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Алексей Цыденов -  уласай толгойлогшо
Сентябриин 10-да Буряад Ула

сай Толгойлогшын hyiiraria 
унгэржэ, дунгуудынь соносхог- 
добо.

Олеся Шлёнчигай фото-зураг

Манай уласта арбан табан 
жэлэй саана, 2002 оной ию- 
ниин 23-да, Буряад Уласай 
Юрэнхылэгшэ йуулшынхиеэ 
йунгагдайан байна. Т эрэ сагйаа 
15 жэл унгэржэ, энэ намарай 
10-дахи удэртэ Буряад Уласай 
Толгойлогшо йунгагдаба.

Буряад Уласай йунгалтын ко- 
миссиин мэдээгээр, уласай 296,8 
мянган ажайуугшад эрхэтэдэй 
уялга дуургэйэн байна. Хэжэнгэ 
аймагай зон йунгуулида эгээл 
эдэбхитэйгээр хабаадаа -  77,56 
хубинь йунгалтада дуугаа угоо, 
йуулээрэнь Аха аймаг -  74,91 
хубинь, Захаамин аймаг -  71,06 
хубинь.

Захаамин аймагай 236- 
дахи йунгалтын участокта 
буридхэлдэ абтайан зоной 
100 хубинь бултадаа ерэжэ

йунгаба. Бургалтайн, Мэлын 
болон Далахайн йунгагшад 
байал эдэбхитэйгээр хабаада- 
ба.

Буряад Уласай Толгойлог
шын тушаал эзэлхые хусэйэн 
гурбан хунйоо манай аймаг- 
та ЛДПР намай тулоолэгшэ 
Сергей Дорошто эгээл усоон 
зон дуугаа угэбэ -1 ,3  хубинь. 
«Коммунисты Бурятии» на
май тулоолэгшэ Батодалай 
Багдаевта 370 хун дуугаа угоо

2,0 хубинь. Харин муноо 
уласай толгойлогшын уялга 
дуургэгшэ Алексей Цыденов- 
та аймагай йунгагшадай 67 
хубинь дуугаа угэйэн байна. 
Тиигэжэ, Алексей Цыденов Бу
ряад Уласай Толгойлогшоор 
йунгагдаба.

TYPYY1111»111 хонхын паиндэр
Намарай туруушын йарын 

1-дэ бухы Оросой Холбооной 
Ьургуулинуудта Эрдэм ухаа- 
най йайндэр унгэрбэ.

Энэ удэр манайшье Захаа
мин аймагай йургуулинуудта 
йуралсалай хэшээлнууд эхил- 
жэ, туруушын хонхын йайндэр 
унгэроо. Аймагай нютагуудай 
473 хуугэд нэгэдэхи ангида 
орожо, энэ удэрэй йайндэрые 
йанаандаа бухоор хадуун абаа 
гээшэ.

Нэгэдэхи ангида оройон 
багашуул туруушынгээ баг- 
шатай танилсажа, ном узэхэ

классууд соо орожо, сааша- 
дахи 11 жэлэй туршада эрдэм 
ном шудалха йургуулитаяа та- 
нилсаа.

Харин 11-дэхи ангида йу- 
раха аймагай 201 эдиршуул 
йуулшынгээ йуралсалай жэл 
эхилбэ. Ерэхэ зундаа тэдэнэр 
ЕГЭэн шалгалта дабан гара
жа, саашадахи хуби заяанайн- 
гаа харгы шэлэхэ зорилготой 
байна.

Эрдэм ухаанай йайндэр 
гансашье йургуулинуудта 
унгэроо бэшэ. Энэ удэр 
2091 багашуул зунай ама-

ПУРАЛСАЛ

ралтын йуулээр хуугэдэй 
сэсэрлигуудтэ ерэбэ. Тэдэнйээ 
гадуур 310 эдиршуул бэлэдхэ- 
лэй ангинуудта орожо, хэ- 
шээлдээ ябажа эхилйэн байна.

Эрдэмэй ута харгыга- 
ар ябайан Захааминай энэ 
олон эдиршуул йуралсалай 
жэлэй туруушын удэр бая- 
рай хэмжээнуудтэ хабаа- 
даад, классай хэшээлнуудтэ 
орожо, багшатаяа уулзажа, 
йуралсалайнгаа шухала асуу- 
далнуудые хэлсээ.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.



2 нюур «Ажалай туг» 2017 оной сентябриин 15

НЮТАГАЙ ОМОГОРХОЛ

Шулуун зураг бутээгшэ
Хадата Захааминай нютаг нугануудйаа 

талаан бэлигтэй хубууд басагад олоор тэн- 
жэн гарайан гэжэ мэдэнэбди. Уран зохёолшод, 
шулэгшэд, уран зураашад, артистнууд, дуушад, 
хатаршад болон бусад бэлигтэйшуул турэл 
тоонтоео нэрлуулэн ябадаг. Тэдэнэй нэгэниинь 
-  Оросой Холбооной габьяата уран зурааша 
Юрий Мандаганов нажарай энэ йайхан сагта 
найанайнгаа ундэр ойн баяр тэмдэглэжэ байна.

Юрий Ендонович 1947 оной сентябриин 
6-да Захаамин хотодо турэйэн намтартай. Бага 
найанйаан уран зурагта дуратай хубуун 1958 
onhoo 1964 он болотор хотын хуугэдэй уран 
зурагай студида ябажа, эдир зураашадай арга 
шадалтай танилсаа. Пуулээрэнь, 1964-1968 
онуудаар, Эрхуугэй уран йайханай училищидэ, 
1970-1974 онуудаар -  Москвагай уран йайханай - 
уйлэдбэриин дээдэ училищидэ (Строгановай) 
йуража, уран зураашын мэргэжэлтэй болоо.

Тэрэ carhaa хойшо уран зурааша эльгэ 
сэдьхэлдээ дутэ хэрэгээрээ -  уран йайханай 
бутээлнуудтээ нара харуулжа, тэдэнээ элдэбын 
узэсхэлэн харалгануудаар табижа, хун зондо мэ- 
дээжэ болойон юм. Уран бэлигтэй зон бусадйаа 
ондоохон байдаг ха юм. Теэд хэды олон уран 
бутээлшэд урлалай йалбарида оорынгоо йуури, 
шэглэл бэдэржэ, олон жэлээ унгэргэдэг бэ 
даа. Юрий Ендоновичшье уран зурагай элдэб 
шэглэлнуудээр бэеэ туршайан байгаа. Хунйоо 
ондоо юумэ бутээжэ, хун зоной анхарал татажа, 
соёл урлалай хунгэн бэшэ харгыда оорынгоо 
йуури олохонь бэлэн бэшэ. Энээниие усоониинь 
лэ шададаг.

Оросой уран зураашадай холбооной гэшуун 
Юрий Ендонович ганса оорынгоо бэшэ, суг- 
таа уран зурагай ажал бутээдэг олоной тулоо 
йанаата болодог йэн тула зургаан жэлэй тур- 
шада (1995-2001 онуудаар) Буряадай уран зу
раашадай холбооной региональна тайагай 
туруулэгшээр ажаллаа йэн. Энэ уедэ олон уран 
зураашад, уран гартан хубиин ажал ябуулха 
мастерскойтой болоо бэлэй.

Юрий Мандаганов хаанашье, алишье уе саг
та ходол уран зурагаа бутээжэл, шэлэйэн мэр- 
гэжэлээ мулижэл ябаа бшуу. Yihoo 1969 ондо 
Эрхуугэй уран зурагай училищи тугэсхэйоор 
лэ, элдэб хэмжээнэй -  уласай, можо хоорондын,

бухэроссиин, уласхоорондын -  узэсхэлэнгуудтэ 
хабаадалсадаг байгаа. 2005 ондо Цы ре и жаб 
Сампиловай нэрэмжэтэ уран йайханай музей 
соо зохёохы ажалайнгаа хубиин узэсхэлэн дэл- 
гээ бэлэй. Тиихэдэл флорентийскэ мозаика 
гэжэ шэглэл тухай Буряад ороной юрын зон 
мэдэдэг болоо йэн. Хангай хадын хубуунэй 
унгэтэ шулуугаар зохёон бутээйэн зуйлнууд 
олоной сэдьхэл худэлгоо, олон зон иимэ унэтэй 
бутээлнуудые худалдажа абаха гэжэ хусоо. Тэ- 
рэл жэлдэ Ага нютагта хизаар ороноо шэнжэ- 
лэлгын музей соо энэл узэсхэлэн дэлгэгдээ йэн.

