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онйоо эхилэн ТОСуудай 
нэгэдэлнууд эмхидхэгдэн 
байгуулагдажа захалйан 
юм. Буряад Уласай бусад 
аймагуудаар байал иимэ 
худэлмэри ургэнввр ябуулаг- 
дажа эхилээ Ьэн.

Энэ унгэрйэн хугасаа соо 
ТОСуудай амжалтанууд 
олондо мэдээжэ болойон. 
Паяхана Улаан-Удэ хотын 
тубэй талмай дээрэ уласайм- 
най бухы ТОСууд сугларжа, 
00дынг00 ажабайдал тухай 
Х00рэжэ, амжалтануудаа ха- 
руулжа, шэнэ тусэлнуудтэеэ 
танилсуулйан байна.

Захааминай аймагай арад 
зон ТОСуудай хугжэлтэдэ 
эгээл туруушуулэй тоодо 
ябадагаа энэ уулзалгада 
гэршэлбэ. Манай аймагта 
мунввдэрэй сагаар 139 ТОС 
амжалтатайгаар ажалаа 
ябуулна. Энэ худэлввндэ 
11707 хун хабаададаг байна.

Аймагай ТОСууд эмхид- 
хэгдэйэн сагйаан мунввдэр 
болотор хэйэн ажалынь ха- 
рахада, нютаг нугынгаа, хун 
зоной ажабайдалай олон- 
хон шиидхэгдээгуй асуудал- 
нуудые еедынгее шадалаар 
бутээжэл байдаг. Жэшээл- 
хэдэ, олонхон ТОСууд ню
таг соогоо хуугэдэй наадаха 
талмайнуудые барина, тами- 
рай танхимуудые бодхооно,

харгынуудаа зайабарилна, 
худаг малтажа yha гаргана. 
Эдэнйээ гадуур ушеел олон 
уйлэ хэрэгууд ажайуугшадай 
хусеер, оролдолгоор бутээг- 
дэжэл байдаг юм.

Г ансал манай аймаг
та иимэ ажал эршэтэйгээр 
ябуулагдана бэшэ ха юм 
даа. Бухы Буряад Уласайм- 
най газар дээрэ ТОСуудай 
худэлеен хэрэ байнаб гэжэ 
Улаан-Удын Соведуудэй тал- 
май дээрэ харуулагдаба гээ- 
шэ. Холые холо гэнгуй бул- 
та аймагуудай тулеелэгшэд 
ерэжэ, йэеы гэрнуудээ бод- 
хоожо, йонирхолтой узэс- 
хэлэнгуудые дэлгээгээ гэжэ 
аймагай захиргаанай мэдээ- 
сэлэй албан дуулгаба. Тэн- 
дэ аймаг бухэн байгаалиин 
хэшэг болодог эдеэ хоол та- 
бижа, уран гартайшуулай 
бутээлнуудые харуулжа, бул- 
танай нюдэ хужарлуулба.

Пайндэрэй уедэ «ТОС
уудай туруушуул» гэйэн 
конкурсын дунгууд сонос- 
хогдобо. Аймаг бухэнэй 
тулеелэгш эд эдэбхитэй- 
гээр хабаадажа, шалгарйан 
туруушуулдэ тусхай шангууд, 
баярай бэшэгууд барюулаг- 
даба. Энэ конкурсдо Хэжэнгэ 
аймагай Ородой Адаг сомо- 
ной «Найдал» гэйэн ТОСой 
хутэлбэрилэгшэ Дашима 
Бадмаевна Бальжирова нэ-

гэдэхи йуури эзэлйэн байна. 
Манай аймагйаа Дутэлуурэй 
«Хурин шулуун» ТОСой ту- 
руулэгшэ Соёлма Павловна 
Дамбаева энэ конкурсдо ха- 
баадаба.

Энэ хэмжээ ябуулгын уедэ 
ТОСууд тухай уласай Хуули 
зубшэн хэлсэлгэ ургэн дэли- 
сэтэйгээр эмхидхэгдээ. Туе 
Хуули баталан абахын тулее 
100 мянга гаран хун гараа 
табийан байна.

- Иимэ Хуули ехэ хэрэг- 
тэй юм. Юуб гэхэдэ, тэрэ 
нэн туруун ТОСуудые элдэб 
ушарйаа хамгаалха юм. Хуу- 
лиин угы байбал, манай Заса- 
гай газар мунгэшье йомолхоо 
болишохо аргатай. Харин 
Хуулиин ашаар энэ асуудал 
нэгэшье бодхоогдохогуй, 
гэжэ Буряад Уласай Толгой- 
логшын болон Засагай газа- 
рай Захиргаанай дэргэдэхи 
газар дэбиехэр хугжэлтын 
хорооной мэргэжэлтэн Н и
колай Намсараев мэдуулбэ 
гэжэ «Буряад унэн» йонин 
дуулгана. - Манай нютагуу- 
даар ябажа хеерэлдэхэдэ, 
ТОСуудай эдэбхитэд угаа 
олон еерын йанамжа хэ- 
лэжэ угее. Бидэ тэдэниие 
нэгэдуулжэ, Хуули болгожо 
байнабди. Ёйотойл арадай 
Хуули болохонь хаш.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.
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Нютагаймнай туруушуулэй нэгэн
Дашамолонов Гонгор Зун- 

дуевичай хуби заяаниинь 
Хуртага нютагйаа эхитэй. 
1931 оной августын 18-да 
хур тарган Хуртага нютагта 
турэйэн намтартай.

Бэеэр томо, худэр шамбай 
хубуун йубэлгэн бэрхээр ур- 
ган ундыхэдее, гэр тойрон- 
хи гар узуурэй бухы ажалаа 
хэлсэдэг йэн. Эхин шатын 
йургуули ганса «таба» гэйэн 
сэгнэлтэнуудээр дуургээ. 
«А» узэг Цырен-Дулма Ма- 
хашараевна багшада заал- 
гайанаа Гонгор Зундуевич 
найан соогоо омогорхон 
ябадаг.

Арбатайхан байхадань 
Эсэгын дайн эхилээ йэн. 
Ухибууд хара багайаан ажа
лай жолоо бариха баатай бо- 
лоо. 13-тайхан хубуун газар 
хахалжа, колхозой ажалда 
ябалсаа. Хубсайа, эдихэ хоол 
хомортой ажаллагдаа гээшэ. 
«Одоол эсэгдэгшэ йэн. Орой 
ерэхэш, углоогуур хара эртэ 
бригадир йэреэхэ. Хамни 
складта заготовка асархаб. 
Мэшээгээ дааха шадалгуй 
зааханууд. Хамйажа байжа 
ургэхэбди», -  гэжэ Гонгор 
Зундуевич хоорэнэ. Иигэ- 
жэ йургуулияа дуургэжэ 
шадагдаагуй. Энээндэ ехэл 
голхордог даа.

Дайнай йуулээр арадай 
ажахые йэргээлгын худэл- 
мэри эршэмтэйгээр ябуу- 
лагдажа байхада, 1952 ондо 
бодото албанда татагдаа. 
Порт-Артурай хажууда, 
Дальний гэжэ хотодо алба 
хэйэн юм. Рикшэ юумэ хара- 
жа ехэл йонирходог йэн. Та- 
бан дабхар магазинууд байха.

Бараагаар элбэг. Худоойоо 
ошойон хубуундэ хариин 
нютаг одоол йониноор ха- 
рагдагша йэн. «Умдэ ко
стюм абаад, ехэл уни умдоо 
хум. Хром сабхитай, кос- 
тюмтай ехэл гоё хун ерээ 
бэлэйб», -  гэжэ энеэбхи- 
лэн хоорэнэ. Тиигээд лэ 
нютагаа бусажа, амгалан 
ажалдаа хам оройон бай- 
гаа. Албанайнгаа йуулээр 
нютагаа бусажа, барилгын 
бригадада ороо. 3 жэл йухэ 
баряад ябагдаа. Хамниин 
Ьургуули барилсайан юм. 
Нэгэдэхи дабхарынь бари- 
жа дуургэлсээд байтарынь, 
Самсаалай малшан болго- 
жо эльгээгээ. «Хун олдожо 
угэнэгуй, ошыш даа», -  гэбэ. 
Хоёр жэлэй туршада мал 
адуулагшаар, найман жэл 
соо гууртые даажа ябаа.

