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ШЭНЭ НОМ

«Уяраад, Ьуулдэнь энеэлдэе»
Заха холын Захааминай багахан аад, вврсэхэн Ехэ-Сахир 

нютагай арадай «Гэрэл» театр харагшадаа баясуулжа байдаг. 
Энэ театрта наададаг бэлигтэй хубууд, басагадта зорюулагдажа, 
«Уяраад, Ьуулдэнь энеэлдэе» гэжэ Николай Соктоевай ном Бу- 
ряад Уласай Соёлой яаманай «Буряад Уласта буряад хэлэ сахин 
хугжеехэ талаар гурэнэй тулэбэй» ашаар хэблэгдэбэ.

Зужэгшэн, режиссёр, дра
матург, ирагуу найрагша Ни
колай Соктоев «Гэрэл» театр 
байгуулжа, уран Ьайханай 
талаар хутэлбэрилнэ. 1953 
ондо турэЬэн Николай Ба- 
туевич 1971 ондо Сахирай 
дунда Ьургуули дуургэжэ, 
Номгон далайн сэрэгтэ алба 
гараад, Алас-Дурна зугтэхи 
искусствын дээдэ Ьургуули 
дуургээ. Хода Намсараевай 
нэрэмжэтэ Буряад драмын 
театрта арба таран жэлдэ 
зужэгшэноор, режиссёрой ту- 
Ьалагшаар худэлоо. Удаань 
турэл Захааминаа бусажа,

аймагайнгаа соёлой, зохёо- 
хы ажалнуудта хам оролсоо. 
Аймагайнгаа уран зохёолшо- 
дой «Уран Душэ» нэгэдэл- 
дэ абьяастай ажал ябуулжа, 
шулэг дуунуудые, шог ёгто 
угуулэлнуудые, пьесэнуудые 
зохёожо, Буряадай арадай 
поэт Мэлс Самбуевай нэрэм
жэтэ шангай лауреат, Ородой 
Холбоото Уласай Уран зо- 
хёолшодой холбооной гэшуун 
болоо. «Гэрэл» театртаяа 
олон зужэгуудые табижа, 
«Буряадай соёлой габьяата 
худэлмэрилэгшэ» гэжэ ундэр 
нэрэ зэргэдэ хуртоо.

Номойудха 
Тэнгэри мэтэ агуу,
Дэлхэй мэтэ ургэн,
Долой мэтэ гун юм.
Пом уншахадаа,
Тэнгэридэ ниидэжэ,
Дэлхэйе тойрожо,
Далайда тамарха

жэшээтэй.
Академик 

Цэндын ДАМДИНСУРЭН

Николай Соктоев бага на- 
ЬанЬаан оршон тойрониие 
оорын онсо харасаар онигожо 
хараха, ажабайдалые шэнжэлэн 
узэхэ, уетэнэйгоо дура зоргон 
соогоо наадажа ябахадаа, аха 
захашуулай зугаа хоороо ан- 
харалтайгаар шагнажа, бодол- 
нуудта абтаад Ьууха -  иимэл 
хубуун Ьэн. Теэд хажуугаарнь 
уе-уе болоод лэ хухюу зангаа 
харуулжа, нухэдоо галхааха 
даа, хун бухэндэ наадалха, ёг- 
толхо юумэ олоод лэ байха.

Зохёохы замайм эхиндэ 
«Уран Душэ» нэгэдэлэй эдэб- 
хитэй гэшуун Василий Арса- 
ланович Аюшеев ахатан ехэ 
нулоо узуулээ Ьэн, -  гэжэ Ни
колай Батуевич хоорэдэг.

Арадайнгаа аман зохёол, 
оршон уеын уран зохёолшо- 
дой бутээлнуудые уншадаг, 
оороо шулэг дуунуудые, бого- 
нихон зужэгуудые зохёодог 
Василий Арсаланович нюта- 
гайнгаа бэлигтэй эдиршуулые 
эблуулжэ, нютагайнгаа клубта 
зужэг наада тоглодог байЬан.
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Иигэжэл олохон «дальбараа- 
ханууд» эндэЬээ дэгжээ... Хэ- 
дэн арбаад жэлэй унгэрхэдэ, 
Ехэ-Сахирта арадай театрай 
мундэлЬэнииинь энээнЬээл 
эхитэй.

2002 ондо Николай Сок- 
тоев ажабайдалай дутуу дун- 
дануудыс шуумжэлЬэн шог 
ёгто угуулэлнуудээ, уянгата 
шулэг дуунуудаа, сог залитай 
зужэгуудээ «Дуулажа ябахаб 
хододоо» гэжэ ном болгожо, 
уншагшадаа баясуулаа Ьэн. 
Амиды ябаа сагтаа арад зои- 
доо туЬатай байхыс, хэды схэ 
гай тодхорой, уйдхар гашууда- 
лай тохёолдобошье, бэеэ шан- 
га барижа, хии мориёо ургэжэ, 
урагшаа урматай дабшахые 
энэ ном уряалдаг.

«Уяраад, Ьуулдэнь энеэлдэе» 
гэжэ Николай Соктосвай шэиэ 
ном хэмжуурээрээ багаханшье 
haa, тэрээн соо зохёолшын 
Ьуулэй уедэ найруулЬан уян
гата шулэг дуунууд, зорюул- 
ганууд, улхее угуулэлнууд, зу- 
жэгуудЬээ хэЬэгууд оруулаг- 
даа. Упшагшып бодолнууд 

Харанхы муухай 
Хари гэр соо туров 1гэм, 
Хуйтэн жэгтэй 
Хуръкэтэ дэлхэй гэшхээ 

кэм,
- гэжэ бадаг помой эхин 

(эпиграф)болопо.
Эдэ мурнууд унгэрЬэн зуун 

жэлэй 20-30-аад онуудай уран 
зохёол Ьануулна. Дээрэ Нико
лай Соктосв 1953 опдо турео 
Ьэп гэжэ бэшэгдээ. Тиихэдээ 
поэдэй хэлэЬээр, тэрэ уедэшьс 
буряадууд иимэл байдалтай 
байгаа гээшэ гу: харанхы муу
хай хара гэр? Али худеогэй 
холын малшадай заимхада 
турэЬэн байгаа алтай, тсэд 
поэт гээшэмнай бугэдэ арадай 
Ьанал бодолыс дамжуулдаг 
хун ааб даа...

Хоёрдохи бадаг соогоо:

Бата баабайп 
Баруун гарынь туров кэм, 
Буряад зоной 
Бэшээшэ хубуун болоо

кэм,
-  гэжэ бэшэнэ ха юм.
Уран зурагаар шэмэглэг- 

дэЬэп нэгэдэхи булэг (Та- 
биту Мэрдыгссвэй зураг 
угтэнэ) «Дуунууд, шулэгууд, 
зужэгуудэй хэЬэгууд» гэжэ нэр- 
лэгдэнхэй. Теэд уншахада, энэ 
номой хоёрдохи нэрэнь гэхэ гу, 
али тайлбаринь болошоно.

f УЯРААД, 
ЬУУЛДЭНЬ 
ЭНЕЭЛДЭЕ

t

Булэг «Маанадаа Ьанахал» 
гэжэ шулэг-дуугаар эхилнэ. 
Холын замда гарахадамнай, 
бэрхэ байдалда ороходомпай, 
муу зуудэшьс харахадамиай, 
хада уулануудаймнай эзэд -  са- 
хюусад туЬалжа байдаг. Харин 
убгэн буурал болоходомнай, 
ухибууднай Ьанахал гэЬэн бо- 
дол эндэ элирпэ.