Тэрэл 2005 ондо Эрхуудэ В.П. Сукачевой 
нэрэмжэтэ уран зурагай музей соо гурбадахи 
узэсхэлэн харуулагдаа. Энэ жэл хадаа бэлигтэй 
уран зураашын саашанхи амжалтын эхин болоо 
гэжэ тэмдэглэлтэй. Юрий Мандагановай уран 
бутээлнууд хари гурэноор мэдээжэ болойоншье 
йаа, нютаг дээрээ ехэ харуулагдаагуй байгаа.

Тэрэнэй бутээлнууд Сиэтл, Таос (США),
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Порт-Таузенд (США), Париж, Сеул, Хар
бин, Улаан-Баатар хотонуудта харуулагдайан 
байна. Флорентийскэ мозаика хэрэглэжэ, бу- 
ряадуудай ажайуудал харуулйан уран йайханай 
шэглэл Буряадта бэелуулэгдэнэ гэжэ дэлхэй 
дуурэн суурхаа бшуу.

2015 оной октябриин 17-hoo 30 болотор 
Монгол гурэнэй галерей соо «Чулууны аялгуу» 
гэйэн гоё йайхан шулуунуудаар бутээгдэйэн 27 
шулуун зурагуудынь дэлгэгдээ бэлэй.

Шулуун зурагуудые бутээжэ, Юрий Ен- 
донович буряад арадайнгаа заншалта урлал 
хугжэлтэдэ ехэхэн хубитаяа оруулйан байна. 
Мозаикаар бутээгдэйэн зурагууд саг унгэрхэдэ 
хубирдаггуй, бутардаггуй йайн шанартай.

Юрий Мандагановай бутээйэн шулуун зу
рагуудынь Зуун зугэй гурэнэй музейдэ, мунее 
сагай урлалай Москвагай музейдэ, Феттти- 
най (США) музей-институдта табигдажа, 
узэсхэлэнэй шэмэг боложо байдаг. Уран зураа- 
шын эгээ ехэ омогорхолынь болодог хоер шу
луун зурагуудынь Третьякова!! галередэ табиг- 
данхай юм.

Тэрээнйээ гадуур буряадай зураашын 
бутээлнуудынь Россини, СШАгай, Франциин, 
Германиин, Монголой, Корейн умсын коллек- 
цинуудаар таранхай юм.

Гэхэ зуура уран зурагай энэ шэглэлээр Юрий 
Ендонович ушее 1970-аад онуудта ажалнуудые 
бутээдэг байгаа. 1973 ондо Ильинкэ тосхондо 
«Юность» гэжэ эдеэ хоолой газарай досоохи, 
газаахиие уран зурааша шэмэглэйэн байгаа.

1980 ондо Зуун Сибириин соёлой дээдэ 
йургуулиин йуралсалай байшан шэмэглээ. 1981 
ондо Улаан-Удэ хотын Пионернуудэй байшан- 
да «Хото ба хаданууд» гэЬэн витраж бэлдээ 
Бэн. 1994 ондо «Гармония», 1997 ондо «Созер
цание», 2006 ондо «Сэрэгшэн» гэйэн флорен
тийскэ мозаика бутээгээ йэн. 2011 ондо Хода 
Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын теат- 
рай байшангые уран зураашын йайхан бутээл 
шэмэглээ.

Бэлигтэй уран зурааша гоё йайхан бутээл- 
нуудээ ушее улам мулижэл байна. Мунее жэлэй 
орой намар гу, али убэлэй эхин йарада Юрий 
Мандагановай уран йайхан бутээлнуудэй ху- 
биин узэсхэлэн дэлгэгдэжэ, арад зоноймнай 
нюдэнэй шэмэг, сэдьхэлэй жэн болохо бэзэ гэжэ 
йанагдана.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.

Гзрэл-зураг artrnssia.ru сайтйаа абтаба

«Байгалай басаган»

«Гэр булын театр»
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ЗАХААМИН АЙМАГАЙ 90 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Хизаар оронойнгоо туухэ 
хадагалан ябайан багша

Газар дээрэ он жэлнууд йубарин ошоходо, засаг Ьэлгэлдэжэ, 
ажабайдалда хубилалтанууд болоходо, хун бухэнэй байдалшье 
хубилдаг. Хэдэн зуун жэлэй унгэрхэдэ, ерээдуйн зон мунеедэрэй 
байдал тухай туухын бэшэгуудЬээл мэдэжэ абахал бэзэ гэжэ най- 
дагдана. Туухэ шэнжэлээд, тэрэнээ бэшэжэ, хадагалжа байдаг 
зон мунее сагта хомор болойон янзатай. Тиимэ хунуудэй нэгэн 
баййан, Утаата нютагта олон жэл багшаар ажаллайан Зинаида 
Петровна Бичиханова тухай хеерэхэ дуран хурэнэ.

УУРГЭНЬ 
СЭГНЭШЭГУЙ ЕХЭ

Зинаида Петровна 45 жэл 
соо туухын багшаар ажалла- 
хадаа йургуулиин хуугэдые 
гурэн турынгее болон бухы 
дэлхэйн туухэтэй танилсуулдаг 
йэн. Хэшээл бухэниинь еерын 
маягтай, йонирхолтойгоор 
унгэрдэг байгаа. Туухын хэ- 
шээлдэ йурагшад еедынгее 
байдал бумбэрсэг дэлхэй 
дээрэхи ажабайдалай нэгэ 
бага хубинь шэнгеэр харан 
шэнжэлдэг йэн. Хун эхитэй, 
дэгэл захатай гэдэг буряад 
угын ёйоор, хуугэдтэ уг унги- 
иень уудалуулжа, уг гарбалы- 
ень мэдуулжэ, элинсэгуудэйнь 
хуби заяан ямар байгааб 
гэжэ шэнжэлуулэн заадаг 
баййан энэ багшын уургэнь 
сэгнэшэгуй ехэ.

ХУБИ ЗАЯАНАЙ 
ДАБААНУУД

Хун бухэнэй хуби заяан 
еерын шэглэлтэй байдаг. Зи
наида Петровнагай гэр булын 
туухэдэ хундэ хушэр дабаанууд 
олоор дайралдайан юм. 1941 
оной декабриин 12-до Эрхуу 
можын Черемхово хотодо 
Зина басаган Петр Бичихано- 
вай олон хуугэдтэй эбтэй гэр 
булэдэ турэйэн байна. Аба

эжынь хатуу сагай хэйээлтэдэ 
дайрагдажа, турэл тоонтойоон 
сулэгдэйэн байгаа. 1961 ондол 
энэ айл нютагаа бусаха арга- 
тай болоо.

1963 ондо Зинаида Петров
на Хориин дунда йургуули 
амжалтатайгаар дуургээд, 
педкласста орожо hypaa. Эхин 
классуудай багшаар ажалайгаа 
намтар эхилээд, йуралсалаа 
саашань ургэлжэлуулбэ. 1973 
ондо Буряадай гурэнэй баг- 
шанарай институдай туухын 
факультет дуургээд, Санагын 
дунда йургуулида худэлжэ эхи- 
лээ. Олон юумээр йонирходог, 
элдэб туухын баримтануудые 
шэнжэлхэ дуратай залуу багша 
Яруунын, Ахын, Мухар-Шэбэ- 
рэй йургуулинуудта багшалаа. 
Ондоо нютагуудаар ажаллаха- 
даа йубэлгэн ухаатай, хухюу 
зугаатай Зинаида Петровна 
олон хани нухэдтэй болоо. 
Бэлиг шадабаритай мэргэжэл- 
тэн хаанашье ябахадаа зондоо 
хундэтэй, ямбатай ябадаг йэн. 
1980 ондо Зинаида Петровна 
Утаатын дунда йургуулида 
туухын багшаар орожо, 22 
жэлэй хугасаа соо нютагай 
хуугэдтэ эрдэм ном заайан юм.