Тэрээни йуулээр, олон 
фермэнуудые нэгэдуулйэн 
ехэ томо Хамниин йу йаа- 
лиин фермэ даажа абаба. 
Центральна фермэ гэжэ нэ- 
рэтэй, гурэндэ йу тушаа- 
хадаа 2-хи йуури эзэлдэг

йэн. Ехэ-Сахирай йаалиин 
комплексйоо нэгэ бага гээг- 
дэдэг бэлэй. Гонгор Зунду- 
евичай ерэхэлээр йун ехээр 
йаагдадаг, тугалшье олоор 
абтадаг болоо йэн. Энэ фер- 
мынхид 1980 ондо нэгэ 
ухэрйоо 2004 кг. йу йаагаа. 
Нэгэтэ бэшэ туруушын йуури 
эзэлдэг болоо. Энэнь ганса- 
шье Гонгор Зундуевичйаа 
дулдыдаа бэшэ ха юм даа. 
Фермын йаалишад Ш аг- 
дурова Валентина Бадмажа- 
повна, Цыренова Хандажап 
Лубсановна, Цыренжапова 
Цыбик, Батуева Ринчин Цы- 
биковна, Дашеева Раднажап 
Бальжитовна амжалтатай 
худэлжэ, йайн дунгуудые 
харуулдаг байгаа. 1990 
ондо нэгэ ухэрйоо 2266 кг. 
йу йаагаа бэлэй. Зундаа ма- 
лай тэжээл бэлдэлгэдэ оороо 
эдэбхитэйгээр ябадаг йэн. 
Гонгор Зундуевичай звено 
эндэшье байал туруушуулэй 
тоодо ябадаг байгаа. Иигэжэ 
энэ хунэй эсэшэ сусашагуй 
оролдолгын ашаар Цен
тральна фермэ республикэ
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дотороо суутай болоо.
Гонгор Зундуевич хун 

талаараа ехэ йайн хун 
юм. Мэргэжэлтэд элдэб 
орёо асуудалнуудаар зуб- 
шэл йураха, йаалишад 
ехээр хундэлхэ. Ажалдаа 
ехэл дуй дуршэлтэй боло- 
жо, хун зондоо хундэтэй 
ябадаг йэн. Нютагай 
зон ба хутэлбэрилэгшэд 
Гонгор Зундуевичай эм- 
хидхэхэ, хутэлбэрилхэ 
онол аргые, бэлиг шада- 
бариие зубоор сэгнэжэ, 
олон тоото грамотанууд- 
та, дипломуудта, шаг- 
налнуудта хуртоогоо, 
конференцинуудай деле- 
гаадаар йунгаа. Нюта
гай захиргаанай Соведэй 
депутадаар оло дахин 
йунгагдайан. 50 гаран 
жэл партиин гэшуун яба- 
хадаа, уялгануудаа унэн 
сэхээр бэелуулжэ, оло- 
ной тулоо оролдойон 
хунуудэй нэгэниинь гээ- 
шэ.

Амаралтада гараад 
миин йуугаагуй, турэл 
фермэдээ туйалаа,
ухибуудэйгээ урдаа ха- 
раха хуниинь байгаа. 
Муноошье 86 хуроод 
байхадаа зуб угоороо, 
йайхан уреэлээрээ
ухибуудээ, аша зээнэрээ 
дунгэжэ ябадаг. Гурэн 
турэдэмнай, нютаг ну- 
гадамнай юун йонин 
болоно гээшэб гэжэ хо- 
дол йонирходог. Ном 
уншаха ехэ дуратай. 
Ухибуудээ номдо дура- 
тайгаар хумуужуулээ. 
Номой сангай эдэбхитэй 
уншагшадай тоодо Да- 
шамолонов Гонгор Зун
дуевич, Дашамолонов 
Владимир Гонгорович,

Дашамолонов Виктор 
Гонгорович, Дашамо
лонов Михаил Гонго
рович, Дашамолонов 
Дагба Гонгорович, Да- 
шамолонова Светлана 
Гонгоровна, Дашамо- 
лонова Туяна Михай
ловна, Дашамолонова 
Ж аргалма Дамдиновна, 
Дашамолонова Саяна 
Викторовна гэгшэд оро- 
догюм. Найанайньнухэр 
Мария Цыремпиловна 
урин дулаахан хандасаа- 
раа, энэрхы йайхан сэдь- 
хэлээрээ Гонгор Зунду- 
евичаа дэмжэжэ, хин 
морииень дээрэ ургэжэ 
ябайан юм. Эбтэй эетэй 
энэ булэ 7 ухибуутэй, 30- 
аад аша зээнэртэй. Теэд 
убшэн гамнадаг бэшэ 
даа. Хайрата нухэрынь 
арба гаран жэлэй урда 
тээ алтан дэлхэйтэй ха- 
хасаа йэн. Муноо ажа
лай ветеран эхэ эсэгыгээ 
буян эдлэжэ, ухибуудтээ, 
ашанар зээнэртээ гур- 
бан зоолэноор ургуулжэ 
йууна. Ехэ ашань Чин- 
гис Санкт-Петербургда 
дээдэ йургуули магтаал- 
тай дуургээд, амжал- 
татай худэлжэ байна, 
Ринчин-Ханда йур хар- 
балгаар бэрхэ, алишье 
талаараа тэгшэ баса- 
ган, Туяна англи хэлэ 
турэл йургуулидаа заа- 
даг, аймагайгаа залуу 
багшанарай ассоциа- 
циин ударидагша, Са
яна Улаан-Удэдэ лого
пед ажалтай, урагшатай 
худэлнэ.

Н. Цыденова,
Хамниин номой 

сангые даагша 
бэлдэбэ

Сэсэгма ГАРМАЕВА

Хукан модоной оройдо 
Хухы шубуун донгодоо, 
Худоогэй юрын хундэ 
Хугжэм шэнгеэр зэдэлээ.

Ундэр хадын саамакаа 
Углоонэй парам бултамгаа, 
Ургэн талаяа мэндэшэлэн, 
Уринаар лшкэрэн, энеэгээ.

На ранам дулаан элшэ/юэ 
Набша намаа ундыгвв,
Номнн шулуу кануулан, 
Ногоондо шуудэр ялалзаа.

Бадма Лёнхобоор
бурхввгдэкэн 

Бууса турэл нютагтаа, 
Байгаалияа Ьайхашаажа, 
Баясан hyyxada гоё даа.

Унгын олон сэсэгуудээр 
Ургэн талаяа хушан,
Хангал /юихан унэрввр 
Хунэй сэдъхэл баясуулан,

Зунай арюухан сагамнам, 
Зугаалан, мандаа ерэбэ,
Зулгы энээхэн ха/юмнаи 
Зурхэ сэдъхэл хулгообэ.

Накатай улад зомной 
Нютагайнгаа аршаанда

оиюбо,
Харин ппшхэдэ залуушуулнам 
Хариин орон зорибо.

Аршаандал, арюухан укандаа 
Аабагархан ухибууд шунгаба, 
Айлшалкан шубу уд

далъбараагаа
Аятайхан газар тэнжээбэ.
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Дым брыл ГАРМАЕВ

Урихан дулаахан шарайгаараа 
угтан тоонтомни байдаг лэ!

Й ? '

Минин тоонто нютаг Дар- 
хинта ннрын онсо туухэ до- 
могтой юм. ТиимэБээ нютаг 
тухайгаа ундэр найанайнгаа 
дабаан дээрэйээ хараЬан дуу- 
лайан бодолнуудаа бэшэхэ 
хусэлэнтэйб.

Манза таабайн аймаг
Мянга долоон зуунай уе 

сагаар гу даа, анха туруун 
Мэлэ Жалгада Буужа байБан 
Тэртэ угай Бшпиихайн аша- 
нар -  Манза, Хаарла, Ханха- 
бай гурбан Дархинта нюта- 
гые Ьайхашаажа БуурижаБан 
туухэтэй.

Бишиихай Бойго дуутэеэ 
ТунхэнЬоо гаража ерэБэн. 
Бойго Сагаан-Мориной Улаан 
добуунда Буурижаа, Бишии
хай Мэлэ нютагай Жалгада 
БуурижаБан туухэтэй.

Манза таабай дурбэн ху- 
буутэй: Шобхоон, Дарбаан, 
Пэртуу, Парпаан.

