб. 
Наранай элшэ туяакаа 
Ургакан сэсэг мэтэлши, 
Наартай эхын захяакаа 
Ургакан, удэкэн бэлэйлти. 
Дала найанайнгаа дабаае 

дабайан, олон ури хуугэдээ 
ундылгэн, ажабайдалдань 
гаргаЬан буряад эхэдэ, эхэ- 
нэртэ зорюулагдаЬан инаг 
дуранай дэбтэрэй сагай са- 
гаан Ьалхинда хиисэн угы 
болоогуйнь Ьайшаалтай. 
Эжынгээ залуу наЬанайнь ду- 
рые ури хуугэдэйнь сэгнэдэг, 
ойлгодог баййаниинь намда 
мун лэ тон Ьайшаагдаа бэлэй. 

Эхэнэр хумнаи 
Элъгэ нимгэн гэлсэгшэл, 
Эдир наканай 
Эргнэ соохоно золгообди. 
Эгээл мунвв дурлаад

минии баихада, 
Энэ углов ямар ондоо

илгаатайб... 
ДурлаЬан хундэ дэлхэй 

тубиин унгэ зуЬэшье ондо- 
огоор, урданайхиЬаа гоё
ор, узэсхэлэнеер узэгдэдэг 
ёЬотой. Мун хуби заяан элдэ- 
бээр эрьежэ магад гэжэ автор 
баЬал бодомжолно ха:

Амиды мэндэ ябахадаа, 
Алгасаха сагай гарабал, 
Айл аймаг болоод,
Ажана тэнюун

ажакуугаарсш.

Х еереенэйнгее тугэсхэлдэ 
Дамнинжаб М архаевай Д ол
горжаб инагтаа зорюулЬан 
иимэ мурнуудые дурдая: 

Наранай гараха зугквв 
Найдамтай нухэрни,

шамдаа,
Намсшгаа мартахагуйнш

тула
Наканай дурдалга

зорюулнаб. 
Энэ захяаень Д олго

ржаб Дансаруновна ёЬотоор 
дуургээ. 0 е р е е  дурсажа, дэб- 
тэрээ ури хуугэдтээ харуул- 
жа ябахаЬаа гадна, «Буряад 
унэн» Ьониной сэтгуулшэдэ 
узуулжэ, олониитын Ьонорто 
дурадхаба ха юм.

Эхэ, эсэгэнэрнай хэсуу са- 
гые хундэ гэнгуйгеер, эсэ- 
шэ сусашагуйгеер, амарал- 
та хунгэлэлтэгуйгеер ажал 
хэжэ, хамтынгаа байдал 
бэхижуулхэ зуураа инаг- 
лан дурлаЬан, илдамхан 
ханилЬан тухай зорюулга- 
дэбтэрнуудые бэшэдэг байгаа 
гэжэ мэдэжэ абахада, одоол 
уярмаар байбал!

Тугэсхэлдэнь, инаг дура
най юрэ бусын иимэ туухэдэ 
йугэдэн, уяран хундэлйэнэй 
тэмдэг болгон, оорынгое 
шулэг зорюулхам:

Аласай замда 
Алгасаха заяагуй,
Аляа инагкаа 
Алад гараагуй -  
Жаргалтай золгохо 
Золтой байгаал,
Жаран шулэгее -  
Зохёолоо зорюулаал.
Ypu хуугэдынъ 
Уг залгуулан,
Yehee уедэ 
Уяран дурсакай,
Урихан дуранай 
Улъкада абтан,
Урданай домог 
Урматай дабтакай!

Дарима Цыденжапова, 
Борто нютаг.
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Цыржима ШОЙДОПОВА Роза НАМЖИЛОВА

ТууРээн Ьуунаб НаЬанай харгы
шамаигаа
Турэл тоонто нютагни,
Туурээн куунаб шамаигаа,
Томо ехэ ойгооршни 
Тоолон амаршалнаб шулэгвврвв. 

Ерэн олон жэлые 
Даллан орхеош хойноо,
Дулэтэ сагай гэршые 
Домоглон куухаар мунвв.

W у барии ошокон жэлнуудые 
П айпаар унгэргэн суршввш, 
Аарьдагтаа буукан сакые 
Ааншаглан дахин хургввш. 

Буурал захатан ахаяа 
Баярай ехээр хундэлнэш, 
Балшар заахан багашуулые 
Барандань кэтэ анхарнаш. 

Дайн дажарай уедэ 
Дорьбоо бэлэй дэлхэй,
Далай, ороноо хамгаалхынъ 
Дорюун хубуудээ эльгээгээш. 

Совет засагай хуулиие 
Сэхэ сахин ябааш,
Сэбэр басагад, хубуудтээ 
Сээжынъ эрдэм олгоош. 

Тунгалаг кайхан аршаанаа 
Толотон барин бадаруулааш, 
Тайга ехэ хубшэеэ 
Тэрэл зандань хамгаалааш.

