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Багшанарай августын конференци
Буралсалай шэнэ жэлэй эхиндэ заншалта ёйоороо августын 

хуралдаанай гол хэмжээн -  пленарна зублеен Захааминай соёлой 
ордон соо августын 22-до унгэрбэ.

Эндэ Буряад Уласай 
тулбэриин албанай толгой- 
логшо Б.В. Хмелев, Буряад 
Уласай Арадай Хуралай де- 
путадууд В.Н. Лыгденов, В.В. 
Аюшеев, аймагай депутаду- 
удай соведэй толгойлогшо 
Б.М. Зундуев, аймагай гулваа 
С.В.Гонжитов болон Буряад 
Уласай эрдэм йуралсалай яа- 
манай тулоолэгшэд хабаадаа.

Мунее жэл захааминай баг- 
шанар онсо ондоо маягтай- 
гаар конференци упгэргэбэ. 
Августын 17-до «Оценка об
разовательных результатов», 
«ФГОС как ориентир на каче
ственное образование» гэйэн 
семинар Буряад республикын

хумуужуулгын политикын ин- 
ституудай ахалагша багша Д.Д. 
Семенова, кафедрануудайнь 
толгойлогшо Н.Н. Алексеева, 
Л.А. Гармажапова, Улаан-Удэ 
хотын 14-дэхи гимназиин дэ- 
эдэ мэргэжэлэй категоритай, 
ород хэлэ ба литературын баг
ша С. В. Васильева, Зуун Си- 
бириин гурэнэй технологи ба 
хутэлэлгын институудай до
цент И.А. Алексеева, Буряад 
гурэнэй университедэй багша, 
профессор Э.Н. Елаев гэгшэд 
башанартай Захааминай 1-дэхи 
дунда йургуули соо унгэргоо.

Аймагай гулваа С.В. Гон- 
житов, аймагай эрдэм йурал- 
салай тайагай толгойлогшо

С.Д. Намдакова зублоондэ ха- 
баадагшадые йуралсалай шэнэ 
жэлээр амаршалаад, муноо уе 
саг болотор Буряад Улас дотор 
эрдэм йуралсалай йалбарида 
туйлайан амжалта, шиидхэг- 
дэхэ асуудалнууд тухай мэ- 
дээсэбэ. Пуулэй хэдэн жэлэй 
туршада эрдэм йуралсалай 
шэглэлдэ шэнэ томо хубилал- 
та, йэлгэлтэнууд унгэргэгдэжэ, 
эрдэм йуралсалай байдал ехэ 
йайжаруулагдаа, -  гэжэ тэмдэ- 
глэбэд.

Удэрэй багта аймагай 
йургуулинуудта худэлхэеэ 
ерэйэн залуу багшанарые 
Дутэлуурэй йургуулиин баг- 
шанар амаршалаа. Эдэмнай 
хэд бэ гэхэдэ Аминев Алек
сандр Игоревич, бэе йорилгын 
соелой багша Захааминай 
5-дахи йургуулида, Андрия
нова Гарма Эдуардовна, баг- 
ша-психолог, Дашамолоно- 
ва Ринчин-Ханда Дагбаевна, 
Мархаева Суржана Владими
ровна эхин классай багшанар 
Сахирай интернат йургуулида, 
Базарова Виктория Владими
ровна, англи хэлэнэй багша 
Улэнтын йургуулида, Гомбо- 
ева Алтына Булатовна, био- 
логиин багша Сахирай дунда 
Ьургуулида, Максаров Вале
рий Витальевич, буряад хэлэ 
ба литературын багша ба Не
чаева Александра Дмитри
евна, информатикын ба эхин 
классай багша Холтойоной 
йургуулида заагдабад.
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Буряад Уласай Арадай Ху
рал ай депутадууд В.Н. Лыг- 
денов, В.В. Аюшеев, аймагай 
депутадуудай толгойлогшо 
Б.М. Зундуев, аймагай гулваа- 
гай орлогшо Л.Ц. Санжеева 
бугэдэниие йуралсалай шэнэ 
жэлээр амаршалаад, саашанхи 
ажал хэрэгтэнь амжалтануу- 
дые хусэбэ.

Конференциин тугэсхэлдэ 
багшанар хугжэм зэдэлуулэн, 
гоё йайхан дуу хатар гуй- 
сэдхэжэ, эрхим багшанарые 
халуунаар амаршалаа.

Эрдэм йуралсалай йалба- 
рида шан габъяатайгаар 
ажаллайанай тулее «Оро- 
дой холбоото уласай эр
дэм йуралсалай хундэтэ 
худэлмэрилэгшэ» гэйэн нэрэ 
зэргэдэ Гармаева Цыпэ Цы- 
реновна (Улэгшэн), Базарова 
Марина Николаевна (Утата), 
Цыбикова Нина Нимбуевна 
(Хуртага), Батуева Саяна Ни
колаевна (Закаменск хото) гэг- 
шэд хуртэбэ.

Олон жэлдэ аймагайнгаа 
эрдэм йуралсалай йалбарида 
амжалтатайгаар ажаллажа 
байдаг Базаров Бальжин Да- 
баевич (Закаменск хото), Се
менова Галина Владимировна 
(Закаменск хото), Бандеева 
Ирина Викторовна (Санага), 
Соктоева Сэсэгма Шагдаржа- 
повна (Шара-Азарга), Ида- 
мов Евгений Борисович (Са- 
хирай интернат-йургуули)

гэгшэд Ородой холбоото ула
сай эрдэм йуралсалай яаманай 
Хундэлэлэй тэмдэгуудээр шаг- 
нагдаба.

Байал унинэй аймагайнгаа 
йуртуулинуудта амжалтатайга
ар ажалаа ябуулдаг Бандеева 
Юлия Ринчиновнада (Захаамин 
хото) Ородой холбоото уласай 
эрдэм йуралсалай яаманай Бая- 
рай бэшэг барюулагдаа.

Буряад уласайнгаа засагай 
газарай Хундэлэлэй тэмдэгтэ 
Раднаева Раиса Геннадьевна, 
(Борто), Бадмаева Бэлигма 
Бадмаевна (Сахирай хуугэ- 
дэй сэсэрлиг), Злыгостева Га
лина Никандровна (Михай- 
ловка), Очирова Долгоржап 
Цоктоевна (Закаменск хото) 
гэгшэд хуртэжэ, амаршалгын 
угэнуудтэ баярлаба.

Буряад уласай эр
дэм йуралсалай яаманай 
Хундэлэлэй тэмдэгуудээр 
Ламажапов Владимир Шаг- 
дурович (Дутэлур), Осипчук 
Нина Николаевна (Холтосон), 
Юмжапова Жаргалма Буда- 
Цыреновна (Закаменск хото), 
Гармаева Хажидма Владими
ровна (Ехэ-Сахир), Балдано- 
ва Аюна Будажаповна (Зака
менск хото), Иванова Наталья 
Борисовна (Закаменск хото), 
Дамбаева Маргарита Алексан
дровна Мэлэ, Будаева Жаргал
ма Юрьевна (Утатуй), Будаева 
Ирина Владимировна (Зака
менск хото), Раднаева Альбина

Артуровна (Закаменск хото) 
гэгшэд шагнагдайан байна.

Буряад уласай эрдэм 
йуралсалай яаманай Баярай 
бэшэгууд Зомонова Туяна Ни- 
колаевнада (Санага), Цыдено- 
ва Ольга Борисовнада (Баян- 
гол) барюулагдаба.

Захааминай хуугэдэй 2-дохи 
сэсэрлиг (толгойлогшонь Муру- 
ева Будлана Андреевна) эрдэм- 
йуралсалай эмхи зургаануудай 
дунда унгэрйэн бухэроссиин 
нээмэл мурысоондэ илажа 
гарайан тухай гэршэлйэн ди- 
пломоор шагнагдаа.