Манзын ехэ хубуун Шоб
хоон зургааи хубуутэй: Уба- 
ита, Нанзат, Дабаа, Даша, 
Цыдэб, Цыремпил.

Манзын хоёрдохи хубуун 
Дарбаан гурбан хубуутэй: 
Сондоон, Нима, Шордого.

Манзын гурбадахи хубуун 
Пэртуу дурбэн хубуутэй: Ян- 
даг, Даша, Дарма, Данзан.

Манзын дурбэдэхи хубуун 
Парпаан дурбэн хубуутэй: 
Убаша, Ород, Доёд, Цырем
пил.

Хаарла хоёр хубуутэй: 
Омогто, Обогор.

Ханхабай долоон хубуутэй: 
Галаадан, Хорхондой, Цы- 
бээн, Пэрмээхэн (Аримпил),

Табхару (Ажит), Амар, Шой- 
дон.

Нэгэ хэды сагай унгэрБэн 
хойно хурхууд угтай Тааруу- 
гай хубуун Эрхэ Дархинта- 
да ерэжэ БуурижаБан. Эрхэ 
дурбэн хубуутэй: Ламаадан 
(Буда), Дамаа (Дымпил). 
Дамбии (Санжай), Цыбик.

Эдэ нэрлэгдэБэн зонууд- 
най Дархинтынгаа голоор 
таража, Адат, Зуун-Бэе, Са
рам, Бэлшэр, Нарин-Гол, 
Хасууртай, Байса, Гуя-Зураа- 
гыгаа урда талмайгаар мун 
6aha Дархинта уБанайнгаа 
урда бэеэр гэр байра, дал 
хото, хашаа хорёогоо ту- 
хёорэн Буурижажа, ухэр ма
лая, адуу Ьурэгоо, хони ямаа- 
гаа удхэжэ, ури хуугэдоо 
ундылгэжэ, айл булэ болгожо, 
олон урхэ айлнууд Дархин
тынгаа голоор утаагаа бааю- 
улжа ан бун ажайуугаа гэхэ. 
Убэлэй сагта убэлжоондоо 
убэлжэжэ, зундаа зуБаландаа 
зуЬажа байБан зон болоно.

Тэрэ сагаар хубуудээ Бур- 
хан багшын ном судар шудал- 
хыень Санагынгаа ехэ дасанда 
гу, али Тубэд, Монгол оро- 
нуудай ехэ дасангуудта эль- 
гээжэ байгаа. Манза таабайн 
аймагБаа ехэ зэргэтэй соржо, 
аграмба, габжа, гэбшэ гэЬэп 
найман ламанар байБан. 
Хаарлын аймагБаа -  нэгэ гэб
шэ лама, Ханхабайн аймагБаа 
- хоёр ламанар, тэдэнэй нэ- 
гэниинь -  гэбшэ. Тааруугай 
Эрхын аймагБаа нэгэ аграмба 
лама гараБан байна.

Манза таабайн Дамба 
эсэгэнь заарин боо байБан. 
Энэ аймагБаа уг удамаа 
дамжуулЬан долоон боонэр 
байБан юм. Манза таабай 
оорео заарин боо байгаа.

Баян нютаг
Дархинтын газар ан гу- 

рооБоороо, алир жэмэсээрээ, 
Ьамартай хушануудаараа 
баян нютаг Бэн. Тиибэшье, 
Дархинтын ангуушад унэтэй
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сэнтэй булга, буга, ханда- 
гай, баабгай гу, али бэшэшье 
йарьдагай баялигта хуртэхоо 
Удалха хурэтэр ошодог зан- 
тай байгаа. 0едын агнаха 
хубаари газар уйатай, тэрэ- 
ниинь уни холойоо уе уедоо 
дамжуулагдадаг йэн. Минин 
эсэгэ Цыденжаб Хандажаб 
дуутэеэ 1956-1957 онуудаар 
Дархинтайаан Ехэ-Сахир- 
та нуужэ ерээд байхадаа аг- 
нахаяа Удалха ошодогынь 
йананаб.

Совет засаг
Совет засагай тогтоходо 

Дархинта йууринда 70-аад 
урхэ айл ан буи ажайуужа 
байгаа. Шэнэ Совет засаг- 
та дурагуйшуул хаа-яагуй 
дуурэн байгаа юм бэзэ. Пурэг 
олон адуу малтай, хони ямаа- 
тай, баяншье, дунда зэргын- 
шье зонууд, зоорийоон йалаха 
дурагуйшуул энэ уймоондэ 
дааригдажа, хулгоотэй саг 
байгаа. Тэрэ уе сагаар Монгол 
орондо нютагжахаа бууйан 
зонуудшье Дархинтайаа бай
гаа. Шобхоони Дабаагай 
хубуун Нюсхай хоёр басага- 
даараа улоо. Нюсхайн Бадма 
хубуун Монголдо ouiohoHoo 
hooproo нютагаа бусажа 
ерээ. Харин Радна бага 
хубууниинь Улаан-Удэ ошо- 
жо летчигуудай йургуулида 
йурайан юм гу, йубэлгэн 
хурса ухаатай байжа, таг- 
нуулшадай йургуулида абта- 
жа, тагнуулай дээдын хоёр 
йургуули дуургэжэ, зуун за- 
хын гурэнуудээр худэлйэн юм 
гэлсэдэг. Нютагаа бусаагуй 
юм.

Дарбаанай Сондоони Гон- 
гортон Дамбии хадам эсэ- 
гэтэеэ Монгол орондо буу- 
жа ошоод таараагуй юм ха. 
Ухэр малнуудынь хулгай- 
да оройон, шононуудташье 
барюулагдайан юм ха. Ушоо

тиихэдэ Гонгорой хадам эсэ- 
гэнь Дамбии найан боложо, 
монголшуудай ёЬо заншалаар 
бэеынь хунэй мяха эдидэг 
томо бургэд шубуудай эди- 
хыень хабтагай шулуун дээрэ 
табиба. Гурбан удэр шу
бу уд хажуугаарань эрьелдэжэ 
шууялдабад, Дамбиин бэе- 
дэ шубуудай хурэхэгуйдэнь 
монголшууд Гонгортонайда 
ерэжэ, угэ зугаа гаргаба. Тии- 
гэхэдэнь Г онгортон лама 
санаартаниие залажа хэрэг 
бутоохэдэнь, Дамбиин хуур 
дээрэ одоо шубууд бууйан юм 
ха. Орон нютагайнь сабдагууд 
Дамбиин бэе йахижа, шубуу- 
дые йуулгаагуй гэжэ ламанар 
хэлэИэи юм байха. Тиигээд- 
шье Гонгортон энэ нютагта 
йуужа таарахагуйбди гэлдээд, 
нютагаа бусажа срэЬэн юм.

Хаарлын Обогор бухын 
Баярай хубуун Цыден зур- 
гаан хубуутэй баййан юм. 
Цыденэй Шагдаржаб Шара- 
Азаргада Ьамгатай боложо 
нютагжайан. Цыден эсэгэ- 
ниинь табан хубуудтэйгээ 
Монгол орондо нуужэ hyy- 
рижайан. Цыден олон адуу 
малтай баййан юм ха. Нэгэ 
азарга адуугаа абамнай Мон- 
голой засагта тушаайан юм 
гэжэ эжым зугаалдаг йэн гэжэ 
Цыденэй бага хубуун Ошо- 
рой бага басаган Ичинхорло 
хоороо йэн. 2010 онуудаар ехэ 
хубуун Наранхуутайгаа тэрэ 
Захааминда ерэйэн юм.

Урда сагаар Монгол орон
до бууйан буряад зон ехэ ха- 
туу байдал узэйэн юм. Цыде
нэй дурбэн хубууд хашалган 
хамууйанда орожо, орогуй 
хосороо. Цыдентэн бага 
Ошор хубуугээ ондоо айлай 
нэрэ омогоор Дугарай Ошор 
гэжэ нэрлэжэ, амиды мэн- 
дээ улээйэн юм ха. Пуулдэнь 
тэрэ хубууниинь эрын хэм- 
дэ хурэжэ, элинсэг Обогор

бухэ таабайнгаа нэрыень 
нэрлуулхэ Монгол Уласай 
абарга Ошор гэжэ нэрэ соло- 
той хун болойон юм.