Олон moomo нютагуудшни 
Онсо янзаар ажакууна, 
Онгосын хоер кэлюур мэтэ 
Ото жэгдэ дабшана.

Тала дайдые бурхввжэ 
Тарган хонидшни бэлшэнэ,
Таряан ехэ далайеш 
Трактор, комбайнууд шэмэглэнэ. 

Нввсэ ехэ алтаншни 
Нюруудаа ушвв хэбтэнэл, 
Нууркэн онсо тулишэшни 
Нввсэлэн ехээр абтанал. 

Алдарта ехэ ойгооршни 
Амаршалан куунад нютагаархин, 
Аза талон, алибаа энхые 
Амгалан байдал уршввн куугыш, 
Аймагни!

Могойдол мушхаркан
харгыда

Морин эрдэнитэеэ
нэгэдээд,

Малгиан модолкон
адуудаа

Манаха кансштай
зудхэнэ.

Турэл нютаг.
Зурхэндэ дулаахан.

Тоонтынгоо туухэтэй
накаяа

Турэкэнкввн хамталкан
эрэ

Тэнюун бодолоо
тоборюулна.

1Аайхан даа, ганса
нэгээрээ

Аалбаржа байкан
байгаалиин 

Хоншуу хангалаар
амилаад, 

воров ввртэёо хвврэлдэн, 
Удэрэй ошокые ойлгонгуй, 
Урдсш бодокон

бухалдашъе, 
Ургажа куукан

модондошъе 
Удэрэй мэндые

айладхада.

Налгай канаанай
мухарихада 

Намагшъе уулээр
тамхилха, 

«Намтай заахайте
инагла», -  гээд, 

Наран сэсэг надхаха. 
Хорбоо юртэмсын ута

ургэниие
Хэмжээд абаха дуран

хурэхэ,
Эрын нюуса бодолые 
Эдлээд узэхэ канал

турэхэ.

Уетэн нухэдэйнгвв
сэнтэйе

Ургакан хушатай
сасуулба ха, 

Унакан пааданхые
суглуулхадсш

Урматай зоригынъ
баясаба ха. 

Угсэжэ уруудажа
ябахадсш 

Удэрэй ошокониие
ойлгоногуй ха, 

Одоо адуудаа
обёорходоо 

Оболзокон зурхэниинъ
амарба ха.

Хадата нютагайнгаа
тэбхэр ойдо 

Хубитаяа оруулха
хусэлтэй, 

Унаган жороогоо
корижорхёод 

Урилдаанда табиха
кансштай. 

Хубгиът элдэндэ
дураарсш 

А о рил го гаракан хулэгынъ 
Илаха тэмдэг угэкэндэл 
Инсагсш табихаданъ

урматай.

Мунгэн элгиээ сасакаар 
Малагар кара мундэлбэ. 
«Мансш байра эндэ», -

гээд,
Мугиэд огторгойдо

бадарба.
Тойроод хон-жэн. Харин 
Туруудсш тоборхонъ

э лих эн.
Утсшнай унэрые

абакандал 
Унаашынъ хатар

тургэхэн.

Мянга тумэн зулануудые 
Мондогор зулакаа

бадарсшхада 
Онсохон зулын накатать 
Огто хорожо

болохогуйл. 
Энэ наканай жаргалые 
Эдлэжэ нухэдтэеэ

ябахада
Буян хэшэгэй аръбадхал 
Буруудаха гээгиые

мэдэхэгуйл.
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Хандажап ЦЫРЕНОВ

Байгалиин ЬайханЬаа 
булгата хангайм Ьолонготоно

(Ургэлжэл).
Зунай йайхан сагта аршаа- 

най губее дээрэ зуйаландаа 
байхадань, Санагын дасанай 
залуу барилдааша хубуунэй 
хурэжэ ерэхэдэнь, Бажаа 
хуйанай хубшеер hyxee эшэл- 
жэ йууба. «Эндэ Бажаагай- 
хи гу?» -  гэжэ йурахадань, 
«Угы, яаха гээбши?», -  гэбэ. 
«Тантай барилдажа узэхэеэ 
ерээб», -  гээ йэн. «Энэ шулуу- 
гым ургеед узыш даа», -  гэбэ. 
Залуу хубуун моринйоон буу- 
жа, шулуугын ургэхэ гээд, 
даабагуй, шууд гэжэ нохой 
шэнгеэр хажуулжа йуулгаа 
Ьэн. «Та энэ шулуугаа ургэжэ 
харуулыт», -  гэхэдэнь, Ба
жаа бодожо ерээд, шулуугаа 
ургэжэ, морин дээгуурэнь шэ- 
дэжэ орхёо Ьэн. Залуу хубуун 
морёо унаад, гэдэргээшье 
харангуй харайлгажа ябашоо 
Ьэн. Тэрэ уедэ 56 найатай бай- 
хадаа, шулуугаа ургэхэдее 
бэендээ няангуйгеер, хоёр га- 
райнгаа хусеер ургэдэг бай- 
гаа. Энэ шулууниинь мунее- 
шье болотор аршаанай губее 
дээрэ байгша юм. «Урданай 
ехэ бухэшуулэй шулуун та- 
хилгатай байгша юм», -  гэжэ 
Цыремпил таабай зугаалаа 
Ьэн. Бажаа бухэ дала гаран 
найатай болоод байхадаа на- 
ринтажа убдеед, хараагуй 
боложо, гурбан жэл соо хэб-