Буряад хэлэ ба литературын 
багшанарай дунда унгэрйэн 
«Эрхим багша» гэйэн 1-дэхи 
уласхоорондын мурысоондэ 
хабаадайан гэршэлгэ-тэмдэг 
Улэгшэнэй йургуулиин багша 
Будаева Жаргалма Еомбоев- 
нада барюулагдаа.

«Захаамин аймагай 90 жэлэй 
ойдо» гэйэн ойн баярай медаль- 
нууд багшын ветеран, аймагай 
эрдэм йуралсалай тайагай ве
теран Батуева Ольга Азанга- 
евнада, Мэлын йургуулиин 
багша Еармаев Виктор Еанжи- 
повичта, Холтойоной йургуу
лиин багша Базарова Людмила 
Акрамовнада, боксын ахамад 
тренер-багша Васильев Сергей 
Ивановичта, йур харбалгын 
тренер-багша Хазагаев Шаг- 
дуржап Александровичта, фут- 
болой тренер багша Доржиев 
Петр Жамсаевичта зуулгэгдэбэ.
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НЮТАГАЙ ПОНИН

Лубсановтанай ухибууд шанганууд

Санаар урилдаанай мэдээ- 
жэ hopiiniio Михайловка ню- 
тагай Александр Цырен-До- 
ржиевич Лупсановай гурбан 
ухибууд ачери-биатлоноор 
бухэроссиин мурысеенуудтэ 
шалгаржа, гэртээ бусаба.

Калужска можын Людино- 
во хотодо ачери биатлоноор 
Ород гурэнэй зунай чемпи
онат унгэргэгдее. Хажууга- 
арнь Калужска можын нээмэл 
чемпионат болойон байна.

Аха дуу Баяр болон Зорик- 
то Лубсановууд 7,5 километр 
зайда урилдаанда хоердохи 
болон гурбадахи йууринуудые 
эзэлээ. Эндэ Зорикто мунгэн 
медальда хуртоо. Ой соогуур 
гуйжэ ерээд, homo hapuiaap

харбахадаа, тэрэ 6 дахин ту- 
дажа шадабагуй. Мун Баяр 3 
дахин йарюу харбаба. Тиигэ- 
бэшье хурэл медальда хуртэ- 
жэ шадаа.

- Минин бага хубуун Зо
рикто унинэй Ородой суглу- 
улагдамал командын гэшуун 
юм. Хэдэн жэлэй саада тээ 
спортын мастер боложо ша
даа. Энэ мурысоондэ манай 
аха Баярай спортын мастерай 
норматив дуургэйэндэнь ба- 
яртайб, -  гэжэ Александр Цы- 
рен -  Доржиевич хоорэнэ.

Энэ мурысоонэй удаа Зо
рикто Лупсанов дахин Оро
дой суглуулагдамал коман
дын буридэлдэ оруулагдажа, 
сентябрь соо Нидерландын

Гаага хотодо эмхигдэхэ Евро- 
пын Кубогто хабаадаха эрхэ- 
тэй болобо.

Лупсановтанай ургэмэл 
басаган Юлия Угловская 
Калужска можын нээмэл 
мурысоондэ гурбадахи
йуури эзэлйэн байна. Тэрэ 
эдиршуулэй дунда хабаадаа. 
-  Манай Юля басаган орой- 
доол 17 найатай юм. Муноо 
дээрээ дуй дуршэлынь бага- 
шаг. Гэбэшье ехэшуулэй дун
да Ородой чемпионадта хаба- 
адажа, 30 таран тамиршадай 
дунда 12-дохи йуури эзэлжэ, 
маанадаа баярлуулба, -  Алек
сандр Лупсанов хоорэнэ.

Борис БАЛДАНОВ
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АМАН ЗОХЁОЛ

Арадай дуунууд зэдэлЬээр
Манай аймагай Нурта ню- 

таг тоонтотой Валерий Цы- 
биков нютагтаа дуулагдадаг 
дуунуудые багайаа хойшо 
йонирхожо удэйэн хадаа мунее 
тэдэнээ Ьэргээжэ, заримандань 
вврввшье хаба шадалаараа 
угэнуудые нэмэжэ, согсолбо- 
ри болтов хэблуулээ. «Шулэг 
бэшэдэг хун дууша сэдьхэлтэй 
байдаг» гэжэ дэмы хэлсэдэггуй 
ха.

«Ури хуугэдээ ургэжэ 
Ундэр nahaiaii боложо, 
Сэсэг ногоон дайдадаа 
Сэдьхэн дуулажа ябагты! 
Буряад дуунайнгаа аялга 
Баяртай золтой хододоо 
Хун зонойнгоо дунда 
Хухюутэй дуулажа ябагты!..

Пая болотор Дутэлуур 
нютагта Пама Мундуевич 
Цыренов урдынгаа дуунуу
дые оорын нугалбаритайгаар 
ханхинаса дууладаг баййан 
гэжэ минии туруушын баг- 
ша, Россини габьяата багша, 
Буряад Республикын соёлой 
габьяата худэлмэрилэгшэ, 
«Хундэлэлэй тэмдэг» орденоор 
шагнагдайан, Буряадай туруу 
хунуудэй тоодо оройон Бадма 
Гомбоевна Базарова сагаалжа 
ошоходом хууроод, ушоошье 
ондоо урданай дуунуудые ду
улажа, намайе ехэ баярлуулаа 
бэлэй.

Аялгаа татахадань тэн- 
дэ баййан зон аалин боложо, 
орон дэлхэйн эзэдэй шагнажа 
баййандал болодог гэжэ то- 
дорхойлжо абааб. Энэ удэрые 
ундэр nahai aii болотороо сэдь- 
хэлдээ хадагалан ябахаб. 

Нютагай иайатайшуулай

fits Ь I пй

0врынг00 угэн00Д дээрэ, 
бэлиг сэдьхэлЬээ гарайан 
ёЬотойл нютагайнгаа маягаар 
дуулалдаЬан дуунуудайнь аял
га муноошье найр наадануудай 
болоходо, Сагаалганай ho p  
зэрэ.п ээпйэн Зэдын эрьедэ 
ундэр Дулаанай хормойдо ор- 
шодог нютагтам зэдэлйэн зан- 
даа» -  гэжэ Валерий Дашеевич 
хоорэнэ..

Аман зохёолой дээжэ -  ара
дай дуунууд

Арадай аман зохёолой 
нэгэ йалбари, йалаа болохо 
дуун гээшэ нютаг нютагууд- 
та хун зонойнь абьяас аргаар 
гуйсэдхэгдэжэ, баяр зугааень, 
уйдхартай бодолыень дэнзэл- 
дэг эдитэй. Тиихэдээ олон ню- 
тагуудай хун зоноор (угэ, аял- 
гаараа) олон удаан жэлнуудтэ 
yehoo уедэ хун зоноор (угэ, аял- 
гаараа) олон удаан жэлнуудэ 
yehoo уедэ ама дамжан зэдэл- 
жэ байдаг гун удхатай, онсо 
оорын аялгатай, ёйотойл ара
дай болойоп дуунууд байха.

Тэдэ хадаа манай арадай

аман зохёолой a6ahaap лэ хэрэ- 
глэгдэжэбайдагюроолнуудтэй, 
OHbhoH угэнуудтэй, таабарину- 
удтай ана-мана гуйсэдхэгдэжэ 
байдаг эдитэй шэдитэй гээшэ.

«Шулэг бэшэдэг хун дууша 
сэдьхэлтэй байдаг» гэжэ дэмы 
хэлсэдэггуй ха. Тиихэдээ ду- 
унда дуратай хун шулэгшэн 
байха ёйотой болоно. Хун зо
ной гуйсэдхэдэг дуунууд анхан 
ёйоороо байха зэргэтэй. Юуб 
гэхэдэ, дуунай угэнууд аялга- 
даа тааралдайан сохилтотой 
байдаг, энээнииень ритм гэ- 
нэбди. Аялга, дуун, хугжэмэй 
зохёол ту, али уран шулэг 
гэхэ мэтэ ритмикын аргаар лэ 
юрын хэлэлгэйээ илгарна ха 
юм. Арадай дуунууд гол тулэб 
2-3 бадагтай байдаг.

