
Захааминай аймагай олониитын газетэ

Лжалан Til
2017 оной 
июниин 30
№12  (3980) 

1965 онИоо гарана

Ойн баяр

Сагаан-Мориной Ьургуули 
90 жэлэйнгээ ой тэмдэглэбэ

Июниин 24-дэ аглаг 
Ьайхан Сагаан-Морин ню- 
тагта Ьургуулиингаа ойн 
баярай Ьайндэр ypi Jiioop 
угтаба

1927 ондо Хужир ню- 
тагта Ьургуули нээгдэжэ, 
туруушын багшаар Санага 
нютагЬаа угтай Д.Ж. Бад
маев худэлоо. 1939-1940 
онуудта шэнэ Ьургуулиин 
байра баригдажа, 1941 
ондо ухибууд Ьуралсалаа 
эхилээ. 1946 онЬоо 1976 
он болотор Лубсан Жам- 
саевич Чимитов Сагаан- 
Мориной эхин Ьургуулиин 
директорээр худэлЬэн 
туухэтэй. 1991 ондо эхин 
Ьургуули хусэд бэшэ дун- 
да Ьургуули болгогдоо. 
Туухын багша Е.М. Гарма
ева директэрээр Ьунгагдаа. 
1994 онЬоо бэе Ьорилгын 
багша, тренер Б.Ц. Баль- 
жановай дурадхалаар 
хусэд бэшэ дунда Ьургуули 
дунда Ьургуули боложо, 
эхин, дунда Ьургуулиин 
ба спорты н залай  бай- 
ранууд баригдажа эхилээ. 
1996 оной октябриин 16-да 
шэнэ дунда Ьургуули нээг- 
дээ.

1999 ондо Ьургуулиин

директэрээр С.Я. Найда- 
нова томилогдоо. 2014 
онЬоо Ьургуули залуу, ха- 
рюусалгата директор С.С. 
Ринчинова хутэлбэрилнэ.

Амаршалгын угэнуудые 
аймагай эрдэм ухаанай 
захиргаанай толгойлог- 
шо Сэсэгма Намдакова, 
аймагай Ьургуулиин ди- 
ректорнууд, поэт, журна
лист Николай Шабаев, 
холоЬоо ерэЬэн айлшад, 
Ьургуулида ЬураЬан шаби- 
нар нютагаархидаа амар- 
шалба.

Пургуули дуургэЬэн ша- 
бинараа хангай дайдын 
хойморЬоо хурэжэ ерэЬэн 
нухэдоо угтан, алишье саг- 
та турэл Сагаан-Морин

нютаг угтажа байдаг.
- Пургуулимнай олон 

газарта Ьуурияа Ьэлгээ, 
гэбэшье нютагаймнай 
Ьургуули эндэЬээн манай 
харгын эхи табяа, эндэЬээл 
барандаа ажабайдалай 
ургэн харгыда гараабди. 
Олон нютагаархиднай 
худэлжэ ябаЬан газартаа 
алдартай, солотой, оло- 
ной дунда хундэтэй ябана, 
тиихэдээ энэл нютагайн- 
гаа, бултанаймнай Ьулдэ 
болоЬон Сагаан-Мори- 
нойнгоо Ьургуулиин алдар 
нэрые ургэжэ ябанабди, 
гэжэ Ьургуулиин директор 
Саяна Сергеевна тэмдэглэ
бэ.

- Баабай эжымнай та-
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хижа ЬууЬан тоонто ню- 
таг Сагаан-Моримнай, 
турэл йургуулимнай бага- 
йаамнай туйалжа, уРгэн 
дунгэжэ, газар дэлхэй дээ- 
рэ баяртай ябахыемнай 
хумэжэ, таабай тообиин 
тугдэршэгуй гуламта та- 
атай дулааханаар удэ- 
шэн гаргажа, угтан абажа 
байхадань хэтэ мунхэдоо 
баясан йанажа, дууша, 
солошо, дархан солото За- 
хаамин тоонтодоо, уРгэн 
Буряадтаа тубхинэн ню- 
тагжаад ябахадаа баяр
тай баййанаа мэдуулхэ 
нэгэ удэр мунввдэр хун 
бухэндэмнай мандаба гээ- 
шэ, гэжэ йургуулиин ди- 
ректэрэй орлогшо Саяна 
Баторовна ехэ омогорхо- 
но.

Пургуулиингаа 90 жэ- 
лэй ойн баярта сугларйан 
хундэтэ ветеран багша- 
нараа, ара талын ветера- 
нуудаа, найатайшуулаа 
йургуулиин багшанар 
ба шабинар доро до

хни, йугэдэн угтажа 
абабад. Тиихэдэ нюта- 
гай актив Сагаан-Мо- 
ринойнгоо йургуулида 
Лубсан Жамсаевич Чи- 
митовай нэрэ зууе гэжэ ду- 
радхаба, булта зубшообэ.

Йургуулиин шабинар 
хэшээл йаналга, «Юун? 
Хэзээ? Хаана?» гэйэн 
квест-нааданда, мастер- 
класс, концерт нааданда, 
вальсын ба ёохорой флеш- 
мобто хабаадаба.

Энээхэн заахан тосхон 
соо ундыжэ, эндээл хаяа 
хадхажа йуухадаа, нэгэ 
айл шэнги эбтэй, хундэ

хушэр уедоо бэе бэендээ 
тушэг тулгуури боложо, 
бишыхан хуугэдээ хамта 
хумуужуулжэ ябаха Ган
са йургуулиин хэрэг бэшэ 
ха юм даа. Ухибууд эрдэм 
номоороо хусэ шадалаа 
нэмэжэ, ундэр нэрэ зэргэ- 
дэ хуртэжэ, Буряад Орон- 
доо нютагаа нэрлуулжэ, 
турэйэн тоонтоёо хундэл- 
жэ, турэл гаралнуудтаа 
туйалжа, туухын ном соо 
орожо, азатай, золтой яба- 
хыень хусэе.

Долгорма Тогмитова, 
манай корр 

Авторай фото-зураг
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Захаамин аймагай 90 жэлэй ой до

Дайдын холо Далахай

Дампилов Балъжин Банзаракцаевич

Мунов жэл Захаамин 
аймагаймнай байгуулаг- 
дайаар 90 жэлэй ой тэмдэг- 
лэгдэнэ. Энэ туухэтэ ушар- 
тай дашарамдуулан турэл 
Далахай нютагайнгаа туухэ 
тухай хвврэхэ хусэл турэнэ.

Захаамин аймагай эгээл 
дээдэ захын нютаг боло- 
хо Далахай баян туухэтэй, 
йайхан байгаалитай, ун- 
дэр хада уулануудаар 
хуреэлэгдэйэн, ухэр малаар 
унэр баян нютаг юм. Тиигэ- 
бэшье нютагай гол бая лиг 
ажалша малша зон болоно.

Нютагай туухэ байал 
йонирхолтой юм. Ундэр 
найа эдлэйэн Илья Шагду- 
рович Сиренов, Буда Шаг- 
дурович Гармаев гэгшэд 
нютагайнгаа туухэ домог, уг 
гарбал тухай мэдээнуудые 
суглуулжа, бэшэжэ ябайан 
б айна.

И.Ш. Сиреновэй бэшэ- 
йээр, 1665 ондо Тунхэнйоо 
Хан гэжэ хун манай нютаг 
ерэйэн туухэтэй. Юундэ 
наашаа гаража ерээб гэ- 
хэдэ, Хан унагалха гуутэй 
баййан. Нэгэтэ гууниинь 
Эрхуу мурэнэй эрьедэ уна- 
галаа, гэбэшье унаганиинь 
дурбэн хултэй бэшэ, харин 
зургаан хултэй байптоо.