тэриин болоод байгаа. Сте- 
панай Иван олон нухэдеерее 
орожо, мэндэ амараа хэлсэ- 
эд, хугшэниинь сай аягал- 
жа хундэлбэ. Иван гараа 
барилсажа, йайниие хусеед 
гарахадаа, газаа баййан ну- 
хэдтее гараа харуулхадань, 
хабдашайан байгаа. Гараа 
юундэ мулта татажа абаагуй 
юмши гэхэдэнь, нэрээл йана- 
жа абаагуй юмэб гээ йэн.

Санагын зунай найрта 
ошожо ябайан Ш ара-Азар- 
гын Степанай Иван хэрээйэ 
зуужэ, ород нэрэтэй болойон 
юм. Ондоо яйатан уладай 
хэрээйэ зуухэдэ хорин табан 
тухэриг угэдэг баййан. Тэрэ 
уедэ мунгэншье яйала ехэ 
мунгэн, дунэн ш ара дурбэн 
тухэригтэ хурэдэг йэн. Сте
панай Иван гайар томо бэе- 
тэй, ундэрынь 2 метр 10 см. 
болодог баййан гэлсэдэг. 
Иимэ хусэ ехэтэй Бажаа- 
гай хусэниинь ухэ ухэтэрее 
баййан байна. Урда сагта 
найан болойон уладаа газар 
дээрэ табидаг йэн. Бажаагай 
найан болойоной йуултэй 
сээжэ соонь шоно хубуулээд 
баййан юм гэлсэгшэ. Сээжэ- 
ниинь нэгэшье хабирга угы 
хужэ яйан баййан. Хургануу- 
дайнь дээдэ нюдарганайнь 
яйан нэгэшье уегуй ургэлжэ 
яйан баййан гэлсэдэг. Яйала

томо хун баййан байна.
М анай нютагай М оотонго 

угтай Ж абдаа бэеэр багашаг, 
даб гэйэн хундэ нюргаа шо- 
ройдуулжа узеегуй, бар хусэ 
ехэтэй, шандаайатайл ябайан 
юм гэлсэдэг. Худэриин да- 
баанай дундахана Ж абдаа- 
гай шулуу ургеед табидаг 
тугсуулынь мунеешье боло
тор бии юм. Ёйотой шулуу
гын Ш ара-Азаргын харуулай 
ород хубууд даажа шадангуй, 
доошонь мухарюулжа ор- 
хийон юм. 0 0 ЙЭДЫНГ0 О даа- 
ха шулуу оложо табийан 
юм гэлсэгшэ. Ж абдаа шу
луугаа ургэхэдее бэендээ 
няангуйгеер, хоёр гарайнгаа 
хусеер табидаг баййан юм. 
Тугсэгын нэгэ метр хахад бо- 
лохо ундэр юм. Мунеешье 
энэ шулуугын ургэжэ таби- 
ха хубууд хомор байха. Ур
данай барилдааша хунууд 
оор оорын шулуутай байдаг 
байгаа. Аршаанай губее дээ- 
рэхи Бажаагай шулуу трак- 
тораар худэлгэхэ гэжэ бай
хадань, Цыремпил таабай 
арш аанйаа буужа ябахадаа 
хубуудэй хажууда ошожо ха- 
раад, иимэ ехэ хусэтэй хунэй 
шулуун тахилгатай байгша 
юм, бу худэлгэгты даа, орхиг- 
ты гэйэн юм. Ж абдаа зунай 
найрай уедэ уладые дахалса- 
жа, Тунхэн оролсойон юм.
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Убйэндее гарахадаа, замбаа 
хэхэ таряанда ошодог бай- 
гаа. Таряа юумэеэ суглуулжа 
байхадань, зунай найр эхил- 
хэеэ байгаа йэн. Ж абдаа аха 
уладтаа хандажа, намаяа ба- 
рилдахым оруулжа угыт даа 
гэжэ гуйгаа Ьэн. Нютагайнь 
ахалагша хуниинь зунай най- 
рай даргада хандахадань, 
тэрэ хубуугээ асаржа харуула 
гээ Ьэн. Ж абдаагаа дахуулжа 
асараад харуулхадань, энэ 
торшогор хубуунЬээш бари- 
хаш мяхан олдохым гу гэжэ 
хэлээд оруулйан юм. Ж абдаа 
хэдэн хубуудые диилэжэ, за- 
рим хубуудые убдэг ташажа, 
хузуун дээрэнь сохижо, газар 
умхуулэн мухарюулдаг Ьэн. 
Эгээ йуулшын барилдаанда 
Тунхэнэй rahap  томо бэетэй 
абарга бухэтэй барилдаба. 
Хоёр бухэшуул нилээн уда- 
ан носолдойоной йуулдэ, 
Тунхэнэй бухэ толгоййоон 
хам барижа, доошонь дара- 
жа, толгойниинь тее  болохо 
газарта духэжэ байхадань, 
Ж абдаагай дэрд гээд эрьел- 
дэхэдэ, абарга бухэ табан ал- 
хам саана шудэгдэшее Ьэн. 
Тунхэнэй ехэ беегэй харахада, 
хоёр томо буха мургэлдэжэ 
байхын харайан гэлсэдэг. 
М анайшье хухэ унгэтэй буха 
эндэхи бухые диилэйэн гэжэ 
зугаалдагша йэн. Иигэжэ 
туруу йуури абахадань, арба- 
ад мориндонь ашаха таряа бэ- 
лэг болгон угэйэн юм. Иимэ 
хубуутэй ябайандаа, омог до- 
рюун сэдьхэл дуурэн нютагаа 
бусажа ерээд йэн.