АША УРЭТЭЙ YE САЕ
Ажалайнь энэ уе саг аша

урэтэй байгаа гэжэ харагдана. 
Йургуулида ажаллахадаа баг- 
ша-методистын, йуралсалай 
ба хумуужуулгын талаар захи- 
ралай орлогшын тушаалнууд- 
та амжалтатайгаар худэлйэн. 
1999 ондо Зинаида Петровна
гай уусхэлээр эмхидхэгдэйэн 
хизаар ороноо шэнжэлэлгын 
музей Утаатын йургуулида 
нээгдээ йэн. Тэндэ табигдайан 
экспонадууд энэл багшын 
оролдолгоор суглуулагдайан 
юм. Энэ ушар тухай «Зна
мя труда» йониндо аймагай 
туухын музейн захирал Баль- 
жи Б азаров  иигэж э бэшээ: 
« . . .  ерээдуйн уетэндэ зорюу- 
лан, уг ундэйэёо наринаар ха
дагалан ябахын тулоо иимэ 
музей нээгдэбэ». Музей нээлгэ- 
нэй баярта хизаар ороноо шэн
жэлдэг эдиршуул нютагайн- 
гаа зон тухай дэлгэрэнгыгээр 
хоорэжэ угоо йэн. Инна Сам- 
буева, Туяна Григорьева, Лена 
Дымпилова, Павел Базаров 
гэгшэд нютагайнгаа туухээр 
йонирхожо, ерээдуйн зондо хэ- 
рэгтэй ажал бутээжэ баййанаа 
гэршэлээ.
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З.П. Бичихановагай уг гар- 
балайнгаа туухэ тухай, хатуу 
сагай хэйээлтэдэ дайрагда- 
жа хосорйон хунууд тухай 
зондо хеерэжэ угэйэнииень 
«Знамя труда» lion и пой сур- 
балжалагша Л. Жугдурова 
«Он жэлнууд. Хунууд. Хуби 
заяанууд. Уулзалгын удэшэ» 
гэйэн материал соо бэшэйэн 
юм: «Энэ уулзалгын уедэ Би- 
чиханов Дамдин-Цырендэ 
зорюулагдайан узэсхэлэн дэл- 
гэгдэбэ. Энэ хунэй хуби заяан 
унэхеереел гашуудалтай бай- 
гаа гээшэ. «Санагын хэрэг» 
гэжэ нэрлэгдэйэн энэ ушараар 
худал хуурмагаар хардагда- 
жа, хэйээлтэдэ дайрагдайан 
хун юм. Утаатын йургуулиин 
багша Зинаида Петровна 
оорынгоо таабайн ажабайдал 
тухай энэ материалнуудые 
олон жэл соо суглуулжа, хада- 
галжа ябадаг юм».

TYPYY БАГШАНАРАЙ 
НЭГЭН

«Хайшан гэжэ нэгэтэшье 
тэнхээ тамираа алдангуй, хо- 
дол туруушуулэй дунда яба- 
на гээшэб?» -  гэжэ Зинаида 
Петровнатай суг худэлдэг 
нухэдынь гайхадаг бэлэй. 
Пургуулиингаа музейн бай- 
дал ундэр хэмжээндэ эм- 
хидхээд, туухынгээ кабинет 
эрхимуудэй нэгэниинь болго- 
жо шадайан. Хаанашье ябаха- 
даа хухюун дорюун, хододоо 
абьяастай, йонин шэнэ бодол- 
нуудаа бэелуулхэ зорилготой 
байдаг йэн.

Манай багшын йонир- 
холтой хэшээлнуудынь хэзээ- 
дэшье мартагдахагуй гэжэ 
шабинарыньтэмдэглэдэг. Туу- 
хын хэшээлээр йонирхойон 
йурагшадынь саашадаа эрдэ- 
мээ дээшэлуулхэдээ бата бэхи 
эрдэм мэдэрэлээ гэршэлдэг. 
Олонхон шабинарынь багшын

мэргэжэл шэлэйэн байна: Вера 
Жапова, Рита Будаева, Туяна 
Тарбаева, Соёлма Гончикова, 
Хажидма Доржиева, Оксана 
Гармаева болон бусад. Харин 
Лариса Гомбоева (Ардаева) 
аймагайнгаа номой сангай 
захиралаар муноо ажаллана. 
Энэ шабинь унэхоороо баг- 
шынгаа хэрэг ургэлжэлуулэн 
ябана гэхэдэ алдуу болохогуй.

Найанайнь нухэр Валерий 
Панфилович Григорьев Зи
наида Петровнатай багшын 
ажалдань найдамтай тушэг 
тулгуури болодог байгаа. Му
зей соо, йургуулиин кабинет 
соо ханын стенднуудые бутээжэ 
угэхьш хажуугаар йурагша- 
дыень хатарта йургадаг йэн. 
Тэрэ сагйаа хойшо Бадмажап 
Дармаев шабинь хатар наа- 
данда дурлажа, олон жэлэй 
туршада «Байгал» театрта 
хатарна. Шабинарайнгаа ам- 
жалтануудаар Зинаида Пет
ровна ходол омогорхон ябадаг 
бэлэй. Тэдэнээ эрдэм номдо 
йургахынгаа хажуугаар, хун 
зондо хундэтэйгоор ханда- 
жа, хунэй мууень даража, 
йайнииень ургэн дэмжэжэ яба- 
хыень йургаахаяа оролдодог 
йэн. «Пурагшадаараа омогор- 
хоноб» («Знамя труда», 1998 
он) гэжэ статья соогоо иигэ- 
жэ бэшэнэ: «Пурагшадтаяа 
хамта Украинаар аяншалха- 
даа, тэдэнэйнгээ зурхэ сэдь- 
хэлэйнь нюусануудые ушоол 
йайнаар ойлгожо абааб. Мос- 
квагай Улаан талмай дээрэ 
туруушынхнеэ гараад байха- 
даа Баяр Самбуев, Света Цы- 
денжапова, Слава Дылыков 
ба бусад ухибуудни яатараа 
баярлаа гээшэб! Тэдэнэйн
гээ хухин байхада би яажа 
баярлангуй байхабииб даа»! 
Энэ мурнууд багшын энхэрэл, 
дулаан хандалга тухай гэр- 
шэлнэ.

Зинаида Петровна ай- 
маг соогоо туруу багша- 
нарай тоодо ородог бэлэй, 
залуу халааниие йургажа, 
зубшоол угэжэ, нухэд соо
гоо хундэтэй, найдамтай хун 
ябайан юм. Бидэнэр, хамта 
худэлйэн нухэдынь, дуршэл 
ехэтэй багшын хажууда 
ажаллайандаа омогорхон бай- 
дагбди. З.П.Бичихановагай 
эхи табийан хэрэгуудыень 
саашань хугжоон, ургэлжэ- 
луулхэеэ оролдон ябанабди.

БЭЛИГ ШАДАБАРИТАЙ 
БАГША, ЭЖЫ

Эбтэй эетэй Григорьевта- 
най гэр булэдэ хоер дангина 
басагад, хоер баатар хубууд 
турэжэ, сэсэн йайхан ухаан 
бодолтойгоор, сагаан сэдь- 
хэлтэйгээр хумуужуулэгдэйэн 
юм. Надя басаган эжынгээ 
мэргэжэл шэлэжэ, англи хэ- 
лэнэй багша болоод, муноо 
худое ажахын колледждо 
ажаллана. Баир ба Лубсан 
хубуудынь Буряадай дотоо- 
дын хэрэгуудэй тайагуудта 
алба хэнэ. Одхон Туяна баса
ган «Байгал» театрай оркестртэ 
ажаллана.