Хан ехэ сээрлэжэ, энэ 
нютагтаа байжа шадахаяа 
болибоб гээд, наашаа гара
жа, Пубэтэ Сэхир голнуу- 
дай уулзуурта тубхинэйэн 
гэдэг. Нарин-Зураа гэжэ га- 
зарта агнажа ябатараа Хан 
гуроойэ харбажа, даладань 
тудайан б айна. Уданшьегуй

Хан хубуутэй боложо, ню
тагай убгэдйоо хубуундээ 
нэрэ эрихэдээ, энэ эн тухай- 
гаа хоорэйэн байна. Тиихэ- 
дэнь ундэр найатай убгэд: 
«Хубуундээ Дала гэжэ нэрэ 
угэ», гэйэн байгаа. Дала 
ахай гэжэ ахаяа нэрлэжэ, 
эндэйээ манай нютаг Дала
хай гэжэ нэрэтэй болойон 
туухэтэй. Муноо Дала- 
хайда хонгоодор яйанай 
дурбэнгууд, долоонгууд, 
хохо хонгоодор, аштариг, 
тэртэ угайхид ажайуунад.

1930 ондо Далахайда 
туруушын ТОЗ 13 айлйаа 
буридэн байгуулагдайан 
байна. ТОЗ-ой туруушын 
хутэлбэрилэгшэ Дымпилов 
Бадма (1930-1931 онууд) 
болоно. Жэл унгэроод, Да
лахайда «1 Мая» колхоз 
эмхидхэгдээ. Колхозой 
туруулэгшээр 1931 онйоо 
Цыренов Лупсан Цырено- 
вич ажаллаа. Мульйэтэ гол- 
до Ворошиловой нэрэмжэтэ

колхоз байгуулагдаа. 1932 
оной февраль соо энэ хоёр 
колхоз нэгэдэжэ, «Улаан-Да- 
лахай» колхоз болоо (1932- 
1956).

Гушаад онуудаар хуршэ 
Утаата нютагта байал кол- 
хозууд байгуулагдаа. 1937 
оной апрель соо Сталинай 
нэрэмжэтэ «8 марта» гэйэн 
колхозууд Оронгодойдо, 
Тудхалтада байгуулагдаад, 
йуулээрнь хамтаржа, Кага- 
новичай нэрэмжэтэ колхоз 
болойон байна (1937-1956).

Эдэ колхозуудай туруу
лэгшээр тэрэ жэлнуудтэ: 
Янжапов Цырен-Доржо 
(1931-1933), Бидонов Луп
сан (1931-1933), Бадмаев 
Даба (1931-1933), Аюшеев 
Шагдар (1932-1933), Дам
пилов Бальжин (1934-1938), 
Чернинов Цыбикжап (1944- 
1948), Гармаев Буда Шагду- 
рович (1948-1956), Ванчиков 
Нима Ширапович (1963- 
1983) гэгшэд худэлйэн.
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1956 он до «Улаан Да- 
лахай», Кагановичай нэ- 
рэмжэтэ колхозууд нэгэ- 
дэжэ, «Байкал» колхоз 
болойон байна. Энэ кол- 
хозой туруулэгшээР Бадма 
Батуев (1956-1958) томи- 
логдоо. Бадма Баировичай 
TyPYY1130113 байхада, 1956 
ондо, «Байкал» колхоздо 
456 адуун, 3594 толгой эбэр- 
тэ бодо мал, тэрэ тоодо 924 
унеэн тоологдодог байгаа. 
100 унеэн бухэнйоо 82 тугал 
абтадаг. 1959 онЬоо 1964 он 
болотор «Байкал» колхозой 
туруулэонээр Даша-Нима 
Дамбаевич Бабалаев ажал- 
лажа, ундэр амжалтануудые 
туйлаЬан байна. 1960 ондо 
энэ ажахыда 3933 толгой 
эбэртэ бодо мал тоологдоо 
haa, 1963 ондо тэдэнэй тоо 
4355 толгойдо хурэйэн бай
на, харин 1964 ондо 4411 
толгой болоо.

1964 оной июнь hapahaa 
колхозой туруулэгшээр 
ТунхэнЬоо угтай залуу мэр- 
гэжэлтэн Владимир Лыкцы- 
ренович Хартаев ажаллажа 
эхилээ.

1968 оной сентябриин 
18-да «Байкал» колхоз Да- 
лахайн совхоз болойон бай
на. Энэ ажахын туруушын 
директор э эр Владимир 
Лыкцыренович Хартаев то- 
милогдожо, аяар 25 жэлэй 
туршада тайалгаряагуйгоор 
энэ тушаалдаа амжалта 
тугэс ажаллайан намтар- 
тай. «Байкал» колхозой 
совхоз болоходо, Утаата 
Далахай нютагууд хоёр от- 
делени боложо хубаарйан: 
Утаата йууринда нэгэдэхи 
отделени, Далахайда хо- 
ёрдохи отделени. Тэрэ са- 
гуудта Далахайн отделени-

ин хутэлбэрилэгшоор олон 
хунууд ажаллаа: Базаров 
Бадма Доржиевич, Цыден- 
жапов Санжай Цыденович, 
Будаев Бато-Цырен Самбу- 
евич, Нимаев Петр Хандуе- 
вич.

Далахайн совхозой пар- 
торгнуудаар удаан саг соо 
Балданов Бальжин Дор
жиевич, Балданов Борис 
Лупсанович, Бадмаев Бато 
Дабаевич гэгшэд ажаллаа.

Далахайдамнай совхоз 
байха уедэ худое ажахын 
туруушуул ехэ олон баййан: 
малшад Гомжапов Буда- 
жап Шаракшанович, Дор- 
жиева Ринчин Будажа- 
повна, Бадмаев Владимир 
Цырендоржиевич; жолоо- 
шод Жалсараев Владимир 
Лупсанович, Цыренов Зо- 
ригто Николаевич, Будаев 
Иван Дашеевич; адуушад

Гончиков Борис Ринчи- 
нович, Доржиев Бальжин- 
Нима Хандуевич.

1992 ондо Далахайн 
совхоз «Улаан-Далахай» 
гэйэн КДХ болоо. 2001 
онйоо «Дабаата» СПК бо
ложо, энэ ажахые Гомжа-

Базаров Бадма Доржиевич

Цыденжапов 
Санжай Дампилович

пов Булад Бадмажапович 
хутэлбэрилнэ.

«Байкал» колхозой
адуу малай тоо толгой 
гэршэлйэн тоо баримта- 
нууд олон жэлдэ зоотехни- 
гээр ажаллайан нютагай 
ундэр найатан Илья Шаг- 
дурович Сиреновэй тэмдэг- 
лэжэ ябайан дэбтэр соойоо 
абтаа. Харин колхоз сов- 
хозуудай хутэлбэрилэгшэд 
тухай мэдээсэлнууд наяад 
онуудаар нютагай номой 
санда ажаллайан Екатерина 
Доржиевна Ринчиновагай 
суглуулбарийаа абтаба.