Дайнай йуултэй Ш агжын 
Даш а ехэ юумэ мэдэхэ шадал- 
тай, хуниие хараад, хуу юу- 
мын хэлээд угэдэг йэн. Архи 
уугаад ябахадань, онгони- 
инь шанга болодог байгаа. 
Дайнай йуултэй саг хатуу, 
нюусаар тайлга юумэеэ хэ- 
дэг йэн. Мэлын убгэд урижа,

йуни тайлга хээд ябаха гэхэ- 
дэнь, нэгэ хун гэртээ абааша- 
жа юумэ узуулхэдэнь, гэртэш 
муу юумэн бии болошоо гээ 
йэн. Эдэ золигуудышни на- 
мнахымни тулее дурбэн шэл 
архи асаралши гээ йэн. Тур
бин хоног соо бишни ган- 
саараа энэ гэр соошни бай- 
хаб гэйэн юм. Бушуу ошожо 
архи асараад байхадань, 
гурба хонойон хойно нэгэ 
томошог туйсэ хабхагтайн 
асархаш  гээд ябуулаа йэн. 
Гурбадахи хоногтоо ошо
жо ябахадань, харгы дээрэ 
баййан хубуудынь: «Байа 
архяа абаашажа угэхэёо яба- 
наалши, тэрэ хуншни юу 
шадахаб даа, архиин тулам 
ябаа бэзэ, намныш саашань», 

гээ юм байха. Туйсее стол 
дээрэнь табяад гараха гэхэ- 
дэнь: «Наранай орохо уедэ 
ерээрэй», гээ йэн. Наранай 
орохо уедэ ерэхэдэнь, туйсее 
дурбэ йэрээйэлжэ уяжа орхё- 
од, энэ хуугээ хулеэжэ йуугаа 
йэн. Энэ хунэйнгее орожо 
ерэхэдэнь, гэрэйнгээ баруун 
урда тээ газар малтаад, энэ 
туйсее булажа орхи гээд, 
еврее сэржэмээ ургее йэн. 
Иимэ ехэ хэрэгээ бутээлгеед, 
нэгэ хахадые асаржа угоед 
ябашоо йэн. Эртэ углеегуур 
ерэхэдэнь Ш агжын Даша- 
нтье угы, морёо барижа унаад 
ябашайан байгаа. Пуултэйнь 
гэртээ ерэжэ хоноходонь, 
юуншье угы, абяашье гараха 
юумэн угы болошойон бай
гаа. Хун зонйоо йурагшалжа, 
Ш агжынгаа Дашые бэдэржэ 
олоод, хулйыень угоед, нэгэ 
хахадые гартань барюулаад, 
ехэ йайниие хусеед ябайан 
юм гэжэ хэлсэгшэ. Ш агжын 
Даш а Николай Соктоевай 
таабайниинь юм. Минин за- 
луу ябахада ехэ абгайн та
лый хундэтэй хунши гэжэ зу- 
гаалдаг йэн. Хунйээ юумэшье

абадаггуй, хун зондо туйал 
хэжэ ябайан юм.

