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Закаменск хотын турэЬэн удэрэй йайндэр
Закаменск хотын 73-дахи 

жэлэй ойн баярта зорюу- 
лагдайан найр наадан ундэр 
хэмжээндэ унгэрбэ.

Аймагай гулваа Сергей Гон- 
житов ба хотын гулваа Евгений 
Поляков хоёр турэлгын бай- 
рада айлшалжа, йаял турэйэн 
эхэнэрнуудые амаршалба. Ай
магай гулваа Сергей Гонжитов 
энэл гэртэ аймагаймнай туухэ 
эхнеэ абадаг гэжэ тэмдэглээ. 
Эжы гэйэн нангин нэрэ олгойон 
эхэнэрнуудтэ, мун эмшэнэртэ 
гарай бэлэгууд баригдаа.

Найатайшуулда энэ удэр 
эгээл туруушын аймагай Фо
рум унгэргэгдэбэ. «Тамир» 
гэйэн физкультурна комплекс 
соо долоон янзын талмай- 
нууд нээгдээ. Эгээл олон хабаа- 
дагшад «Понирхолгын орон» 
гэйэн талмай дээрэ сугларбад. 
Эндэ уран угэдэ дуратай- 
шуул сугларжа, уран зохёол- 
шодой бол он оорын зохёойон 
шулэгуудые уран гоёор унша- 
жа, зурхэ сэдьхэл баярлуулаа 
гэхэдэ алдуу болохогуй хаш. 
Мэлс Самбуевай, Алексей 
Сулимагай шулэгууд, буряад 
уреэлнууд дурадхагдаа. «Энеэ- 
дэтэй утэлэлгэ» гэйэн С.Б. Ба- 
торовагай оорын зохёойон 
гунзэгы удхатай шулэгынь 
бултанай анхарал татаа йэн. 
Энеэдэтэйшье haa, шагнаг- 
шадай сэдьхэл дотор гуниг 
туруулмээр мурнууд байгаа бэ- 
лэй. Мун оорынгоо зохёойон

багахан зохёолнуудые Н.Т. 
Шангина, Г.М. Шелкунова, 
В.Т. Слепова, Е.Т. Еорских, ай
магай «Уран Душэ» нэгэдэлэй 
гэшуун Т.Х. Мархаева уянгата 
гоёор уншаа.

Аяншалалга тухай йонир- 
холтой презентацинуудые Ду- 
тэлуур нютагай Т.П. Бадма
ева, Закаменск хотын М.Е. 
Васильева, В.А. Ринчинова гэг- 
шэд дурадхаа Нэп.

«Амитадай орон соо» гэйэн 
талмайе унгэтэ тоти шубуун, 
мэлхэй, ухэр хулганаан, спа
ниель ба пудель уултэрэй но- 
хойнууд шэмэглэбэ. «Манай 
бэеын элуур», «Ой тайгын ап- 
текэ» гэйэн талмайнууд дээрэ 
аймагай эмшэлгын байрын 
ажалшад эмдэ ородог ургал- 
малнуудые узэмжэдэ табяа. Еа- 
раараа урлаха дуратайшуулда 
зуудхэлнуудые, зурагуудые бу- 
тээжэ йургалгын мастер-клас- 
сууд унгэргэгдоо.

Форумай хабаадагшадые

аймагай гулваа Сергей Еонжи- 
тов, Арадай Хуралай депутат 
Виталий Лыгденов амарша- 
лаад, энэ хэмжээ ябуулгада 
эдэбхитэйгээр хабаадагшадта 
баярай угэнуудые хургоо.

Закаменск хотын Хундэтэ 
эрхэтэн гэйэн ундэр нэрэдэ 
хуртэгшэ Виталий Констан
тинович Старицынай шанда 
хуртэхын спортивна марафон, 
унинэй мартагдайан домино, 
углуу нааданууд, мори урилдаан 
эмхидхэгдээ. 300 таран аймагай 
йурагшад болон аха зон спор
тивна мурысоонуудтэ хабаадаа.

Хунгэн атлетикээр 100 м 
утада 8-9 классай йурагшадай 
хубуудэй хоорондо хотын
1-дэхи йургуулиин Владимир 
Баженов, басагадай хоорон
до 5-дахи йургуулиин Мария 
Троц туруулжэ гарабад. 400 м 
утада 5-дахи йургуулиин Игорь 
Шагжеев, Михайловкын Али
на Кряжева эгээл хурдан гэжэ 
тодорбод.
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10-11 классай Ьурагшадай 
дунда 100 м утада 5-дахи 
Ьургуулиин Самир Шарма 
Ирина Мардаленова хоёр 
туруулээ. 400 м утада Михай- 
ловкын Буянто Баиров, хотын 
4-дэхи Ьургуулиин Светлана 
Аюшеева амжалта туйлабад.