Хандажап Дампилова
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Бв0гэй малгай
Совет засагай байха уедэ 

болойон ушар. Городйоо 
ерэйэн нэгэ ноён хун худое 
ерээд, модон соогуур яба- 
жа байхадаа, нэгэ модоной 
узуурта гуули малгай (тумэр) 
олоод, тэрэнээ олзуурхажа 
аршаад узэбэ. Саанань шара 
унгэ гарахадань, энэш алтан 
юм гу гэжэ йанаад, толгой- 
доо умдэжэ узэхэдэнь, ехэ 
байба. вертее тааруулха 
йанаатай, худеегэй дарханда 
тэрэ олойон малгайгаа аба- 
ад ошобо. Дарханда ошоод:

- Энэ малгай намда ехэ 
байна, заахан болгожо угыш 
даа, -  гэжэ гуйба. Тиихэдэнь 
дархан:

Энээниие хаанайаа 
олообши, тэндэнь абааша- 
жа орхи. Энэ малгай дар
хан беегэй малгай гээшэ, 
-  гэжэ хэлэхэдэнь, ноён хар- 
маанйаань ашагай ехэ мунгэ 
гаргаад, душэ дээрэнь та- 
бяад:

- Пайн хун боложо гуйл- 
тыем дуургыш даа, -  гэжэ хэ- 
лээд, гаража ябашаба. Дар
хан иимэ ехэ мунгэ хараагуй 
хадаа, энэ нээрээ минии бо- 
лобо гу гэжэ йанаад:

- Мунгэн гээшэ, юушье 
хуулэхэ гэжэ гэлсэгшэ, нээ- 
рэшье байна, -  гээд, бага 
болгохо байна гэжэ бодобо. 
Гурбан удэрэй унгэрйэн хой- 
но, ноён дарханайдаа маши- 
наараа айлшалба. Дархан 
угтажа гараад, кузницынгаа 
уудэ нээхэдэнь, шара гуули 
малгай наранай туяада ал
тан шэнги яларжа, толото- 
жо баййандал харагдаа йэн. 
Дархан тэрэ малгайгаа гар- 
таа абажа урдеэгуй байтар- 
нь дарханай йамган гэнтэ

бии болоод:
- Ямар гоё малгай гээшэб! 

-  гэжэ хэлээд, тэрэ малгай 
еерынгее тархи дээрэ та- 
бяад узэбэ. Тэрэ малгайтаяа 
газаа гаража ябахадань, мал
гай наранай элшэдэ ехэ гоёор 
узэгдее йэн. Ноён ехээр ба- 
ярлаад байал хармаанйаань 
мунгэ гаргажа, душэ дээрэнь 
табяад, баярые хургэжэ, 
малгайгаа абаад мордоо. 
Тэрэнэй йуулдэ унишье бо- 
лонгуй дарханай йамган 
нугшэжэ, беегэй малгаййаа 
иимэ юумэн болобо гэжэ зон 
эндэ тэндэ шэбэр-йабир гэл- 
дээ бэлэй. Пуулдэнь дархан 
ноёнтойгоо уулзаад:

- Шимни намдаа нэгэ гай 
асараалши даа, гэйэн юм.

Тиигээдшье ноён бурхан- 
даа мордоо йэн. Агы соо 
баййан гу, али ондоошье 
газарта баййан бурхан ша- 
жанай зуйлнуудые, лама би 
беегэй хэрэсэлнуудые аба- 
даггуй гэжэ убгэд хугшэдэй 
урда сагйаа эхилжэ хэлэдэг 
йэн.

Абаха хундэ хэрэгсэлнууд 
шэб-шэнэ шэнгеэр харагда- 
ха гу, али зуудэндэ харагда- 
ха гэжэ хэлсэгшэ.

Хундэ ухаа 
заадаггуй юм

Гурбан эрэшуул зуйалан- 
даа хубшэ худее морийоор 
гаража ябатараа, полиин 
захада нэгэ трактор анзайа 
холбойон машинаараа ха- 
раад, нэгэниинь бэшэндээ:

- Эдэ трактористнар га- 
зараа хахалжа эхилхэдээ 
бороздаагаа угаахаяа байна 
ёйотой, хажуудань ошоод узэе, 
талаан боложо нэгэ хоёр 
хундага архидаш хуртэбэл

Лубсан ЦЫРЕНОВ

йайн байгаа, -  гэжэ хэлээд, 
трактор тээшэ зорибод. 
Тракторай хажууда тракто
рист арбаад шэл улаан ар- 
хитай, бэшэ тракторнуудаа 
хулеэжэ байба. Ерэйэн гур
бан моринйоо буужа, мэн- 
дэ амараа хэлсээд, йонин 
йорьмойгоо хеерэлдэжэ 
эхилхэдэнь, тракторист ар- 
хияа задалжа, тэдэ гурбанда 
кружка соо аягалаад бариба. 
Тиигээдшье гурбаад кружка 
ууйан айлшад ама халамгай 
боложо, хухюу зугаа эхил- 
бэ гэжэ тракторист йанаад 
байтарнь, нэгэ айлшан хун 
нугеедэдее:

- Ши болбол эхэнэртээ 
мэдэгдэйэн хара сохо гээ- 
шэш! Эрэ хун шэнги гэрэй 
эзэн байха байгаад, богоол 
шэнги байнаш, -  гэжэ ухаа 
зааха йанаатай хэлэхэдэнь. 
Хэлуулйэн эрэ уур сухалдаа 
багтажа ядайандал, харай- 
жа бодоод, хэлээшэ хуугээ 
энгэрдэжэ бодхоод, нюдар- 
га байнал гэжэ нюур руунь 
шаажа унагаагаад:

- Гэрэй эзэн хадаа, хаанаш 
хэбтэхэдэш болохо, -  гэжэ 
хэлээд, мориндоо мордо- 
жо, зуйалан тээшээ харайл- 
гажархиба. Харин абяагуй 
баййан нухэрынь:

- Пээ, йээ нухэр, сугтаа 
ябайан хойноо, сугтаал яба- 
ха байгаабди, -  гэжэ хой- 
нойоонь йухирбэ. Морёор 
харайлгажа ябайан хун юу 
дуулаха йэм, тоойо бу- 
рьюулйаар далда орошобо.

Шаалгайан хун ёолойоор 
бодожо:

- Битнай муу юумэ хэ- 
лээгуй, зубынь хэлэхэдэм, 
энэ нухэрнай хайшан гэнэ 
гээшэб? -  гэжэ хэлэхэдэнь.
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Нугее нухэрынь:
Ухаа хундэ заадаггуй 

юм. Хун бухэн еерын тол- 
гойтой, бодожо узэхэ 
ухаатай. Шимни хэлэ 
аманайнгаа тулее нюдар- 
га эдийэндээ гомдонгуй, 
мордоё, -  гэжэ хэлээд мо- 
ридтоо хоюулаа духэжэ 
мордоод, шогшуулйаар яба- 
шабад. Тракторист хубуунэй 
нухэдынь хэдэн трактораар 
ерээд:

- Аяар хоёр шэлээ хоойо- 
лоод яажа байнаш, -  гэлдэ- 
хэдэнь.

Хубшэ гаража ябайан 
гурбанда дахин аягалаад 
угэхэдэм, уужа абайаар ии- 
мэл ушар болоол даа, -  гэжэ 
трактрист хубуун болойон 
ушараа дууйыень хоорэжэ 
угэбэ. Хоротой аман хул- 
йэтэйл байгша юм даа, 
гэжэ нэгэ нухэрынь хэлээд, 
бултаа энеэлдээ бэлэй.