Yш эрЬэп зуун жэлэймнай 
хоёрдохи хахадта бэшэгдэйэн 
дуунууд олонхидоол 3-4 бадаг
тай, ушоо тиигээд дабталгын 
бадагтай байдаг ха юм. Иимэ 
дуунууд ходорхой ульгам аял
га байгуулгаараа оборхон 
байбал, йайхан хоолойтой ду- 
ушадташье, шагнажа баййан 
зондошье йонигуй, залхуутай 
болошодог ха юм.

Муноо сагта, манай 
турэлхиин аялга дуунуудай хо- 
мороор бэшэгдэжэ байха уедэ, 
нютаг нютагуудта дуулагда- 
жа байдаг анханай дуунуу
дай угэнууд олоной Ьопирхол 
ургэхэл байна. 'Гиимэйээ уран 
Ьайхапда дуратай Валерий 
Цыбиковэй нютагайнгаа ур- 
дын дуунуудые буулгажа, 
Ьэргээп хэблуулжэ байхань 
ехэл магтамаар байна.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
манай корр.
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АЛЕКСАНДРА ЦЫДЕНОВА

Эхилэн бэшэгшэ бухэн еер 
вврынгвв mo m  , эжы аба ту- 
хайгаа гансал вврынгвв вйл- 
гвсввр, бодвловр вврын внсв
угэнуудээр бэшэхээ вролдодвг, 
Александра байал вврын внсв 
мэдэрэл, внсв шарайгаа хару- 
улха гэжэ оролдоо.

«Хурэхэб даа» гэйэн шулэг 
еерын йонин бодолтой. 
«Сайан» гэжэ шулэг соогоо 
сайанай орохые еерынхеэрээ 
унэншэмеер харуулаа гэжэ 
йананаб.

Ажабайдалдамнай ямар 
йонин, шухала ушарнууд бо- 
лоноб, йонирхолыень юун та- 
танаб, тэдэниие шулэг соогоо 
харуулхые оролдоно.

Эхилжэ бэшэжэ баййан за- 
луу хунэй шулэгуудтэ хамта 
дээрэнь йайн сэгнэлтэ угэмоор.

Саашадаа олон янзын 
сэдэбоодээр йонирхожо, хэ- 
лэн дээрээ худэлжэ, ушоо уян 
нугархай баянаар бэшэхыень 
хусэе.

сэсэгхэн
Зунай сагай шэмэгхэн 
Арюун талын сэсэгхэн. 
Хоншуу хангалайнь унэр 
Худое талаар сорьёно. 
Пэрюун йалхинай йэбшээндэ 
Залаа дэльбэнь найгана. 
Пурмэн харахан нюдэндэм

Согтой ёохор хатарна.
Худое талым сэсэгхэн 
Дулаахан туяада нэнгэнэ. 
Хура бороодо сохюулан, 
Сэгээхэн агаарта йэргэнэ.
Y п и  буриин сэсэгууд 
Сарюухан талада сэнгэнэ,
Y пгэтэ энэ дэлхэйе
Аза жаргалаар бадаруулна.

АБА ЭЖЫГЭЭ 
МАГТАНАБ

Бууралхан сэлгеэн Санагадаа 
Буусахан тоонто нютагтаа 
Буян хэшэгээ дэлгэйэн 
Бууралхан аба эжыдээ -  
Сэлмэг уян сэдьхэлйээ 
Сэнгуу дуугаа бэлэглэнэб. 
Эдир залуу найандаа 
Элдин тоонто дайдадаа 
Аба эжын хэшэгээр 
Аза жаргалтай ябайандаа -  
Сагаан уян сэдьхэлйээ 
Сарюун дуугаа баринаб. 
Дуулим хонгор нютагтаа 
Дулаан гуламтаа бадаруулйан 
Буянтай аба эжыгээ 
Баярай угэнуудээр магтанаб -  
Уян зоолэн сэдьхэлйээ 
Ирагуу дуугаа бэлэглэнэб.

ЗАХААМИН НЮТАГНИ

^ ^ ^

Дуулим аажам дайдадам 
Дууша шубууд жэргэнэ. 
Хульбы баян таладам 
Хухы шубуун донгодоно.

^ ^ ^

Сэсэг набша дэлгэйэн 
Сэнгуу тала нэмжынэ.
Хунгэн йэбшээ йалхин 
Хадын модо найгуулна.

 ̂  ̂ ^
Сэлмэг аажам углоогуур 
Сэнхир тэнгэри арюухан.

Сэбэр элшэеэ сасайан 
Сарюун наран арюухан.

^ ^ ^

Парьдаг ундэр уулануудтай 
Пангизай, арсаар элбэг 
Пайхан минии тоонто 
Паншаг буурал Захаамин.

^ ^ ^

Угаа йонин домогтой 
Уран Душэ уулайаань 
Ульгам эршээ абайан 
Угаа хурдан Зэдын гол.

 ̂  ̂ ^
Пайхан даа, сэлгеэ

Захаамин
Парьдаг уула, сэсэгтэ тала. 
Булжамуур шубуухайн аялга 
Бууса тоонтым хугжэм.

ХУРЭХЭБ ДАА
Сэбэр тунгалаг уйатай 
Сагаан буурал далайн 
Адагйаа эхин хурэтэр 
Ажаглан харанаб карта

дээрэ.

Баян сагаан Байгалнай 
Дэлхэй дээрэ суутай юм.
Томо болоод заатагуй 
Буурал далайда хурэхэб даа.

CAhAH
Углоогуур эртэ сонходоо 
Ундын ошожо харахадам, 
Хубэн сагаахан сайан 
Хушан байна дайдыем.

Алтаар толорйон таламни 
Хонин хунжэл хэдэрээ. 
Хабтагай Санага нютагтам 
Аалин байдал узэгдоо.

Санжай-Ханда ДАРМАЕВА, 
аймагай «Уран Душэ» 
литературна нэгэдэлэй 

хутэлбэрилэгшэ, Буряад Уласай 
уран эохёолшодой гэшуун
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НИКОЛАЙ ШАБАЕВ

Ошохол губди даа барандаа орон 
хангай Захааминдаа!

Улаан-Удэдэ ажайуудаг За- 
хааминай аймагйаа гарбалтан 
сугларжа, дээрэ хэлэгдэйэн 
угэнуудээр эхилйэн удэшые 
ургэлжэ ехэ удхатай удэшэ 
унгэргее.

Алтая ехэ дэлхэйн 
Арюун ундэр хоймор 
Тэнгэриин мянган 
дархашуулай 
Туухымнай зонхилжо, 
Туурээн дабпшжа байдаг 
Ундэр ехэ хайрхамнай -  
Уран-Душэ ууламнай! 
OuiohoH аянаймнай

адагта,
ОроИон аянаймнай

эхиндэ
Х\анаа Ьаруул,

заяа тэгшэ,
ХХайхан сэбэр

Манаашамнай 
Ури, ухибуудэйнгээ

ябахада
Уреэлээрээ удэшэжэ,

угтажа, 
Угсэжэ ерэЬэн айлшадые 
Уреэлээрээ угтажа,

удэшэжэ,
Ургэжэ Ьуудаг 
Ундэр Баабаймнай!

Аймагнай йайхан. Ай- 
магнай ундэр. Буряадайнгаа 
ундэр буланда ажайуудаг ма- 
най Захааминайхид нарандаа 
дутэ, тиимэйээ ухаатай йонор, 
заншалаа мэдэхэ, ури бэе- 
дээ, ундэр найатандаа, аянай 
хунуудтэ, айлшадтаа энхэр- 
гэн.