Минин таабайн дуу ехэ 
суутай дархан баййан юм. 
Муне© баййан ГРП-эй ур- 
дандаа Ш эрэнги гээд нэрэтэй 
баййан. Ехэ хатуу тахилгатай 
газар юм. Дархан таабай ба
руун ундэр хададахи мунгэн 
агы соойоонь туулгатай шулуу 
асаржа, гэр соогоо шулуугаа 
хайлуулжа, туулга, мунгэ, сай- 
рын илгажа абаха шадалтай 
баййан юм. Олон ухибуутэй 
болойон, ухибуудынь багадаа 
найан болойон. Гушаад оно- 
ор инженер Бесова М ария энэ 
пеэтттын хараад, газаа табижа 
хайлуулха юм гээ йэн. Туул
гатай шулуу хайлуулхада шаб 
ш ара утааниинь ехэ хоротой, 
энээнйээ боложо ухибуудшни 
гайтаа гээ йэн. Мунгэн хада- 
яа харуулхадань, иимэ ехэ ту
улгатай, алтаншье бии гэжэ 
шэнжэлжэ узеед, Пилуза та- 
абайе ехэ хундэлжэ, йайниие 
хусеед ябаа йэн. Дархан таа
бай мунгэн агыгаа хундэшье 
харуулдаггуй, ехэ хабсагайн 
забйараар орожо, туулга
тай шулуугаа моринойнгоо 
булахаа дээрэ тээгээд аба- 
ашагша байгаа йэн гэжэ ба- 
абаймнай зугаалагша йэн. 
Ж ара гаран оноор убйэндэ 
ябахадаа тэрэ агыгаа ошо
жо харахадань, дээрэйээнь 
гнулуун нуража, хуу даража 
орхийон байнал гээ йэн. Ту
улгатай шулуугаа хайлуулжа, 
туулга, мунгынь аминдань 
абадаг баййан. Улэгдэлынь 
сайр улэхэ, тэрээгээрэнь ми- 
скэ, халбагануудые шудха- 
жа хэдэг йэн. Хэб соогоо 
шудхахадаа этттыень гоёожо, 
загайанай дурсэтэйгеер хэхэ 
уран дархан баййан юм. Эр- 
дэмтэйл баййан юм. Хуушан 
монголоор номуудые унша- 
даг, бэшэдэг, юумэ зурахадаа 
(Ургэлжэлынь 10-11-дэхи нюурнуудпт).
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(Ургэлж эл).
яйала йайханаар зурадаг юм 
йэн гэжэ баабаймнай зугаа- 
лагш а йэн. А бгайнгаа басага- 
най басага ургэжэ абайан юм. 
Пилуза таабайн нухэрынь 
Сагаан-М ориной Аюгай Ц ы 
бэгэй дуу басаган баййан юм. 
Порхоев Владимир Дашееви- 
чай нухэрэйнь нагацыниинь 
юм. Ургэжэ абайан басага- 
ниинь Ш ара-А заргадаа ная 
найандаа духэжэ ябана. Ма- 
рюса олон аша гушанараа 
ургэлсэн, хамйалсажа ябадаг 
юм.

Минин багада аршаан дээ- 
рэ обоогой хажууда ундэр шу- 
луун дээрэ баригдайан нэгэл 
гэр байгша йэн. Теебиимни 
Санагын олон хугшэшуултэй 
байдаг йэн. Тэдэнэй дунда Л о
гинова Долгор теебиидэмнай 
ойрхи хадаа сугтаа амараг- 
ша йэн. Баряаша Долгор 
хунуудэй шуйа ханахадаа, ар- 
шаанай адагта ерэжэ ханадаг 
йэн. Логинова Долгор дархан 
худадаа мунгэ, алтаар бурха- 
дые шаруулжа йурааб гэгшэ 
йэн. Гэр соогоо хониной бор- 
сонуудые ирайсарын улгэжэ 
орхидог йэн. Тарган хониной 
борсоор шулэ шанаад эдихэдэ 
амт ат ай л байгша йэн.

Эбиимни нагасаниинь 
Нурта нютагай, ехэ лама зин- 
даатай Ш агдарай Шултэн- 
Ж амса, Санагын дасанда олон 
жэл йууйан юм. Эбиигымнай 
баабайн дуу хубуун Цыбэгэй 
Ж амса номдо бэрхэ, Бог- 
дын хуреэндэ гэлэнэй йахил 
хуртеед, хубисхал боложо, 
хилэ хаагдажа, гэлэнэйнгээ 
данса абажа шадангуй, гушан 
ондо тушаагдашайан юм. Хо- 
рин юйэн жэл турмэдэ йууйан, 
ехэ мэргэн, турмынгее ноё- 
дые эмшэлхэ, ехэ хундэтэй 
ябажа, турмэдэ йууйан уладта 
яйала туйалйан. Дуу басага- 
нииншье гушаад ондо хар-