Ябаган зугаа
Намарай йайхан сагта, 

туруушын сайанай оройон 
хойно, нэгэ хэды ангуушад 
тайга гаража, хэрмэшэлхэеэ 
отогтоо ерэжэ буугаад, сай- 
гаа шанажа, орон хангайдаа 
сэржэмээ ургоод, сайлажа 
байтараа, аха ангуушан бэ- 
шэндээ хандажа:

- Унтасараа орон хан- 
гайнгаа эзэдые баярлуулжа 
ээлжэгээр энеэдтэй ушар 
хоорэлдэе, -  гэжэ дурадхаба. 
Би эхилйуу:

- Хоёр харгын сагданар, 
харгы дээр машинаараа 
ерээд байшабад. Гараад ма
шина хулеэжэ байтарынь, 
моритой хун ерэжэ ябаба. 
Энэ моритой хуниие наа- 
далха йанаатай сагданар 
барижа баййан эреэн модоо- 
роо, гараа ургэжэ, морёор 
ябайан хуниие байлгабад.

Морёор ябаха унэншэлгоо 
харуулагты, -  гэбэд. Мо
рёор ябайан хун нэгэшье 
гайхайан янзагуй урдайаань 
моринойнгоо йуул ургоод:

- Харагты даа, моринойм 
бардачок соон унэншэлгэм 
байха ёйотой юумэл даа, - 
гэжэ харюусаба. Сагданар 
наадалха йанаатай байгаад, 
оойэдымнай энэ моритой 
хун наадалба гэжэ ойлгоод:

- Мориндоо йуугаад йайн 
ябагты, -  гэжэ хэлээд улоо 
бэлэй.

Нугоо ангуушан:
Битнай нэгэ ушар 

хоорэйуу. Энэ ушар городой 
олон квартиратай гэр соо 
болойон юм. Гэртээ эрэ хун 
йогтуу ерээд йамганйаань 
йураба:

- Гэрэй эзэн хэн болохоб. 
Эрэ хун хадаа гэрэй эзэн 
болохо байгаа бэзэб, -  гэ- 
хэдэнь, йамганиинь эдеэ 
хоолоо бэлдэжэ байтараа 
уурлаад, барижа баййан ско- 
вородаагаараа убгэнэйнгоо 
толгой руу буулгаад, мэдээ 
алдуулжархиба ха. Хуршэнь 
шууяанай болоходо орожо 
хараад:

Убгэншни гэрэйнгээ 
дунда юундэ хэбтэнэб, -  гэ- 
хэдэнь. Харюудань йамган :

- Гэрэй эзэн хадаа хаана- 
шье гэртээ хэбтэхэдээ эзэн 
ха юм даа, -  гэжэ харюусаба. 
Хуршэнь бодолгото боло- 
йоной йуулээр:

- Энэш тон зуб гээшэ. Эрэ 
хун хадаа гэрэй эзэн ха юм 
даа, -  гэжэ хэлээд гаража 
ошоо бэлэй.

Нугоо ангуушан ээл- 
жэйнгээ ерэхэдэ:

- Бурхан хундэ уураг тар- 
хи угэхэдоо, зуун талый шар 
ба баруун талый шар угэйэн 
байна. Эрэ хунэй хоёр шаар- 
нууд оойэд хоорондоо йайн

бодожо узеед хэлэдэг, харин 
эхэнэр хунэй хоёр шаарнууд 
хоорондо ходол хэрэлдэжэ 
байдаг. Намгад хунэй ду- 
туу дундые харайаар олоод 
байдаг. Харин бидэ эрэшуул 
мэдэнэгуйбди. Намгамни 
миниингээ дутуу дундые 
хурэйеер мэдэгшэ. Тиимэл 
байгаа бэзэ, гээд хеереегее 
тугэсэбэ. Харин нугее ангуу
шан эхилбэ:

- Урданай мэргэшуул хэ
лэдэг йэн. Унтахадаа нюр- 
ган дээрээ хэбтээд унтайан 
хунууд жаргалтай, харин 
гэдэйэн дээрээ хэбтээд унтаа- 
шад нугэлтэй хунууд гэдэг. 
Баруун муртее унтаашад 
ноёд ба баяд. Зуун муртее 
унтаашад сэсэн хунууд гэ
дэг. Эдээниие хадуужа аба- 
ад, йуугаад унтаад узееб. 
Тиигээд би ямар хун гээшэ- 
бииб гэжэ йанааб. Шагнажа 
баййан нэгэн:

- Тиигээд хайшан гээбши, 
гэжэ йураба.
- Бэемни хуу хушеед бай- 

шоол даа. Эдэш хуу худал 
гэжэ йананаб, гэхэдэнь, нэ
гэн тотожо абаад. - Нуугаад 
унтайан хун ехэ мэргэн юм 
гэжэ уншааб, -  гэжэ хэлээд 
энеэбэ. Тэрэнээ хаял даа, ху
дал гэхэдэнь. Нугеедэнь:

- Урданай мэргэшуул зуб 
хэлэйэн байха, эрэ хун уру- 
угаа хараад унтаад нугэл 
хэнэ ха. Агнаад ан аланабди, 
убэлдее уусээ унагаанабди, 
гэрэй барихадаа хорёо хаша- 
агаа барихадаа модо унагаа
набди, эдэш бухыдее нугэл 
ха юм даа, -  гээд энеэбхилбэ. 
Шагнажа баййан ангуушад 
эндэ тэндэйээ:

- Зуб даа, энэш аргагуй 
зуб байна, -  гэлдэбэд.

Минин хуршэнэр, убгэн 
ба хугшэн хоёр йуугаа 
юм, -  гээд нэгэ ангуушан
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хеереегее эхилбэ. Нэгэтэ 
нэгэ удэр хугшэниинь: - Ог- 
торгой бурхэг байна, хура 
бороон орохо янзатай, яйа 
уйам убдеед байна, -  гэхэ- 
дэнь. Дулии убгэн буруу 
ойлгоод:

- Мунее болойон хойноо 
бугсэм зохолжо байна гэжэ 
хэлэхэеэ эшыш! -  гэжэ уур- 
тайгаар хугшэндее хашхар- 
хадань. Хугшэниинь сухал- 
дажа:

- Юун гэйэн ала уруугаа 
ороод хуниие хэлэнэбши, 
хуу юумэ буруу ойлгоод, би 
оройдоош бугсэм гэнэгуйб, 
тэнгэри бурхэг байна гэнэб,

гэжэ убгэндоо йухирбэ. 
Дулии долоон нугэлтэй гэжэ 
хэлсэгшэ. Тэрээнйээ оорэгуй 
ЭНЭ МИНИН убгэн эндууржэл 
байгаа даа гэжэ хуршэдоо 
хугшэн зугаалйан юм, -  гээд 
ангуушан энеэбэ.

Пуулшын ээлжээндэ бай- 
йан ангуушанда хоорэхыень 
дурадхаба.

Ангуушан:
- Бурхан хундэ хоёр шэхэ, 

нэгэ ама угэйэн байна. 
Юундэ тиигэжэ угооб гэ- 
хэдэ, минии йанахада иимэ 
байна. Хоёр шэхээрээ ходо 
шагнажа байхыень угэйэн 
байна. Ганса ама угэхэдоо, 
ехээр хоорэхэгуй юм гээ. 
Т эрээнйээ оорэгуй битнай 
ехэ юумэ хоорэжэ шадахагуй 
байнаб. Иигээд хоороогоо 
дуургээд, нойрсохоо хэбтэел 
даа, -  гэжэ хэлээд орондоо 
оробо. Бэшэниинь хуурээрнь 
унтахаа хэбтэбэд.

Сэржэмэй туЬа
Совхоз байхын уе йэн. 