Пурэлгын мурысеендэ 
Баянголой Никита Ковалев, 
Михайловкын Арина Кряжева, 
Николай Цыденов, Елена Ба- 
балаева гэгшэд шалгараа.

Холигдомол эстафетэдэ 8-9 
классай Ьурагшадай хоорондо
1- дэхи Ьургуулиин Ьурагшад, 
10-11 классай Ьурагшадай дун
да 5-дахи Ьургуулиин Ьурагшад 
туруулжэ гарабад.

Мурысоонэй дунгуудээр 8-9 
классай хоорондо хотын 5-дахи 
Ьургуули туруу Ьуури эзэлбэ,
2- дохи Ьуури -  1-дэхи Ьургуули,
3- дахи Ьуури -  Михайловкын 
дунда Ьургуули эзэлбэд. 10- 
11 классай Ьурагшадай дунда 
Михайловкын дунда Ьургуули 
шалгарба, 2-дохи Ьуурида

1-дэхи Ьургуули, 3-дахи 
Ьуурида -  5-дахи Ьургуули.

Туе марафондо хотын эмхи 
байгуулгануудай ажалшад 
хабаадаа. Атлетикээр 4-дэхи 
Ьургуулиин Ирина Тарбае- 
ва, АО «Закаменск» эмхиин 
ажалшан Григорий Спицин, 
Ьурэлгын мурысоондэ Зака- 
менекын техникумэй ажалшан 
Ксения Михалева, баЬал АО 
«Закаменск» эмхиин Григорий 
Спицин туруу Ьууринуудые 
эзэлбэд. Эстафетын дунгуудээр
4- дэхи Ьургуулиин ажалшад 
1-дэхи Ьуурида гараа, 2-дохи 
Ьуурида -  Закаменскын техни
кум, 3-дахи Ьуурида АО «Зака
менск» гараба.

Шатар нааданда ехэнхидээ 
ахатан зон хабаадабад. Эндэ 
эрхимуудэй тоодо В.В. Гал- 
санова, Б.В. Жамьянов, В.И. 
Халтинов оробод. Углуу наа

данда Б.В. Жамьянов В.Г. Ру
денко хоёр, доминогоор В.Г. 
Руденко туруулбэд.

Хотын нааданда морёор 
урилдаашад оорын дураар 
урилдаа МойЬото дээрэ эм- 
хидхэбэд. 2400 м утада Ехэ- 
Сахирай Лидер нэрэтэй Лев 
Базаровай хулэг туруулбэ. 5000 
м утада баЬал Ехэ-Сахирай 
Виктор Ц,ыдыповэй Буян хулэг 
туруулжэ эзэеэ баярлуулба. 
Эгээл ута 8000 м утада Виктор 
Ц,ыдыповэй Апачи хулэг хур- 
даяа харуулаа.

Буряад Республикын За- 
хааминай аймагай спортын 
хугжэлтэдэ горитой хубитаяа 
оруулЬанай тулоо «Буряад Рес
публикын спортын ветеран» 
гэЬэн тэмдэгээр тренер А.Р. 
Окинов шагнагдаа. «Метал
лург» стадионой ажалшад Э.Д. 
Раднаев ба А.А. Тютрин хоёр 
Буряад Республикын спортын 
яаманай баярай бэшэгуудтэ 
хуртоо. Мун Захааминай ай
магай 90 жэлэй ойн баярай 
медальнуудаар А.П. Норбоев, 
С.И. Васильев, Р.Б. Намжило- 
ва, В.Е. Ц,ыренов, Б.В. Осодо- 
ев, А.А. Штырев шагнагдабад.

Хотын гол талмай дээрэ 
caha бороон гэнгуй зон олоо- 
роо сугларжа, баяр найртаэдэб- 
хитэйгээр хабаадаба. Найрай 
жагсаалые хотын эмхи захир- 
гаанууд унгын хубсаЬануудые

умд эжэ, ухибууд эй тэргэнуудые 
гоёожо шэмэглээ. Тэргэ го- 
ёолгын мурысоондэ буряад 
Ьэеы гэр, корабль, хапууста 
тухэлнуудтэй тэргэнууд жю- 
риин гэшуудтэ Ьайшаагдаба.

Мун энэ удэр А. Нев- 
скиин хушоогэй хажууда фон- 
танай, туруушын уурхайн 
худэлмэрилэгшэдтэ зорюу- 
лагдаЬан хушоо дээрэ мемо
риальна доскагай нээлтын 
баяр ёЬололнууд унгэрбэ.

Найрай эсэстэ Буряадай мэ- 
дээжэ эстрадна артистнуудай 
хабаадалгатайгаар концерт 
наадан унгэржэ, айл аймай- 
гаймнай зон сэдьхэлээ баяр- 
луулаа Ьэн.