дуулжа тушаагдайан. Хорёод 
жэл йуужа, Ёнгорбойн Шэхэн 
Дамбын Бадматай айл бо
ложо, тэрэ Красноярскйаан 
Эрхуугэй аймагта сулигдэжэ, 
адуу хаража байхадань, амни- 
сти боложо, хоюулаа нютагаа 
ерээ йэн. Ж амса таабаймнай 
дайнай дуурэйэн жэл табигдаа 
йэн. Лама хун байгаад, ямар 
габьяа харуулйан байгааб 
даа. Н уртадаа ерээд байха
дань дайн дуурэйэн, хун зоной 
амар жаргаланаар худэлжэ 
байхадань, муу йанаатай 
улад гомдожо, гурбан йара 
болонгуй тушаагдашайан 
юм. Табин юйэн ондо Цы- 
биков Даш а Намсараевич 
нагасынгаа хэрэгтэй дан- 
сануудые суглуулжа, М ос
ква эльгээхэдэнь, хоёр йара 
болонгуй, гэм зээмгуй гэжэ 
сагааруулагдайан саарйан 
ерээ йэн. Мэтэр Красноярск 
ошожо нагасаяа асараа йэн. 
Эндээ нэгэ жэл болоод бай
хадань, Ивалгын дасанай 
Габжа лама Лубсаннима Дар- 
маев ехэ захижа абаашайан 
юм. Тэндээ олоншье жэл 
байнгуй, бурханайнгаа орон- 
до мордойон юм. Энэ Габжа 
нухэрынь хойтохиин хэйэн 
юм. Н айа барахайаан урда 
хуу юумее угэйэн юм гэжэ 
нухэрынь зугаална гээ йэн.

Дайнай уедэ ехэ ном 
уншайан буряад ламанарай 
аша габьяа туйлай ехэ, эди 
шэди харуулжа, М осква ша- 
дарай газарта душэ гаран 
градус хуйтэниие буулгажа, 
хорото дайсаниие саашань 
турижэ, манай сэрэгшэд илал- 
тын замаар дабш аа йэн. Эдэ 
бугэдые И. Сталин тайа нюу- 
жа, олондо мэдуулэнгуй, нюу- 
са хэрэг болгойон.

И. Сталин аргаа барагда- 
хадаа, ород попнуудые Мо- 
сквагаа тойруулжа, гороо 
хуулэйэн юм гэлсэгшэ. Эдэ

олон ламанар «хубисхал- 
да эсэргуусэгшэд» гэгдэжэ, 
зублэлтэ гурэнэй турмэ шо- 
рондо, лагерьнуудта эрхээ 
хайуулаад, хэды ехэ зобо- 
лон амсажа ябаашье йаа, 
арад тумэнэйнгее тулее ехэ 
оролдожо ябайые сэгнэхэ хэ
рэгтэй, гайхамшагта хэрэг 
уйлэдэйэн байна.

Цыбэгэй Ж амса таабайм
най юумэ узэхэдее ехэ мэр
гэн, тургэн бушуу зантай  юм 
йэн. Ж араад ондо манайда 
ерэжэ хоноод, уурэй сайхайаа 
уриид Лусууд тахяа йэн. Нам- 
даа суугээ ургуулээ йэн. Будда 
бурханайнгаа номуудые хуу 
сээжээр уншадаг, номдо бэр
хэ юм йэн гэжэ Ш ара-Азар- 
гын гэлэн лама Ш ирап таабай 
зугаалагша йэн. Ш ирап таа- 
байтай сугтаа Красноярскын 
турмэдэ йууйан юм. Ш ирап 
таабай оорынгое шадалаар 
турмэйее тэрьедэжэ шадайан 
юм. Муу эдеэлуулхэ, ажал 
хундэйее боложо, хунууд хэб- 
тэриин болошоходонь, сол
дат хубууд тэдэниие нэгэ то- 
моор малтагдайан нухэн уруу 
абаашажа хаядаг гээ йэн. 
Ш ирап таабай зааха йэнэгтэй 
ябахадаа хэбтэриин боло
од байхадань, солдат хубууд 
дурбэн мусэйеен ургеед хаяа. 
Ехэл доро унахал байхаб 
гэжэ йанайаниинь, улад дээ
рэ зеелэхэнеер унааб гэжэ 
зугаалагша йэн. Харанхы 
болотор нэгэшье худэлэнгуй 
хэбтэхэдэнь, саг яйала удаан 
ябаа йэн. Харанхы болойон 
хойно нухэн соойоон гара
жа, зун зуг барижа ябааб гээ 
йэн. Суудхэйээ улуу ябажа, 
нэгэ ород малшанайда ерээ. 
Тэндээ хахад йара байжа, за
аха тэнхээ ороходонь, тэрэ 
ородынь поезддо йуулгажа 
угое йэн. Тэрэ уедэ эдихэ юу- 
мэн хомор, намдаа нэгэ томо 
барийан талха угое гэгшэ
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йэн. Улдэхэ, даарахые бэе 
дээрээ узэйэн, нютагтаа ерэ
жэ, хун зондоо туйал хэжэ 
ябайан таабай. Эдэ таабай- 
нар Санагын дасанай лама- 
нар гуулэжэ, турмэ шорондо 
тушаагдажа йууйан юм.