Буряад оронойнгоо ниис- 
лэл Улаан-Удэдэ ажайуудаг 
ундэр сэдьхэлтэй, ундэр бо-

долтой Захаамин хангаййаа 
гарбалтан сугларжа, дээрэ 
хэлэгдэйэн угэнуудээр эхилйэн 
удэшые дуурэн аялга дуун, хуг- 
жэм наяраа. Ушар юуб гэхэдэ, 
аймагнай анхан тогтойонйоо 
хойшо унгэрйэн алдарта 90 
ойнгоо баяр энэ зундаа тэмдэ- 
глэжэ, арад зоноо сэнгуулжэ 
найр наадаяа зарлаа гээшэ. 
Тиигээд лэ энэ тоглолтом- 
най нигуулэсхы зорилготой 
тоглолто гэжэ эмхидхэгдэн- 
хэй, зоной тайалбари абажа 
оруулйан мунгэн барандаа 
аймагай ойн баярай жасада 
ошохо гэйэн удхатай уйлэ хэ- 
рэг болобо.

Энэ ехэ хэмжээ ябуулгые 
«Хадата Захаамин -  XXI зуун 
жэл» гэйэн нютаг зоной эблэл 
заншалта ёйоороо эмхидхэ- 
жэ, энээн тухайгаа эблэлэй 
туруулэгшэ Виталий Лыгде- 
нов элирхэйлэн, Захааминйаа 
тусгаар хурэжэ ерэйэн айма
гай захиргаанай тулоолэгшэд

толгойлогшын орлогшо Люд
мила Санжеева, зубшэлэгшэ 
Борис Молосоев, соёлой 
тайагые даагша Денис Гарма- 
ев гэгшэд угэ абажа нээгээ.

Муноо Захааминай айма
гай туухые уудалан йагад до- 
могыень йэхэжэ узэе. Зэдэ 
голой тэн багйаа эхиндэнь 
хурэтэр хоёр хажуугаарнь ой 
модоор бурхоогдэнхэй ундэр 
уула хадануудтай, талмай тала 
багатайшагхан нютаг гээшэ. 
Аймагай гол йалбари худое 
ажахы. Гэбэшье 1990-ээд ону- 
удай йандарал болотор воль
фрам, молибден абадаг Со- 
юзна хэмжээнэй мантан томо 
комбинат (Зэдын вольфрамо- 
молибденовэ комбинат) айма
гай ажахын гол йуури эзэлйэн 
баййан юм.

Дэлхэйн хоёрдохи ехэ 
дайнда СССР гурэнэй бухы 
танкнуудай дурбэнэй нэгэ ху- 
бинь энэл вольфрам хуягтай 
баййан гэжэ баримта бии. 
Худое ажахын аймагай дээдэ 
ажахынууд мяхалиг уултэрэй 
мал усхэбэрилдэг, экологиче- 
ска тон сэбэр бэлшээри, тэжэ- 
эл дээрэ удэйэн малай мяха- 
най шанарынь онсо илгардаг 
байха юм. Манай аймаг ашаг- 
та малтамалнуудаар тон баян. 
Вольфрам, молибден, алтан, 
нефрит, нуурйэн болон бусад 
барилгада хэрэглэхэ малта- 
малнууд бии.

Ушоо тиихэдэ ой модоороо 
баямди, гол тулэб шэнэйэн, 
хуша, хуйан, хасуури, уля- 
ангир болон бусад ургадаг. 
Хаданууд ундэр, эрид, харгы 
хушэр, холо, тиихэдэ шэнэйэн
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модоной уйлэдбэридэ багаар 
хэрэглэгдэдэг тула аймагта 
модо уйлэдбэрилгэ тиимэ ехэ 
хугжэнги бэшэ юм. Хушын 
йамар элбэг, тэрэниие су- 
глуулжа тушааха худэлмэри 
ургэнеер ябуулагдадаг.

Аймаг дайдаарнай ажа- 
байдал, йуудалай эхи табийан 
алдарта элинсэг хулинсагуу- 
даа нэрлэбэл: 1640-1690 ону- 
удай уеэр Захааминай хонго- 
одорнуудай элинсэг таабай 
Хан Хонгоодор йамгантаяа 
Монголйоо Тунхэндэ ерээд, 
йуулдэнь, 1670-аад онуудта, 
Далахай ошойон. Аша ури- 
нэрынь Далахай, Ёнгорбой, 
Шара-Азарга тосхонуудые 
байгуулЬап туухэтэй.

Сэсэн Таарасхай. Энэ хун 
Захааминай аштараг-хон- 
гоодорнуудай элинсэг таа
бай гээшэ, 1730-аад онуудта 
Тунхэн1юе Санагада хилын 
харуулда ерэйэн. 1700-1750- 
яад онуудай уеэр ерэйэн Заха
аминай хурхууд зоной элинсэ- 
гууд -  Мунхэ таабай Гэнжэгэн 
тээбии хоёр байгаа. Эдэ хоёр 
Тунхэн1ю0 Нурта нютагта 
хилын харуулда ерэйэн. Аша 
уринэрынь Нурта, Хужар, 
Дутэлуур, Борто тосхонуудые 
байгуулйан байха.

Захааминай аймаг респу- 
бликын аймагууд соо эгээл 
олон буряадуудтай аймаг гээд 
тоологдодог. Зэдын комби
нат барилгада ородуудйаа, 
нютагай буряадуудЬаа гадна 
немецууд, татарнууд, укра- 
ин, белорус яЬатад, хитаду- 
уд олоор хабаадайан, олон 
ондоо яйатанай эбтэй эетэй 
ажайуудаг дайда юм.

Бури XI-XIV зуун 
жэлнуудэй уедэ энэ дайдаар 
туурэг, монгол булэгуудэй 
ажаЬууЬап баримтанууд бии 
гээд эрдэмтэд тоолодог. 1727 
ондо ород-монгол хилэ та-

тагдахада харуулда хабааду- 
улагдажа. Алайрай голйоо, 
ТунхэнБоо буряадууд олоороо 
ерэйэн, тиигэжэ Захааминай 
муноо уеын буряадуудай эхи 
ундэйэн тэндэйээ гээд тоолог
додог.

Тэрэл 1700-1750 онуу
дай уедэ Захааминай зарим 
хурхууд зоной элинсэг таа- 
байнар боложо Гохин Хоон- 
до Шахай Улуун хоёр ерэйэн 
гэдэг. Эдэнэр Тунхэнэй Та- 
билта, Улаан-Шулуун гэжэ 
газарнуудйаа Ехэ-Сахирта 
хилын харуулда срэЬэп. Аша 
уринэрынь Ехэ-Сахир, Са- 
хир, Хасууртай тосхонуудые 
байгуулйан гэдэг.

Захааминай тэртэ угтанай 
элинсэг Бажагадай таабай 
Дурбэд тээбии хоёр. 1680-яад 
онуудта Монголйоо Тунхэндэ 
срэЬэп, Ьуулдэиь тэрэнэй аша 
хубууд ТунхэнБоо Захаами
най Дархинта, Сагаан-Морин 
нютагуудта ерэйэн. Эдэнэрэй 
аша уринэр Дархинта, Мэлэ, 
Баян-Еол, Зэмхэ тосхонуудые 
байгуулйан юм байгаа.

Тэрэл уеэр Захааминай 
hoiiho угтанай элинсэг Мина- 
ахай таабай Хуртага нютаг
та ажайуугаа. Тэрэнэй аша 
уринэрынь Хуртага, Бургэ, 
Хамни, Улэгшэн тосхонуудые 
байгуулйан туухэтэй.

Захааминай шошоологуу- 
дай элинсэг Онгорёон Абхай 
хоёр таабайнар, 1730-аад ону- 
удаар ТунхэнБоо Санагада 
хилын харуулда ерэйэн, аша 
уринэрынь Санага тосхониие 
байгуулйан гэдэг.

Захааминай соохэрнуудэй 
элинсэг Шажам Соохэр та
абай, тэрэл 1700-аад онууд
та Утаата болон Далахай 
нютагуудта ажайуугаа, аша 
уринэрынь Утаата, Далахай 
тосхонуудые баГп уулЬап юм.

1680-1730 онуудай уеэр За

хааминай, уляаба зоной элин
сэг Марта таабай хубуудтэеэ 
ТунхэнБоо Сагаан-Морин 
нютаг ерэжэ, энэ тосхониие 
бай гуулhan гэжэ баримта бии 
юм байна.