Нэгэ шулэг соогоо поэт: 
Хурькэтэ алтан

дэлхэйтэй 
Хахасажа нэгэтэ

ошобол,
Бурханай зарлигаар

дахинаа
Бус аж а ерэхэмни

болтогой!
-  гэжэ бусахадаа, ури ухи- 

буудтээ гу, али дуунэртээ ту-

рэхэеэ мэдуулнэ. Тиигэбэшье 
Хоёр хулвв шоройдожо, 
Далан накапай дабаае 
Дабажа гарахамни

болтогой!
-  гэжэ найдана.
Эндэ арадайнгаа арюун зан- 

шалнуудышье, залуушуулда 
захяашьс шулэглэп гаргаЬап 
мурнууд олоп. Мун баЬа «Гам- 
ныт даа байгаалияа» гэжэ 
шулэглэмэл домогынь мунео 
сагтаа аргагуй таараЬан гэжэ 
тэмдэглэмээр. Нугэлтэ энэ юр- 
тэмсып ажабайдал гээшэ Ьайи 
муу, хара сагаан хоёрой тэм- 
сээн болоно гээшэ гу?

Э ю  дэлхэй дээрэ 
Эхэ болохо гээшэ 
Ямар ехэ баяр гээшэб,
Ямар ехэ жаргал гээшэб!
Гансал энэ уедэ
Гай зоболон дайрангуй,
Ан арьяатан ябангуй,
Аятай кайн турэкэй,

гэжэ поэдэй инзагал- 
ха зуртэ хусэбэшье, арбагар 
Ьабарта, арзагар амата нохой- 
иуудтай, хунды тумэреор гал 
сахилуулЬан хоёр хултэй ороо- 
лон туйлай ехэ зоболон асар- 
на...

Гаршагыень хараад, «Зо- 
рюулганууд» 32-дохи нюурта 
гэжэ пээхэдэ, 33-дахи нюур- 
Ьаа эхилнэ. Олопой тоодо 
хэлэгдээшьс Ьаа, нэгэл ута 
шулэг-поэмэ байна. «Баглаа 
сэсэг бариЬайб, бэлэг дуугаа 
дуулаЬайб» гэжэ нэрэныиье 
«Гаршаг» соо угы.

Эпэ уяпга соо ухибуугээ тог- 
тоохып тулада эхэ эсэгып ямар 
схэ зоболон гаталЬыс, аргагуй 
ехэ зориг гаргаЬые домогло- 
но. Харин Саяна басагандаа 
зорюулгань урдахи булэг соо 
орошоЬон байиа.

Баридаггууркаяа
барижа.

Бааркан шамаяа
шаналжа,
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Щулшынхиеэ болог, ухай,
ХУунэИыш дурдахам

дуугай,
-  гэжэ поэт гуурйаяа хэрэг- 

лэн, гунигаа тараана.
Тиигээд «Рассказууд» гэжэ 

уран зурагтай булэг эхилнэ.
Дайн! Дайн гэйэн ямар 

жэрхэмшэгтэ муухай, дайда 
дэлхэйн тэнсууриие алдуул- 
han, арад зониие, амитан бугэ- 
дэниие зобоойон аймшагтай 
уйлэ гээшэб?! Дайн дажар- 
та эрэшуул тэмсэжэ, улаан 
шуйаяа адхажа, хара шуйаяа 
харьялуулжа, ами бэеэ алдана. 
Эхэнэрнуудшье ямар ехэ зобо- 
лон узэнэб!

«Эжы» гэЬэп рассказ бухы 
эхэнэрнуудтэ зорюулагдана. 
Нютагайнгаа туруу хубуудтэй 
эрэ нухэрынь дайнда мордо- 
жо, жэлшье болонгуй алуул- 
шана. Удаань ганса Баяр ху- 
буугээ дайн байлдаанда ал- 
дайан эхэ бэриеэшье абаржа 
шаданагуй... Ядахадаа «Yпдэр 
хабсагайн эрмэг дээрэ ерэшэн- 
хэй, бухы nahaapaa ханилжа 
йууйап нухэрее, газар дээрэхи 
ганса хубуугээ, хеерхэн Жар- 
галмаа бэриеэ алдажархёод, 
хэндэшье хэрэггуй хугшэнэй 
хурьйэтэ дэлхэй гэшхэйэнэй 
хэрэг бии гээшэ гу? Эсээб, таа- 
надаа угылжэ эсээб, ошохом 
тандаа...».

Тиигэбэшье ямаршье дайн 
дажар юртэмсын жама ёйо 
алдуулнагуй. Жаргалаа эд- 
лэжэ урдеэгуй Баяр Жар- 
галмаа хоёрынь уг гарбалаа 
ургэлжэлуулхэ хубуу эжыдээ 
бэлэглээ ха юм! Энэл хубуун 
эрьехэ наранай элшэ тата- 
жа, ээлжэлхэ турын эхи таби- 
на. Хуби заяан гээшэ гайтай 
даа. Яажа эрьелдэхыень хэн 
хаанайаа, хэзээ мэдэхэ бэлэй 
даа. «Элдэбын юумэн болодог 
байна» (энэ нэрыень угэбэл 
зохисотой байха Нэп ха) гэжэ

угуулэл соо балшар багадаа 
бэе бэейээн йалайан эгэшэ дуу 
хоёр басагадай хуби заяан зу- 
раглагдана. Эдэ хоёр хадамда 
гараад, урн ухибуудээшье хул 
дээрэнь табижа, ажабайдалай 
юрьеэн соо улгыдуулжэ ябаа- 
шье haa, бэе бэеэ угылйэн 
зандаа. Тэбхэр душэн жэлэй 
унгэрхэдэл, уйлын уреэр уул- 
зана -  уйдхартайшье, баяртай- 
шье ушар. Мун байа «Сагаа- 
дай» гэжэ нэрэтэй угуулэл соо 
хунэйшье, малайшье уринэрэй 
хуби заяан аргагуй адли гэжэ 
хэлэгдэнэ.

Дайн илалтаар тугэсэжэ, 
60-70 жэлэй унгэроошье йаа, 
улэйэн хэды ветеранууд 
«Ушоол дайлалдайаар...». Пу- 
ниин байлдаанууд» соохи 
хугшэнэй монолог хэды уйд- 
хартай байбашье, уран гуур- 
йанай хусоор энеэдэ наадатай 
болоно.

Удаадахи «Зужэгуудэй хэйэ- 
гууд» гэжэ булэгоо Николай 
Соктоев сагйаа урид нугшэйэн 
нухэдэйнгоо гэрэлтэ дурас- 
хаалда зорюулна.

Николай Соктоев ушоо дээ- 
дэ йургуулида йуража байха- 
даа хоёр уйлэтэй «Зургаан 
хурган» комеди бэшээ йэн. 
Энэ зужэгынь буряад театрай 
ахамад режиссёр Владимир 
Кондратьев найруулжа, теат
рай зужэгшэд шогтой хухюун 
энэ комеди олон жэлнуудэй 
туршада худое нютагуу- 
даар харуулжа, харагшадай 
йайшаал магтаалда хуртоо 
йэн. Тэрэ гэйээр Николай Сок
тоев «Монголын хуухэн», 
«Ами найамни», «Жаргал- 
тай булэ», «Душэн юйэн хо- 
ног», «Гансаардалга», «Дуу- 
лыш дуугаа, басагамни» 
зужэгуудые уншагшадтаа ду- 
радхаа. Эдэ пьесэнууд Буряад 
Уласай арадай уран бэлигэй 
тубэй хэблэйэн согсолборидо

оруулагдажа, арадай театр- 
нууд ехэ дуратайгаар найруу- 
лан табидаг.

Ном соо оройдоол гурбан 
зужэгйоо абтайан хэйэгууд 
оробошье, ажабайдалай хур- 
сахан асуудалнууд харуулаг- 
дана. «Ами найамни» гэжэ 
зужэг соо шэнэ гэр мундэлнэ. 
Эндэ зужэгэй гол зуйл гэхэдэ, 
хугшэнэй захяа:

- Бэе бэедээ дуратай хоёр 
бэе бэеэ ойлгожо, бэе бэеынгээ 
муу йайе даажа ябаха ёйотой 
юм! Алишье уедэ али нэгэн 
шалтагаанаар гэр булын гал 
гуламта унтаржа, аза жар- 
гал арилхадаа болохо -  дайн 
дажаргуй амгалан сагташье... 
Г эр булэтэеэ багтаагуй, гэр ба- 
раандаа байжа шадаагуй, гэр 
бараагаа алдайан, гэртэйээн 
улдуулйэн -  элдэб хуби за- 
яатай зон «Жаргалтай булэ» 
гэжэ зужэг соо йуулэй йуулдэ 
нэгэ булэ боложо, жаргалаа 
олонод. Харин ямар ушарйаа, 
ямар уйлэтэй аад, зарим хунууд 
гэр булэгуйб? Газар дээрэ Ган
са ябаха гээшэ ямар хундэб 
гэжэ «Гансаардалга» зохёол 
дотор хэнэйшье ойлгохоор энэ 
асуудал табигдана.