Обогор бухэ
Обогор бухын хусэ шадал 

тухай зугаа манда дэлгэрэн- 
гыгээр хурэжэ ерээгуйнь ха- 
рамтай. Обогор бухын хусэ 
шадал тухай нютагайнгаа 
хугшэдэй зугаалйыень танай 
йонорто табихамни.

Нэгэтэ Обогор бухэ гэрээ 
барихаа модоо мори шарга- 
даа тээгээд зоожэ байхадань, 
мориниинь ашаагаа даангуй 
хур сайан соо унашаба. Обо
гор бухэ мориео хур сайан 
соойоо ашаатайнь шэрэжэ 
гаргаад: «Заалдаг даа, унал- 
га боло, хун шэнэйн хусэ угы 
амитан!» гэйэн юм ха. Обо
гор бухын хусэ шадалтай- 
ень дуулайан, оорыгоо хусэ 
шадалтайб гэдэг Тунхэнэй 
нэгэ хун Обогор бухэтэй 
хусэ шадалаа туршалсахаяа 
хойто йарьдагаар мори унал- 
гаар дабажа гараад, Дархин
та нютагта хурэжэ ерэбэ ха. 
Туруушын айлайхийаа Обо
гор бухын гэр байра заалгаад 
хурэжэ ерэхэдэнь, гэрэй эзэн 
газаагаа тулеэгээ йухоороо 
таарижа байба ха. Ерэйэн 
айлшан моринйоон бууншье 
угы ендуутэйгээр: «Обогор 
бухын гэр байра хаана байдаг 
юм?» -  гэжэ шангаар йураба. 
Обогор бухэ тэрэ хунэй хусэ 
шадалтайе мэдэйээр, яаруул угы 
тааруухан уташаг тулеэгоо 
узуурйээн баряад: «Обогор 
бухын гэр энэ байна», -  гэжэ 
гэрээ заахадань, ерэйэн айл
шан тэрэнэй бар хусэтэйе 
ойлгоод, абяашье гарангуй 
саашаа ябайан юм байха.

Залуу барилгашадай гэр 
барижа байхада найатай бо- 
лошойон Обогор бухэ хурэжэ 
ерэбэ ха. «Таабай, мандаа 
туйа хургэлсэжэ, энэ ханын
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модо гаргалсыт. Таамнай 
дундайаан, бидэ хошоодоо- 
роо хоёр узуурЬээн бари- 
хабди. Заа, таабай, уРгэе>>- 

гэбэ. Обогор бухын модоо 
дундайаан ургэхэдэнь, хубууд 
модон дээрээ тэгнэлдэн хэб- 
тэшэбэд. Обогор бухэ ган- 
саараа модоо хубуудтэйнь 
ургеед, хана дээрэ табижар- 
хеод: «Хубуудни, намаяа шог- 
лохо гээ гут даа», -  гэйэн юм 
гэлсэдэг.

Абарга Ошор
Иимэ бар хусэтэй хунууд 

нютаг нугануудаар урда саг- 
та байгаал ха юм даа. Мон
гол орондо Обогор бухын 
аша хубуун абарга Ошор- 
той адли, тэртэ угтай абарга 
Дариин Дамдин Санагайаа 
угтай Хубсэгэл аймагай 
Сагаан-Уур сомондо баййан 
байна. Абарга Ошор дала- 
ад онууд болотор Монго- 
лой Булган аймагай Тэшиг 
нютагта ажайууйан юм. Тэ
шиг нютагай талада абарга 
Ошорой нэгэ томо шулуун 
бии юм. Ошор барилдажа 
байха сагтаа тэрэ шулуугаа 
ургеед, морин дээгуурээ хая- 
жа баййан юм гэлсэдэг. Абар
га Ошорой жараад онуудаар 
йэн гу даа, абынгаа нютагта 
ерээд, Бата абгайнгаа хубуун 
Базарайда Ехэ-Сахирта бай- 
хадань харайан хум. Абарга 
Ошор хубуу угы юм, 4 баса- 
гатай. Ехэ басаган Хандажа- 
бынь 6 хубуутэй, 5 басагатай, 
хоёрдохи басаган Уртна- 
сан 4 хубуутэй, 5 басагатай, 
гурбадахи басаганайнь урн 
хуугэд мэдэгдэнэгуй, Ошорой 
бага басаган Ичин Хорло 3 
хубуутэй,2 басагатай.

Абарга Ошорой ойрхи ха- 
маатад, олон зээнэрынь хам- 
таржа, таабайнгаа нэрэ солы- 
ень мунхэлжэ, «Булган аймаг. 
Тэшиг сум. Улсын заан Дуга-

рын Очирын 100 жилиин ойд 
зорюулан дурасхав», -  гэжэ 
бэшээтэй дурасхалай хушее 
2014 ондо бодхоогоо бэлэй.

Шэнэ байдал
Совет засаг тогтоогдо- 

жо, баян ба дунда зэргын зо- 
нуудай газар yha, адуу мал- 
нуудынь, хони ямаадынь, 
звери зэмсэгуудынь хуряаг- 
дажа, баяшуул, бее ламанар 
сулэгдэжэ, Монгол орондо 
бууханиинь буужа, доро до- 
роо улэйэн зонууд хаа-яагуй 
хамтын ажалай коммунада 
орожо эхилээ.

1927 ондо Захаамин ай- 
магнай тогтожо, еедын заса- 
гай ноед эзэд томилогдожо, 
хамтын ажалай колхозууд 
эмхидхэгдэжэ эхилээ. Дар- 
хинта йууриндашье Улаан- 
Малшан колхоз бии болгог- 
добо. Тэрэ уеДэ Дархинтада 
70-аад урхэ айлнууд колхозой 
гэшууд болобо. Колхозой 
туруулэгшээР сеехэр угтай 
Утаатын хун Цыденов Ган- 
жуур (Жабайн) йунгагдаба. 
Ганжуур Ханхабайн Галаа- 
данай дунда хубуун Мылэгэ- 
нэй ехэ басаган Е1орсонтой 
айл булэ болоод, Дархинтада 
нютагжайан хун.

Колхозой счетоводоор 
туруушээР Гонгоров Цы- 
ден Дугарович худэлжэ бай- 
гаад, аймагайнгаа сээнтэр

дээрэ ажалтай болоод, тии- 
шээ гэр булеерее буугаа. 
Гармаев Дамдин Дашеевич 
колхозойнгоо счетовод бе
лое. Полевой бригадираар 
Ц,ыбиков Доржо Дашеевич 
томилогдобо. Дархинтаар- 
хин хамтын ажалтай боложо, 
дураараа ябадаг ябадалын, 
унсыгын байра йууринь уты 
боложо (гэр байраяа задал- 
жа, сээнтэр дээрэ асараад 
табяа), дээрээ ноед эзэдэй 
мэдэлтэй болобо. Умсэдее 
йааха нэжээд унеэдые улээжэ, 
бэшэ малая колхоздоо тушаа- 
бад. Паалиин фермэ, йубай 
малнуудай байра, соёлой ба 
йургуулннн байшангууд, 
алаабхи, колхозой правле- 
ниин конторе амбарнууд гэхэ 
мэтын барилгын ажалнууд 
дуурэн гаража ерэбэ. Тэрэ 
уедэмнай машина трактор 
байха бэшэ. Хамаг ажалаа 
хайнаг шарнуудаараа, мори 
уналгануудаараа шарга тэр- 
гэдээ хуллеед хэдэг баййан 
саг байгаал даа.

Дайнай урда жэлнууд
Дайнай урда жэлнуудтэ 

«Улаан-Малшан» колхоз по
луторка гэйэн машинатай бо
лоод, Нюсхайн Бадма (Кап
рал) жолоошон болоо йэн. 
Теэд тэрэ машинаараа хэрэ 
ябайан байгааб даа.

( Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта)
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Г Амаралтын xaha J

Байгаалиин сэгнэшэгуй баялиг
(Ургэлжэл).

ЗЭДЫН АРШААНУУД
Аймаг соо хунуудэй уужа, 

бэеэ аргалдаг хэдэн хуйтэн ар- 
шаанууд бии. Нэрлэбэл:

Химнмн аршаан. Урмын- 
Адаг тосхонйоо баруун-хой- 
шоо байдаг.

Наринай аршаан. Нарпн 
тосхонйоо баруун-хойшоо, 
Уляайата горхоной эрьедэ 
байдаг.

Боргойн (Борьёогой) арша
ан. Дээдэ-Сагаан нуурай хой- 
но гаража байдаг хуйтэн (0,2 
градус) аршаан.