Олон жэлдэ хамаг бэлиг ша- 
дабарияа хэрэглэн, худоогэй 
ухибуудые эрдэм номдо йур
гажа, Арадай Хуралай, Буряа
дай эрдэм ухаанай яаманай, 
аймагай захиргаанай, эрдэм- 
йуралсалай управлениин 
хундэлэлэй грамотануудаар 
шагнагдайан юм.

Иимэл даа, манай нютагай 
бэрхэ багша, хизаар ороноо 
шэнжэлэгшэ Зинаида Петров
на Бичихановагай ажалайнь 
ба найанайнь намтар.

Эржена ТАРБАЕВА, 
Утаатын дунда Йургуулиин 

тахиралай орлогшо 
(Соёлма Бальжурова, 

манай корр. оршуулба)
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ХАРИ ГУРЭНДЭ

Америкын буряадуудай байдалйаа
Буулэй жэлнуудтэ манай 

Буряад орондо ажайуугшад 
хаа-яанагуй ябажа аяншална, 
холын гурэнуудые холо гэнгуй, 
тиишээ нуужэ опюпо, Ьургуули 
Ьударташье ошожо эрдэмээ 
дээшэлуулнэ. «Хари гурэнуудтэ 
зоной ажабайдал ямар хадань 
тиишээ зон тэгуулнэ гээшэб, он- 
доо хэлэтэй зоной дунда ошоод 
байхада ямар бэ?» -  гэжэ бидэ- 
нэр йонирхобобди. 0орынгво 
гэр булын ажабайдал тухай 
Америкын Холбоото Штадуу- 
дай Атланта хотодо гурбадахи 
жэлээ ажайуудаг Захааминай 
басаган Светлана Бадмаева ма
най сурбалжалагшада хоорэжэ 
угэбэ.

АТЛАНТЫН БАЙГААЛИ
- Бидэнэр Влад нухэртэёо 

Дарина басагаяа абаад, Джор
джия штадта ерэжэ, Атлан
та хотодо гурбадахи жэлээ 
ажайуупабди. Тэрэнэй урда 
бидэ Москва хотодо хэды 
жэл соо байгаабди. Олон 
хари гурэнуудээр аяншалга- 
да ябажа, ондоо арадуудай 
ажабайдалтай нилээн танил- 
саа йэмди. Тиигэхэдээ Аме
рикын Холбоото Штадуудта- 
шье ошоо йэмди. Энэ гурэнэй 
зоной байдал бидэндэ ехээр 
йайшаагдажа, тиишээ нуужэ 
ошохо гэжэ шиидээбди.

Манай байдаг Джорджия 
штат ногоон ургамалаар баян 
байгаалитай газар. Хотын 
уйлсэ гудамжанууд элдэб ян- 
зын модо бургаайануудаар 
бурхэгдэйэн, гэрнуудыншье 
тэдэнэй дунда хорошонхой ха- 
рагдадаг. Эндэхи сагай уларил 
намда ехэ йайшагдана. Зундаа 
халууншье haa, бэшэ жэлэй

гурбан сагта йэрюун уларил 
тогтодог юм. Бидэнэй турэл 
нютаг Буряадтал адли хуйтэн 
убэл болодоггуй. Убэл боло- 
ходоо манай намартал адли 
байна, сайаншье ородоггуй. 
Нэгэ-хоёр дахин лэ багахан 
cahan орохыень харааб. Хэр- 
бэеэ сайан орохонь гэжэ со- 
носхоо йаань, йургуулинуудта, 
хуугэдэй сэсэрлигуудтэ хэшээл- 
нуудынь, эмхи зургаануудай 
ажал болюулагдажа, хун зон 
эдихэ хоолоо ехээр бэлдээд, 
гэрйээн гарангуй йуудаг.

Эндэ ехэнхи зон хунгэн ма- 
шинаар ябанад. Умсэдоо хун 
бухэн нэжээд авто-хулэгтэй 
байдаг. Манай Улаан-Удэдэл 
адли ниитын транспорт оло- 
ор ябадаггуй, метро оройдоол 
дурбэн йалаайаа буридэнэ.

БАЙРА БАЙДАЛ
Бидэ булоороо гэр хулйэлжэ 

абаад байнабди. Нэгэ 
тайалгатай байра Атланта- 
да хулйэлжэ абахада, йарадаа 
1000-1200 доллар тулэдэг. Хэр- 
бэеэ гэр хулйэлжэ абаха йаа, 
урьйаламжын йайн туухэтэй ба 
мунхэлэлгын социальна номер- 
той байха ёйотой. Эндэхи зон 
ямаршье юумэ худалдан аба- 
хадаа банкын урьйаламжын 
картаар абана. Харин мун
хэлэлгын социальна номер 
Холбоото Штадуудай эрхэтэн 
бухэндэ ба резидентнуудтэ 
угтэдэг. Тиимэйээ ажалда оро- 
ходоо, гэр байра хулйэлжэ 
абахадаа, банкда счет нээхэдээ, 
эмнэлгын страховка абахадаа 
хун бухэн заатагуй тэрэ хоёр 
дансануудтай байха ёйотой.
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ЭРДЭМ ЬУРАЛСАЛ
Манай ажаЬуудаг Джор- 

жида гурэнэй Ьургуулинуудта 
ухибууд тулбэригуйгеер Ьура- 
даг. Харин хуугэдэй сэсэр- 
лигуудтэ ба дээдэ Ьургуу- 
линуудта эрдэм Ьуралсал тул- 
бэриин байдаг.

Манай Дарина басаган 
гурэнэй Ьургуулиин 5-дахи 
ангида Ьурапа. Пуралсалай 
жэл августын Ьуулээр эхи- 
лээд, майн 24-25-да дуурэдэг. 
Пургуулида эхин, дунда ба дээ- 
дын шатанууд бии, тэдэнээ 12 
жэлэй туршада Ьуража гарадаг 
юм. Гурэнэй ЬургуулинуудЬаа 
гадуур умсын Ьургуулинууд, 
шажанай байгуулгын дэргэ- 
дэхи Ьургуулинууд бии, зарим 
ухибууд гэртээ эрдэм номдо 
Ьурадаг. Гурэнэй Ьургуулида 
Ьурахада нэгэшье мунгэ санга, 
тулбэри эридэггуй. Нэгэ ан
гида арба хурэтэр булгэмууд 
ородог, булгэм бухэндэ 25 
ухибууд Ьурадаг. Басагамнай 
углеенэй 7.30-да Ьургуулидаа 
автобусоор ошоод, гурбан 
сагта гэртээ ерэдэг. Манай 
ород гурэндэл адли гэрэй даа- 
бари гэжэ эндэ байдаггуй.

Шэнэ газарта Дарина ту- 
руушын хоёр Ьара соо дадажа 
ябаа. Англи хэлэндэ Ьуража, 
мунее ород хэлэ мартахаа 
Ьанана. Юундэб гэхэдэ, гэртээ 
буряадаар хоорэлдоод, бэшэ 
газарта гансал англи хэлээр 
харилсана ха юм.

Пургуулиин Ьуралсалай эм- 
хидхэл ород гурэнЬоо ондоо 
байна. Эхин Ьургуулида тоо 
бодолгын, уншалгын, эрдэм 
ухаанай, туухын, бэшэгэй, та- 
мирай ба зуралгын хэшээлнууд 
болодог. Харин нэмэл- 
тэ Ьуралсалай хэшээлнууд 
тулбэриин юм. Олон янзын 
хэшээлнуудЬээ басагамнай 
шахматын, тоо бодолго- 
ор наадануудай ба урлалай

хэшээлнуудые шэлэжэ абаа.

ХАРИЛСААН
Америкэдэ ерэЬэн зон- 

до англи хэлэ мэдэхэгуйшье 
Ьаа, ажал оложо худэлхэдэнь 
тиимэшье хундэ бэшэ гэжэ 
Ьананаб. Ажал хэЬэн хундэ 
эгээл бага тулбэринь часай 
7-8 долларЬоо эхилдэг. Хэлэ 
мэдэдэггуй зон ород магази- 
нуудта, ресторан кафенуудта 
худэлхэ аргатай. Минин нухэр 
Влад гэр булэёо тэжээдэг гол 
ажалшамнай. Влад хэлхеэ хол- 
бооной ба харилсаанай ор- 
шомдо ажаллана. Би итальян 
ресторанда долоон хоногто 
гурбан удэр ошожо худэлнэб.