«Уяраад, йуулдэнь энеэл- 
дэе» ном уншаад байхадаа, 
зоболонто дэлхэй дээрэ хунэй 
амиды ябаа сагта хэды ехэ 
уйдхар гашуудал ушарна гээ
шэб, тиигээшье йаань, зори- 
гоо мохонгуй, ажабайдалай 
хушэр дабаануудые ёолонгуй, 
эрэлхэгээр дабажа, энеэдэтэй, 
наадатай ябаял гэйэн тобшо- 
лол хэнэбди. Николай Сокто- 
евай урдахи номынь «Дуула- 
жа ябахаб хододоо» гэжэ юрэ 
нэрлэгдээгуй.

«Дуулажа ябахаб хододоо,
Юунииншье болог,

юрэдоо!»

Сэнгэ РИНЧИНОВ
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ЗАХААМИН АЙМАГАЙ 90 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Урихан дулаахан шарайгаараа 
угтан тоонтомни байдаг лэ

(Ургэлжэл)

Дулаан сагта ДархинтаЬаа 
гаража, Хуурай-Сахирай Ба- 
руун голой шабар амаргуй 
харгытай бэлэй. Дайнай 
Буулээр, тэрэ харгыгаар шар 
тэргээр бидэ залуушуул ашаа 
зеожэ ябаабди. Шабар уБыень 
hai'm мэдэхэб даа. Ганжуур 
ТУРУ УЛ ЭГШЭЭр Ху ДЭЛ Х 00 б олижо, 
Гармаев Дамдин дайнда мор- 
дотороо энэ тушаалда худэлхэ 
болоо. Дамдинай дайнда мор- 
доходонь Улаан-Малшан кол
хозой туруулэгшээр нютагай 
Балданов Жамса хоёр-гурбан 
жэл худэлоо. Пуулээрэнь ойро- 
хон зуура Цыбиков Доржо 
худэлоо, счетовоодоор залуу- 
хан хубуун Гармаев Доржо, 
Гонгорова Санжид худэлоо. 
Колхозой туруулэгшээр Жал- 
сани Нимын Жэгжэд гэжэ хун 
Дархинтада гэр булоороо буу- 
жа ерээ. Би тэрэ сагта Баял 
эхин Бургуулида ороод бай- 
гааб. Пургуулиимнай байшан 
хоер таБалгатай Бэн. Баруун 
таБалгадань колхозой шэнэ 
туруулэгшэ буужа ерэбэ гэдэг 
Бэн.

Дайнай уедэ хатуу хундэ 
сагууд байгаа даа. Манай ню- 
тагта хартаабхашье хаядаггуй 
Бэн. Улдэхэ даарахашье бай- 
дал узоо Бэмди. Хэр багаЬаан 
эжыдээ туЬалжа, тулеэ уЬаа 
зоожэ, галаа унтараангуй ходо 
харууЬалжа байхаш. Абамнай 
дайнда мордоод, эжымнай 
дурбэн ухибуудтэеэ улоо Бэн. 
Эгэшэ бидэ хоер 6, 5-тай бай- 
гаабди, хоер дуунэрнай бага- 
шуул Бэн.

Дайгаар манай гурэндэ 
ороЬон дайсадаа нобшодонь 
даражархеод, манай багахан 
Дархинта нютагЬаа 70-аад 
худэр шамбай эрэшуулэй ха- 
хадынь лэ нютагаа бусажа 
ерэхэ заяатай байгаа. Дайса- 
най Ьомондо гу, али снарядай 
тогдорхойдо ходор сохюулаа- 
шье Ьаа, амиды мэндэ ерэЬэн 
эрэшуулнай «Улаан-Малшан» 
колхозойнгоо ажалда хам 
оролсоо бэлэй. Сосорой Луб- 
сан урооЬэн хул угы, нютагтаа 
парторгоор худэлоо. Цыде- 
нэй Бальжин баруун гарайн- 
гаа дунда хурганууд угы, гэр 
булоороо Ьубай малнуудые 
ажаллахаа ороо. Минин аб- 
гай Гармаев Дамдин снарядай 
тогдорхой уушхандаа хада- 
галжа ерэЬэн аад, колхоздоо 
адуушан болоо. Хандажаб 
абгаймни урооБэн боори угы 
ерээд, туруушээр колхозойн
гоо амбаарай суурга баряад, 
Ьуулээрэнь Бубай малнуудые 
ажаллахаа таабай эсэгынгээ 
гуламта Бэлшэртэ буугаа. Цы-

денов Цыренжаб (Буруунай 
таабай) толгойдоо дайсанай 
Бомонд о дайруулагдаБан ерээд, 
гэр булоороо хонинуудые ажал- 
лаха болоо.

Колхоз мунгэ танга угэхэ 
бэшэ, жэл соо худэлжэ гараЬан 
трудоднидээ жэлэй Ьуул багаар 
аарса, нэгэ бага таряа хубаа- 
даг Бэн.

Жэгжэд туруулэгшээр уни 
удаан худэлоогуй Бэн. ДайнБаа 
бусажа ерэЬэн Бабуев Дамдин 
«Улаан-Малшан» колхозойн
гоо туруулэгшээр 1947 онЬоо 
худэлжэ эхилБэн юм. Ма
най эсэгэ Цыденжаб дайнай 
Буулээр колхоздоо барилгын 
бригадираар худэлоо.

Тэрэ сагай ухибуудтэ тии- 
мэ ехэ сулоо саг байхагуй. 
АрБа шурмэЬэ элдэхээ худоодэ 
гарахаш, эжынгээ тулоо хар- 
гын ажалда, силосдо гээд 
ябахаш. Нэгэ хоер удэроер 
убэлжоондее ошожо, мандиЬа 
татахаш. Тэрээнээ хэршээд 
дабБалжа гу, али наранда 
хатаажа абахаш. Тиигээд-
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шье убйэнэй ажал эхилшэхэ. 
Убйэнэй хахад нормо таряа 
талха абахадаа баярлахаш даа.

1953 ондо И.В. Сталин найа 
баража, Н.С.Хрущев гурэнее 
саашань ударидаха болобо. 
Бага колхозуудые нэгэдуулжэ, 
томо колхоз, совхоз болгохо 
гэйэн хууляар «Улаан-Мал- 
шан» колхоз Сахирай «Боевик» 
колхозтой 1954 ондо зунай са- 
гаар нэгэдэжэ, «Победа» гэйэн 
колхоз болоо йэн. Энэ жэлйээ 
колхоздо ажал хэйэн хун зон 
мунгэ салин абаха гэжэ «По
беда» колхозой туруулэгшээр 
томил огдойон Гомбо Гарма- 
евич Дархинтада ерэжэ суг- 
лаан дээрэ хэлэйыень йананаб. 
Би тиихэдэ 17-той хубуун бай- 
гаа йэнби. Дархинтын гол 
ажалшад шэнэ колхозойнгоо 
сээнтэр дээрэ бууха боло- 
жо, нютагтаа хугшэд, адуун 
йурэг, йубай гууртын малшад 
улэхэ болоо йэн.