Таглиин нуур. Дээдэ-Тори 
-  Уулзар тосхопЬоо дээшээ, уе 
мусын, арйанай убшэнуудые 
аргалдаг уйатай, шабартай 
нуур. Энэ нуурта хун орожо, 
бэеэ аргалдаг.

ИВАЛГЫН
АРШААНУУД

Хунэй уужа гу, али халаажа 
орохо, бэе махабадаа аргалха 
хэдэн хуйтэн аршаанууд ай- 
магай дэбисхэр дээрэ бии.

Ута-Булагай аршаан. Орон- 
го тосхонйоо хойшоо холо бэ- 
шэхэнэ гаража байдаг хэдэн 
эхитэй хуйтэн аршаанууд.

Уточкин булаг. Улаан-Удэ 
хотойоо 13 км газарта, Уточ
кин жал гад а гаража байдаг 
хуйтэн аршаан.

Халюутын аршаан. Ивал- 
га тосхонйоо баруун-хойшоо 
Халюута горхоной зуун эрьедэ 
гаража байдаг хуйтэн аршаан.

Ye мусын, мэдэрэлэй убшэ- 
нуудтэ туйатай, дээрэйээ сор- 
гоор буужа бай hап аршаан 
доро орожо, бэеэ сохюулдаг.

МУХАР-ШЭБЭРЭЙ
АРШААНУУД

Аймагай дэбисхэр дээрэ

байhап аршаанууд барандаа 
нютагай хэмжээнэй, хуйтэн 
аршаанууд юм. Нютагай зон 
зунай уедэ эдэ аршаанууд дээ- 
рээ сугларжа амардаг, уудаг, 
зарим аршаануудыень халаа
жа ородог. Нэгэ хэдэн аршаа
нуудыень нэрлэбэл:

Анинска аршаан. Дээдэ-Су- 
тай тосхонйоо зуун-хойшоо 
нэгэ модо газарта байдаг.

Шэнэйэтын аршаан. Тугнэ 
горхонйоо холо бэшэхэнэ, 
Шэнэйэтэ тосхонйоо 2-3 км 
хойшоо, суудхын туршада 50 
куб метр хэмжээгээр гаража 
байдаг гурбан эхитэй аршаан.

Агшангын аршаан. Агшан- 
га горхоной эрьедэ суудхын 
250 куб метр хэмжээгээр гара
жа байдаг.

Никольско аршаан. Нико-
льско тосхон шадар, Петровск- 
Забайкальскайаа баруулжаа 
35 км газарта гаража байдаг, 
убэлдее хурэдэггуй аршаан.

сэлэнгын
АРШААНУУД

Эндэ барандаа хуйтэн ар
шаанууд. Ехэнхи ушартаа ню
тагай зон амардаг, бэеэ аргал
даг байха юм. Тэдэ аршаанууд:

Загастайн аршаан. Загас- 
тай горхоной хойто ташалан- 
да, Ягодное тосхонйоо 3 км 
баруулжаа суудхын 400 гур- 
балжан метр хэмжээгээр гара
жа байдаг аршаан.

Урмын аршаан. Юре© 
тосхонйоо 20-25 км газарта, 
Y рмэ горхоной зуун эрьедэ га
ража байдаг.

ТУНХЭНЭЙ
АРШААНУУД

«Аршаан» курорт. Тунхэнэй 
мундаргануудай урда хормой- 
до, убэлдее хурэдэггуй, тургэн 
урадхалтай Хэнгэргэ голой

эрьедэ, узэсхэлэн Ьайхап га
зарта энэ аршаан байдаг юм.

Y п юо 1894 оной августын 
19-дэ Тунхэнэй Хойморой 
миссионер Чистохин гэдэг 
Томскын ехэ йургуулиин эр- 
дэмтэдэй соведэй зублеен 
дээрэ эндэхи (Хойморой) ар- 
шаануудые o.iohon тухайгаа 
дуулгайан, аршаануудые саа- 
шадань шэнжэлхэ тухай ду- 
радхал оруулйан байгаа.

100 гаран жэлэй саана 
Тунхэнэй ангуушад эдэ аршаа- 
нуудые олойон гээд ондоо ба- 
римтануудшье бии. ©ерэгуйл 
даа. Юрэдее, 100 гаран жэлэй 
саана амитан зондо онсо аша- 
тай байгаалиин шэдитэ нюу- 
сануудай нэгэн эли болойон, 
тэрэ гэйээр арад зоной аша 
туйада хэрэглэгдэжэ байна.

Тунхэнэй аршаан Улаан- 
Удэ хотойоо баруун тээшээ 
450-яад, тумэр харгын «Слю- 
дянка» станцийаа 130,тиихэдэ 
аймагай туб Хэрэн тосхонйоо 
зуулжээ 70 модо газарта оршо- 
дог юм.

«Аршаан» курорт 3 янзын 
уйатай. Хэнгэргэ голой эрье 
зубшайан, газар доройоо халу- 
ун, булеэн, хуйтэн аршаанууд 
сорьёжо байдаг. 40 градусйаа 
дээшэ -  халуун, 36-39 градус -  
дулаан, тиихэдэ 20 градусйаа 
доошо 2-3 градус хурэтэр -  
хуйтэн гээд хубаардаг байха 
юм.

Эндэ хунууд аршаан уужа, 
пунзэдэ (ваннада) орожо, бэеэ 
аргалдаг. Хунэй досоо бии бо- 
лодог олон янзын убшэнйее 
аргалха шэдитэй. Энэ аршаан- 
да ямар убшэнтэниие аргалжа 
болохоб гэбэл:

- гипертоническа (шуйанай 
дарасын хеерэлгэ);

- гипотоническа (шуйанай
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дарасын уналга);
- зурхэ хэрхын убшэнууд;
- h уд ал ай убшэнууд;
- мэдэрэлэй убшэнууд (нев

роз);
- хото, толгойн;
- гастрит (хотын убшэн);
- хотын, нарин гэдэЬэнэй 

яра (язва);
- будуун, нарин гэдэЬэнэй 

убшэнууд;
- эльгэн, ЬулЬэн болон суу- 

хын убшэнууд;
- мунгеерЬэн хоолойн, ууш- 

ханай убшэнууд болон бусад.
Шэдитэ аршаан уЬанЬаа 

гадна, эндэхи агаар, байгаали 
убшэнтэнэй Ьэргэхэ, заЬарха 
ябадалда горитой нуле© 
узуулдэг.

Уни удаан ажаллажа, дур- 
шэл ехэтэй болоЬон эндэхи 
эмнэлгын худэлмэрилэгшэдэй 
заабаряар гурим наринаар 
сахижа, аршаанда оролго 
хуртэлгэ хоёрые зубеер хэрэг- 
лэхэ тон шухала.

Шумаагай аршаан. Саяан 
уулын арада, зоной ошохонь 
бэрхэтэй газарта байдаг туда 
хусэд элирээгуй юм. Энэ ар- 
шаанай заахан тухэреэн га
зарта наян найман эхитэй бу- 
лагууд бии, булта ондо ондоо 
шанартай (гашуун, халуун, 
булеэн, эхуун, охитой, тун- 
галаг), зуйл буриин уЬатай, 
элдэб убшэнуудые аргалхада 
туЬатай гэдэг. Шумааг гээшэ 
гушан гурбан мундаргын арын 
хормойдо, убэлэй хуйтэндэ 
хурэдэггуй, тухэреэн жэлдээ 
унгын Ьайхан сэсэгуудэй урга- 
жа байдаг, элдэб ан гуреелэй 
ба зэрлиг ямаадай бэлшэжэ, 
унгын шубуудай донгодоон 
жэргэжэ байдаг газарта, зуЬэ 
буриин мододой дунда оршо- 
дог. Иимэ олоороо нэгэ газар 
сугларЬан, ная гаран эхитэй 
аршаанууд ШумаагЬаа ондоо 
тээ бии гэжэ дуулдаагуй юм.

Эндэхи нютагай хунууд зуу 
гаран жэлэй туршада энэ ар

шаанда ошожо, бэеэ заЬадаг, 
эрдэмтэд Ьонирхон шэнжэл- 
дэг. Булаг буриин эхиндэ 
тубэдеер, монголоор, ородоор 
ямар убшэндэ туЬатайень заа- 
жа бэшэЬэн байгша. Илангаяа 
Эрхуугэй университедэй эр
дэмтэд Ьаналаа ехээр табижа 
байдаг. Энэмнай хожом хой- 
шодоо ехэхэн курорт болохо 
байха.