Д. Дамбаева,
манай корр.
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худее АЖАХЫН АЖАЛШАДАЙ п а й н д э р ы е  у гту у л а н

Худее ажахын
Худее ажахын сектор ай- 

магаймнай экономикын гол 
Ьуури болоно гээшэ. Ехэнхи 
зомнай худое нютагуудта ажа- 
мидарна, ажаллана ааб даа. 
Тиимэйэн тула бухы засагай 
хэмжээнуудтэ тэдхэмжын про- 
грамманууд бэелуулэгдэжэ 
байна. Энэ асуудалай талаар 
хэмжээ ябуулгануудай ком
плекс эрхилгэдэ аймагай за- 
хиргаанай худее ажахын тайаг 
ажалаа ябуулйаар.

Пуулэй 4 ж эл ну уд со о ай- 
магтамнай 135 млн тухэриг 
гурэнэй тэдхэмжэ угтее. Энэ 
тэдхэмжэ бухы худее ажахын 
йалбаринуудта хараалагдан- 
хай.

Арбан худее ажахынууд 
грантова мунгэндэ хуртэжэ, 
адуу мал, тэжээлэй эдеэ хоол 
бэлдэлгын техникэ худалдажа 
абаа, байрануудаа шэнэлээ. 
Закаменск хотодо 2000 таран 
тахяа баридаг фермэ нээгдээ.

2014-2015 онуудта байал 
хоер гэр булын йунэй 
фермэнууд программада оро- 
жо, ажаллажа эхилээ йэн. Ху- 
жарта Эрдынеева Виктория 
Солбоновнагай, Дутэлуурэй 
Цыбиков Бэлигтэ Павлович 
хоёрой худее ажахынууд йунэй 
фермэнуудые баряа. 2017 ондо 
Хуртагын В. П. Цыбиковта 
8,8 млн тухэриг йомологдожо, 
йунэй фермэ нээгээ йэн.

2016 ондо йунэй йалбари 
хугжеехэ зорилготой «Закам- 
на-Агропродукт» гэйэн худее 
ажахын кооператив байгуу- 
лагдаа йэн. 2,4 млн тухэриг 
угтэжэ, йу болбосоруулгын 
цех Закаменск хотодо нээгдээ. 
Муноо 10 шахуу янзын йунэй 
эдеэ хоол уйлэдбэрилдэдэг.

«Худое нютагуудай тог- 
туурита хугжэлтэ» гэйэн фе
деральна тусхай зорилготой 
программын хусоор Дутэлуур, 
Михайловка нютагуудта 
хуугэдэй талмайнууд бариг- 
даа.

Аймагай хэмжээндэ ху
дое нютагаархинда бага 
уйлэдбэриин фондйоо туйа 
хургэгдэдэг. Хабар намарай 
ажалнуудта СПК «Михайлов
ка», СПК «Хуртага» фондйоо 
мунгэ урьйаламжалаад, саг 
соогоо таряа талхаяа тарижа, 
хуряажа дуургээ. Мун тиихэдэ

худое ажахынуудта 1 344 000 
тухэриг лизинг угтоо йэн.

2015 ондо тан гасуурай хой- 
шолонгые дабажа гарахын 
тула, республикын бюджетйээ 
хуртэжэ урдеэгуй ажахынууд
та 30 тонна корм тараагдаа 
йэн.

Аймаг соогоо хонидые 
олоор удхэхэ зорилго урдаа 
табижа, Россин Буддын санг- 
хатай суг ажаллажа, буряад 
уултэрэй зуугаад хони Ша- 
ра-Азарга, Санага, Хамни, 
Улэгшэн, Мэлэ нютагуудаар 
тараагаа йэмди.
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Мун 2015 ондо йайн 
уултэрэй гахайнуудые олон 
болгоохо тусэб табижа, айма- 
гай зондо 40 гахайнууд тарааг- 
даа йэн.

Пайн уултэрэй репродук
тор болон буряад уултэрэй 
адуу тэжээдэг ажахынууд ре- 
спубликын хэмжээнэй худее 
ажахын ажалшадай йайндэртэ 
дашарамдуулагйан регио- 
нуудай хоорондохи выс- 
тавкэ-аукциондо адуу малаа 
дэбжуулэн табиха.

Худее нютагуудйаа холо 
оршодог ажахынуудта зайн 
галйаа холодожо ядаралдадаг 
гэжэ мэдээжэ. Тиимэйээ Буря- 
тэнергэтэй зубшеерэл хэгдэжэ, 
2016 онйоо Санагын, Хамни- 
ин, Сагаан-Мориной малша- 
дай ажахынуудта зайн галай 
тулгууринууд йэлгэгдэжэ эхи- 
лээ. Энэ жэл Бортын, Утаа- 
тын, Бургын худее ажахы
нуудта йэлгэгдэхэ.