Улаан-Малшан колхозой 
туруулэгшээр нэрэтэй соло- 
той худэлжэ гарайан йуулшын 
туруулэгшэ Бабуев Дамдин 
нютагтаа улэжэ, адуушан бо
лоо йэн, Гармаев Дамдин аб-

гаймни малшан боложо, йубай 
малнуудые Адагта ажаллаха 
болобо. Ажалдаа амжалта 
туйлайанайхиие «Октябриин 
Революциин» орденоор, Ажал
даа шалгарйанай тулоо ба 
ВДНХ-гэй хурэл медаляар 
шагнагдайан. Гармаев Ханда- 
жап абгай сээнтэр дээрээ ту- 
галнуудые ажаллахаа бууйан. 
Тугалнуудые ажаллажа ам
жалта туйлайанайхиие «Улаан 
тугай» орденоор, ВДНХ-гай 
хурэл медаляар шагнагдайан. 
Колхоз болойонйоо хойшо 
Дархинтадаа полевой бригади- 
раар худэлйэн Цыбиков Дор- 
жо сээнтэр дээрээ гахайнуудые 
ажаллахаа бууба.

Иигэдшье Дархинта йуу- 
ринай зонууд Хрущевой хуу
ляар угышье тооной болоо 
йэн. Дархинта нютагайм ту- 
руушуулэй нэгэн болохо Дым- 
пил Гармаев 1897 ондо Дар
хинта нютагта Шобхоони Да- 
шын Гармын булэдэ туруушын 
хубууниинь боложо мундэлоо. 
Дороо 5 хубуу, 3 басагадые да- 
хуулаа. Пубэлгэн хурса ухаатай 
хубуун 15 найа-тайдаа нюта- 
гайнгаа ябаган багша Цырем-

пиловта хуушан монгол бэшэг, 
тоо бодолго заалгажа, тэрэ саг- 
таа яйала эрдэмтэй болоо. Хо- 
жомын Е.П. Питерский багша- 
тай Хантурино гэйэн йууринда 
эхин шатын йургуули нээгээд, 
худоогэй ухибуудые суглуулжа, 
хэлэ бэшэг, тоо заажа эхилйэн.

Дымпил Гармаев Совет за- 
сагай Захааминда тогтоолгодо 
хабаадалсайан туруушуулэй 
нэгэн болоно. Улаан Арми- 
да 104-дэхи бригадын морин 
сэрэгэй 35-дахи полкдо алба 
хэхэдээ барон Унгернын сэрэг- 
шэдые даралсайан габьяатай.

1927 оной сентябрь йарада 
Цыбэн Ульзетуевтай хам- 
та Хяагта ошожо, Хяагтын 
аймагйаа амяарлажа, Захаа- 
минай аймагай би болойон 
туухэтэ хэрэгтэ хабаадайан 
байгаа.

Дымпил Гармаев бухы на- 
йаараа советскэ партийна-хо- 
зяйственна ажалнуудай харюу- 
салгатай тушаалнуудта, Са
хирай Сомоной туруулэгшээр 
1960 он болотор нэрэтэй ту- 
рэтэйгоор худэлжэ гарайан 
намтартай. Найанайнгаа ама- 
ралтада гарахадаа урданайн- 
гаа туухэ домогуудые, угай 
бэшэгуудые найруулаа. «Захаа- 
миндахи Тэртэ угсаатанай угай 
бэшэг» гэйэн ном 2007 ондо 
хэблэжэ гаргаа йэн. Дымпил 
Гармаев 1972 он болотор Ехэ- 
Сахирта ажайууйан юм.

Пэрмээхэнэй 2-дохи хубуун 
Шойсороной (Бабуу) 3-дахи 
хубуун Ошор 1903 ондо Дар
хинтада турэйэн. Ошор бага 
найанйаан хэлэ бэшэг шудал- 
жа, Совет засагай Захааминда 
тогтоолгодо хабаадалсайан. 
1925 онйоо Захаамин айма- 
гайнгаа газарай комитедэй 
туруулэгшээр худэлжэ бай- 
хадань дайн дажар эхилжэ, 
туруушын дайнай таталгада 
орожо, дайнда мордойон юм.
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1943 ондо Курска дугаагай 
узэгдевгуй ехэ тулалсаанда 
баатарлигаар унайан юм. 
Курска областиин Красовка 
деревнидэ худее табигдайан.

Г армаев Доржо Дымпи- 
лович -  уран зурааша, Буряа- 
дай соелой габьяата худэл- 
мэрилэгшэ, СССР-эй журна- 
листнуудай холбооной гэшуун, 
Ярослав Гашегай нэрэмжэтэ, 
Буряадай гурэнэй шангуудай 
лауреат, «Судьбы цветное по
лотно» гэйэн номой автор, 
дайнай ба ажалай ветеран. За- 
хаамин аймагайнгаа Дархинта 
нютагта Шобхоони Убашын 
Шагдарай Намжил басаганда 
1927 оной хагсуу хабарай март 
йарада мундэлоо бэлэй.

Захаамин аймагайнгаа са- 
суутан, 90 найанайнгаа ундэр 
дабаае дабажархёод, хул хун- 
гэн, ухаа йонор зандаа Улаан- 
Удэдэ ажайуудаг юм.

Энэ ута найанайнь харгыда 
хунгэн хундэшье, уйдхар га- 
шуудалтайшье, хухюу зугаа- 
тайтттье дабаанууд дабагдаа 
бэзэ.

Санагын дунда йургуулида 
6-дахи класста йуража бай- 
хадаа, 13 найандаа хайрата 
эжыйээн хахасажа, унэшэрэн 
улее. 15-16 найандаа «Улаан- 
Малшан» колхоздоо, айма
гайнгаа собесдэ счетовоодоор 
ажаллаа. 1944 ондо 17-той на
йандаа дайнда мордожо, зуун 
захын Японай дайнда хабаа- 
далсаба. Хабаровск хотодо 
байрладаг Советскэ Союзай 
маршал Р.Я. Малиновскын 
штабта гол зураашаар 1953 он 
болотор албанда байгаа.

Армиин албанйаа табигда- 
жа, Эрхуугэй дээдэ партийна 
йургуули дуургээд, Бэшуурэй 
аймагай партийна коми- 
тедтэ ажаллаа. Бурханйаа 
угтэйэн уран зураашын та- 
лаан бэлиг татажа, «Буряад

унэн», «ПравдаБурятии»гэйэн 
газетэнуудтэ зураашаар худэл- 
хее орожо, Буряад оронойн- 
гоо ажалша бэрхэ габяатай 
элдэбын мэргэлжэлтэнуудэй 
дурэнуудые зуража, 1962 он- 
йоо найанайнгаа амаралта- 
да гаратараа амжалтатай 
худэлйэн намтартай. Ундэр 
найатайшье йаа, «Буряад 
унэндее» унэн сэхэ улеод, 
хурса гуурйаараа элдэбын 
йанамжаа бэшэжэ йуудаг. 
Ундэр найатайшье йаа ушео 
ном гаргахаа бэшэжэл йууна 
хэбэртэй.

Мунеенэй уе сагаар Дар- 
хинтада арбаадхан айлнууд 
умсыгее ухэр мал ажаллаад, ан 
бун йуудаг.

Агууехэ дайнда баатар
лигаар унайан нютагайнгаа 
хубуудэй нэрынь мунхэлжэ, 
2003 ондо хушее табигдаа 
йэн. Алтанай олзын ажалтай 
Ошор Дымбрылович Жиг- 
житовай туйаламжаар дар- 
хинтаархин багахан соёлой 
байшантай болоо. Эндэмнай 
гансал мууниинь гэхэдэ, дулаа- 
най сагаар Дархинта нютагта 
ошохо гарахань хундэ. Ша- 
бар шабхаййаан боложо, гол 
харгы угышье тоонай. Дар- 
хинтаархин 2015 ондо Буряад 
гурэнэйнгое толгойлогшодто 
хандажа бэшэйээрэнь ехэшье

хубилйан юумэ угыл даа. Хар
гы захань зайагдаха, планда 
оруулагдаха, зайабарилагдаха 
сагань жэлдээ хойшолог- 
доод лэ байдаг ха. Тургэн 
туйаламжада орохоор убдэйэн 
хунэй сээнтэр ерэхэнь хундэ. 
Али нэгэ сагта Дархинта ню- 
таг хурэхэ харгы замынь хэгдэ- 
хэ бэзэ гэжэ найдагдана.