1650-1700 онуудай уеэр 
Захааминай сартуул зоной 
элинсэг Ухин тайшаа гэдэг 
Монголйоо Зэдэ нютаг ерээд, 
тэрэнэй аша хубууд Зэдэйээ 
Захааминай Сээжэ, Санага 
нютагуудта хилын харуулда 
ошожо hyypimahaH юм ха.

Г раждан дайнай уеын 
хушоонууд, хуурнууд Захаа- 
минда бии юм. Щетинкинэй 
отрядай штабай байрлаЬап 
гэр, улаантанай V-хи армиин 
сэрэгшэдэй хуурнууд байдаг.

Ундэр буурал хадын хор- 
мой, тайгаар, ургэн хутэл, 
улзы дуулим дайдаар унгын 
сэсэг, хухын дуугаар дуудаад, 
ульгэр мэтэ йайхан юм даа 
Захаамин. Буурал хангай За- 
хаамин бултанаймнай улгыл 
даа. Урай холын туухэтэй 
ууган турэл нютагаймнай 
ундэрнууд: Адхата, Алтан-Су- 
барган, Ара-Хангай, Аршаан- 
Баабай, Аята, Баатар-Хаан, 
Баруун-Хуртага, Ёнгорбой, 
Обоото, Ехэ-Обоо, Буурал-Ба- 
абай, Тудхалта, Улаан-Хада, 
Улзытэ, Уран-Душэ, Улэнтэ, 
Ундэрэй-Таабай, Хаан-Уула, 
Хонто, Хатан-Уула, Хуухэн- 
Бумбэй, Хэлтэгэй-Таабай, 
Хэртын-Тээбии, Хэсэрын-Тэ- 
эбии, Шулуута, Юугтын-Та- 
абай Тээбии хоёр, Хуштын- 
Тээбии, Хайсагар-Таабай, 
Саб-Уула, Хайрхан-Таабай 
болон бусад ундэр Ьуудалтай 
обоо, ууланууд аймагай арад 
зониие аршалжа, манажа бай
даг юм.

Майлын хаяа хуреэлээд, 
аймаг зоной хоймор, мэргэн 
угаа дамжуулаад, зоной мунхэ 
найдал Захааминдаа холын
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хушэр аян замЬаа ходол шам- 
дан яарагша, хангай дайдаар, 
тайгаараа холшор xahaa дуу- 
лагша, эхэ, эсэгын мундэлйэн 
эгээл сэнтэйхэн нютагнай, за
май холые зорийон Зэдэ го- 
лойнгоо эрьедэ урин налгай- 
хан зангаараа угтан, хулеэн 
байгаарай.

Аба, эжын гуламта ан- 
гаараа баян хангаймнай, 
йарьдагуудай хормойдо 
оршойон йайхан дайда Заха- 
амин. Аба эжымнай улгыхэн 
гуламтаар ангир шубуунай 
аялгаар сууряатаад, алишье 
сагта дулаахан йанагдаал 
арюухан агаартай тоонтом- 
най -  Захаамин.

Хундэтэ нухэд, хадата 
Захааминйаа гарбалтай ню- 
тагайхид, Улаан-Удэ хотодо 
байдаг Захааминайхидай эблэ- 
лэй зугйее турэл аймагайнгаа 
тогтойоор 90 жэлэй ойн бая- 
раар амаршалаад, элуур энхэ, 
йэргэг йонор, хунгэн солбон, 
хугтэй хухюутэй байхыетнай 
хусэнэб!

Буряадай дуу хугжэмэй 
байшанда (филармони)
унгэрйэн нигуулэсхы удха- 
тай ехэ тоглолтодо гансашье 
Захааминйаа гарбалтан хаба- 
адаа бэшэ. Эндэ йайн дураа- 
раа ерэжэ тоодо оролсойон 
дуушад болон зужэгшэдтэ 
эмхидхэлшэдэй зугйее халуун 
баяр мэдуулэн нэрлэебди:

Худее ажахын ехэ 
йургуулиин байшан, Шара- 
Азарга тосхоной Амгалан 
Данзанов, «Лаккитон» булгэм, 
«Байгал» театрай дуушан 
Оюна Баирова (Хамни), Дон- 
док Тулонов (Михайловка), 
Аюр Юсудуров (Улэгшэн), 
П.И. Чайковскийн нэрэмжэтэ 
йургуулиин оюутад, Шэнэхэ- 
эн нютагай Галсаннимын Ган- 
диг, залуу хугжэмшэн -  дуу
шан Лудуб Очиров, Нуртын

зайн галай мэргэжэлтэн Мун- 
хэ Дымбрылов, Дина Дым- 
пилова, багшанарай дунда 
мэргэжэлэй йургуулиин оюу- 
тан (Утаата), шудэнэй эмшэн 
Буянта Дымбрылов (Нурта), 
эстрадын дуушад Эржена Сан- 
жиева (Дутэлуур), Булад Бад
маев (Мэлэ), Ирина Шагдуро- 
ва (Дутэлуур), КВН нааданйаа 
хэйэг Улэгшэнэй Валерий Гу
ляев харуулаа. Энээнйээ гад- 
на «Байкальские звёздочки» 
ансамблиин хатарнууд болон 
циркын наадан тоглолтын шэ- 
мэг болоо.

Ушее тиихэдэ дуу хатарай 
«Байгал» театрай артистнар 
Алдар Дашиев (Зэдэ), Жаргал 
Бадмаев (Хэжэнгэ-Захаамин), 
Балданцэрэнгий Баттувшин 
(Монгол орон), Буряад теа
трай зужэгшэн Олег Бабуев 
(Захаамин), Оперын театрай 
дуушад Доржо Шагдуров 
(Захаамин), Михаил Пиро
гов (Тунхэн) хабаадалсажа, 
нигуулэсхы сэдьхэлэй энэ то- 
глолтые узэмжэтэй йайхан 
болгоо гэхэ хэрэгтэй.

Энэ тоглолтые бурид- 
хэн зонхилжо тайзан дээрэ 
табийан зон гэхэдэ Баатар 
Санданов, Баярма Ламаева, 
Ирина Шагдурова, Доржо 
Шагдуров гэгшэд болоно.

Энэ удэшэ Жаргал Бад- 
маевай нютагтаа йанаагаа 
зобожо, йэргээхэ найда- 
лаа элирхэйлйэн удхатай 
дуулайан дуунай угэнуудээр 
энэ бэшэлгэеэ дуургэе даа.

Угэнуудэй хойнойоо дуун 
шагнахын тухайтай табигда- 
ба.

ГАЙХАЛТАЙ 
ЙАЙХАН НЮТАГНИ

Y пдыйэп, тэнжэйэн
нютагни

Yглоопэй шуудэртэй
эмнилсээд,

Намайгаа угтабал,
йайхан даа, 

Нааршаагаад, йэгшэнхэй 
байнаб даа.

Нааршаагаад, йэгшэнхэй 
байнаб даа, 

Наадайан, заахандаа,
нютагтаа.

Абынгаа йургаалаар
ундыгееб, 

Абынгаал алтанхан
йургаалаар...

Гайхалтай йайхан
нютагни,

Гамтайхан сэдьхэжэ
ябааб даа.

Залуугайм гулмэрхэн
хайада

Заайан юм замыем
намхандаа.

Заайан юм замыем
намхандаа 

Заахандаа наадайан
нютагни.

Эжынгээ йургаалаар
ундыгееб, 

Эжынгээл эрдэни
йургаалаар...

Ондоохон шарайтайл,
хайшааб даа, 

Ойлгохынш аргагуйл
нютагни... 

Намаалан задархал
байхаш даа -  

Найдамаар худэрхэн
хубуутэйш.

Найдамаар худэрхэн
хубуутэйш, 

Наадайан заахандаа
нютагни.

Y бгэдэй йургаалаар
ундыгееб. 