Ниловэ пустынь -  Туранай 
халуун аршаан. Эрхуу мурэндэ 
шудхан орожо байдаг Ехэ- 
УЬан горхоной эрьедэ, Зуун 
Саяанай хадануудай гунзэгы 
жалга соо 1930-дахи онуудаар 
олдоЬон халуун, хуйтэн ар
шаанууд.

1845 ондо Эрхуу хотын ар
хиепископ Нил Столбенский 
эндэ хурэжэ ерэЬэн. Тэрэ уедэ, 
1840 ондо, Эрхуугэй губерна
тор В.С. Руперт Эрхуугэй эм
нэлгын хутэлбэриин инспектор 
Сорочинска аптекарь Калау 
хоёрто даабари угэжэ, эндэхи 
аршаан шэнжэлуулЬэн, ар
шаанда орохо хэдэн пунзэнууд 
тодхогдоЬон, губернаторай 
Ьамганда зуЬалан баригдаЬан 
байгаа.

Нил эндэ хурэжэ ерэхэдээ, 
даяаншадай хиид (пустынь) 
барюулха шиидхэбэри абаЬан 
байгаа. 1851 ондо Нэгэдугээр 
Н иколай хаан ундэр са 
на арта Нил Столбенскиин 
нэрэтэ хиид бариха захиралта 
гаргаЬан, тиин хожомоо энэ 
аршаанай газар арад зоной 
дунда «Ниловэ пустынь» гэжэ 
алдаршаЬан, мунеешье энэ 
нэрээрээ зоной дунда мэдээжэ 
юм. Буряад аймагай дэбисхэр 
дээрэ байдаг энэ аршаанай нэ- 
рые буряад хэлэн дээрээ «Ни- 
лэй даяаншын хиид», -  гээд 
нэрлэмээр, нэрлээшьегуй Ьаа 
иигэжэ ойлгомоор байна.

Эндэ жэл бури 10 гаран 
мянган зон хоёр долоон хо- 
ногой туршада бэе махабадаа 
элууржуулдэг. Аршаанай ха

луун 43 градус хурэтэр юм.
Зоной хэлэдэгээр, Нилов- 

кын аршаан физико-химиче- 
скэ бодосуудаараа дэлхэйдэ 
мэдээжэ Цхалтубо (Грузи), Бе- 
локуриха (Алтайн хизаар) хо
ёрто дутэрхы, урданай СССР 
гурэн соо яЬала мэдээжэ бай
гаа, мунеешье мэдээжэ.

Эндэ уе мусын, мэдэрэ
лэй системын, арЬанай уб
шэнуудые аргалдаг, хухарЬан 
аярЬан яЬанда, эхэнэрнуудэй 
убшэнуудтэ туЬатай.

Аймагай туб Хэрэн тос- 
хонЬоо баруулжаа 42 км газар
та оршодог.

ЖэмЬэг. 1953-54 онууда
ар «Востоксибнефтегеоло- 
гия» трестын эрдэмтэд Эр
хуу мурэнэй баруун эрьедэ, 
ЖэмЬэг тосхонЬоо 5 модоной 
газарта бэдэрэлгын зорилго- 
той газар нухэлжэ байЬаар, 
780-яад м. дороЬоо халуун 
аршаан гаргаЬан байна. Га
зар нухэлдэг тухеэрэлгын нэ- 
рээр энэ аршаан зоной дунда 
«Вышкын аршаан» гээдшье 
нэрлэгдэдэг. Гаража байдаг 
аршаанай халууниинь 38,5-40 
градус юм. УЬа Ьорохо ямар- 
нтье тухеэрэлгэгуй еврее се- 
кундын 6 литр гаража байдаг. 
Зон эндэ тодхогдоЬон 10 гаран 
пунзэнуудтэ орожо, бэеэ ар
галдаг.

ЯЬанай, уе мусын, мэ
дэрэлэй, арЬанай, тиихэдэ 
эхэнэрнуудэй убшэнуудтэ ту
Ьатай.

Аймагай туб Хэрэн тосхон
Ьоо 22 модо зуулжээ байдаг.

Хонгор-Уула. ЖэмЬэгэй 
аршаануудай тоодо ородог, 
Гурбан-Дабаанай хормойдо, 
ХараЬан горхоной хоёр эрье- 
эр 10 гаран эхитэй аршаанууд. 
Хуйтэн (4-6 градус) аршаа
нууд, доторой бухы шахуу 
убшэнуудтэ туЬатай уудаг ар
шаанууд, уе мусын, арЬанай 
убшэнуудые аргалха зон ха- 
лаажа ородог байха юм.
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ЖэмЬэг тосхонйоо баруун- 
урагшаа 9 км газарта байдаг 
юм.

Хунтэйн аршаан. Хоймо- 
рой нуурнуудай хажууда, «Ар
шаан» курортйоо 10 км зайда, 
Хэнгэргын баруун эрьеЬээ 
холо бэшэхэнэ байдаг. Энэ ар- 
шаанда нютагай зон уе мусын 
убшэнуудые аргалдаг юм.

Далбайн аршаан. Дал- 
бай горхоной эрьедэ, Туран 
тосхонйоо 25 км газарта бай
даг. Нютагай зон олон эхи- 
тэй эдэ аршаануудые уудаг, 
пунзэдэ ородог, «Далбайн ха- 
луун аршаан», -  гээд нэрлэдэг 
байха юм.

Субарга (Хуушан аршаан).
«Аршаан» курортhoo баруул- 
жаа 5 км газарта нютагай зо
ной олоороо амардаг аршаа- 
нууд.

Папий аршаан. «Аршаан» 
курорт hoo баруулжаа 12 км 
газарта нютаг соогоо мэдээжэ, 
зоной олоороо амардаг ар- 
шаанууд.

Эдэ нэрлэгдэЬэн аршаа- 
нуудйаа гадна нютагай хэм- 
жээнэй олон тоото халуун- 
шье, хуйтэншье аршаанууд 
Тунхэнэй аймагта элбэг.

ХОРИИН АРШААНУУД
Хори тосхонйоо баруун 

тээшээ нэгэ булэг аршаанууд 
байдаг. Эдэ аршаанууд ба- 
рандаа нютагай хэмжээнэй, 
нютагай зон зунай хаhада га
ража амардаг, бэе махабадаа 
элууржуулдэг юм. Барандаа 
хуйтэн аршаанууд. Нэрлэбэл:

Энгэрэй аршаан. Нарин- 
Горхоной эрьедэ, Тээгдэ 
тосхонйоо зуун-хойшоо 43 км 
газарта.

Хухэ-Шулуутын аршаан.
Хурбэ голйоо холо бэшэ, Тээг
дэ тосхонйоо зуун-хойшоо 45 
км газарта байдаг.

Тээгдын аршаан. Тээгдэ 
тосхонйоо зуун-хойшоо 9 км 
газарта байдаг. Эндэ аршаан

халаажа орохо битныхан гэр 
баригданхай.

Хасууртайн аршаан. Ха-
суурта тосхонйоо баруун-хой- 
шоо 4,6 км газарта байдаг.

Дархитын аршаан. Хасуур- 
та голдо, тосхондо дутэшэг хэ- 
дэн эхитэй аршаанууд.

Ашангын аршаан. Хорн 
тосхонйоо зуулжээ, А т анга 
тосхонйоо хойшоо хадада га
ража байдаг энэ аршаан ама- 
ралтын газар болгогдонхой, 
барилганууд бии.

ХОЙТО-БАЙГАЛАЙ
АРШААНУУД

Ехэ голой (Болынеречен- 
скэ) аршаан. Давша шадар 
байдаг. Ехэ халуун, олон эхи
тэй аршаанууд. Еаража байдаг 
аршаанайнь халуун 50-60; 74,5 
градус.

Дээдэ-Ангарай аршаан. 
Дээдэ-Ангар голой баруун 
эрьедэ 30-32 градус халуун ар
шаан.

Эдээнйээ гадна, энэ аймаг
та Иркана, Джилиндэ, Дав- 
шын, Дээдэ заямхын, Дэ- 
люун-Уранай, Корикейн, 
Котельниковскэ, Муйска, 
Сарта, Фролихинска, Хакус- 
ска, Чуро гэйэн нютагай хэм
жээнэй халуун аршаанууд бии.