Он жэлнууд хойно хойнойоон 
Оодоргон угы болонол. 
Тала дайданууд ху биран 
Талый бургаайанда

бурхоогдэнэл. 
Ундэйэлжэ ургайан

бургаайые
Угы хэжэ шадахагуйлши.
Уе сагуудай унгэрйые 
Эрьюулжэ гэдэргэн

бусаахагуйлши. 
Али нэгэ сагай йайгаар

тоонтодом
Айл зониинь олошорон

утаагаа бааюулйай. 
Адуу малнуудынь

йурэгоорео бэлшэжэ 
Арюухан талаарань

дуурэйэй.
Урэ хуугэдэй шууялдаан 
Удэшэ бури тоонтодом

сууряатайай.
Дымбрыл ГАРМАЕВ, 

ажалай ветеран, 
Буряад Республикын 

габьяата барилгашан, 
Захаамин аймагай 

хундэтэй эрхэтэн
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НЮТАГАЙ ТУУХЭПЭЭ

Шэнэ байдалай харгыгаар
ШАБАРТЫН 
КОММУ НАРНУУД

1930 ондо Шабартада 
«Улаан туяа» гэжэ коммуна 
тогтоЬон юм.

Тэрэниие эмхидхэгшэд:
Жигжитов Дари-Цырен Бад- 
маевич, Шагдуров Шултэн, 
Жигжитов Бадма Бадмаевич, 
Шагдуров Дамдин, Доржиев 
Содном Бадмаевич, Доржиев 
Дэлгэр Бадмаевич, Доржи
ев Гомбо Бадмаевич, Очиров 
Намдак Будаевич, Ринчинов 
Бальжин Бадмаевич ба Цырен- 
жапов Сандан гэгшэд болоно. 
Шабартын коммунарнууд
шэнэ байдал байгуулхын тулоо 
эршэтэй оролдолго гаргадаг, 
баяшуулайнгаа урдайаа эрид 
сэхэ тэмсэдэг йэн.

Зониие коммунада орохы- 
ень уряалан, иимэ дуу дуулал- 
дадаг байгаабди:

Бургаас, бургаас (бургаайан) 
модонойнгоо 

Бухытэрынь хатарая! 
Бултаараа коммунадаа

орожо,
Буржуйн суры (йурые) дарая! 
Пээ-йээ! Ха-ха-хаа! 
Хасуури, хасуури

модонойнгоо 
Хотолзотор хатарая! 
Хамтаараа коммунадаа

орожо,
Коммунис хууляа тогтоое! 
Пээ-йээ! Ха-ха-хаа!
Байа хуушанай дуунуудые, 

илангаяа бурхан шажаниие 
магтажа дуулайан дуунуудые, 
шэнэ удхатай болгоод дуулал- 
дадаг йэмди. Жэшээ болгон, 
нэгэ иимэ дуу дурдамаар: 

«Боро шубуун хараасгай 
Борын тулвв зобоно гу дээ, 
Богдол хаанай шабинар

Бурханай тулоо
зобоно гу дээ» 

гэйэн дуунай йуулшын 2 мур 
«Большевик партиин

хубуудууд
Бултанай тулоо

зобоно гу дээ» 
гэжэ хубилгаад дуулалдадаг 

байгаабди. «Хаан», «бурхан» 
гэйэн угэнуудынь «больше
вик», «социализм», «зон» гэйэн 
угэнуудээр йэлгээд дуулалда- 
хадамнай, шэнэ сагта хэргуу 
баййашуул дураа гутажа, маа- 
надые шоо узэдэг бэлэй.

Шабартынхид муноо Хам- 
ни нютагта ажайууна. Ню- 
тагнай хугжэнги ажахытай, 
болбосон тухэлтэй болонхой. 
Коммунарнууд энэ жаргал- 
та ажабайдалаймнай богойо 
бодхогшод болоно бшуу. 
Муноодэрэймнай ажахы 
коммунайаа йабагшатай ха 
юм. Тиимэйээ коммунарнуу- 
дай габьяа мартагдаха ёйогуй.

Коммунарнуудай дуунууд- 
йаа:

Хадын саанайаа наран
гаража,

Хабтагай Шабартым
гэрэлтуулээ. 

Коммунис хуули тогтоожо, 
Халуунхан зурхым

баясуулаа.
Уулын саанайаа наран

гаража,
Yргэпхэп Шабартым

гэрэлтуулээ.
Улаанхан хуули тогтоожо, 
Уласы (улад зоной) зурхы 

баясуулаа.

TYPYYIIIblH
КОМСОМОЛШУУД

Аюшеева Дари Дугаровна 
хоорэжэ угоо: «Комсомолшууд

артелиин ажахыда ехэхэн йуури 
эзэлдэг йэн. Артельдэ йайнаар 
худэлхэйоо гадна, тэдэнэр шэнэ 
сагай ёйо турим байгуулга- 
да ехэхэн уургэ дуургэйэн юм. 
Улаан буланда сугларжа, ямар 
ажал хэхэеэ зубшэлсэдэг, тэн- 
дээ шэнэ тухэлэй наадануудые 
эмхидхэдэг байгаа. Шабар
тын комсомолшууд гансашье 
артелиингээ ажахые бэшэ, ха- 
рин республикынгаа промыш- 
ленностиин алтан богойые 
бодхоолсойон юм.

Тэдэнэй дундайаа Цырено- 
ва Цыбжид, Аюшеева Лайжад 
Абидуевна, би -  Аюшеева Дари 
Дугаровна, гэгшэд 1932 ондо 
Постыгиевай нэрэмжэтэ заво- 
дой барилгада комсомолой пу- 
тёвкоор хундэтэйгоор эльгээ- 
гдээ йэмди. Туруушынь хоёр 
заводой барилгада нилээд уда- 
ан худэлмэрилйэн байгаабди. 
Иигэжэ Шабартын комсомол- 
шуудай тулоолэгшэд респуб
ликынгаа индустриин эхин эй 
ехэ гуламта байгуулалсайан 
туухэтэй».

ГЭГЭЭРЭЛ
Шабартын йургуулиин эгээ 

туруушын шаби баййан комму
нист Базарова Тогошо Цы- 
реновнае йургуули тухайгаа 
хоорэжэ угэхыень дурадхабаб- 
ди. Коммунистын хоороонйоо: 
«Агууехэ Октябриин туяа гэрэл 
бухы орон доторнай сасаран, 
аяар холын манай Шабарта- 
дашье гэрэлтэн ерээ йэн. 1922 
ондо «Дамбын ехэ байшан» 
соо нэгэ хэды парта табяад, 
ном заалгажа эхилээ бэлэйбди. 
Энэ йургуули баййан гэрнэй 
йуулдэ Хамнида асарагдажа 
табигданхай.
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Косогорто Цыренов Да- 
ша-Жабай гэрэй наана бишы- 
хан сагаар гэр байна. Тэрэл 
манай йургуулиин байшан 
баййан юм. Багшамнай Бан- 
заракцаев Жамса гэжэ хун 
баййан юм. Маанадта монгол 
бэшэг заадаг бэлэй. Монгол 
номоо сээжэлдээд лэ унша- 
жа байдаг йэмди. Бэшэхэ гэ- 
хэдэ, caapha карандаашшье 
угы байгаа. Пуулдэнь Руса
нов Василий Ефимович гэжэ 
ород багша ород бэшэг заа- 
гаа йэн. Шабартайаа эгээ 
туруушынхиеэ 4-хэн лэ баса- 
гад йурадаг йэмди. Нэрлэбэл: 
Цыренова Цыбжид (Буянтуев 
Иннокентиин Аюша хугшэнэй 
эжы), Лубсанова Гасаран (ехэл 
йубэлгэн басаган бэлэй, ушоо 
тангад бэшэг мэдэдэг баййан 
юм), Очирова Тогошо.