Убгэдэйл гунзэгы
йургаалаар... 

Абынгаал алтанхан
йургаалаар...
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ВЛАДИМИРХАЛХУЕВ

Санагада болоИон 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.

( Тргэяжэп)

Нэгэ хэдэн хубуудэй барил- 
дажа, бэе бэеэ хаялдайанай 
йуулээр, Дамба Халзан лама 
хоёрто жээрэб тудажа, ээлжээ- 
ниинь болобо.

-  Манай барилдааша Хал
зан бухэ бахана шэнги бата 
бухэ байха даа, -  гэжэ ламанар 
хухилдэн, гэсхы дуганша хоёр 
Халзан ламын hyra доройоо 
дунгэн, барилдаанда бодхобо.

Манай хубуун баабгай 
шэнги байха даа, -  гээд, Ми- 
хуулха Дамбаяа барилдаанда 

бодхоохо зуураа, шэхэн- 
дэнь юушьеб даа шэбэд гэбэ.

Мургэлдэхэеэ баййан буха 
мэтэ тонгойшоод, уухилжа 
баййан Халзан лама

Дамбын дутэ ошохолоор, 
гэнтэ тархяараа эльгэ руунь 
мургеед, тахимыень сохибо.

Иигэжэ мэхэлуулхэб гэжэ 
йанаагуй Дамба гэдэргээ 
будэреед, шууд унамсаараа, 

Халзан ламын хоёр 
багалсагйаа барижа абашаба. 
Таталдаад, тэржылдээд ерэ- 
хэлээрээ, Дамбын хулдэ хаха

зурагдаад лэ, Халзан лама га- 
зарта пид гэшэбэ даа. Зоной 
хашхаралдаан, оохирэлдоон 
шэхэ дулиирмоор дэйэлээд, 
духэригэй саана байban Сам- 
буу ламын Ьайхап Янжима:

-  Оо, ухайш даа, -  гэжэ гуй- 
жэ ошон, Дамбын халаадые 
абажа, хэдэруулэн байба. Тэрэ 
зуура хун зоной нюдэд хуу 
Янжима руу буушана. «Энэ 
Самбуу ламын Ьамгап яаса- 
гаана гээшэб, маанадые бо- 
осоогоо алдаг гэжэ хухинэ 
гу?!» -  гэжэ ламанар Янжимада 
зэбоорхэнэд. «Байза даа, энэ 
Тунхэнэй шурдэгэрые таЬа нэ- 
шэхэ хубууд байнгуй яаха Ьэм», 
-  гэжэ хоролхон хараалданад.

Барилдаан ургэлжэлЬоор 
байба. Дамбын хэды дахин 
бодожо, шамбай шиираг 
хубуудые шэд эс )i ээЬэнэпнь
Ьуулдэ, туроо Ьууриин дабал- 
даан болохо болобо.

Энэ дабалдаанда Сэлэнгын 
Шоодон барилдааша, Ториин 
Марагтай бухэ, Дамба гурбан 
улэбэ. Санагын ноёд, Ьайдууд, 
ламанар Гамбал гулваа хам- 
ба ламхай хоёр туроотэй

духэригэй дунда орожо, ла- 
маяа туроо Ьууриин дабалдаан
да дахин барилдуулха гэжэ 
шууяа татабад. «ТуригдэЬэн 
хойноо, дахин юундэ барил- 
даха юм?» -  гэжэ Сэлэнгэ, То
риин Ьайшуул хэдышье арсал- 
даа haa, хамба ламхайн урда 
юугээр орохо йэм даа, Халзан 
лама хабаадалсаха болобо.

Сэлэнгын Шоодон барил
дааша Дамба хоёр барилдаха 
болобо. Энэ Сэлэнгын барил
дааша уг нэрэнь Ваандалай 
Стаарса гэжэ нэрэтэй юм, шоб- 
хо толгойтой, шабдаг бэетэй, 
ехэ габшагайгаар барилдадаг 
хадань «Шоодон» гэжэ хунууд 
нэрлээ юм.

- Манай барилдааша хэр- 
мэн шэнги габшагай байхадаа, 
Сэлэнгэ, Агаар алдар солоёо 
гарайан юм, -  гээд, Баваасан 
гулваа Шоодон барилдаашаяа 
бодхообо.

- Манай хубуун таряалан, 
сабшалан дээгуурээ солоёо 
гарайан хун даа, -  гэжэ Ми- 
хуулха зорюута дуугараад, 
Дамбаяа бодхобо.

Шоодон унэхоороошье ехэ 
габшагай байба, гэнтэ шо- 
догод гээд лэ Дамбын хулые 
гоходоод, сохёод, юрэдоо ба- 
ригдажа угэнэгуй. «Иигэжэ 
байЬаар оЬол алдажа унашана 
губ», -  гэжэ Дамба гартаал ба
рижа абахаяа оролдоно. Baha 
нэгэ шодогод гээд гоходохо 
зуурань, багалсаг дзэрэйзэнь 
барийаар, гэнтэ тархяа hyra 
доогуурнь шэхэхэтэйгээ хамта 
ээм дээгуурээ шэдэбэ. УрооЬэн 
гараараа аЬалдаЬаар бууЬан 
Шоодон газарта унангуй, хул 
дээрээ тогтошобо. Тээлмэр- 
дэн байхадань, дахяад барижа,



10 нюур «Ажалай туг» 2017 оной августын 11

тархяарнь газар мургуулээд, 
ууса руунь убдэгеерее сохижо 
мухарюулба. Тэрэ зуура тугаа- 
рай бэеэ зэйээд hyyhaH Халзан 
лама гэнтэ ошожо, тургэ гу- 
талайнгаа хоншоороор Дам- 
бын булшан руу удьхэлеед, 
хойнойоонь хам тэбэрижэ, 
нэшэхэ йанаатай агаарта 
ургеедхибэ.

Иигэжэ муухайсар оро- 
хо гэжэ мэдээгуй Дам
ба шууд унамсаараа тог- 
тожо, бэеэ тэбэрюулйэн 
гарнуудые хоёр тээшэнь за- 
лажа мултарйаар: «Шамайе 
дахяад бодохогуйгеершни га
зар нэшэхэб», -  гэжэ уурлаад, 
Халзан ламын адхаал дээрэйээ 
шеерэн барижа, хулыень га- 
зарта хургэнгуй, хин агаарта 
ургеед, ташаалан гэхэдэнь, 
Халзан лама амаараа шорой 
умхэн унаба.

Мэнэ мэнэ Ьуулга йабаар 
адхахаяа уулэтэшоод баййан 
тэнгэри мэтэ шарайгаа барыл- 
дашоод йууйан ламанар халат 
хухы болон шууяа татажа оро- 
бод.

Тиигэйээр шууяан нэгэ бага 
замхажа, Ториин Жамсаран 
гулваа Марагтай бухэеэ бодхо- 
бо. Энэ бухын уг нэрэнь Цэдэ- 
нэй Бообэй гээшэ. Торидо хэзээ 
урда сагта Марагтай баатар 
баййан юм ха, тэрэ баатар га- 
заагаа ухэрэй зэргэ эльгэн хара 
шулуу асараад, уур хираанаар 
бодожо, тэрэ шулуугаа хэдэн 
дахин ургэйэн бэеэрээ, оодэнь 
шэдээд, унажа ерэхэдэнь, газар- 
та хургэнгуй, альган дээрээ тог- 
тоодог баййан ха юм. Марагтай 
баатарай naha барайанйаа хой- 
шо тэрэ шулууниинь хэдэн зуун 
жэлдэ байрайаа худэлэнгуй 
хэбтэхэдээ, хахадсаа газар 
руу орошойон байгаа. Замай 
хунууд хажуугаарнь гараха- 
даа, «Марагтайн шулуун» гэжэ 
мунгэ ту, али тамхи, таряа та-

бижа, ушоо архитай haa, архяа 
дуйаадаг баййан юм ха. Нэгэ- 
тэ Цэдэнэй Бообэй тэрэ шулуу 
газарйаа йугнэ татажа гаргаад, 
харгы дээрэ абаашажа хаяйан 
байгаа. Тоопйээ хойшо хун зон 
«Марагтай баатарнай дахяад 
энэ нютагта туров, -  гэлсэжэ, 
Цэдэнэй Бообэйе Марагтай 
бухэ гэжэ нэрлэдэг болойон 
юм.