ХУ БАМ ХАЛ ПАЙ 
АРШААНУУД

Байгал далайн зуун хажуу- 
гаар, Баргажан голые угсэжэ 
оршойон Хурамхаанай аймаг
та холо, ойгуур сууда та pah ап 
эди шэдитэй халууншье, 
хуйтэншье аршаанууд элбэг. 
Байгал далайн хоёр дали мэтэ, 
монголоор хэлэбэл, хосмол- 
жон гэхэ гу, али тэгшэ хэмтэй 
(симметричнэ) Тунхэнэй бо- 
лон Хурамхаанай аймагууд 
узэсхэлэн байгааляараашье, 
ургэн талаараашье, тиихэдэ 
аршаан булагуудаараашье ад- 
лил юм. Муне© Хурамхаанай 
аймагай аршаануудые нэрлэ- 
жэ хараябди:

Аллын аршаан. Баргажа- 
най шэлын жалгануудай нэ- 
гэндэ, Баргажан голой баруун 
йалаа болохо Алла горхоной 
эрьедэ гаража байдаг халуун 
аршаанууд. Сульфатна нат- 
риева холисотой эдэ аршаа- 
нуудай халууниинь 52-hoo 77 
градус хурэтэр, yha элбэгтэй, 
тайалгаряагуй гаража байдаг. 
Дэрээн тосхоной ажайуугшад 
эндэ аршаанда орохо болон 
байрын гэрнуудые баринхай, 
узэсхэлэн Ьайхап байгаалитай 
энэ аршаанда аймагай зон, 
бусадшье нютаг нугануудйаа 
хунууд олоороо ерэжэ амар
даг, бэеэ аргалдаг байха юм.

Гааргын аршаан. Хурам- 
хаан тосхонйоо зуулжээ 78 
модо газарта, Гаарга голой 
баруун эрьедэ хабсагаййаа га
ража, гурбан табсангаар доо- 
шоо голдо орожо байдаг. У ha 
элбэгтэй, секундын туршада 
200 гурбалжан метр гаража 
байдаг юм. Аршаанай халуун 
74-75 градус болодог. Эндэ 
аймагай хэмжээнэй санатори 
эмхидхэгдэйэн, байрын бо
лон эдеэ хоол бариха гэрнууд 
баригданхай, аршаанда оро
хо гэрхэнууд соонь зайламал 
пунзэнууд тодхогдонхой.

Хушэгээрэй аршаан. Айма
гай туб Хурамхаан тосхонйоо 
зуун хойшоо 80 гаран модоной 
газарта хэдэ хэдэн эхитэй ар
шаанууд, тиихэдэ эмнэлгын се- 
роводородтой шабартай нуур 
байдаг. У ha, шабарынь элбэг, 
аршаанайнь халуун 21-Ьээ 75 
градус хурэдэг. Шабартай ар
шаанда орохо, эдеэ хоол ба
риха мун байрын гэрнууд ба
ригданхай. Ye мусын, арйанай 
убшэнуудтэ тон туйатай энэ 
аршаанда Россини холо, ой- 
рын хизаар нютагуудйаа хун 
зон ерэжэ бэеэ аргалдаг, амар
даг байха юм.

Ьэюугэй аршаан. Аймагай 
зуун хойто захада, Ягдаг тос- 
хон шадар, Пэюу горхоной
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адаг багаар гаража байдаг 
35-haa 55 градус хурэтэр ха- 
луун аршаан. Хэрэгтэй болохо 
гэрнууд баригданхай, зунай 
уедэ зон холошоонгуй ошожо, 
бэе махабадаа аргалжа, амар- 
жа байдаг юм.

Умхэйн аршаан. Барга- 
жан голой эхин багаар, Ягдаг 
тосхонЬоо 18 модо газарта, 
Баргажан голой зуун эрьедэ, 
голой олтирог дээрэ гаража 
байдаг 48-50 градус халуун ар- 
шаанууд. Аршаанда хэрэгтэй 
бухы барилгануудтай, дулаа- 
най сагта зоной олоороо яба- 
жа бэеэ аргалдаг газар юм.

Хурамхаанай аймаг дээрэ 
нэрлэгдэЬэн аршаануудЬаа 
гадуур олон тоото халууншье, 
хуйтэншье нютагай хэмжээнэй 
аршаануудаар баян юм.

хэжэнгын
АРШААНУУД

Хэжэнгын аймагта гол 
тулэб шэнжэлэгдэЬэн хэдэ хэ- 
дэн хуйтэн аршаанууд бии. 
Тэдэ аршаануудые нэрлэбэл:

Аса-Шэбэрэй аршаан.
Эдэрмэг тосхонЬоо хойшоо 
7 модо газарта гаража бай
даг уе мусын, зурхэ h уд ал ай, 
доторой болон эхэнэрнуудэй 
убшэнуудые аргалдаг хуйтэн 
аршаан.

Ородой аршаан. Ород 
тосхонЬоо баруун-хойшоо 5 
км газарта гаража байдаг, дээ
рэ нэрлэгдэЬэн убшэнуудые 
аргалдаг хуйтэн аршаан.

Хурьгадай аршаан. Хурь- 
гада хундыдэ гаража бай
даг, мун лэ дээрэ нэрлэгдэЬэн 
убшэнуудые аргалхада туЬа- 
тай хуйтэн аршаан.

hapaairibiii аршаан. Нар- 
Ьан ой соо гаража байдаг, Аса- 
Шэбэрэй аршаан мэтэ аргатай 
хуйтэн аршаан.

Жэбхээйэнэй аршаан. Хэ- 
жэнгэ тосхонЬоо Сулхара 
ошодог харгыЬаа 17 модо га
зарта гаража байдаг, дээрэ

нэрлэгдэЬэн убшэнуудые ар
галхада туЬатай хуйтэн ар
шаан.

Мозойн аршаан. Сулха
ра тосхонЬоо 38 км газарта 
Мозойн хундыдэ гаража бай
даг, хото, толгойн, мэдэрэ- 
лэй убшэнуудые аргалхада 
туЬатай хуйтэн аршаан.

Хуурайн аршаан. Улзытэ 
тосхонЬоо 40 модо газарта, 
Хуурайн жалгада гаража бай
даг, уе мусын, зурхэ Ьудалай, 
хото толгойн, эхэнэрнуудэй 
убшэнуудые аргалхада туЬа
тай хуйтэн аршаан.

Эреэнэй аршаан. Чисан 
тосхон шадар гаража бай
даг, хото, толгойн, мэдэрэлэй 
убшэнуудые аргалдаг хуйтэн 
аршаан.

Хужарта нуур. Хираанай 
нууртай адлирхуу, уе мусын, 
арЬанай, мэдэрэлэй болон 
эхэнэрнуудэй убшэнуудые ар
галдаг шабартай нуур.

ХЯАГТЫН АРШААНУУД
Хяагтын аймагай аршаа

нуудые нэрлэбэл:
Тамирай аршаан. Хэрээтэ 

горхоной эхин багаар, Тамир 
тосхонЬоо зуун-хойшоо 12 км 
газарта гарадаг.

Худэриин аршаан. Бага- 
Худэри тосхонЬоо баруун- 
хойшоо 18 км газарта гаража 
байдаг.

Хираан. Хяагта хотоЬоо 
30 км болохо газарта Хи
раан нуур байдаг. Энэ нуурай 
эрьедэ Буряад Республика соо 
оройдоо гансахан нуурай ша- 
бараар эмнэдэг газар бии юм. 
Бухы Зуун Сибирь, Алас-Дур- 
наар дурбэн лэ иимэ эмнэлгын 
газар бии. (Хираан, Угдаан, 
Абанах, Сад-город).

Эндэ уе мусын убшэнууд 
(артрит, полиартрит), мэдэ
рэлэй, арЬанай, эхэнэрнуудэй 
убшэнууд аргалагдадаг байха 
юм.

ЯРУУНЫН
АРШААНУУД

Романовкын аршаан. Рома
новна тосхонЬоо зуун-хойшоо 
47 км зайда оршодог. Аршаан 
горхоной зуун эрьедэ энэ ар
шаан гаража байдаг. Нюта
гай хэмжээнэй энэ аршаанай 
буридэлдэ натриин бодосууд 
бии, хуйтэн аршаан.