Урда зуун жэлэй далаад 
оноор болойон ушар. Совхо- 
зой йаалиин зуйаланда газар 
малтаад, тэрэнээ холодиль
ник хэхэ гэжэ дурбэн ажал-

шадые шудхахые эльгээбэд. 
Май йара гараад байгаа бэ- 
лэй. Дурбэн эрэшуул унтал- 
га хэбтэлгээ бэлдээд, хунэйэ 
хушоо абахаа магазинда 
сугларбад Нэгэ найажаал 
ажалшан бэшэ гурбандаа:

- Хоёр шэл хатуу харые 
абахабди, нэгыень эндээ 
уугаад, нугоодыень сэржэ- 
мээ ургэхэеэ тэндээ ошоод 
хэрэглэдэхэ. Хойто удэр эртэ 
бодожо ургэжэ узэхэбди, та- 
лаан тудабал гуроойэшье 
олзожо, ама хурэбэл йайн 
байгаа, гэжэ ухаа зааба 
гээшэ.

Магазиндань архи угы 
гансал спирт байба. Хоёр 
шэл спирт абаад, бригадир- 
таа ошожо йурабад:

Машина муноо угы, 
обедэй йуулдэ нэгэ гэртээ 
суглараад байгаарайт. Тэн- 
дэтнай эльгээхэб, -гэбэ. Тэдэ 
дурбэмнай бултаа, юумэеэ 
суглуулаад нэгэ айлдаа йуужа 
байтараа, нэгэ шэлээ задал- 
жа уубад ха. Ама халамгай 
боложо, нэгэ залуу хубуугээ 
магазинда эльгээйэниинь, 
магазин хаагданхай байба. 
Найажаал ангуушан бэшэн- 
дээ:

Сэржэмээ, сай, суу- 
гээрээ ургуужэбди хамаа- 
гуй, нугоодэеэ задалаад ууя,

гэхэдэнь, ама халамгай 
болойон эрэшуул уугаад лэ 
орхибо. Гэмгуй йогтожо 
байтарынь машина ерээд 
йуулгажа, хурэхэ газар- 
тань хургоод ябашаба. Тэдэ 
дурбэмнай сайгаа шанажа 
сэржэмээ ургоод, сайлаад 
унтабад. Углоогуур эртэ бо
дожо ургэбэд. Гуроойэд ар- 
баадаараа гаража ерэхэдэнь, 
йуурида йууйан ажалшан 
хэдэ дахин буудаба. Теэд нэ- 
гэшье гуроойэн оногдонгуй 
гуйлдэжэ арилшайан бай-

бад. Ургэжэ ерэйэн гурба- 
ниинь:

- Иимэ олон гуроойэдые 
нюдоо аняад буудабал онохо 
байгааш, хаанань бууданаш. 
Нугайыень ононгуй нууры- 
ень онойон шэнги болоош,
- гэжэ хэлэхэдэнь, найатай 
ажалшан:

- Би зэмэтэйб, ябая тургэн 
доошоо бууя. Ши залуугаа- 
раа утэр магазинда ошоод 
нэгэ хатуу харые абаад ерэ. 
Нэрлэжэ абаад ургэнгуй 
байхадамнай бидэниие оро- 
ноймнай эзэд гасаалжа бай
на, альгадаагуй болбол йайн 
байгаа. Бидэш эндээ зеехэй, 
сайгаа шанажа байхабди,
- гэжэ хэлээд залуу ажал- 

шанаа сэлеэндээ эльгээбэд. 
Ажалшан харгы дээрэ гара
ад, машина тодоод ошоо юм 
байха. Ошоод хатуу хараяа 
магазинйаа абаад, йеергее 
машина тодожо, гэртээшье 
оронгуй ерэбэ. Бэшэниинь 
юумэеэ бэлдээд, хулеэжэ 
байбад. Ерэйэн хойнонь сэр
жэмээ ургоод, удэшэниинь 
байал ургээбэ. Гайхалтай 
гээшэнь нэгэ йуурида та- 
бан гуреейэ гаража ерэхэ
дэнь, нэгэл буудаба. Хоёр 
гуроойэд онуулжа унашаба 
ха. Хэдэн удэрэй хоол бо- 
лохо мяхаа хууража абаад, 
ажалаа хэхэдэнь ехэ урагша- 
тай, юумэниинь бутээсэтэй 
байба. Ажалаа хэды удэрэй 
туршада дуургээд, ахалагша 
ажалшан:

- Иимэ йонин байха ха юм 
даа. Нютагай эзэдэй манда 
туйалйандал нэгэ буудаха- 
даа хоёр гуроойэдые унагаа- 
гаа бэлэйбди. Ажалнайшье 
йайн бутэбэ, -  гэжэ хэлээд 
бултаа гайхалдаа бэлэй. Бэ
шэниинь:

- Сэржэмэй туйа иимэл ха 
юм даа,- гэлдээ йэн.
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Хандажап ЦЫРЕНОВ

Ьун сагаан сэдьхэлтэй йайхан сагай 
замаар гэшхэлйэн эжымнай

Энэ йайхан замбида 
эгээл сэнтэй, йанажа яба- 
ха эжы ха юм даа. Эжы 
бухэн энэ юртэмсэдэ ма- 
ниие турэжэ, амтата уура- 
гаараа тэнжээхэйээ гад- 
на, бухы найан соогоо 
хойнойоомнай йанаагаа 
зобожо, сэдьхэл зурхвв 
уяруулан, одо заяагым- 
най наран мэтэ арюухана- 
ар хамгаалжа ябайан, йун 
сагаан сэдьхэлтэй, йайхан 
сагай замаар гэшхэлйэн, 
йанаха байха хайра- 
тай эжымнай ха юм даа.

Манай йайхан эжым
най хоёр мянга арбан ондо 
февралиин йуул багаар энэ 
дэлхэййээ бурханайнгаа 
орондо мордойоор долоон 
жэл унгэрбэ. Сагаан йарын 
сагаалжа ерэхэдэ, сарюу- 
хан угл00нэй наранай га- 
рахада, ходол йанаан соом- 
най мунхэдоо йанагдадаг 
даа. Муноо амар мэндэ 
ябаа йаа, юрэн гурбан 
найатай болохо байгаа.

Эжымнай Нурта ню- 
тагай Халзаатан угйаа 
тайарйан, Цыбикова Дул- 
ма Батуевна 1924 ондо 
унэр баян ай л ай булэдэ,

дурбэдэхи уриниинь бо- 
ложо турэйэн юм. Хойноо 
дурбэн дуунэрые дахуул- 
жа, баян Батынхи гэжэ 
алдаршуулйан юм. Ком
муна, артель тогтохо уедэ, 
туруушээр орожо угввгуй 
айлнуудые, 30-аад ондо 
Хужар нютагта нуулгэйэн 
юм. Таабаймнай Хужар 
ню тагта адуушанаар ху- 
дэлжэ, толгой бурийоо 
унагануудые абажа, удэр 
йунигуй адуугаа мана- 
жа ябадаг йэн. Жэл ошо- 
хо тума олон унага абажа 
баййанайхиие ВДНХ-аа 
ошохо шагналда хуртоод, 
1939 ондо Москва ошоо 
йэн. Тэрэ уедэ Ёнгорбой 
нютагйаа Дармын Нам- 
жилмаагай хонишоно- 
ор худэлжэ байхадань, 
шоно йурэг хонидто доб- 
толжо ороходонь, шар- 
га дээрэ баййан басти- 
рагаараа шоные сохижо 
хороойонойхиие Москва- 
гай ВДНХ-аа ошохо эрхэ- 
дэ хуртэйэн юм. Санагайаа 
Бадмаев Санжа Сульти- 
мовичай эжы хонишоно- 
ор ехэ йайн худэлйэндоо 
ВДНХ-аа ошойон юм.