Тиихэдэ мантай суг hypahan 
хубууд гэбэл: Доржиев Гомбо 
Бадмаевич, Жигжитов Бадма 
Бадмаевич, Аюшеев Содном 
Дугарович, Будаев Жэмбэ 
Эрдынеевич гэгшэд болонод. 
Манай йургуулида Унилгэ, 
Хасууртай, Бургэ нютагуудйаа 
ухибууд ерэжэ йурадаг Нэп. 
Хасууртаййаа Бальжитов Да- 
ша-Нима (Бадмаев Буладай 
убгэ эсэгэ), Тогмитов Аюр 
(Абидуева Сэсэгмагай таа- 
бай), Чойжолова Цыремжид 
(Цыренова Надиин тообиин 
дуу). Унилгэйоо Аюша Хал- 
заевич (Баир Николаевичай 
таабай), Жигмитов Гомбожап 
(Намжил Гомбоевичай баа- 
бай), Данзанов Цырен-Доржо, 
Мункуев Цыремпил гэгшэд 
Ьурадаг Нэп».

АРТЕЛЬ
1931 ондо Шабартада «На- 

ранай туяа» гэжэ туруушын 
артель эмхидхэгдэйэн юм. 
«Улаан туяа» коммунашье энэ 
артельтэеэ нэгэдэйэн байна.

Артельдэ эгээ туруушээр Очи- 
ров Аюша Будаевич (Юлия 
Иннокентьевнагай убгэ эсэгэ), 
Аюшеев Абида (Цакирай дун- 
да йургуулиин багша Барда- 
ханова Галина Доржиевнагай 
убгэ эсэгэ), Гармаев Ринчин 
(Баир Николаевичай убгэ эсэ- 
гын эсэгэ), Цыренов Бата Ар- 
данович (Цыренова Надиин 
убгэ эсэгэ), Дутаров Аюша 
(Аюшеев Саянай убгэ эсэгын 
эсэгэ), Цыренжапов Сандан 
Рабжаевич гэгшэд туруушээр 
opohoH юм.

Аюшеев Аюша артелиин 
туруулэгшэ бай ban. Тэрэ узэг 
бэшэг мэдэхэгуйшье haa, ехэ 
эдэбхитэй хун байЬап гэлсэдэг.

Артелиин гэшуудЬээ нэгэ- 
нииньшье узэг бэшэг мэдэхэгуй 
байгаа. Артельдэ Хамниин ка- 
раулай зон олон баййан юм. 
Иигэжэ ород, буряад илгаагуй 
тар гараа барилсан, нэгэ ар
тельдэ хамтаржа, хамтын нэгэ 
ажахы эрхилжэ эхилээ бэлэй.

Артелиин гэшуун байЬап 
Очирова Балма Аюшеевна- 
гай xoopooHhoo: «Артелиим- 
най туб Хамнидаа байдаг Нэп. 
Цыренжапов Дамдин Ринчи- 
новичай Ьуудаг гэрэй Ьуурида 
конторомнай байдаг байгаа. 
Счетовод, бухгалтернууднай 
бултадаа хамниинхид байха. 
Маанадта узэг бэшэг мэдэхэ 
зон усоон байгаал даа. Арте
лиин гэшуудтэ ажалта удэртэ 
таряа, Toho, мяха хубаадаг 
йэн. Муноо нютагнай ямар 
ехээр хугжооб, нютагаар- 
хиднай ямар hail и байдалтай 
болооб! Нютагаархидамнай 
шэнэдхэн хубилалгын ажал 
худэлмэридэ муноо шармайн 
оройониинь йайшаалтай.

Дарима ЦЫРЕНОВА, 
(Хизаар ороноо 

шэнжэлэлгын портал 
«Родное село») 

28 мая 2012 г., Хамней

БОРИС ГАРМАЕВ

Хара мориндоо зорюулнаб 

УТААТА
Углоонэй улаан наранда 
Убсуу сээжэеэ дэлгэйэн 
Удаган тообинэрэй улзуур 
Утаата йайхан нютаг.

Урда зугйоо ерэхэдэш 
Угалза мэтэ

хушалтануудтай, 
Ургы сэсэгуудээр бурхэйэн 
Уран дархашуулай

тоонто юм.

Сэлмэг тэнгэриин хубоо
барийан,

Сэхир голой эрье заййан, 
Сэдьхэл йайхан зоноор элбэг 
Сэсэрлиг шэнги Утаата.

ХУЛЭГНИ
Холшор залуу ябахадаа 
Хатарша харые унаа йэм, 
Холо ойрын дайдые 
Хороохол шадалтай хулэг йэн.

Парьдаг уулые дабахадаа 
Палганаха, шэшэрхые

мэдэхэ угы,
Шабар, шабхай гаталхадаа 
Шадалтайл хулэг

байЬап юм.

Уни удаан бурытэр 
Уяанда байхадань

ерэхэдэш,
Угаа зоолэн уралаа думоод 
Унэрдоод абаха бэеышни.

Унаган-уреэ ябахаЬаань 
Утэлтэрэнь унаа Ьэм,
Улуу хунуудые узэхэ угы 
Унэн сэхэ морин бэлэй.

Он жэлнууд ошожол байна 
Олоншье моридые

унажа ябааб. 
Хара хулэгтэм хурэхэл мори, 
Хаража, унажа узоо угыб.
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ЗУНАЙ АМАРАЛТА

Хара далайгаар аяншалга
Июнь haphiii йуулээр бидэнэр Санага iiioiarhaaii холын аян замда гараабди. Зорийон газарнай 

аяар холо, аяар Хара далай.

Санагын дунда Ьургуулиип 
22 ухибууд, жэшээтэ «Санага-Са- 
гаан-дали» ансамбль, «Дархан 
соло» театр ба дурбэн томошуул: 
багшанар Бадмаева Дари-Цы- 
рен Цыреновна, Тарбаев Борис 
Владимирович, багшын ажалай 
ветеран Чимитова Галина Бад- 
маевна, «Уран-Душэ» нэгэдэлэй 
хутэлбэрилэгшэ Санжай-Ханда 
Дармаева гэгшэд болонобди.

Москва хурэтэр самолёдоор 
ниидэжэ хуроод, удэшын най- 
ман саг болотор сулоотэй 
баййан хадаа, ниислэл хотын 
Улаан талмай ба туб газарнуу- 
дые ухибууднай хараха арга- 
тай байгаа. Саашаа «Москва- 
Адлер» гэжэ поездоор ябажа, 
хоног хахад соо ородой ургэн 
тала дайдые, Курск, Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Краснодар хо- 
тонуудые хараабди. Тиин хойто 
Кавказай хада ууланууд хурэжэ, 
Туапсе хотын тумэр замай вок
зал дээрэ буухадамнай «Буду
щее планеты» гэйэн фестиваль 
унгэргэгшэд маанадые угтажа, 
байрлаха газартамнай абаашаа.

Фесгивальда манай ба хари гу- 
рэнуудэй ухибууд хабаададаг, 
энэ жэлдэ 11-хиеэ унгэргэгдэхэеэ 
байба. Энэ жэлдэ Казань, Улья
новск, Новосибирск, Челябинск, 
Красноярск, Алтай, Нижне
вартовск, Тюмень, Хабаровск, 
Казахстана!! ухибууд хабаадаа. 
«Будущее планеты» гэйэн фес- 
тивалиие Санкт-Петербургын 
гурэнэй соёл урлалай дээдэ 
Ьургуулиин багшанар дэмжэжэ, 
дали дороо абажа ябадаг гэжэ 
мэдээбди.