Анха туруун ондоо гурэндэ, 
танигдаагуй, ондоо хэлэтэй зон 
соо ерээд байхада хундэшэг лэ 
байдаг Ьэн. Теэд хун бухэндэ 
тиимэл байхал даа. Туруушын 
Ьаранууд соогоо дадажал узоо 
Ьэмди.

Пая ерэЬэн зондо официан- 
таар, хоол бэлдэдэг ажалша- 
наар, хунэй гэр сэбэрлэгшээр, 
сантехнигээр, механигаар, ма- 
ляраар худэлхэдэ таарамжа- 
тай.

Америкын хотонуудаар 
ябахада ородоор хоорэлдэдэг 
зон хаанашье байха. Нью-Йорк 
хотодо ород зоной ажаЬуудаг 
аймаг бии. Бидэнэй танил нэгэ 
эхэнэр олон жэлэй туршада гэр 
булоороо эндэ ажаЬууна. Эхин 
Ьургуулиин багшаар ажалла- 
даг, наЬанайнгаа амаралтада 
гарахаа духэжэ байна. Жэл 
бури Буряад нютагаа ошожо 
ерэдэг.

Харин Атланта хотодо 20- 
оод буряадууд байдаг. Хоо- 
рондоо харилсажа, уулза- 
жа, бэе бэедээ айлшалнабди. 
Манай Захааминай Сагаан- 
МоринЬоо, УлэгшэнЬоо,
ЕнгорбойЬоо, СанагаЬаа 
ерэЬэн хунууд бии.

Бидэнэй ажаЬуудаг хото
до бэеын эмнэлгэ ехэ унэтэй. 
Тулбэригуй эмшэндэ ошо- 
хогуйш. Ямаршье ушараар 
хандабал, мунгэ тулэдэг. Тии- 
мэЬээ эмнэлгын страховка хун 
бухэндэ байдаг. Хэрбэеэ хуу- 
лиин ёЬоор ажалда ороо Ьаа, 
ажалЬаан тиимэ страховка 
абадаг.

ЭДЕЭ ХООЛ
Эндэ Ьайн шанартай эдеэ 

хоол, хубсаЬан элбэг. Ород 
гурэндэ ажаЬуухадаа эдижэ 
байЬан, дадаЬан хоолоо эндэ 
эдинэбди -  гречихын хурпээ, 
сагаан эдеэ, мяхан, овощ, жэ- 
мэс болон бусад. Тиигэбэшье 
эндэхи мяхан шанараараа 
манай Захааминай мяханда 
хурэдэггуйл ааб даа. Амери
кан зон гахайн мяханда ехэ 
дурагуй. Тартан хадань тиигэ- 
дэг хаш.

ТАЛТАЙ ЗОХВД БАЙДАЛ
НютагЬаан гаража ондоо 

гурэндэ ерээшье Ьаа, бидэ таа- 
тай зохид байдалтай байнаб- 
ди. Эндэ зоной ажабайдалай 
турим, хунэй эрхэ нангинаар 
сахигдадаг байна. Бидэнэр, 
ондоо яЬанай зон, эндэ байха- 
даа ямаршье хунЬоо нухэрэй 
Ьэшхэлтэй хандаса харанаб- 
ди. Отто танихагуй хунтэй 
уйлсоор ябаад уулзахадашни, 
уринаар энеэбхилжэ, мэндэ 
хэлэдэг, Ьайн байна гут гэжэ 
асуудаг. Тиимэ хандалгада 
Ьураагуй бидэндэ туруушээр 
ехэ гайхалтай байдаг Ьэн.

Манай Буряад орон тухай 
эндэ хун мэдэнэгуй. Монгол 
яЬатан бии гэжэ дуулаЬан бай
даг. Харин буряадууд гэжэ 
яЬатан байдагыень мэдэнэгуй.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
манай корр.

С. БАДМАЕВАГАЙ 
фото-зураг
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шэнэ ном

Сагаан-Мориной хубуун
Николай Шабаевай «Са- 

гаан Морин» гэжэ ном «Нова- 
Принт» хэблэлйээ гараба.

«Буряад хэлэ Буряад Уласта 
сахин хугжеехэ» гэЬэн Буряад 
Уласай Гурэнэй программын 
хэмжээндэ Буряад Уласай Со- 
ёлой яаманай мунгэн сангай 
дэмжэлгээр хэблэгдэЬэн энэ 
номой оролто угэнуудые дээрэ 
бэшэгдэЬэн угэнуудээр нэрлэ- 
жэ бэшэЬэн хадаа, автор ту- 
хайнь, ном тухай хэдэн угоор 
хэлэхэдэ иимэ байна:

- 1980-дахи онуудаар За- 
хааминай аймагта зужэг ха- 
руулжа, гастрольдо ябаха 
уедоо Николай Чимитович 
Шабаевтай, урдань танилшье 
haa, дутэ танилсаха хубитай 
байЬан хум. Николай Чимито- 
вичые анха туруун харахадаа: 
«Энэ ород яЬанай хубуун аад 
лэ, ямар сэбэрээр буряад хэлэн 
дээрэ дуугарна гээшэб?» -  гэжэ 
гайхаа бэлэйб. Газар газарта, 
нютаг нютагта иимэ ушар- 
нууд узэгдэжэл байдаг. Буряад 
ухибуудэй дунда удэЬэн ород 
ухибууд буряад хэлэтэй боло- 
шодог ха юм. Харин Николай, 
буряад хэлэн дээрэ сэбэрээр 
дуугархаЬаа гадна, Захаами- 
най зоной диалект дээрэ уЬан 
буряад хэлэн дээрэ урадхуул- 
жа, буряад хунэй зан абари, аяг 
ааша эхын уурагаар сэдьхэлдээ 
шэнгээЬэндэл хоорэлдэхэ, зу- 
гаалха дуратай, шог ёгтотой 
онсогой Бонин хунтэй ушараа 
бэлэйб. Шарайень абаЬаар ха- 
раадхихада ород шарайтай аад 
лэ, анхаралтайгаар адаглажа 
хараЬаар, хоорэлдэЬоор бай- 
тар, шарайдань буряад хунэй 
тухэл эли бодо узэгдоодхихэл 
даа. Яахаб даа, хада уулануу-

дай хоорондо, ой модоной 
дунда оршоЬон Захаами- 
най аймагай Сагаан-Морин 
гэжэ нютагта буряад айлай 
гэр булэдэ нарай багаЬаа 
удэЬэн, хун болоЬон хубуун 
буряад сэдьхэлтэй, бодол- 
той болонгуй яахаб. Теэд, он 
жэлнуудэй ходорон унгэрхэдэ 
жэнхэни яЬатанайнь шуЬан 
татажа абаад, хубилдаг ушар- 
нууд оло узэгдэЬэн байдаг. Гэ- 
бэшье Николай буряад-монгол 
айлай гэр булэдэ нарай багаЬаа 
удэЬэн хумуужэлээ алдаагуй, 
муноо уедэ Буряад Уласай 
ундэЬэ яЬатанай соёл урлалда 
горитойхон нэмэри, хубитаяа 
оруулжа ябана ха юм.

Николай нютагайнгаа Ьур- 
гуулида Ьуража ябаха уедоо 
турэлхи хэлэнэй болон уран 
зохёолой багша А. Ж. Доное- 
вай эмхидхэЬэн уран зохёолой 
булгэмдэ эдэбхитэйгээр хабаа- 
дажа, туруушынгоо шулэгэй 
мурнуудые саарЬан дээрэ 
аржылгаЬан туухэтэй. Тэрэ 
гэЬээр тэрэнэй хурса гуурЬан 
дороЬоо олон шулэгууд мун- 
дэлжэ, шулэгуудэйнь угэ дээрэ 
ундэЬэлжэ, буряадаймнай бэ- 
лигтэй композиторнууд ямар 
олон дуунуудые бэшээб. Тэрэ 
дуунуудынь арад тумэнэймнай 
сэдьхэл зурхые хужарлуул- 
жа, дулаахан мэдэрэлнуудые 
туруулиэ ха юм.