Энэ муноо барилдаанда 
Марагтай бухэйоо ондоо хэн 
туроолхэ йэм гэжэ пайдаЬап 
Жамсаран гулваа Шагдар гул- 
ваатай гурбан зуун тухэригоор 
боосоо хэйэпдээ 6aha hanaai aa 
зобоно. Дамба Марагтай хоёр 
бэе бэеэ маряалсана, гэшхэ- 
сэ бухэноо нарилна. Мараг
тай бухын адар томе бэе Toho 
турхийэп мэтэ хурин хараар 
гэлигэнэнэ. Дамбын хусэлжэ 
бэеэ шангадхахадань, шурбэйэ 
шапдааЬапиипь тэржыжэ, эндэ 
тэндээ болсоруу-солсоруу бул- 
хайжа тарана. Хоёр бухэшуул 
хам оролсоод, тэржылдэшэбэ. 
Дамба угзар угзарйаар баруун 
ташаан дээрээ ашаад, Марагтай 
бухые дороо дараба. «Тунхэнэй 
бухэ илаба!» -  гэлдээд, 6aha 
хашхаралдаан, оохирэлдоон 
дэйэлшэбэ. Тэрэ уедэ духэригэй 
саагуур баййап хунууд:

-  Оо, заан бухэ морилшо- 
бо, харгы гаргагты, саашаа 
байгты! -  гэжэ хашхаралдажа 
оробо. Ноёд йайдууд, лама
нар, хамба ламхай туруутэй 
заан бухые угтажа абаба. Ху- 
барагууд заан бухын hoxop 
эжые noBoocxohoo ургэжэ 
буулгаад, духэригтэ оруулжа 
йуулгана. Энэ заан бухын эжы 
hoxop аад, удаган баййан юм, 
хубуунэйнгээ найрта барил- 
дахаа ошойон газартань лэ 
дахалдаад ябалсадаг баййап 
юм ха. Хунэй hyp дарама 
адар томо бэетэй заан бухэ 
духэригэй дунда орожо:

-  Аль нутагын бух булисан 
вэ, тууниг утэр авчарна уу наа- 
чань, -  гэжэ муяархан байба.

Найрйаа хожомдожо 
ерэйэн хойноо хэнтэй барилда- 
хаяа йанаабта? -  гэжэ Михуул- 
ха дуугарба.

Уряалаар ерэйэн заан 
бухын урма дурыень хухал- 
жа болохогуй, Тунхэнэй 
бухэттэй барилдахаяа арсаа 
йаа, илагдайан тоотой болохо, 
-гэжэ хамба ламхайн хэлэхэдэ, 
бэшэ олон зон «зуб, зуб» гэжэ 
хашхаралдана.

- Зай тиигэбэл, заан бухэ 
манай бухын хаяйап барил- 
даашадаар барилдаг, тиигээ 
болболнь манай бухэ барил- 
даха, -  гэжэ Михуулхын хэлэ
хэдэ, боосоогоо алдажархёод, 
уур сухалдаа дэлбэрхэеэ ну- 
тышоод hyyhaH хамба ламхай 
Михуулхын урдайаа нюдоо 
хурсадуулан, йуурийаан бодо
жо:

Ямар тиимэ ёйо байхаб. 
Заан бухые ушоо бэшэ амита- 
наар носолдог гэбэ туш?

Тиигэбэл заан бухэ бара
нине илайан тоотой болоно, 
бидэ боосоогоо алдаагуйбди! -  
гэжэ хашхарба.

-  Тиихэдээ шангай мунгые 
заан бухэдэ угэхэ болоно ту? -  
гэжэ гэсхы лама лаблана. Энэ 
уедэ духэригэй саана баййан 
Дамба сухалаа хурэйэндоо, 
«энээндэ унаашье йаа, 
ухэхэгуйб», -  гэжэ оортоо дуу- 
гараад, турисэлдэжэ баййан 
зониие, иишэ тиишэнь тулхижэ 
упагаайаар, духэригэй дунда 
хурдаар оробо.

Алин бэ уноохи заан 
бухэтнай? Тэнгэриин тээхэр, 
газарай габал болоо йэн ту, 
заан бухэтэйнь хамба лама- 
тайнь газар нэшэхэм, -  гэжэ 
баранайнь дуулахаар хашха- 
раад, шурбэйэ шандаайаа эр- 
шэлэн байба.



2017 оной августын 11 «Ажалай туг» 11 нюур

Шууялдажа баййап зон ган- 
сата аниргуй болоод, хоёр тээ- 
шээ хаха еерэн, зай гаргабад, 
Хамба ламхайтай зэргэлээд 
баййан заан бухэ:

Yye, ямар бардам ама- 
тай гээшэб? -  гээд, сухалаа 
хурэйэндоо, Дамбые хайра 
гамгуйгеер газар нэшэхээр 
забдан, альгаа ташасагаайаар 
ерэбэ. Дамба хороо бусал- 
йандаа, хэзээ нэгэ баабгай-

тай тулалдахаяа гэтэлсэжэ 
баййанйаань ушее улуугээр 
хусэеэ эршэдуулэн байтараа, 
гэнтэ йарбагад гээд лэ, заан 
бухые хоёр хабйанйаань ба- 
жуугаад, ургэн, тархи дээ- 
гуурээ шэдэжэ, духэригйоо 
харайжа гараха зуураа, гэсхы 
ламые энгэрйээнь адхаад:

Мунгоо гарга, тэрэгуй 
haa, -  гэхэлээрнь, гэсхы лама 
ухаа алдажа, хоёр зуун тухэриг

шангыень тургэн гаргажа 
угэбэ.

Агаараар хиидэн ошожо 
унайан заан бухэ амяа тата- 
жа ядан хэбтэбэ. Муноо хун 
зоной шарай ехэ сошойон 
мэгдэйэндэл барылдашоод 
байбад.

Заан бухын хоёр йубоо 
хабйые бала бажуун шэдэйэн 
Гэргэнэй Дамбын йураг суу 
энэл юм даа.

ЗАХААМИН АЙМАГАЙ 90 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Сахир нютаг тухай
Хун бухэн алтан дэлхэйдэ 

мундэлхэдвв вврын турэйэн 
нютагтай юм ааб даа, ушвв 
байа тушэйэн нютаг гэжэ 
байха ха юм.

Тиимэл даа, би энэ 
тушэйэн нютаг Сахир ту- 
хайгаа тобшохоноор бэ- 
шэхэ хусэлтэйб, юуб гэхэдэ 
олон удаан саг соо сэдьхэл- 
дээ «бэшэжэл» ябадагби, 
ургэн Буряадайнгаа уншаг- 
шадые нютагтаяа танилсу- 
улха дурам хурэнэ. Панайан 
йаналаа бэелуулхэ сагни 
одоол ерээ хаш. Би 1986 
оной сагаахан хюруутай 
намарай углввгуур сэлгеэн 
Сахирай ургэн дэлисэтэй 
уудэ татажа ороо бэлэйб. 
Багшын мэргэжэлтэй эн- 
дэхи интернат йургуулида 
ажалайнгаа намтар эхилэ- 
эб. Нэгэ жэл соо худэлвод 
арилха йанаатай ерэйэн 
аад, муноошье болотор эн- 
дээл ажаллайаарби.