Маарагтын аршаан.
НарЬата тосхонЬоо баруул- 
жаа, Эгэтын-Адаг нютагтахи 
Маарагта голой эрьедэ гара
даг. Хуйтэн (12,8 градус) ар- 
шаануудай тоодо ородог энэ 
аршаан суудхын туршада 100 
гурбалжан метр yha гаргажа 
байдаг.

Погромный аршаан. Рома
новкын аршаантай тон адли, 
НарЬата тосхонЬоо баруул- 
жаа 32 км газарта, Погромно 
горхонЬоо холо бэшэхэнэ га
ража байдаг.

Дабаан-Г орхоной арша
ан. НарЬата тосхонЬоо зуун- 
урагшаа 26 км газарта гара
даг хуйтэн аршаан (6 градус). 
Эндэ байгаад амарха, бэеэ 
элууржуулхэ байранууд бариг
данхай.

Хулэй аршаан. Ульдэргэ 
нютагЬаа зуулжээ Хул гэжэ 
газарай хото хоолойдо арга 
болохо охи ехэтэй хуйтэн ар
шаан.

Муйэхэйн аршаан Нар
Ьата тосхонЬоо зуун-урагшаа. 
НарЬатаЬаа баруун-урагшаа 
Поперечный аршаан, Комсо
мольск тосхонЬоо 40 км га
зарта Хултаран аршаан, Рома
новна шадар Шербахта гэдэг 
аршаан -  эдэ барандаа нюта
гай хэмжээнэй хуйтэн аршаа
нууд.

Бата-Мунхэ Жигжитовай, 
Пунсэг Балдандоржинай, 

Ю.В. Мункоевай, 
П.Л. Натаевай, 
Н.Ч. Шабаевай 

аршаанууд тухай мэдээсэл 
хэрэглэн бэлдэгдэбэ
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Владимир ГОМБОЕВ

Угалзануудай удха

Ургамалнуудай х у р о  соо улзы

Ургамалнуудаар хуреэлэгдэкэн
улзы

Хамар угалзанууд алхан хээтэй.
Дунданъ хоёр загакан

Угалза хээ гоёолто 
Угаймнай баялиг юм. 
Ухибууд, мунее танда 
Угалзын удха хеерэхэм.
Уулэн угалза байбал -  
Ундэр тэнгэри ходо 
У ргеен дээрэш хэтэ 
Уршеен байг гэнэл.
Ошон гал угалза 
Олоор зураатай байбал -  
Баабайншни бадараайан 

гуламта
Байг хэтэдээ гэнэл даа. 
Тумэн жаргалан байг -  
Туби дэлхэйн амитад 
Наран мэтэ мунхэ 
Мандаха болтогой гэнэл. 
Хоёр загайан угалза 
Холбоо зураатай байг -  
Инаг дуран хэтэдээ 
Эндэш байг гэнэл.
Пэеы гэр угалза 
Пиилэжэ хээтэй байг даа -  
Ундэр сагаан ургоондоо 
Унэржэгты гэнэл даа. 
Долгин далай угалза 
Даража зураатай байг -  
Бузартайан газарыеш 
Бузарйаан арюулха гэнэл. 
Эбэр угалза, жэшээнь, 
Эрьюулээд зураатай

байг даа -  
Эбэртэ малнуудшни 
Ухэжэ барагдаг гэнэ хым. 
Бэшэ угалзын удхые 
БэДЭрЖЭ 00Д00 мэдэгты. 
Ундэр сагаан гэрээ 
Угалзаар гоёогты!

Дэльбэнууд соо хоёр загакан

Сэсэг, пабшакап

Улзы, хорло, хоёр загакан, 
жалсан, дунгар
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Хандажап ЦЫРЕНОВ

Энэ наЬанайм
эгээл хайратай нухэрни

Энэ юртэмсэдэ турввд, эжы абынгаа энхэргэн дулаахан 
гуламтада хугжввд, ажабайдалай ургэн зам эхилжэ, сэрэ- 
гэй албанда ябажа, эрэ хунэй ёйотой тангариг дуургэжэ 
ерэхэдээ, «ганса хун айл болодоггуй, ганса сусал гал 
болодоггуй», -  гэжэ арад зоноймнай хэлсэдэгэй ёйоор, хун 
бухэндэ инаг ганса нухэр хэрэгтэй.

Н ухэртэй болоходош , 
мунгэн сэргэдэш  эрдэни 
хулэгоороо нухэд ерэжэ, 
одоол гэрэй эзэн мэтэ уг- 
таж а хундэлхэш. А лтай 
тоонты м  йалбаруулан 
гэрэлтуулхэ хайратай ганса 
нухэрни. Хухэ мунхэ тэн- 
гэриин наранйаа йайхан, 
Х ангай дайды н унгэ бу- 
риин сэсэгуудйээ улуу, сии- 
нын улаан сэсэгэй наран 
ввдэ улаан дэльбэеэ туяа- 
туулан байхыень харахада, 
зурхэ сэдьхэлни уяран бай- 
даг. Сиинын сэсэгэй зунай 
тулэг дунда буурсаглаж а, 
сэсэгээ губиж э орхёод, 
табан  хушуун бумбэгэр 
соонь гоёолто хэмээр ур- 
йэнуудээрэнь шурэ хэжэ 
бэлэг барим аар юм. Ии- 
гэжэ газар  дээгуур yphoo 
тарааха хубитай, «хунэй 
урйэн газар  дээгуур, модо- 
ной урйэн газар  доогуур», 

гэжэ бултанда мэдээтэй. 
Н ямняахайн алтан наран 
шэнги сэсэгынь, шаб ш ара

дэльбэнуудэйнь туяатахын 
харахада, одоол йайханаар 
нухэрни йанагдадаг. Зурхэ 
сэдьхэлыем буляайан ган- 
садаа ш эбэнэн угуулйым, 
хужэ ногоон хангай дай 
дын хугжэмтэ йалхяар Зэдэ 
Сэхирни уд эр йунигуй шэ- 
бэнээгым думэлсэйэн. Ха- 
дын горхон омог дошхон, 
дуулим таладаа номго- 
рон, сагай тургэн урасхал 
бусаш агуйгввр унгэрнэ. 
Уулын саанайаа гэгээн на- 
ранай туяа арш аанайм  шу- 
луун толгойе арю уханаар 
жэгнэн толорйоор, нааш аа 
болохо тумаа ш утввнэйм 
Д орготы м  ороййоо ягаа- 
ран гэрэлтэжэ, ню таг зо- 
ноо гэрэл туяагаараа адис- 
лан ж аргуулдаг. Н ю тагайм  
эгээл хундэтэй Хуухэн- 
Бумбэй, бурхан болойон 
Д аян Д архан  Д аш им аа би- 
дэниие хараж а ургэжэ яба- 
даг, одоол йайхан сэдьхэл- 
тэй юм.

П арьдаг ехэ уулымнай

мунхэ сагаан толгоинуу- 
дынь арю ухан наранай 
гэрэлдэ ушоол йайханаар 
сайран харагдана. М а- 
найш ье толгой буурал- 
таж а, буянтай йайхан 
нухэртэйгоо сайгаа уужа 
йуухадаа зугаалдаж а йуу- 
хада ямарш ье гоёб даа. 
А ш анарайм най арюухан 
аяг зугааниинь энэ дэлхэйн 
ямарш ье хугжэмйоо улуу 
йайхан, зурхэ сэдьхэлым- 
най ургэжэ бадаруулдаг, 
шэхэнэй шэмэг юм. А лтан 
ш ара нам арай  арюухан 
углоонэй наранай  гэрэлдэ 
мунгэтэйэн хюруугай хай- 
лахада, хэдэн тумэн одон 
шэнгеэр эмнилсэн байхада, 
инаг хайрадаа дохёо угэхэ 
саг ерэдэг.

Тур эл ню тагйаан холо 
ябахадаш  хоорхэн эрхэ 
аш анарайш  абяан шэхэн- 
дэш дуулдажа эхилхэдэ, 
тургэн бушуу бусахадаш, 
инаг ганса нухэршни угта- 
даг.

Хэтэ мунхэдвв ханилкан, 
Хэтэ сахюур хоёртол, 
Хонгор кайхан

гуламтамнай 
Хэзээни хэзээдэ

эрдэнидэл калбархал.
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