Малшадта бутээйэн зуйл- 
нуудээ худалдахын арга бии 
болгоохо хусэлтэй 4 жэлэй 
хугасаа соо амаралтын удэрэй 
ярмарканууд эмхидхэгдэдэг. 
Хун зоной байа хямдаар ху- 
далдажа абаха арга бии боло- 
но ааб даа. 4 жэл соо 56 ярмар
ка унгэргэгдее.

Нёдондо «Захааминай мал- 
шад -  нютагай баялиг» гэйэн 
проект бэелуулэгдэжэ эхилээ. 
Хоер жэл соо совет уеын зан- 
шал йэргээжэ, аймагай захир- 
гаанай, эмхи зургаануудай 
мэргэжэлтэд дурбэн булэг бо- 
ложо хубаараад, худее ажа- 
хынуудаар комплексно хан- 
галга бэелуулээ йэн. 2017 ондо 
Захааминйаа гарайан эмшэ- 
нэр, артистнар Улаан-Удэйее 
ерэжэ, эдэбхитэйгээр хабаа- 
дажа нютагаархидаа баясуу- 
лаа бэлэй. Холуур байрладаг 
малшадта заб гэбэл аймагай 
туб хурэхэ гээшэ бэлэн бэшэ.

Тиимэйэн тула уулзалгын уедэ 
мэргэжэлтэдйээ йонирхойон 
асуудалнуудтаа харюу абаха 
аргатай болоно. Зарим асуу- 
далнуудта мэргэжэлтэд тэрэ 
дороо харюу угэхэ аргагуй 
йаа, заатагуй аймагай сонин 
соо харюу угэжэ, заримуу- 
дынь сэхэ тусхай эмхи захир- 
гаануудта эльгээгээ йэн. Энэ 
проект бэелуулгын туруушын 
дунгуудые хаража узэбэл, 9,2 
км зайн гал дамжуулха утайан 
йэлгэгдээ, 260 малшад тера
певт, окулист эмшэнэртэ бэеэ 
шалгуулаа.

Аймагай 90 жэлэй ойн баяр- 
та зорюулагдайан аймагай за- 
хиргаанай худее ажахын тайаг

багахан ном хэблэжэ гаргаа. 
Энэ ном соо аймагай худее 
ажахын туухэ, мунеенэй бай- 
дал, Захаамин аймаг соо ажал- 
лажа байгаа худее ажахынууд, 
уйлэдбэрилгын газарнууд ту- 
хай хеерэжэ угеебди.

Хундэтэ худее ажа
хын ажалшад, малшад! Та- 
анараа дутэлжэ байгаа 
йайндэреертнай амаршалаад, 
адуу малнай удэжэ, урэжэлтэ 
талаараа таряа талхамнай 
дэлбэржэ байхыень уреэгээд, 
элуур энхые, амгалан тайба- 
ниие тандаа хусэнэб!

Худее ажахын 
таЬагые даагша 

Э.Н. Цыденжапов
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ЛУБСАН ЦЫРЕНОВ

Ангуушадай ябаган зугаа
(ЭНЕЭДЭТЭЙ
х е е р в в ю т д )

Намарай йайхан сагта хоёр 
ангуушад ой тайгада агнахаяа 
гарабад ха. Нэгэниинь агна- 
жа йурайан Цэдэб, нугеедэнь 

туруутыихиеэ агнахаяа 
гарайан Шираб. Тэдэ хоёр 
хахад удэйоо улэйэн хойно 
отогтоо ерэжэ буубад. Сайгаа 
шанажа, орон хангайдаа сэр- 
жэмээ ургоод, сайлажа абайан 
бэеэрээ: «Удэшын убэр хараад 
ерэе», -  гэжэ Цэдэб дурадхал 
оруулба. Тиигээд тэдэ хоёрнай 
хада оодэ махабад ха. Туруун 
ябайан Цэдэб гэдэргээ эрьел- 
дээд, Ширабтаа:

Аалиханаар, йэмээхэн 
яба, урдамнай баабгай ябажа 
байна, -  гэжэ шэбэнэн йагад 
дуугарба. Шираб айхын ехээр 
айжа:

- Цэдааб, нухэрни, шим- 
ни баабгайгаа бу буудыш даа 
бэрэ, бидэниие барижархихал, 
шархатайан баабгайшье айм- 
шагтай байгшым гэжэ уншаа 
йэм, -  гэжэ гуйха хоорондонь 
Цэдэб буугаа абажа, хоёр да- 
хин дээрэ дээрэйээнь бууда- 
жархиба ха.

- Ай, халат даа, баабгай гэ
дэргээ эрьелдэжэ манда оро- 
хонь! гээд, Шираб доошоо 
отог руугаа харайжархиба. 
Баабгай юу байха йэм, хашха- 
раад, саашаа харайгаад, далда 
орошобо.