Сахиртаа юрын буряад 
булэ боложо тубхинооб. Энэ 
нютагай татаса ехэ, тиимэл 
хадань энэ нютагтаа улооб, 
басаганай хуби харида гэ-

дэг, теэд би Сахираа хари 
гэжэ тоолодоггуйб, турэйэн 
нютагтайм адли гэжэ сэдь- 
хэлдээ йанадагби. Аяар 
хорин табан жэлйээ улуу 
хугасаа соо эндэ йуухадаа 
энэ нютаг тухай йайнаар 
мэдэхэ болооб. Сахир ню
таг хадата Захааминай тэг 
дундань нэмжыдэг юм. 
Холын 18-хи зуун жэлйээ 
Сахир туухынгээ хуудайа 
иража захалаа. 1768 онйоо 
нэн туруун ород хасагуудай 
харуул эндэ табигдаа.

Туруушын хасагай булэ 
Ловцовтан Астраханиин 
ургэн талайаа Сахир буужа 
ерэйэн. Тэрэ сагйаа хойттто 
муноошье болотор ород- 
тттье, буряадшье зон эбтэй 
эетэй ажайууна. Эндэхи бу- 
ряадууд ородуудтаа иигэ- 
жэ хандадаг йэн, жэшээнь: 
Жарков Николай Ивано- 
вичта - ута Михлай ( значит 
высокий Николай), Праско
вья Ивановна - ундэр Пана 
(высокая Пана), сэндэгэр 
Гришхэ (пухлый,толстый 
Гришка), табхар Ятттха - 
(низкорослый Яшка), хамар

Володя - (нос большой), са- 
гаан Мишха - белолиций 
г.м. Yui00 манай эндэ ган- 
сатттье ородууд бэшэ ушоо 
байа грузин, немец, лито
вец г.м. яйатад ажайууйан, 
муноошье ури йадайадынь 
улэйэн.

Буряад зон номгон тэ- 
нюун абари зантайдаа эдэ 
элдэб яйатад соо «ттти-би» 
гэжэ илгаагуй, хэруул, хэлэ 
ама татангуй хэдэн зуун 
жэл соо багтаад йуунал даа. 
Муноо Сахирта туруушын 
хасагуудай ури йадайад 
Жарковтан, Бурдуковска- 
тан, Ловцовтан ажайуудаг. 
Юрэдоол Сахирай туухэ 
баян юм даа. 1927 ондо Са
хир Захааминай аймагай 
туруушын туб болойон. 
Энэл жэлдэ йомон бай- 
гуулагдаа: Ехэ-Сахирйаа
Хасууртаййаа, Yjninolioo, 
Хуурай-Сахирйаа, Дар- 
хинтайаа буридоо. Тии- 
хэдэ эндэмнай исполком, 
партиин ба комсомолой 
райком, финансова, журам 
сахилтын б а хамгаалалгын 
тайагууд, «Закаменская
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правда» гэжэ газетын ре- 
дакци, типографи, почто, 
радио, кинофикаци, мете- 
останци, больница, ветле- 
чебницэ г.м. организацину- 
уд байгуулагдаа. Аймагай 
зониие эд бараагаар, эдеэ 
хоолоор хангахын тула 
1923 ондо аймпотребсоюз 
б пи болгогдоо.

Т YPYYn[bni магазинууд 
Михайловка, Хамни, Сана- 
га нютагуудта нээгдээ. Са- 
хирта анхан туруушьшхиеэ 
оорынгоо гэртэ худалдаа 
наймаа Фролов Анатолий 
Дмитриевич эрхилээ. Саг 
удаа эндэмнай олон магази
нууд, столово, хлебопекар
ни худэлжэ захалаа. Минин 
худэлхэеэ ерэхэдэ эндэхи 
зон булта модын эрилтээр 
хубсалйан шэнги байгшаа 
йэн, муноошье сэб байтар 
хубсалаад ябаха заншал- 
тай. Элдэб уедэ аймпотреб- 
союзай тулоолэгшоор Д.С. 
Сынгеев, П.Т. Соктоев, 
Г. Б. Доржиев, Б.Р. Рад наев? 
Л.Ц. Охинова г.м. амжалта- 
тай ажаллаа.

Заготконторо баййан. 
Зонйоо apha шурмэйэ аба- 
ха, мяха, тойо, hy, элдэб 
жэмэсуудые суглуулха, тэ- 
дээнээ элдэб хубсайаар 
ту, али электротехникээр 
ту, бэшэшье эд бараагаар 
Ьэлгэдэг йэн. Ехэл худалдаа 
наймаан боложо байгша 
йэн. Туруушын директор 
А.Ц. Цыбиков байгаа. Дай- 
най хундэ хушэр сагуудта 
аймагай зониие хирписээр,

известкоор, барилгын мо- 
доор хангахын тула пром
комбинат уд эр йуни илга- 
агуй ажаллаа. Олон жэлдэ 
харгы зайалгын, барилгын 
ДРСУ гэжэ участок Сахир- 
та байгаа. Аймагай тубтэ 
яйалашье олон багшанар, 
врачнууд, худое ажахын 
худэлмэришэд, бэшэшье 
мэргэжэлтэд худэлоо.

Хэдэн зуун хунууд ерэ- 
жэ, гаража байха. Эн
дэмнай бухы Буряад 
ороной аймагуудйаа, За- 
хааминай бухы нютагуу- 
дай, ушоо байа Эрхуугэй, 
Шэтын, Агын г.м. эл
дэб олон газарйаа хунууд 
йуурижайан б айна,
тиимэйээ Сахирай зоной 
шэг шарай, абари зан- 
гынь, йанал бодолынь 
онсо илгаатай, «шуйаяа 
холисолдоогуй» сэбэр бу- 
ряадууд ажайуудаг гэхээр. 
Захааминда Сахирай зони
ие гансата илгахаар, юугээ- 
рээшьеб даа ондоохон. Энэ 
нютаг ургэн тала дайдатай, 
тиигээд зонойнь сэдьхэ- 
лыншье ууда гэжэ би тооло- 
догби. Иимэ хадаа эндэйээ 
бэрхэ хунууд гарайан, теэд 
эдээн тухай ондоо автор бэ- 
шэнэ ааб даа. Ехэнхи зони- 
инь сэбэр ород хэлэн дээрэ 
тордийогуй ярилдана.

Олон жэлдэ Сахир- 
най аймагай соёлой, эр- 
дэм йургуулиин болбосо- 
ролдо горитойхон нулоо 
оруулйан байха. Юуб гэ- 
хэдэ, 1890 ондо туруушын

церковно-приходской 
йургуули н э эгд эй эн. Т эр э 
сагйаа хойшо элдэб яйанай 
багшанар бухы Совет оро
ной буланйаа эндэ ерэжэ 
худэлйэн, зариманиинь 
йуурижайан намтартай. 
Тиимэйээ зоной дунда эн
дэхи интеллегенци бии бо- 
лоо. 1950-1960-аад онуу- 
даар бухы аймагйаа олон 
хубууд басагад Сахирай 
дунда йургуулида ерэжэ 
йурайан. Y ihoo байа ин
тернат йургуули бии, бухы 
аймагай мал ажалтай бу- 
лын ухибууд эндэ йурадаг, 
хуршэ Зэдынхид йурахаяа 
ерэдэг йэн. Энэ нютаг Заха- 
аминай хугжэлтэдэ тооло- 
шогуй аша туйа хургэлсэйэн 
юм ааб даа.

Тугэсхэлдээ Сахир ту- 
хайгаа иимэ мурнуудээр 
дуургэхэ хусэлэнтэйб:
Зэдэ голой эрьедэ Зэнхы- 
жэ йуурижайан нютагни. 
Иимэл даа, урн хуугэдэйм 
тоонто, эльгэ зурхэнэйм 
оеорто. Углоонэй нара- 
най туяагаар, удэшын одо 
мушэдоор нютагайнгаа ба- 
руун зуг руу шэртэжэ Са- 
хирайнгаа эзэн Хэлтэгэй 
таабайдаа хандажа, нютаг 
нугаархиндаа, айл аймаг- 
таа, арад зондоо, ойрхи ха- 
маатандаа, урн хуугэдтээ 
элуур энхэ, амар мэндэ яба- 
хынь тула маани мэгзэмээ 
шэбшэжэ, аша туйа эридэг- 
би даа.
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