Байрлайан газарнай Но
во-Михайловское гэжэ нэрэ-

тэй, олондо мэдээжэ «Орлё
нок» лагерьтай зэргэлээд, нэгэ 
пляжтай байба. Гурбан удэрэй 
туршада шанга мурысоонууд, 
харалганууд боложо, дунгууд
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согсологдожо, хатарай харал- 
гада манайхин нлажа, нэгэдэ- 
хи шатын лауреадууд болоо. 
«Дархан соло» театрнай хоёр- 
дохн Ьуурида гараа. Дуунай 
мурысоондэ арбан наЬатайшуул 
соо Сарюна Цыреновамнай гур- 
бадахи Ьуурида гараа. Уран зу- 
рагай харалганда арбан наЬатай 
Норжима Цыреновамнай хо- 
ёрдохн Ьуури эзэлээ. Норжима 
хоёр зураг гэртээ зураЬан ба тэн- 
дэ хоёр удэрэй туршада «Море и 
дельфины» гэжэ зураг зуража, 
шанга гэгшын тэмсээндэ орол- 
сожо шалгараа. Юундэб гэхэдэ, 
энэ харалганда яЬала олон зура- 
даг ухибууд хабаадаЬан байна, 
мун тиихэдэ аха наЬанай ба бага- 
шуул гэжэ илгаа угы байгаа.

Гол мурысоонуудЬээ ха- 
жуугаар унгын бага хэмжээ- 
нэй харалганууд боложол 
байгаа. Тэндэншье манайхин 
урагшатай байгаа. Жэшээнь 
«Пионернуудэй слёт» гэЬэн 
мурысоондэ манай ухибууд 
шалгаржа, нэгэдэхи Ьуури 
эзэлээ. Эндэ манай аймагта 
унгэргэгдэЬэн юнармейцэнуудэй 
харалгада манай ухибуудэй 
хабаадаЬаниинь ехэ туЬа боло- 
жо угоо. Жагсаалда ябаха, дуу-

лаха, девиз, речёвка хэлэхэ гэхэ 
мэтэ. Ушоо т и и х э д э  ундэЬэн 
арадайнгаа хубсаЬа умдэхэ, ёЬо 
заншалаа харуулха харалга
да ухибууднай баЬал нэгэдэхи 
Ьуури эзэлээ.

Арбан хоёр хоног соо 
ухибууднай Хара далайда шун- 
гаа, амараа. Олон янзын гоё 
Ьайхан газарнуудые узоо. Хоёр 
дахин экскурсида ошообди. 
Жэшээнь, «Антар» гэжэ ама- 
ралтын газарта ошожо амарха- 
даа, Тенгинскэ водопадуудые, 
«Бурхан» гэжэ нэрэтэй хада, 
дольменуудые хараабди. Кав- 
казай арадуудай эдеэ хоолоор 
хундэлуулээбди. Черкес, адыгей 
арадуудай дуу хатарай ансам- 
блиин наада хараабди. Гелен
джик, Новороссийск хотонуу- 
дые, Кабардинка гэжэ газарта 
«Старый парк» гэжэ узэсхэлэн 
хараабди. Сочи хото ошожо 
шадаагуйбди, юундэб гэхэдэ, 
эгээ тэрэ удэрнуудтэ футболой 
ехэ Ьайндэр, конфедерациин ку- 
богой полуфинал боложо, яЬала 
олон зон тиишэ ерэнхэй гээд, 
аюулгуйе сахиха албангууд ма
най ухибуудые тиишэ табяагуй.

Москва поездоороо хурэжэ, 
тэндэЬээнь Улаан-Удэдоо ию- 
лиин 5-най углов самолёдоор 
буугаабди.Турэл нютагтаа бу- 
сахадаал нютагаа, турэлхидоо 
ЬанашаЬанаа мэдэхэш. Холын 
газарта ябахадаа урагшатай, 
олон зон соо буряад арадайн
гаа нэрые дээрэ ургэжэ ябааб- 
ди. Ухибууднай олон яЬанай 
эдиршуултэй танилсаа, харил- 
саа, амараа, элууржээ.

Гоё Ьайхан узэсхэлэнгуудые, 
хото городуудые хараа, олон 
шэнэ Ьонин юумэ мэдэхэ болоо. 
Зунайнгаа амаралтые эрхим 
Ьайнаар унгэргообди гэжэ би- 
дэнэр хэлэхэ дуурэн эрхэтэйбди.

Борис ТАРБАЕВ, 
Дари-Цырен БАДМАЕВА, 

багшанар
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ВЛАДИМИРХАЛХУЕВ

Санагада болойон найр
Y H 3H  БО ЛО БО Н  УШАР

Владимир Сыденович Халху- 
ев (1939-1975) Тунхэнэй айма- 
гай Галба нютагта турэйэн юм. 
Турэл колхоздоо барилгашанаар 
ажаллаа. «Нухэдэй уу палга» 
(1969), «Алтай дэбтэр» (1973), 
гэйэн номуудай автор. Haha 
барайанайнь Ьуулдэ «Гурэмэл 
ташуур» (1988) гэйэн ном хэблэг- 
дээ. Олон тоото ульгэр онтохо- 
нуудые, домогуудые суглуулан 
бэшээ юм, тэдэнэй зариманиинь 
лэ ном соо оруулагдайан юм.

Хойморой дээдын табинай 
хошуунда зублеен боложо, Са
нагада болохоёо баййан «цам» 
тухайда хеерэлдее хэжэ, ундэр 
байшан соо хэдэн хоногой шуу- 
яан тайарнагуй.

-  Яаха гээшэб? Ошолтой гу, 
али байлтай гу?

-  Уряал хадань урма зори- 
гыень хухалха гээшэ урданай 
ёйо гуримда багташагуй юм, 
алдар нэрэеэ хухалангуй ошо- 
хо хэрэгтэй.

-  Ошохоньшье ошохо, теэд 
улад зониие йонирхуулха юу- 
мэн хэрэгтэй. Айл аймагаа суур- 
хуулха ёйотой, -  гэйэн шанга 
шанга абяан дэйэлнэ.

Энэ удэр Гэргэнэй Дамбые 
зублоондэ татуулжа асараад: 
«Санагада барилдахаяа ошо- 
хош, баранииень хаяжа ерэхэ 
бэзэш?» -  гэжэ баяд, ноёдуу- 
дай асуухада, -  «Шан угэхэ 
йаань, юу байхаб, бартахи 
баабгаййаа улуу хусэтэйшуул 
сугларха йэн гу даа», -  гээд, 
Дамба гаража ябашайан бай- 
гаа. Дамбын хусэ хабые унинэй 
мэдэйэн Шагдар гулваа энэ 
угэдэнь баярлажа: «Энэш-

ни барилдаанда туруулхэл 
ёйотой, хурэжэ ошойоор лэ 
боосоо хэхэ байна, одоол Са- 
нагын баяшуулйаа яйалахан 
мунгыень алдуулгахаб», -  гэжэ 
ухаандаа шэбшэйэн юм. Мор- 
дохо удэрэйнгоо дутэлхэ бури 
Шагдар гулваа нойроо сэлмэ- 
жэ, унтахаяа болёо.

Нэгэ зунай углоогуур, 
тала хээрын таляан дээгуур, 
хубшэ тайгын хухэльбэ соо- 
гуур хунуудые шэрэйэн мори 
тэргэнууд ханха харгыгаар 
эндэ тэндэ йубарилдан, дасан 
хурэтэр йунаба. Yhioo хоёр 
гурбан хоног урдуур ерэйэн 
зон дасангай газаа бутын шор- 
гоолзон мэтэ обооролдоно. Да
сангай ламанар, ноёд йайдууд 
туроотэй холойоо ерэйэн айл- 
шадые хундэтэйгоор угтажа, 
тоорогтой газарта йуулгангуй, 
байшанда оруулна. Газаа наа- 
дан духэриглэжэ, торго хор- 
гойгоор хубсалйан, йаргама 
гоё зуубшэтэй йамгад, басагад 
гургалдай шэнгеэр аялга дуу- 
гаа татана.

Сэсэг, ногоон дээгуур хул 
нюсэгэн хубууд харайлдажа,

хаба хабаа харан барилдажа, 
урилдажа наадана. Мун хахар- 
хай удархай йарьмай дэгэлтэй, 
ула соорхой гутал умдэйэн 
угытэй гуйраншад эдеэ хоолой 
бэлдэгдэжэ баййан гэрэй газаа- 
гуур хормойгоо дэлгээд, хэр- 
шэм хоол гуйжа, орхимжото 
ламын ула доро улаан зурхэеэ 
табихаар наманшалан мургэжэ 
ябайаар, уряаднигуудта йэегуй 
намнуулна.