- Ай, жаалда даа, агнажа 
узоогуй хууе яахаяа асараабиб 
даа, хундэ туйа хэхэ хун бэшэ, 
тойб таахал байна, -  гэжэ Цэ
дэб ухаандаа бодоод, бааб- 
гайн гэшхэлйэн газарта тээшэ 
тэгуулбэ. Нээрээшье, баабгайн

шуйаа нэгэ хэды дуйаайаар, 
саашаа ошойые обёороод, 
отогтоо бусаба. Шираб уни 
ерэшэнхэй, хуурай тулеэ бэл- 
дээд, галаа носоожо байба. Бааб- 
гайе шархатуулаад ябуулааб, 
углоогуур ошожо узэхэбди 
гэжэ хэлээд, Цэдэб унталгаа 
задалжа, унтахаа хэбтэшэбэ. 
Аймхай Ширабай нойрынь 
юу хурэхэ йэм, шагнаархажа 
хэбтэйээр, йуниин тэн багаар 
оороошье мэдэнгуй унташа- 
ба ха. Гэнтэ йалхин худэлоод, 
Ширабай хушаад хэбтэйэн 
хунжэлые йэхээд хаяхадань, 
Шираб йанаандаа баабгай ерэ- 
эд хунжэлынь йэхэбэ ту гэжэ 
йанаад:

- Цэдааб, абарыш, буу- 
дуулйан баабгайшни ерээд дай- 
лажа байнал! -  гэжэ дэмырйэн 
юумэндэл олиггуй шангаар 
йухирбэ. Цэдэб нойрмог дун- 
даа харайжа бодоод, айажа 
баййан галай сусал баряад, 
нэгэ дороо эрьелдэжэ:

- Зайла! Юундэ ерээбши? -  
гэжэ хашхаржа байтараа, йэгээ 
орожо, Ширабаа харахадань, 
хунжэлдоо орёолдошоод:

- Абарыш, абарыш! -  гэжэ 
абяа гаргажа байгаа йэн. Цэ
дэб Ширабаа ургэжэ бодхоод:

- Юун шамай дайлаа юм? 
гэжэ зандарба. Шираб ушоо

аййаниинь гараагуй, хоёр ню- 
дэниинь орой дээрэ гарашан- 
хай:

- Баабгай хунжэлым йэхээл, 
тиигээд хашхарйандам сошо- 
од, саашаа шамдаа ту? -  гэхэ- 
дэнь, Цэдэб ушар мурынь ойл- 
гожо:

- Юун баабгай ерэхэ йэм, 
ерэбэл бала бажуугаад, хо-

юулыемнай абаад ябашаха 
йэн бэзэ. Палхин худэлжэ, 
хунжэлыш йэхээ, йалхилжа 
байна ха юм гээд, унталгадаа 
орожо, саашаа хараад хэбтэ- 
шоо бэлэй.

Аййан хундэ йуудэршье 
айдхатай гэжэ хэлсэгшэ.

 ̂  ̂ ^
Нэгэтэ хоёр залуу хубууд, 

худэри шэбшуурдэжэ узэхэ 
гэлдээд, ой модо руу гараа 
йэн. Хурэхэ газартаа ерэхэдээ 
хоюулан нэгэл буутай, тэрэнь 
оройдоол хоёр йомотой йэн. 
Тиигээдшье шэбшуурдэжэ 
байха уедэнь, нэгэ худэри 
харайжа ерэбэ гээшэ. Нэгэ 
хубууниинь буугаа абажа, дээ
рэ дээрэйээнь хоёр буудаад 
лэ орхибо ха. Худэри юуншье 
болоогуй шэнги байжал байба, 
тиихэдэнь нугоо хубууниинь 
буудань айалдажа:

- Бишни энээниие нэрбэ- 
жэрхийуу, -  гэжэ хэлээд, буу- 
ень татажал байба. Нугоодэ 
хубууниинь:

Помомнай барагдаал, 
юугээрээ буудаха гээбши?

гэхэдэнь, бууень татажал 
баййан юм. Хун тэбдэхэдээ, 
юушье ойлгохоёо болёод бай- 
даг юм гээшэнь тон зуб ха юм 
даа гэжэ ангуушад отогтоо 
хоорэлдэгшэ бэлэй.

 ̂  ̂ ^

Yпидэ ухибууд йургуулида 
йуража байхадаа, бэе бэедээ хо- 
шон нэрэнуудые угэдэг баййан 
юм. Пургуулияа дуургэйээр 
унишье болошоо. Нилээн уни 
уулзаагуй хоёр нухэд столо- 
водо уулзашаба. Нэгэниинь 
город гаража ябайан бай-
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гаа, харин нугоодэнь город- 
то баййанаа нютагтаа ошожо 
ябайан нухэр.