Захааминйаа минии таа- 
байтай эдэ хоёр, хамта хо- 
рёод улад Буряад-Монго- 
лой республикэйээ ошойон 
байна. Манай эжы баа- 
байнгаа Москва ошоходо 
Даримаа эгэшэтэеэ адуу 
хаража, йуни дуурэн мана- 
жа хоногшо йэмди гэгшэ 
йэн. Тэрэ уедэ буруунайн- 
гаа бэлшээрийээ холо яба- 
жа узоогуй, худоогэй хундэ 
ондоо замбида хурэйэн 
мэтэ болойон байгаа байха.

- Удэр, йунигуй шорго- 
олзон мэтэ уймэлдэжэ яба- 
хадань, эдэш ямар сагта 
ажалаа хэгшэ юм, гэжэ ба- 
абаймнай зугаалагша йэн.

- Ехэ гоё томо тэнгэ- 
ри тулама оройтой шу- 
луун гэрнууд ирайлдажа 
харагдаа йэн. Томо гэр 
соо байрлуулаа, тэрээн 
соогоо эдеэлуулхэ, олон 
тайалгатай, арба гаран 
хоног соо элдэбын газа- 
раар дахуулжа, дурэ зура- 
гаа бахуулаабди, гэгшэ 
йэн. Эжымнай дайнай урда 
дурбэн жэл йураад, саа- 
шаа йураха гэхэдэ духуу 
йургуули угы баййан юм. 
Дайнай урда, ухибууд Ён-
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торбой ерэжэ йурагша 
байгаа. Душэн нэгэн он 
гаража, зунай йайхан саг- 
та дайн эхилжэ, ехэ бэр- 
хэтэй саг тулажа ерээ йэн. 
Хоёр ехэ ахайтаяа сэрэгэй 
комиссарта дуудуулжа, 
гурбуулан дайнда ошохо 
саарйатай ерээбди. Хоёр 
хоноод Улаан-Удын сэ
рэгэй пунктда ерэжэ, энэ 
caaphaa харуулхадамнай, 
сэрэгэй эмшэд бэеымнай 
шалгажа узоод, уш00 нэгэ 
тайалгада ороходомнай 
сэрэгэй ехэ ноёд 7-10-хиие 
дуургэйэн эхэнэрнуудые 
сэхэ баруун дайнда ябуу- 
лаа йэн. Эрдэм багатай ба- 
сагад, йамгадые Монгол 
орохотгээйэн. Манай эжы- 
тэй абгайнь басаган Баль- 
жанова Соня ерэлсэйэн 
юм. Манай эбиитэй Мон
гол орохо нэгэ бригадада 
оролсойон байгаа. Нэгэ 
найатай убгэжоолнай мо- 
рин тэргэдээ эдихэ юу- 
мээ, унталга гэхэдэ нэжээд 
худэйэн дэгэл, хоёр, гур- 
бан хахалагдайан тулеэн. 
Галаа абахадаа зомгоойо 
гаргажа, аргал туужэ гал 
абадаг байгаа. Монголой 
дайдада модон хомор, зур- 
гаа долоон тулам соо ар
гал суглуулжа, малайнгаа 
хэбтэхэдэ тойруулжа гал 
айаадаг байгаабди гэгшэ 
йэн. Губиин таабай ехэ 
элбэг, манай худоогэй та- 
абайда ороходоо бэеэр 
багашаг. Дурбэн жэл соо 
Монголой дайдаар жэлэй 
дурбэн саг соо малнуудые 
суглуулжа, Наушка стан- 
ци хурэтэр туужа асаржа 
угоод, йооргоо махахаш 
даа. Убэлэй хуйтэн жабар-

тай, йалхитай йуни айм- 
шагтай юм даа. Углоогуур 
бодоод харахадаш, хажу- 
удамнай хэбтэйэн мал 
барижа эдеэд, ябашайан 
байгша йэн. Манай буд гу- 
тал, гуталшье бэшэ, убэлэй 
хуйтэндэ зоолэхэн хагда эб- 
тээжэ абаад, дурэнхэй хэхэ- 
дэш яйала дулаахан болог- 
шо байгаа. Нилээн ябайаар 
байтаршни ултэ йуроод, 
байал шэнээр хээд ябаг- 
ша байгаабди гэгшэ йэн. 
Удэроо дуурэн малаа туу
жа эсэхэш даа, удэшынгоо 
хонолгодо галаа тулеэд 
йуухадаш, бэеш дулааса- 
жа эхилхэдэнь, нойршни 
хурэхэ, бушуухан эдеэ- 
лээд, хуйтэшье мэдэнгуй 
арйан дэгэл соогоо унта- 
шахаш даа. Зунай халуун- 
да, йуниин йэрюундэ ма
лаа туухаш, уйан хомор 
аманшье хатаха. Тэргэ 
дээрэ сай, шулоо шанаха 
уйатайл ябахаш даа. Аха 
убгэмнай монгол даргада 
хэлэжэ, мандаа монгол гу- 
тал абажа умдэхуулхэдэнь, 
яйала дулаахан, ёйотойл 
гутал гэгшэ йэн. Малаа 
туужа ябахадаа гутал 
хубсайатаяа унтахаш даа. 
Заримдаа хорёод хоног соо 
мал суглуулжа ябахадаш, 
дурбэ, табан мал угэхэ, 
эгээл олон арбаад мал мал- 
шад угэхэ. Хилэ дээрэ ма
лаа тушаажа угоод байха- 
даа, хоёр, гурбан хоног соо 
хубсайа хунараа угаажа, 
бэеэ угаагаад ерэхэдэш, 
сэрэгэй докторнууд бэеыш 
хуу шалгажа узэхэ. Тэндээ 
байхадамнай нэгэ бригада 
йамгад малаа тушаагаад 
ерэхэдэнь, Ёнгорбой ню-