Ажамидаралай болон ажа
лай гашуун амта таниЬан, 
мэдэЬэн хун лэ зохёохы ажал 
эрхилхэдээ хунэй сэдьхэл дото- 
рые шэнэ мэдэрэлнуудээр бая- 
жуулжа, урмашуулжа шададаг. 
Худое нютагта хумуужэЬэн хун 
ургэн ехэ ажабайдалай олон 
тоото урасхал, Ьэжуурнууд

соогуур эмдэржэ, хухаржа, 
сэдьхэлээ моходоггуй, улам 
бури эршэ, зорит абаад, ураг- 
шаал жудхэдэг, тэгуулдэг. 
Николай Санагын дунда 
Буртуули дуургэБэнэй удаа 
Улаап-Удэ хотын ГПТУ-11 
дуургэжэ, худоогэй киномеха
ник боложо хэдэн жэл ажал- 
лаад, ажалайнгаа эхин за- 
мые тракторист мэргэжэлээр 
ургэлжэлуулЬэн намтартай. 
Урагшаа Ьанаатай, ажалдаа 
дуй дуршэлтэй, бухэриг хубууе 
нютагай хутэлбэрилэгшэд дэм- 
жэжэ, совхозой комсомолой 
секретаряар Ьунгаба. Удангуй 
райкомай шиидхэбэреэр Нико
лай Шэтэ хотын совет-партий- 
на Ьургуулида эльгээгдэжэ, энэ 
Ьуртуулида эрхимээр Ьуража 
дуургээд, Захааминай айма
гай Харсаагай совхозой ди- 
ректорэй орлогшоор худэлжэ, 
хутэлбэрилхы ажалайнгаа 
намтар эхилЬэн юм.

1980-1984 онуудаар Ле
нинград хотын профсоюз ай 
дээдэ Ьургуулида эрхимээр 
Ьуража дуургээд, Санагын бо
лон Ёнгорбойн совхозуудта
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хутэлбэрилхы тушаалнууд- 
та аша урэтэйгеер ажаллаба. 
Теэд, эдир залуу HahaHhaa зо- 
хёохы ажал тээшэ сэдьхэлээ- 
рээ эрмэлзэдэг хубуун «Буряад 
унэн» йопипой худее бэшэг- 
шээр томил огдоод, «Унэн» 
йошшойш оо хуудайапууд 
дээрэ йопирхолтой очерк, зу- 
раглалнуудые бэшээд, олоной 
анхарал татажа, бэлигээ гэр- 
шэлжэ шадайан юм. 1989 ондо 
Буряадай телевиденидэ редак- 
торай тушаалда дэмжэгдэжэ, 
зохёохы ажалаа улам эршэтэй- 
гээр бэелуулжэ эхилээд, 1992 
ондо ахамад редакторай ту
шаалда томилогдожо, эдэбхи, 
уусхэл ехэтэй хутэлбэрилэгшэ 
баййанаа гэршэлжэ, олон удаа 
тэмдэглуулйэн, шагнал хай- 
рануудта, нэрэ зэргэнуудтэ 
хуртэйэн байдаг.

Николай Чимитовичтай 
дутэ харилсайан ушарни гэхэ- 
дэ, 1993 ондо Буряадай радио- 
гой ахамад редакторай ту
шаалда худэлжэ эхилээд байха 
уедее, олон удаа уулзажа, 
шэнэ-шэнэ дамжуулгануудые 
агаарай долгиндо нэбтэруулхэ 
тухай удаан йуужа хеерэлдэдэг 
йэмди.

Театртай нарин холбоотой 
баййан хун хадаа, «Баян та
лый аялга» гэйэн хугжэм дуу- 
та, уран йайханай дамжуулгые 
театрай тайзан дээрэ гаргаад, 
хаража йууйан харагшадйаа 
захилнуудые абажа, радио, 
телевиденеэр сэхэ дамжуулга 
ябуулаа йаамнай ехэл йонин 
байгаа. Худее нютагта, хото 
городто ажайуудаг харагшад, 
ш агнагш аднай аргагуй 
ехээр баярлажа, урма зори- 
гынь бадарха йэн. Буряад ра- 
диогой бэлигтэй дикторнууд 
Цырен-Ханда Дашиева Батор 
Цыбенов гэгшэдые бодото 
бэеэрнь зомнай хаража ехэтэ 
урмашаха, баясаха байгаа гэ-

бэб. Николай Чимитович энэ 
дурадхалыемни йонирхожо, 
анхаралтайгаар шагнаад: 
«Дээрэхи ноёдтоо дуулгая, 
арсахагуй байха», -  гэжэ ехэ 
дуратайгаар дэмжэбэ.

Удангуй энэ дурадхалнай 
дэмжэгдэжэ, оперо болон ба- 
ледэй театрай тайзан дээрэ 
анха туруушынхиеэ «Баян та
лый аялга» гэжэ хугжэм дуута, 
уран зохёолоймнай дамжуулга 
Буряад орон доторной теле- 
видени радио хоёрой хамтын 
хусеер агаарай долгиндо сэхэ 
дамжуулагдаа бэлэй. Энэ хэрэ- 
гэй амжалтатайгаар бутэхэдэ, 
Николай Чимитович болон 
сугтаа энэ ажал бэелуулэлсэйэн 
нухэднэй, харайан зомнай ехэ
тэ баярлаа бэлэй. Тэрэ гэйээр 
хори таран жэл соо «Баян 
талын аялга» гэжэ хугжэм 
дуута дамжуулгамнай теат- 
рнуудай тайзан дээрэйээ со- 
ностодог гуримаа алданагуй. 
Эдэл жэлнуудэй уедэ Николай 
Шабаев «Энхэрэл» гэжэ ниитэ 
нэрэтэй шулэг, очеркнуудйаа 
буридэйэн туруушынгээ ном 
хэблуулжэ, ехэ баяр болоо йэн.

Энэ гэйээр бидэ хоё
рой хоорондохи харилсаан 
тайараагуй. Буряад драмын 
театрта директорэй тушаал
да томилогдоод байхадамни, 
уран зохёолой тайагые даагша 
хэрэгтэй болоод, Николай Чи- 
митовичта хандабаб. Николай 
Чимитович арсажа байнгуй, 
Буряад театртаа ехэ дуратай
гаар ажалда оройон юм. Ар- 
баад жэлэй туршада хамта 
ажаллаабди. Ажалйаа тунха- 
риха гэжэ мэдэхэгуй Николай 
Чимитович хамагай туруун те
атрта табигдайан,табигдаагуй 
олон тоото зужэгуудые гурим- 
шуулжа, янзалжа, папканууд 
соо тааруулжа хээд, жэрытэр 
табижархиба. Гол тулэб ажа- 
лынь - уран зохёолшодтой на

рин нягта холбоо байгуулаад, 
зужэгууд дээрэ худэлхэ: сагайн- 
гаа оршомдо таарайан шэнэ 
зужэгуудэй, зохёолнуудай за
хилнуудые оршуулга хэхэ. Те
атр шэнжэлдэг зоноор нарин 
холбоо бэелуулжэ, зужэгуудтэ 
уряад, шэнжэлхы зорилготой 
уулзалга, конференцинуудые 
унгэргэхэ, радио, телевидени, 
йониной сурбалжалагшадтай 
холбоотой байжа, театрта бо- 
ложо баййан йонирхолтой 
зуйлнуудээр харагшадаа та- 
нилсуулжа байха гэйэн олон 
тоото уялга, уургэнуудые Ни
колай Чимитович саб-яб гэтэр 
бэелуулдэг гуримтай йэн.