- Ай, галаб холын гахай 
жэлйээ шамайгаа хараагуйб!

гэжэ хэлэйээр, городйоо 
ерэйэниинь столдо йууйап 
нухэртоо гараа арбайлгаад 
духэбэ гээшэ. Столдо йууйан 
нухэрынь сонхо руу хараад, 
нухэрэйнгоо хошон нэрынь 
йанаад, нугэлоо гаргажа:

- Бишни удэртоо сонходоо 
шамтайгаа уулзагшаб, -  гэхэ- 
дэнь, нухэрынь ойлгонгуй:

- Ямар сонходош бишни 
ябаабиб? -  гэжэ асуугаад ойл- 
гожорхибо.

- Би шамай хошон нэрээрш- 
ни хэлээгуйб, ши намай юундэ 
наадалаабши? -  гэхэдэнь, стол
до йууйан нухэрынь:

- Би шамайе илаайан гэжэ 
нэрлэнэ аалби? -  гэхэдэнь, 
нугоодэнь уур хяар боло-

од, аман соогоо хараалай 
угэнуудые хэлээд, хоолоо 
абахаа саашаа болошобо. 
Пургуулида йуража байха- 
даа, нэгэ хубуугээ «Илаайан» 
гэжэ нэрлэдэг байгаа. Нугоодэ 
хубууниинь нугэлоо гарга
жа, бишни шамтаяа удэртоо 
сонходоо уулзагшаб гэхэдээ, 
сонходо аляайанай йуухада 
йанаад хэлэйэн юм ха. Тиигэ- 
жэ нухэроо гасаалжа, уурынь 
худэлгэйэн туухэтэй.

ЗАХААМИН
Турэйэн тэнжэйэн

тоонто Захааминдаа
Туурээн магтанаб

хадата байгаалияа.
Аршаан булагаар

арюудхан ундалжа,
Амар энхэ эндээ

ажайуунабди.

Дабталга: Захаамин,
Захаамин, Захаамин

Залаа ехэ хубшэ тайгамни.
Турэл дайдымнай

йахюуйан эзэдтэ 
Тумэн жэлдэ харалсажа

байхыень, 
Эдеэнэйнгээ дээжые ургэжэ, 

мургэжэ,
Элуур энхэ,

энгэр дуурэн
жаргалтайбди.

Дабталга: Захаамин,
Захаамин, Захаамин 

Залаа ехэ хубшэ тайгамни.

Захын аймаг
Захаамин нютагни 

Зула шэнги бадаржа
байгыш даа. 

Хангай уужам тала
дайдамни

Хухэржэ хододоо
ургыт даа.

Дабталга: Захаамин,
Захаамин, Захаамин 

Залаа ехэ хубшэ тайгамни.

Хуби заяануудые холбоЬон хуургын нээлтэ
Сентябриин 29-дэ Санага 

Утаата нютагуудые холбойон 
хуургын уни хулеэгдэйэн нээл- 
тын баяр ёйолол унгэргэгдэбэ. 
Гурбан жэлэй хугасаа соо 
баригдайан шулуун хуургэ 
сагйаа урид ашаглалгада ту- 
шаагдаа.

Yпгэрйэп зуун жэлэй 30- 
аад онуудта сулэлгэдэ оройон 
Санагын дасанай хубарагууд, 
ламанар эгээ туруушын хуургэ 
эндэ баряа йэн. Пуулдэнь 1976 
ондо 41 жэл соо тогтойон 
хуургэ баригдайан юм.

- Хуушан хуургэ 1973 онйоо 
1976 он болотор баригдайан 
туухэтэй. 154 м утатай байгаа. 
Туймэр боложо, хуургэмнай 
дахин шэнэлэгдээ йэн, -  гэжэ 
барилгадань хабаадалсайан 
В.Ц. Хадаева хоорэнэ.

Хуургын умхиржэ, аварий
на гэжэ тоотой болоходонь, 
2015 ондо шэнээр шулуугаар 
бариха гэйэн шиидхэбэри га
раа бэлэй.

Баяртай ушараар Санага, 
Утаата, Далахай нютагаархид 
олоороо сугларбад. Буряад 
Республикын транспортын, 
энергетикын болон харгын 
ажахын министр С.Ю. Коз
лов, Арадай Хуралай депута- 
дууд Б.Б. Цыденов, В.Н. Лыг- 
денов, аймагай гулваа С.В. 
Гонжитов гэгшэд йайндэртэ 
айлшалбад.

Хуургын барилгада гурэ- 
нэй, республикын болон 
аймагай бюджедуудйээ 94 
млн тухэриг йомологдоо. 
Мун «Платон» системын 
мунгэнйоо нэмэри боложо

угтэйэн байна, -  гэжэ С.Ю. 
Козлов тэмдэглэбэ.