тагай Раднаева Зэбзэнтэй 
танилсажа зугаалдааб. 
Пооргоо Монголой баруун 
урагшаа ошожо ябахадаа 
мал туужа ябайан брига- 
датай уулзажа, Ёнгорбой 
нютагай ундэр йайхан 
Лубсанова Долгоржабтай 
танилсааб гээ йэн. Душэн 
гурбан оной зунай эхеэр 
эхир ухибуутэй боложо, 
басаганиинь найа бараа, 
хубуугээ нэгэ йайн монгол 
айлда угэжэ, энэ айлдаа 
йара байгаад, дайнай уедэ 
хуули хатуу, энэ ухибуу- 
гыш хилэ гаргахагуй, 
хундэ угэ гэйэн байгаа. 
Тиигээд уноохил ажал- 
даа орожо, хабар намарай 
нойтон сайанда ябахадаа 
одоол ехээр даарахаш даа, 
модон угы, нэлэнхы са- 
гаан талые дабаж а, мал- 
нуудшье шэшэрэлдэжэ 
ябаха, орой болойон хойно 
галаа тулижэ дулаасахаш, 
малнуудшни галаа той- 
роод бултадаа хэбтэшэ- 
хэ. Дурбэн жэл соо Мон
голой талые йэтэ ябажа 
гарайан, йайхан сагай ам- 
тые узоогуй арбан долоон 
найанйаа шэрхи хатуушуу- 
лай сагые дабажа гарайан 
эжымнай. Намарай йайхан 
сагта душэн дурбэн ондо 
хуйтэнэй буутар, таряан 
ажалда худэлхэдоо йайн 
амаржа, эндэш йайнаар 
эдеэлуулхэ, тиигэйэн хой- 
ноо уноохил утынгаа зам- 
да гарахаш даа. Душэн та
бан оной гарахада манай 
сэрэгшэд и л ал тын замаар 
дабшажа, май йара гара
жа, одоол ехэ дайсанаа 
даража, амгалан саг ерээ 
йэн. Дайн дуурэжэ, майн
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юйэндэ бултадаа Монго- 
лой хилэ гаража, Улан-Удэ 
хурэтэр поездоор ерээб- 
ди. Монголой ехэ дарга- 
нар дайн дуурэйэнэйхиие 
бултандамнай бэлэг ба- 
рюулжа ехэ хундэтэйгээр 
маанадые мордуулаа йэн. 
Дайн дуурэжэ хоёр аха- 
нартаяа уулзахаб гэжэ 
йанагша байгаа. Хоёр аха- 
нарынь дайнай гал дул эн 
соогуур гаталжа ябата- 
раа, душэн гурбан оноор 
найан болойон саарйан 
ерэйэн байгаа. Хоёр аха- 
нараа мордуулхадаа мэнэл 
уулзахабди гэжэ йанагша 
байгааб гэжэ зугаалагша 
йэн. Муноошье болотор 
йанаанйаамни гарадаггуй, 
хайрата хоёр аханарни 
маниие ходо эрхэлуулдэг 
бэлэй, бэеэр томо ундэр 
йайхан хубууд ябагша 
йэн даа. Хужар нютаг- 
таа тообиимнай оорынгоо 
пенен абаха, хоёр хубуу- 
дэйнгоо тулоо пенен аба- 
даг йэн. «Ухэйэниинь 
амидыгаа тэжээхэ» гэжэ 
урданай туухэ соо баййан 
угуулэл ехэл тудайан бай- 
на. Хоёр хубуудэйнгоо пен
ен абаад, хоёр нюдэнйоон 
нулимса эжэлуудгуй
дуйаажа байхын хара- 
ад, ехэл хайрлагша йэн. 
Дарима Цыденжапова- 
гай эжыйээ оорэгуй хундэ 
улуу хурган байдаггуй 
юм, гэжэ хэлэйэниинь 
хуу адлил байна даа. Урн 
хуугэдэйнгоо тулоо зобо- 
жо, тообиимни ехэ уяржа 
ябадаг йэн. Тообиимни 
удэшын улаан буланда яба- 
жа, узэг бэшэгтэй болойон 
юм. Ехэ ном уншаха дура-

тай, газетэнуудые уншажа 
йуугша йэн. Жэмбэ нага- 
самнай олон ухибуутэй, 
ехэ хубууниинь Сахирта 
Дымбрэн Цыренович баг- 
шаар худэлоо, дуу баса- 
ганиинь байа Сахирта 
багшалаа. Муноо Ринчин- 
Доржо эмшэн мэргэжэл- 
тэй Сахирта йууна. Эби- 
имнай Монголйоо ерээд, 
йаалишанаар худэлжэ 
байтараа, Ёнгорбойн го
лой Бэлшэр йайхан ню- 
тагта Базар Бадмаевичта 
хадамда гаража, найман 
ухибуудэй эхэ болойон. 
Бултаа мэндэ амар ябабал 
арбан табан ухибууд ябаха 
байгаабди. Эсэгэмнай 1968 
оной хабар гэнтэ досоон 
муудаад, душэн гурбатай- 
даа бурхандаа мордошоо 
йэн даа. Энэ юртэмсын 
ажабайдал орёо хундэйоо 
байтагай, хушэр хундэ са- 
гые дабажа гараха гээшэ 
одоол ехэ тэсэбэри ша- 
дал хэрэгтэй даа. Эжым- 
най ехэл йанаанда уна- 
жа зобоо йэн даа. Хуршэ 
йамгадынь ерэжэ, ход о л 
уйдхарынь тараалсажа: 

- Ондоо хайшан гэхэб- 
ши даа, бэеэл баряад ябыш 
даа, гэгшэ йэн. Амиды 
мэндэ ябахадаа элдэбын 
юумэ бэе дээрээ узэнэл 
даа. Минин дуу хубуун 
Улаан-Удэдэ ажаллажа 
ябатараа гэнтэ мордошоо 
йэн даа. Эжымнай уй-хай 
боложо ябаагуй, досоогоол 
дараад, ехэл уйдхарта абта- 
жа, йанаанда унажа зобоо 
йэн даа. Хун залуу ябаха
даа юушье ойлгонгуй мун- 
дуугаар ябагдайан байна. 
Хун бухэн оорынгоо тол-

гой дээрэ юумэнэй ерэхэ- 
дэ ойлгожо, эхэ хун урн 
хуугэдэйнгоо хойнойоо 
али болохоор зобожо 
ябайые мэдэржэ, аша 
туйыень харюулха хунууд 
усоохэн даа. Юумэнэй 
унгэрйэн хойно буурал 
таабай, тообии болоходоо 
ойлгонобди. Хугшэрхэ, 
нэтэрхэ гээшэш одоол ехэ 
дабаа дабаха саг ерэхэ даа. 
Урдаа мэдэлтэй бэшэбди 
даа, бурханай табисуу- 
раар байхал ёйотой даа.

Арьяа Баала бурхан энэ 
юртэмсын хун зоной жар- 
галтай ябахын тулоо хэдэн 
жэл бисалгал хээд ерэхэ- 
дэнь, хунууд тэрэл зандаа 
убдэйэниинь убдэжэ, тули- 
жа, зобожо найа барахын 
хараад, хоёр нюдэнйоон 
нулимса гарахадань, энэ 
нулимсайаан хоёр йайхан 
уринууд мундэлоо йэн. 
Ваджара басаганиинь хун 
зоной жаргалтай ябахын 
тулоо субарга долоон жэл 
соо барюулжа байхадаа 
найа барайан. Хубуудынь 
субаргаяа барижа дуур- 
гэхэдэнь, бухы боди сада- 
нарай, бурхадай суглар- 
хада, энэ субаргадань 
бухы бурхадай эди шэди 
шэнгэйэн юм. Дасанда 
орохойоо урид субаргада 
мургоод, йурдые эрьюулжэ 
ябахада хунэй бэеые элшэ 
хусэн йайжаржа, бухы юу- 
мэнтттни арюухан болодог. 
Тиигэйэн хойноо дасан
да орожо мургэхэдэш юу- 
мэн бухэншни бутэсэтэй, 
урагшатай, йанаа сэдь- 
хэлшни наран мэтэ 
дуурэн йайхан элшээр 
жэгнэйэн шэнги болодог.
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Хун гээшэ энээхэн на- 
йан соогоо хэды орёо 
сагай байдалые дабажа 
тарана. Эжымнай най- 
ман ухибуудые хул дээ- 
рэнь ургэжэ табяа. Бул- 
танаймнай айл булэ 
болоходонь, айан шада- 
лаараа туйалсажа, аша гу- 
шанараа ургэлсэжэ хараа. 
Хундэтэ эжымнай хорин 
долоон ашатай жаран нэ- 
гэн гушатай болойон унэр 
баян тооби. Монголойм- 
най аха хэды ухибуутэй юм 
гэжэ мэдэнэшье угыбди. 
Монголойнгоо ахатай 
юйэн ухибууд баййан бай- 
набди. «Уулзахын баярта» 
видео дамжуулгада ханда- 
надамнай мэдээн ерээгуй 
йэн. Тэрэ угэйэн айлайнгаа 
нэрые огтолон мартажа 
орхийон байгаа. Нэрын- 
шье мэдэхэгуй бутуу юумэ 
дамжуулхадаш, хэн ойлго- 
хоб даа. Эбиигымнай аб- 
гайн басаган Бальжанова 
Соня Зэдын комбинадта 
худэлжэ байхадань, дайнай 
уедэ Монголдо худэлйэн 
уладтай Монгол ошохо эр- 
хэдэ хуртэйэн юм. Зунай 
найрай уедэ орожо, ибии- 
гымнай хубуугээ угэйэн 
айлда долоон хоног соо 
байгаад ерээб. Энэ найма- 
тай хубуун найрта морёор 
урилдахын харааб, гээ 
йэн. Тэрэ айлайнгаа нэ- 
рыншье мартажархийан 
байгаа. Монголдо теле
вид ене эр дамжуулхада 
ородоор хэлэхэдэнь ойл- 
гохо байгаа гу, али хараад 
таниха бэшэ даа. Би ехэ 
басагатаяа видео-дам- 
жуулгада хэлэйэн юумэб.