Дасан соо ламанар, хубара- 
гуудай ламатаха, хонхо дамаа- 
риин наярха, газаагуур олон 
зоной шууялдаха, хотогор хо- 
боо соогуур улэн нохойнуу- 
дай хусалдаха -  эдэ бугэдэ нэ- 
гэдэхэдээ, ямар нэтэн ехэ тэн- 
сэлгуй дайнай боложо бай- 
йандал тала хээрээр сууряа- 
тан ошоно.

Хуг зугаа улам хугжэжэ, 
духэриглэжэ йууйан зоной 
дунда энеэдэн тайалданагуй.

Барилдаанда хабаадахаа 
ерэйэн буха шэнги будуун ху- 
зуутэй, болсоруу булхагар 
балсантай бухэшуул духэригэй 
дунда жэрылдэжэ йууна. Духэ
ригэй баруун захаар ноёд йай
дууд зэргэлжэ, ааяма халуун 
боложо, тартан ламанар ами 
шэрээ абажа ядан хулэржэ, 
уйан йахы болоно. Муу хуба- 
рагууд лама багшанарайнгаа 
хулйыень аршажа, тугае шубуу- 
най йуулээр хэйэн йэбюурээр 
агаар йэбин йэрюусуулнэ.

Дасангай гэсхы лама ба- 
рилдааша Халзан лама хоёр 
духэригэй дунда орожо, барил- 
даанай ёйо хэлэйэн бэеэрээ:

-  Барилдаанда баранине ила- 
йан хундэ хоёр зуун тухэриг 
шан угтэхэ болоо, -  гэжэ зондо 
мэдуулбэ. Хаанахи бухэ илахань
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ааб гэйэн таагдашагуй асуу- 
дал хун бухэнэй досоо бусай- 
дана, бухэшуулэй бэе бэлигые 
шэртэжэ, соо нэбтэ харахаяа 
оролдойондол нюдэниинь хур- 
садана.

Барилдаанай эхилхэлээр, 
хун зоной дунда боосоон боло- 
жо эхилбэ даа. Шагдар гулваа 
зон соогуур турсэлдэйоор лам- 
хайн хажууда дутэлжэ:

-  Ламхайтан, боосоо хэхэм- 
най гу даа? -  гэбэ.

Та хэн илажа гараха гэнэб- 
та? -  гэжэ ламхай йонирхон 
асууба.

Минин харахада, Тун- 
хэнэй Мормой бухэ бултаниие 
илаха хэбэртэй байна.

- Тэрэ Мормой бухэ гээ- 
шэшни алии бэ даа?

-  Энэл даа, манай бухэ, - 
гээд, Шагдар гулваа Дамбын 
урдайаа хургаараа заана.

«Энэмни яана гээшэб, дэ- 
мырээ гу?! -  гэжэ жэхыдэйээ 
хурэйэн Дамбын саашаа яба- 
шахалаар, тэрээгуур йууйан ла- 
манар энеэлдэжэ, дарья табил- 
дашаба. Эльгэ хатайанайнгаа 
йуулдэ:

-  Энэ йабиихадажа байгаад 
ябашоошые туруулхэ гэнэ гуш 
даа? -  гэжэ Шагдарай урдайаа 
хараад, -  зай, ламанар, 
йайдууд, Тунхэнэй гулваатай 
боосоо хэхэмнай гу даа? -  гэбэ.

-  Холойоо зорюута барил- 
дахаа ерэйэн бухэшуулдэ нюр- 
гаа шоройдуулхагуй манай 
Халзан ламайаа эхилээд, олоо- 
роо байха, -  гэжэ дуганша ла
ма хэлэбэ.

«Тиимэ, тиимэ!» -  гэлдээд,

бэшэниинь зубшоожэ шууя- 
шанад. «Нээрээшье, манай 
Халзан ламые илаха хун эдээ- 
нэй дунда байха аал? Байза, 
Халзанай бухэли унеэнэй туу- 
шэ ургэлоод ябахые хаана ха- 
раа бэлэйбиб?! -  гэжэ хамба 
ламхайн шэбшэжэ йуухада, 
мун Шагдар гулваа бодолго- 
до эзэлэгдэнэ: «Энеэлдэгтыл- 
ши, намда боосоогоо алдаад, 
хожом бу гомдооройт. Манай 
Мормойе илаха хун байха аал!?

Аяар зургаан хунэй даа- 
гаагуй бревно гансаараа йу- 
габшалаад ябашоо бэл эй», -  гэ
жэ Дамбын хусэндэ найданги 
шэбшэнэ.

Тунхэнэй Хоймор нютаг- 
та Гэргэнэй Дамба гээшэ ехэ 
хусэтэй, угытэй хун ажайууйан 
юм. Тэрэниие нютагайхидынь 
Мормой гэжэ нэрлэдэг баййан 
юм гэдэг.

Муноо энэ найрай барил- 
даанда Мормоййоо ондоо хэн 
туруулхэ йэм гэжэ Шагдар хэ- 
дыгээршье боосолдохоор бэ- 
лэн байна.

-  Зай, хэдыгээр боосоо хэ- 
ебди гэнэш? -  гэжэ хамба лам
хай Шагдарай урдайаа хараад 
асууба.

- Танай дуран болог, би 
мянганшье тухэригоор боосол- 
дохоб, -  гэжэ Шагдар ехэ бар- 
дамаар харюусаба. Ламанар 
урда урдайаа харалсажа, анид 
гэлдээд, хамба ламхай шарай- 
гаа хубилган:

-  Тиигэбэл хаанахишье бухэ 
илажа гараг -  хамаагуй, гансал 
шинии Мормой туруу йуури 
эзэлхэгуй гэжэ шамтай табан

зуун тухэригоор боосолдожо 
байнаб, -  гэбэ.

-  Зай, боосолдохо йаа, боо- 
солдоё, би манай Мормой бухэ 
бултаниие диилэхэ гэнэб, 
гээд, Шагдар гулваа убэрйоон 
табан зуун тухэриг гаргажа та- 
биба. Эдэниие шагнажа йууйан 
Ториин Жамсаран гулваа «энэ 
Тунхэнэй тэнэг гулваа юугээ 
ярина гээшэб, баранйаа би- 
шыхан, хабигар хундэ, туров 
суурь эзэлмээр тэнхээн хаанаас 
байхань бэ?! Харин манай Ма- 
рагтай бухые илаха хун бэе бэ- 
лигээрээ харагданагуй», -  гэжэ 
шэбшэйэн бэеэрээ, боосоо хэхэ 
йанаатай Шагдарта дутэлбэ:

-  Хоюулан боосоо хэхэмнай 
гу даа? Тан хэн туруулхэ гэжэ 
йананат?

-  Эндээ байгаарайт, -  гээд, 
Шагдар духэригтэ йууйан 
бухэшуулэй хажууда ошожо, -  
Дамба, хуундэ диилдэхэгуй бэ- 
зэш? Бишни боосоо хэжэ бай
наб, -  гэжэ Дамбын шэхэндэ 
шэбэнэбэ. Дамбын энеэдэйэн 
хурэжэ:

-  Байза, ши минии йалтарта 
мунгэ йайнаар шуугээд аба- 
хаяа йанана гуш даа, шууйэн 
мунгэнэйнгоо хахадыень нам
да угэхэгуй йаашни, зорюута 
нэгэ хундэ унажа угэхэб, -  гэжэ 
зорёон хэлэбэ.

- Угэнгуй яахабиб, туруу- 
лээл йаашни, шууйэн мунгэм- 
най бидогоорой ха юм, -  гэжэ 
ехэ зуун тухэригэй боосоо хэбэд. 
Дамбые туруулхэ гэжэ хунэй 
йанамаар бэшэ байгаа бшуу.

( Тргэпжэпынъ удаадахи дугарта)
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