Хуургын барилгада хуби- 
таяа оруулйан, арга шадалаа- 
раа туйа хургэйэн барилгашад 
болон зондо баярай бэшэгууд 
барюулагдаа.

Энэ хуургэмнай гансата 
хоёр эрье, хун зоной хуби за
яануудые холбохо бэшэ, мун 
хугжэлтын, амгалан байдалай, 
зол жаргалай хуургэ болойой 
гэжэ Санагын йургуулиин 
эдирхэн йурагшын нангин 
хусэлтэй угэнууд тон зуб 
лэ даа. Барилгашадай най- 
дуулйаар, шэнэ хуургэ ганса 
40 жэл соо бэшэ, ушоол олон 
жэлнуудтэ арад зоноо баяр- 
луулжа байхыень хусэе!

Д. Дамбаева,
манай корр.
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шэнэ ном

Туухын хуудаЬануудые иража
Баяхана маний Захааминай аймагай туу- 

хэтэй нягта холбоотой шэнэ ном Улаан-Удэдэ 
нара хараба. Аймагайнгаа ундэр ойн баяраа уг- 
тажа баййан жэлдэ тиимэ хэрэг бутээхэдэ эгээл 
унэ сэнтэй бэлэг болоно гээшэ. Энэ ехэ дэмбэ- 
рэлтэй ажал Санага нютагай худее ажахын ве
теран, мунее найанайнгаа амаралтада гарайан 
Санжайжаб Дамдинович Банзаракцаев Эрже- 
на Доржиеватай хамта бутээбэ гээшэ.

Санжайжаб Дамдинович энэ ном бэлдэ- 
хын туда ехэхэн лэ худэлмэри ябуулба. Юуб 
гэхэдэ, энэ хэблэгдэйэн номынь фото-зурагуу- 
даар буридхэгдэйэн. Санагын совхоздо олон 
жэлдэ ажаллахадаа фото-зурагуудые олоор 
суглуулхын хажуугаар оороошье буулгажа 
ябадаг байгаа. Тиигэжэ он жэлнуудэй ошохо- 
до тэрэ сугларйан фото-зурагуудынь туухын 
хуудайануудта оромоор йонирхолтой бай- 
шаба. Тэрэнээ суглуулжа, аятайханаар саг- 
сагаарнь буридхоод, нютагайнгаа зоной гэр 
булын архивуудай фото-зурагуудые суглуу- 
лаад, ном болгоо haa яаха юм гэжэ бодойон 
байна. Гансал оорынгынь хубиин архивай 
фото-зурагуудынь усоон шэнгеэр йанагдажа, 
нютагайнгаа зондо хандаба. Хун бухэн гэ- 
рэйнгээ фотоальбомуудые иран хаража, 
тэндэйээн совхозой ажабайдал тухай ту, али 
аха дуунэрэйнгоо, танил нухэдэйнгоо совет 
уедэ буулгагдайан ба йуулшыншье жэлнуудэй 
фото-зурагуудые илгажа, Санжайжаб Дамди- 
новичта дамжуулаа. Нютагай зон оорынгоо 
эжы абын, нухэдэйнгоо дурэ энэ ном соо ха- 
раха дуратай байба бшуу. Санагын залуу- 
шуулайшье ажабайдал тухай зураг-дурэнууд 
суглуулагдаба. Тиигэжэ хэды сагай болзор 
соо номдо орохо зурагууд согсологдожо, 
хэблэхэдэ бэлэн болоо. Энэ ном бэлдэлгын 
худэлмэридэ Санагын залуушуул ехэ эдэбхи- 
тэйгээр хабаадажа, фото-зурагуудые эльгээ- 
гээ. Сулжээ холбооной аргаар яйала урагша- 
тайгаар энэ хэрэг бутээгдээ гээшэ.

Хэблэгдэйэн энэ номой удхань Санага ню
тагай туухые мунхэлэн хадагалха хэрэгтэ ехэл 
туйатай гэжэ йанагдана. Г эр булоороо йуужа, 
хуудайануудыень иран хаража йуухада яйала 
йонирхолтой байха ейотой.
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Зурагуудынь булта унгэтэ хэблэлээр, яла- 
гар саарйаар бутээгдэйэн, олон хуудайатай, 
будуун ном болоо. 50 ном хамтадаа хэблэгдэ- 
жэ, 1500 тухэригоор худалдаха гэжэ сэгнэгдээ.

Айлшаар ерэйэн хунуудтэ, ойрхи аха дуу- 
нэртэеэ хараад хоорэлдэн хухижэ йуухада 
ехэл тааруу ном болоо. Урда сагта ажайууйан 
нютагаархинайнгаа нюур шарай хаража, 
00Й ЭДЫ Н Г0О  залуу найаяа йанан омогорхожо, 
баярлажа йуухада гоёл гээшэ ааб даа.