Энэ замбида жар-

гал узэхэ хунууд усоохэн 
даа. Энэ ногоон дэлхэйдэ 
эхын йайхан хараса, урин 
зоолэхэн угэ бухэниинь, 
зурхэ сэдьхэл соомнай 
мунхэдоо шэнгэйэн, Ma
li ай н гаа хойнойоо йа- 
наагаа зобожо, маани мэг- 
зэмээ уншажа, углоонэй 
йайхан наранай гарахада 
суутэй сайгаараа сэржэм 
ургэжэ ябадаг йэн даа.

Хун бухэнэй хусэл 
жаргал гэхэдэ, хусэлйэн 
хэрэгээ хун бухэнэй эсэс- 
тынь хургэжэ шадаха 
орёо хундэ, олон тоото 
бэрхэшээлнуудые дабажа, 
аша гушанарайнгаа дулаа- 
хан духэриг соо, душэеэ 
хараха ута найаниинь ню- 
тагай шэмэг болоно даа.

Хун бухэнэй хуби за- 
яан адли тэгшэ бэшэ юм. 
Эдэ эхэнэрнуудэй дурбэн 
жэл соо тулижа, зобожо 
ажаллайые зублэлтэ засаг 
огто мартажа орхийон бай- 
на. Солдат хубууд оорэгуй 
мал туужа ябайан, эдэнэр 
дайнай «ветеран» болойон 
юм гэжэ хэлсэгшэ йэн.

Иигэжэл Монголой 
губиие дабажа гарайан, 
дурбэн жэл соо монгол 
мангир ундэйэтэйнь эдижэ 
ябайан, унэрыншье хон- 
шуухан бэедэм мунхэдоо 
шэнгэйэн юм даа, гэжэ 
зугаалагша йэн. Мон
гол мангир ехэ эм дом- 
той ургамал юм. Эжым
най иимэл намтартай 
юм даа. Тугэсхэлдэнь: 

Бу мартам -
амгалан сагые асаралсакые 

Булгата Хангайн
эгээл арюухан

Булагай дээжээр
ундалжа ябакан, 

Баян дайдын
урамдаа шагнакан, 

Баатар хубуудэйнгвв
мунхэ дурасхаалые. 

Баруун дайнда
алдалан у па ha п, 

Баабай эжын
хундэтэ хубуудээ 

Бу мартаяа -
амгалан сагые 

асаралсакые, 
Бухы эхэ ороноо

хамгаалжа ябаа. 
Yennn басагадаараа

инаглажаш урдеэгуй 
Yxi/буун накандаа

дайнда мордокон 
хубуугээ

Ходол зурхэндвв
канажал ябаа, Эхэ -  

Хайратайл даа
хулеэжэл ябаа. 

Дулэтэ дайнай уедэ
дээдэ усымнай уладта 

Даашагуй ашаан
тудажа,

Дурбэн жэл соо
туйлажа гараа. 

Таабай тввбиин,
эсэгэ эхын туйлакан 

амжалта, 
Туухэдэ орокон

алдар солоор 
мунхэлэгдэкэн 

Далан хоёр жэлэй саана 
байгаа даража, 

даагаа куулдэжэ ерэкэн, 
Домогоор баян

дээдэ уеынгвв уладта, 
доро дохин хундэлжэ, 

Дайнай аюулта дулые 
дурбэн жэл соо

даралсакан, 
Далай шэнги дундаршагуй 

жаргал асаралсакые 
Бу мартам -

амгалан сагые 
асаралсакые.
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Уран зохеолой долгин дээрэ
Эхын гуниг

Хэн хэлэжэ угэхэ гээшэб? 
Хонгор /гайхан

энэ дэлхэй дээрэ 
Хоёр ухибуудээ

алдаха хуби 
Юундэ, намда дайралдаа 

гээшэб?
Он жэлэй ошохо бури 
Одоол хулеэнэб Чингис,

Тамара хоёроо 
Оршолон гээшэ

оо/юргуй юм гу? 
Орхингуй, юундэ абаашаа 

гээшэб?
Уетэн олон нухэдэйнгвв 

дун да
Шаргал /шихан наран доро 
Шорой худэлгэжэ,

мур сараа гаргажа 
Шоглон ябаха, 

хубигуй хоёр байшоо гу?
Эгээл эдир энэ на/тндаа 
Иимэ богонихон на/гатай 

хоёр байшоо гу? 
Хагсуу хабарой, апрель

май /шрануудта 
Хахасаха хубитай хоёр 

байшоо гу?
Нялха нарой ухибуун

на/тндаа 
Энхэрхэ «эжы» у гы улэбэ 

гээшэ гу?
Уншэржэ улэ/гэн хоёр

ашанарни
«Эжы» гэжэ хэлэхэ

эрхэгуй байшоо гу?

Хоёр хоорхэн уринэрни 
Хойшоошье харангуй

мордошобо, 
Хамба багшынгаа

юрввлввр
Харижа гэртээ

бусаха гу?
Эдир залуухан уринэрни 
Эръежэшъе харангуй

мордошобо, 
Этигэлэй Хамбын

юрввлввр
Эрьежэ гэртээ

бусаха гу?
Хойто турэлдвв

уринэрэйнгвв 
/гаадгуй тургэн турэхын

тула
Гун сагаан сэдьхэл/гээ, 

маани мэгзэм уншахаб 
Wyna.vca бурхандаа

мургэхэб, зальбархаб 
ом-ма-ни-бад-мээ-хум!

Намарай шэнжэ
Хадын наруули газарта 
Набша/ган шарлан

/тршаганана 
Убэртэ яба/тн гурвв/гэн 
Анир абажа арилшаба. 
Шэбэнуур боров /гэмээхэн 
Сагай шэнжэ хубилгана 
Алтай нам ар дутэлбэ ха 
Алир/ш жэмэс улайшаба. 
У ян зантай ху/гахан 
Уруугаа хаража бархираа, 
Шэруун зантай шэрэнги 
Шоглон тэрэниие энеэгээ.

Моййон
Таряаланайтэг

дундахана
Мой/гоной моден

урганхай,
Наашаа гэжэ далла/шн

мэтэ
Нам тээшэ харан

гунхалзаа.
Зэдэ мурэнэй заха зайжа,
Улир мой/гон жэрылдэн

урганхай.
Далбагар сагаахан

сэсэгуудээ
Даажа ядан гунхалзаа.
Пуулга дуурэн мой/ю

туу/гэн хуугэд
Wanaa дуурэн хухюутэй 

бусабад.
Олзо ехээр оло/юн хуугэд
Омогорхон хвврэлдэнэ

урматай.
(Ургэлжэлынь удаадаш дугаарта).

Редакциин хаяг: 
671950, 

Буряад Улас 
Закаменск хото, 
Кировэй уйлсэ, 

8-дахи гэр.
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