М анай нютагай гэбшэ 
лама Доржиев Данзан Са
нагын дасанда эгээл Ьайхаи 
аялгаар ном уншагша баййан 
юм. Дуушье дуулаха хонгёо 
йайхан хоолойтойень бптттъе 
шагнайан байнаб. Санагын 
Санжа таабай, Данзан таабай 
хоёр манай нютагта «Санга- 
рил» хурагша йэн. Хун бухэн 
абари зангаараа бэе бэейээ 
илгардаг туда, лама, беетттъе 
тэдэнэй урда шэнжэ ш анараа 
харуулан, бороошье болюул- 
даг, сайашье оруулдаг бэлиг 
шадабариин оюун тарни гээ- 
шэ.

Ш ойндон таабай зунай 
йайхан сагта убйэндее яба- 
хадаа, нэгэ багашаг туйсэ соо 
сагаа хээд ябагша Ьэн. 0 е р е е  
сомоо сомолсожо, бороотой 
уулэнэй ерэхэдэ, туйсэтэй 
сагаайаан ургэхэдэнь, бо
роотой уулэн хоёр тээшээ 
хубаараад, саашаа бороо 
opohoop ябашадаг байгаа. 
Тэрэ уедэ ехэ халуун болохо, 
бухал шэрэжэ ябайан ухибууд 
ядарха даа. Бухал шэрэжэ 
ябайан ухибууд хоорондоо 
йэмээхэнээр хэлсэжэ, нэгэ- 
ниинь мэдэгдэнгуй отогтоо 
ошожо, туйсэтэй сагаагын 
хуу уугаад, бухалаа шэрэжэ 
байхадань, баруун хойнойоо 
ДУУ шуутай аадар ерэжэ бай- 
ба. Ш ойндон таабай отог 
тээшээ шамдуухан ошожо, 
туйсынгее хабхагын нээхэ- 
дэнь, хоойон байшабал даа. 
Борооншье орожо, ухибууд 
ехэ хухюутэйгээр ерэжэ, мо- 
ринойнгоо эмээл, хомуу- 
дынь абаад, гэртэ ороходонь, 
Ш ойндон таабай хоойон

туйсее убдэг хоорондоо хаб- 
шаад йуугаа йэн. Ш абганса- 
ниинь ехэ тургэн зантай, ама 
хэлэндэ бэрхэ, ухибуудые 
зэмэлхэ гэхэдэнь, Ш ойндон 
таабай хорижо, оройон бо- 
роон тогтохо, ерэйэн айлшан 
бусахал даа гэжэ хэлээ йэн. 
Ехэ номгон даруу хун юм 
йэн. Эсэгэниинь Сээжын, Цы- 
ремпил таабайн эбиидэ хо- 
лохонуур ойрхи баййан юм. 
Барда баабайниинь юушье 
хэжэ орхийон юм даа, эндэ 
сулилгэндэ ерэйэн юм гэгшэ. 
Ш ойндон таабайн эбииниинь 
Ёнгорбой нютагай Хара-Бу- 
хатан аймагай баййан юм.

Ж араад оноор Ш ара- 
Азаргын Ш агжын Дашын 
угай Е1амсарай турмэйее та- 
бигдахадаа Хори, Хэжэнгын 
хунуудээр ерэжэ, нютагаа 
ерэхэ гэхэдээ мунгэшье угы, 
тэндээ зайжа, архиин олдо- 
бол уугаад ябадаг йэн. Хаба- 
рай хуурай сагта Хори, Хэ- 
жэнгэдэ ехэ туймэр боложо, 
даб гээд хунэй унтараахаар 
бэшэ йалхитай саг баййан 
юм. Энэ хоёр аймагай ноёд 
зайжа ябайан Е1амсарайе дуу- 
дажа асаруулаад, туймэр ун- 
тараалсахаяа тара гэхэдэнь, 
би ошохогуйб гээ йэн. Е1оёд 
ехэ сухалдажа, ошолсоогуй 
болоболыш турмэдэш ябуул- 
хабди гэхэдэнь, Е1амса- 
рай дурбэн хахадые абажа 
угэбэлтнай, энэ йуни шагайда 
хурэтэр сайа оруулхаб гэйэн 
юм. Е1амсарайе газаа гараад 
хулеэжэ бай гээд, ехэ сухал- 
тай ноёд йуугаа. Нилээн уни 
хулеэйэнэй йуултэй, нэгэ ноё- 
ниинь Е1амсарайе машинадаа 
йуулгаад, алаабхийаа дурбэн 
шэл архи абажа угэхэдее, 
сайа оруулжа шадаагуй боло
болыш, энэ архиингаа мунгэ 
арба нугалжа тулэхэш гээд 
ябашоо йэн. Хунэй унэшэхеер 
бэшэ углеедэрынь шагай бу-