Урагшаа йанаатай хунтэй 
худэлхэдэ ехэ амар баййан 
юм. Театрта буряад хэлэн дээ
рэ пьесэнууд дутажал байха. 
Манай харагшад нютагайн- 
гаа зохёолшодой бэшэйэн 
зужэгуудые хараха дуратай 
ха юм. Теэд, зужэг бэшэдэг 
зохёолшоднай хомор. Нэгэтэ 
Николай Чимитовичта иигэ- 
жэ хандабаб: «Буряад хэлэн 
дээрэ зужэг бэшэдэг зохёол
шоднай ехэл усеен болоод 
байна. Ши нэгэ юумэ ормог- 
лохо болоо хаш даа», -  гэбэб. 
Николай нам тээшэ зурхэ ал- 
дангяар хараад: «Туршахал 
болоо губи даа», -  гэйэн юм. 
Тээ зунай сагай дуурэжэ бай- 
хада, Николай намтай зорюу- 
та уулзажа: «Тэрэ захилыет- 
най бэелуулээб», -  гэбэ. Би ехэ 
баярлаад, тэрэ зужэгынь тар 
дээрээ абажа уншаад, найруу- 
лагшадта дамжуулжа угэбэб. 
Удаань, уран йайханай совет 
дээрэ зубшэжэ узеед: «Тай
зан дээрэ табигдахаар зужэг 
болоо», -  гэжэ нэгэн дуугаар 
тэмдэглээд, театрай тусэбтэ 
оруулбабди. Амаралтын хайа 
дуурэжэ, намарай сагай тула- 
жа ерэхэдэ, театрайнгаа шэнэ 
хайа нээхынгээ урда артистнар
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болон ажалшадтаяа уулзажа, 
тусэбуудээ хэлэжэ угэдэг, хэхэ 
ажалнуудтаяа танилсуулдаг 
гуримтай йэмди. «Мунее 
нээгдэхэ шэнэ хайадаа Нико
лай Шабаевай бэшэйэн «Гэр- 
тээ байдаг болохомни» гэжэ 
зужэг найруулха гэжэ тусэбтее 
оруулбабди», -  гэхэдэмни, зон 
ехэ баяртайгаар тодожо абаад, 
альга ташалгаар угтаа йэн. 
Энэмнай театрайнгаа зондо 
хундэтэй ябайан тэмдэг ха юм. 
Энэ тэрэ юумэнйээ хубилжа 
ябадаггуй нэгэ зантай, ураг- 
шаа йанаатай, зон нухэдтоо 
туйалхал хусэлтэй ябайан 
хундэ зон дуратай байнгуй яа- 
хаб. Николай Чимитовичай 
бэшэйэн шог ёгто зужэг ха- 
рагшаднай йонирхожо, халуун 
альга ташалгаар угтаа бэлэй. 
Энэ зужэгэй йуулээр унишье 
болонгуй, дуун болойон 
шулэгуудэйнгээ ном хэблуулээ 
йэн. Энэ «Дуунай сууряан 
дэлгэрэг дуулим ургэн Бу- 
ряадаар» гэжэ ном иража 
харахада, элитэ мэдээжэ ком- 
позиторнуудай: Анатолий Ан- 
дреевэй, Юрий Эрдынеевэй, 
Владлен Пантаевай, Пурбэ 
Дамирановай, Бадамгаравын 
Наранбаатарай болон бусадай 
зохёожо найруулйан олон дуу- 
нууд буридхэгдэжэ оронхой. 
Олондо мэдээжэ бэлигтэй дуу- 
шаднай: Дугаржап Дашиев, 
Аюша Данзанов, Баатар Буда
ев, Дамба Занданов, Хажадма 
Аюржанаева, Дарима Дугда- 
нова, манай театрай дуушад 
болон бусад эдэ дуунуудые эр- 
химээр гуйсэдхэйэн байдаг.

Харин муноо Николай Чи
митовичай бэшэйэн «Сагаан 
Морин» гэжэ нэрэтэй номой 
тар бэшэгтэй танилсажа, ехэ- 
тэ йонирхожо уншабаб. Энэ 
ном дотороо бага найанйаа 
эхилээд, сугтаа удэйэн уетэн 
нухэд, нютагайнгаа убгэд

хугшэд болон бусад зон тухай 
зан абарииень тодорхойлжо 
байгаад, ехэ йонирхолтойгоор, 
элдэб эсын унэн болойон 
ушарнууд дээрэйээ ундэйэлжэ, 
шог ёгтойхоноор, уншагшын 
анхарал татажа шадайан уль- 
гам хурса хэлээр бэшэйэн зо- 
хёол байна. Сагаан-Морин 
нютагайнгаа гоё йайхан бай- 
гаали: гол горхон, хада уула- 
нуудые, нуга тохойнуудые ехэ 
йонирхолтойгоор, «ошоод узэ- 
дэг, харадаг йайб» гэхээр зураг- 
лажа шадана. Сугтаа удэйэн 
нухэд тухайгаа дулааханаар 
дурсажа, ухибуун найанайнгаа 
ушаралта болон уршагташье 
ябадалнуудые йанажа, убйэ 
хулйанай уедэ боложол бай
даг энеэдэтэй, зугаа, наада- 
тай ушарнуудые эли тодоор 
зураглахадань, бодото дээрээ 
боложо баййандал йанагдаба. 
Уетэн нухэдэйнгоо бэеэ 
хусэхэдоо ямар мэргэжэлтэй 
боложо худэлйэн, хэйэн ажа- 
лыень тайлбарилжа, туйлайан 
амжалтануудыень тооложо 
омогорхоно. Нютагайнгаа 
хутэлбэрилэгшэдэй харюусал- 
га ехэтэйгээр, эрхим хэмжээндэ 
ажалаа бутээхэйээ гадна, зан 
абарииень тодорхойлжо, эл
дэб янзын энеэдэтэй байдалда 
ороходоошье тунхарижа, гай- 
хажа байхагуй, арга мурыень 
олоод лэ гарасалдайан ту- 
хайнь дулааханаар дурсана. 
Илангаяа мал ажал эрхилжэ 
ябайан худое нютагай зоной 
байдал эли тодоор, баййан 
соонь зураглахадаа, тэдэнэрэй 
аргагуй ехэ оролдолго гарга- 
жа, убэл зунгуй, амаралтын 
удэр гэжэ мэдэнгуйгоор ха- 
рюусалга ехэтэйгээр ажалдаа 
хандажа йургайан Зублэлтэ 
гурэнэй мартагдашагуй сагые 
унэншэмэ тодоор автор бэшэ- 
жэ, харуулжа шадаа.

Энэ зохёол дотор хама-

гай йонин зуйл онсолжо тэм- 
дэглэхэдэ, ород яйатанай 
хубууе буряад-монгол айл 
булэ хумуужуулээд, арадайн- 
гаа ёйо заншал, гурим, дурим 
дамжуулжа, жэнхэни буряад 
сэдьхэлтэй, хэлэтэй болгожо, 
гарыень ганзагада, хулыень 
дуроодэ хургэйэн эжы аба хоёр 
тухайгаа дулааханаар дурсан 
йанахадаа автор аргагуй ехэ 
буян уйлэдэнэ гэжэ тэмдэглэл- 
тэй. Газарайнь шорой тоойо 
худэлгэжэ, хун болойон Са- 
гаан-Морин нютаг тухайгаа, 
нютагайнгаа зон тухай иимэ 
дулааханар, унэн болойон 
ушарнууд дээрэ ундэйэлжэ 
бэшэйэниинь хамагйаа сэн- 
тэй, саглашагуй ехэ найанай 
хэрэг «туйые тойоор харюул- 
ха» гэйэн удхатай, ундэйэтэй 
зохёол болобо гэжэ тэмдэглэ- 
хэ дуран хурэнэ. Теэд энэмнай 
баян, гунзэгы, дулаахан, зоной 
сэдьхэлтэй хунэй тэмдэг лэ даа.

Мун энэ ном дотор олон 
тоото очеркнууд орожо бая- 
жуулба. Энэ очеркнууд дотор 
Буряад арад зондоо хундэтэй, 
эрэлхэг ажалаараа сууда 
гарайан зоной хуби заяан ту
хай йонирхолтойгоор бэшэйэн 
байна.

Заха холын Захаамин ню- 
тагйаа уг гарбалтайб гэжэ 
омогорхожо ябайан уран зо- 
хёолшо, поэт, сурбалжалаг- 
ша Николай Чимитовичта 
саашадаашье уран угэнуудээ 
жэншэдгуй йайханаар хол- 
божо, улад зоноо шэнэ шэнэ 
зохёолнуудаараа баясуулжа, 
урма зорит туруулжэ, омог до- 
рюун ябыш даа гэжэ хусэхэ ду
ран хурэнэ.

Доржо СУЛЬТИМОВ, 
Оросой Холбооной 

габьяата артист, 
Оросой Уран тохёолшодой 

холбооной гэшуун 
(minkuh. rb )
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ЗУНАЙУДЭШЭ

Алтай наран ажалаа дуургэжэ,
Аалихан оробо хадын саана.
Алла хухын дуун намхажа,
Аажам йэрюухэп саг ерэбэ.

Донхойн ургэн жалга соо 
Дошхон гуран абяа угэнэ.
Доодо дайдаяа манажа хонохоо 
Долоон убгэд тэнгэридэ гараба.

Уйан дээрэйээ манан дэгдэжэ 
Урда хубшэ шэглэн зуглэбэд.
Утаата нютагай сонхын галнууд 
Удаа-удаахан унтаржа эхилбэ.

Оройтойон нэгэ заахан машина 
Онигор галнуудаа ялагад гуулээд, 
Оронгодойн хуургэ гараха зуураа 
Оодоргон угсэбэ Далахай зуглэн.

Одоол тойроод харанхы боложо 
Оршон тойрон хон-жэн бууба.
Огторгойн мушэдэй онилзохойоо ондоо 
Огто юуншье харагдахаа болибо.

H Y X 3PT00

Бага накандаа наадажа ябакан 
В.Р. Доржиев нухэртвв зорюулнаб

Урдайаа мэнгэйээр оодорйон 
Улаанхан зээрдэмни бэшэ гу?
Утаата нютаг зорийон 
Унаган нухэрни бэшэ гу?

Арайаа хууейээр ерэйэн 
Аадарта бороон бэшэ гу?
Альгамни юундэл зохолбо 
Аида нухэртэеэ золгохом гу?

Жалгайаа шууяйаар ерэйэн 
Жабартай йалхин бэшэ гу?
Жаргаланта нютагйаа ерээшэ 
Жааханайгым нухэр бэшэ гу?

Борис ГАРМАЕВ, Утаата.
2017 оной август

УРАН ЗОХЁОЛ

АШАНАРТАА

Паншаг сагаан таабай теебиин уургые 
Понирхон, дээшэнь заяархан дуургэнэбди, 
Пабагшаар холбойон ухибуудэй уринэрые 
Найандаа тэбшэжэл одорхон ябанабди.

Омогорхол асарйан теебиин йанаан 
Олиггуй ундэр хадын оройгоор,
Ошотон яларйан таабайн захяа 
Одото тэнгэриин мушэтэ хаяагаар.

Мандайан дээрэхи мунхэ нарантнай 
Магнайгытнай элшээрээ дулаасуулан байг, 
Мундэлйэн энээхэн найантнай 
Маягытнай сэбэрээр арюудхан байг.

Зурыйан урдахи олохон харгытнай 
Зонойнгоо дунда зохидхон байг,
Залаатан тобоййон заяантнай 
Замайнгаа эридтэ арюухан байг.

Таабай, теебиин эрхэнууд,
Таашаажа собхорон томо бологты, 
Дундаршагуй дуранай бэлэгууд 
Далижажа дэбхэрэн, ундын ябагты.

ДАХИН-ДАХИН МУРГЭНЭБДИ

В.Ц. Лубсанова эгэшынгээ лгунхэ 
дурасхаалда зорюулнаб

Турэйэн эжынгээ мордошоходо 
Тушэглэн шамдаа ябаабди дуунэршни.
Тулга бол он маанадтаа
Туйалан абажа ябааш энээхэн найандаа.

Эжын нангин уялга дуургэн,
Эжын нимгэн зурхэ харуулан,
Эжын сагаан сэдьхэл билтаруулан, 
Эжымнайл боложо ябаал маанартаа.

Уужам налгай заабарииешни 
Уяран йанан ябанабди,
Уйдхар мэдуулэнгуй ургэйыешни 
Урмашан ходо дурсанабди.

Налгай йайхан сэдьхэлыешни,
Нимгэн уян бодолыешни,
Наартай арюун йанааешни 
Найандаа хадуун ябахабдил.
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Холодон ябашахыш ойлгонгуй 
Халаглан йуунабди мунее,
Хайран энээхэн найандаш 
Харюулжа ашыешни шадаагуйбди.

Диваажанай йайхан орондо 
Дээрэхи бурхадай харалтаар 
Дэгдэн дээшээ турэхыешни 
Дахин-дахин мургэнэбди.

АЛТАЙ ГAPTАЙШУУЛДА

Суг hypahan А.Ш. Баировта

Абарга томо арьяатан боложо,
Анхаран бэе эзэлйэн 
Аймшагтай муухай убшэниие 
Алтай гартайшуул дарана.

Сагаан хубсайаа умдеед,
Саранад, элдэб убшые,
Сухарин нэгэшье эрьенэгуй,
Сэбэрлэн хаянад золтойшуулые.

Шадахагуйб гэжэ дуугардаггуй,
Шуйантай удэртее зууралданад,
Оролдон, нэгэшье орхиногуйд,
Олооронь табинат хул дээрэнь.

ЬУРГУУЛИЯА ДУУРГЭ h ) ) P  
40 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Пургуулияа дуургэйээр 40 жэл болобобди, 
Паншаг сагаан буурал толгойтой уеын

нухэдууд!
Орой дээрэхи олон тушэмэл бурхадай

харалтаар
Ойгоо амгалан тэнюун угтаабди, уетэн

нухэдууд!

Жаран оной жабхаланта сагта турэйэн, 
Жэгууртэ дуугаар залуу найаяа унгэргэйэн, 
Жэжэ аша хуугэдые энхэрэн ургэлсэн,
Жэгдэ сарюун алхалнабди, уелйэн

нухэдууд!

Уелйэн нухэдэйм шарай тэнюухэн,
Панаа сэдьхэлынь арюун сэбэрхэн,
Угтэйэн найанайнгаа энээхэн хубиие 
Уел эн сугтаа саашаа дабшанабди.

Ашата ойгоор таниигаа амаршалаад, 
Алдаршуулан бултанда дуулгаха хусэл

хурэнэ,
Баярай йайхан бэлигтэ угэнуудые 
Барлан йониндо бэшэхэ дурам хурэнэ.

ОЙ соо

Нажарай ой соо ошоходо 
Намжаа тэнюун байгаали угтаха,
Нойрсожо унтахынгаа урда тээ 
Нэгэтэ йэргэйэндэл узэгдэхэ.

Бутуурэн зундаа намаалаад,
Бэлтыжэ гэндэ нюдоо нээйэн шэнги.
Эндэ тэндэ зурыгаад,
Эрмэлзэн дахин йэргэйэн шэнги.

Сэбэр тунгалаг ойн агаар 
Сэдьхэл зурхэ хайран ороно,
Тэнюун дэльбэтэ оройтойон сэсэг 
Тэнэжэ эндэ ургайан шэнги.

Гунхан йууйан шара мод од 
Гунигтай бодолдо абтайан шэнги,
Набшайаа губийэн зарим модод 
Нойрто абтан йажайан шэнги.

Абяагуй энээхэн юртэмсын булан 
Ажабайдалай гуниг туруулнэ,
Анханай табисууртай байгаали 
Андалдан шарайгаа йэлгэнэ.

Бууралтайан зарим модод 
Бурхяар хушагдан хубхэтэнэд,
Бишыхан залуухан хуйадта 
Байра гаргалсан утэлнэд.

Цыржима Шойдопова, 
Хуртага нютаг
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