лама ехэ сайан орожо байгаа. 
Ехэ уняар болошойон дай- 
дамнай туймэршье болойон 
янзагуй, сайанай йуултэй 
манатажа харагдаа йэн. 
Хоёр аймагай ноёд ерэжэ, 
ехэ мунгэн шан барюулаа 
йэн. Е1амсарай мунгэтэй бо- 
лоходоо, нэгэ залуу йамга 
абажа, хоёр ухибуутэй бо
ложо, эндээ ехэ хундэтэй бо- 
лоо йэн. Е1ютаг нуганиин 
йанагдажа, наашаал ерэжэ, 
аха, дуунэрэйнгее дулаахан 
духэриг соо налайхайаа ехэ 
жаргал угыл юм даа. Турмэдэ 
йуухадаа извёстка галдажа, 
хирпиисэ сохижо, галдажа 
йурайан юм. Эндээ ерээд 
унишье болонгуй, колхоздо 
ороод, извёстка галдахаяа 
извёсткын жалгада ошобо. 
Ахайниинь мори тэргэдэ эди- 
хэ юумын, хоёр ухибуудынь 
даха соо йуулгаад, Ш ара- 
Азаргын эхин дабаагаар да- 
бажа, Ёнгорбойн гол уруу 
орожо, хурэхэ газартань хур- 
геед, оорое ябагаар гэртээ 
ябаа йэн. Извёстка галдахада 
ажалтайл юм. Извёсткын шу- 
луунуудые суглуулжа, мори 
тэргээрээ зоожэ асараад, шу- 
луунуудаа аятайханаар та- 
бижа, досоонь гал тулихээр 
хундыгеер табидаг йэн. Хуу
рай хохюур унагаажа асара
ад, богонихоноор тайража 
галдадаг йэн. Хэдэн маши
на болохо извёстка галдажа, 
ашагай ехэ мунгэтэй болоо 
йэн. Энэ уедэ Ёнгорбойн ар- 
баад эрэшуул модо бэлдэхэеэ 
Хорхойтын жалгада ерээ йэн. 
Дашеев Еармажап агнаха ду- 
ратай хадаа, оройн убэр ха- 
рахаяа гараа йэн. Пандарай 
убэр хараад, ушее саада убэр 
хаража, извёсткын жалгын 
эхин хурэтэр хараад, юумэн- 
нтье харагдаагуй.

(Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта).
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Уран угэ

Убгэд хугшэдэй уряалда

Цыбикжап НАЙДАНОВ,
1941 оной хабар Хуртагын 
эхин дургуули дуургэгшэ

Зугаа баяр асардаг 
Зунай дулаан hapada,
Зулгы нухэдэй жаргадаг 
Зулзага инзаганай xahada 
Модото ундэрэй хормойгоор 
Морилоогуйдэм аргагуй,
Убгэд хугшэдэй уряалда 
Удэроо барахадам гарзагуй.

Хурданаар моринойм хатархада 
Хуртага нютаг харагдана, 
Худан модоной намаалхада 
Хуушанайм нухэдууд данагдана. 
Ульгамаар моринойм табархада 
У у лата Хуртага харагдана, 
Уляадан модоной намаалхада 
Урданай нухэдууд данагдана. 
Ургамал модотой адагтань 
Уняар, манан тунаад байна, 
Урматай хухюун убгэдни 
Унай табяа гээшэ гу?
Саашань алад харахадам 
Сагаан манан дуняана,
Сарюун ажалша хугшэдни 
Сархад нэрээ гээшэ гу?

Сэлмэг Хуртагын хойморто 
Сэргэдэ ерэжэ буухадаа,
Сэсэн убгэд, хугшэдоор 
Сэнгэжэ, хухижэ дуухадам, 
Ошон унгэрдэн падала 
Оройдоо хэншье мартаагуй,

Омог залу у хадаяа 
Олоной дунда магтанагуй.
Хухын дуунай аялга 
Хубшэ, тайгаар зэдэлнэ,
Хугшэд, убгэдэй дараса 
Хурэнгын архи дэлгэрнэ.
Нэрэмэлэй дээжэ ургэжэ, 
Нэжээдые барижа уухадаа, 
Холодов мэндые хургэжэ 
Хойморто баясан дуухадаа,
Эртэ бодожо, удэрвв утадхая, 
Эбтэй ябажа, надаяа утадхая! 
Иигэжэ бараниие юрввгввд,
Эмнигээ жолоодо ошохомни,
Эрын ёдоор дурввлввд,
Эмээл дээрэ мордоходоо,
Унахагуй бухввр дуулгадан 
Угтажа абадаг сэргэдээтнай 
Ульгам хатарша хулэгуудэй 
Утадан жолоонууд бу тадараг! 
Унтархагуй дулаан ульдатай 
Улаан дулэтэ гуламтадатнай 
Урагэльгэн худанарай 
Уран юрввлнууд ханхинжа байг!

* * *

Холые хараха хурса нюдэтэй,
Олые бодохо сэсэн ухаантай,
Тоолон ябадан энээхэн надандаа, 
Тоонто турэл, эхэ нютагтаа 
Толи дайхан гэрэлтэ юрввлэй 
Толон соогуур ябахатнай болтогой!
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