Энэ ехэ хэрэг бутээхэдэнь Санжайжаб Бан- 
заракцаевай найанайнь нухэр Роза Цыренжа- 
повна яйала туйаламжа хургэйэн байна. Дэм- 
бэрэлтэ хэрэгтэ хубитаяа олон зон оруулаа 
гэхэдэ алдуу болохогуй.

Соёлма Бальжурова,
манай корр.
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ЗАХААМИН АЙМАГАЙ 90 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Нютагайм шарай йайхан даа
1956 ондо Дутэлуур нютаг 

бии болоо. Тэрэ гэЬээр жара та
ран жэл унгэрбэ. Нютагайнгаа
хугжэлтэдэ хубитаяа оруулЬан 
зон нэрлэгдэн дурсагдана.

Хада уулаараа, ой модоо- 
роо баян Захаамин нютаг 
узэсхэлэн Ьайхан байгааляа- 
раа холо ойро суурхадаг. Эхэ 
эсэгымнай эхилжэ ЬуурижаЬан 
турэл тоонто Дутэлуур нютаг- 
най Захаамин аймагай жар- 
галтай, заяатай тосхонуудай 
нэгэн.

1956-1957 онуудаар Зэм- 
хэ, Улэнтэ, Хуурай-Сахир, 
Модон-Хул, Хужар, Нурта 
нютагай зон хамтаржа, нуужэ 
ерээд, Дутэлууртэ тубхинэЬэн 
юм.

Урда сагта Тунхэнэй ай
магай Тооро нютагта Гури 
Шара гэжэ нэрэтэй тэртэ угай 
хун Ьуудаг байгаа. Ород хаа- 
най захиралтаар хилэ сахихаа 
Гэсэл хубууниинь холын зам- 
да гараа юм ха. Зэдэ голой 
эрьедэ ерээд, уЬанай урда тээ 
гэр барижа hyyxa гу, али хойто 
зугтэнь гу гэжэ зогсожо бодо- 
бо. Годлиёо дээшэнь харбаха- 
дань, урда эрьедэнь унаа юм ха. 
Тиигээд лэ Гэсэл Зэдэ мурэнэй 
урда эрьедэ гэр барижа Ьууба. 
Бахала, Баяма, Балтар, Матуу 
гэжэ дурбэн хубуудЬээнь Зэм- 
хэ нютагай зон тараЬап байна. 
Зэмхын зониие гуринхаархин 
гэдэг.

Дутэлуур нютагай дайда 
дээрэ анхандаа, 50-яад оной 
эхеэр, дурбэн багахан колхо- 
зууд байЬанаа (Хуурай-Са- 
хирай «Улаан-Таряашан», 
Зэмхын «Улаан Октябрь», 
Улэнтын Ленинэй нэрэмжэтэ, 
Модон-Хулэй Ворошиловай

нэрэмжэтэ) нэгэдэжэ, А.А. 
Ждановай нэрэмжэтэ кол
хоз болоо Ьэн. Колхозой туб 
Зэмхэдэ ЬуурижаЬан бэлэй. 
Туруулэгшээр Хужар нютагай 
Цыренов Д.Ц. худэлоо. Тэрэ 
уедэ эдэ колхозууд тиимэшье 
баганууд бэшэ, адуу малаар 
олон, багахан газарнуудые 
элдуурилжэ, таряа таридаг 
байЬан. Морин техникээр ажал 
бутээжэ байгаашье haa, таряа- 
най ургаса ехээр абтажа байдаг 
Ьэн.

1953-54 онуудаар Жда
новай нэрэмжэтэ колхозой 
туруулэгшээр Б.С, Норбоев 
худэлэгшэ Ьэп. Тэрэ сагта худое 
ажахые Ьайн болгохо гэжэ ма- 
най гурэн хутэлбэрилэгшэдые 
дээрэЬээ эльгээдэг заншалтай 
байЬан юм. Тиигэжэ манай 
Зэмхэдэ партиин уряагаар «гу- 
шан мянгата» Никифор Ан
дреевич Маланов эльгээгдэжэ, 
туруулэгшэ болоо бэлэй. Энэ 
хунэй уусхэлээр колхозой тубые 
ехэ Ьайн, тэгшэ газарта бии бол
гохо, аминдаа байЬан тосхонуу- 
дые нэгэ доронь Ьуурижуулха,

томожуулха гэЬэн зорилго тэрэ 
уедэ табигдаа.

Иигэжэ Дутэлуурэй газар 
шэлэгдээ Ьэн. 1955 оной ха
бар Модон-Хулэй гэрнууд за- 
далагдажа, шэнэ газарта та- 
бигдажа захалаа. Энэ жэлдэ 
Зэмхэ нютагЬаа зон гэрнуудээ 
зоожэ табийан юм. Хойто 
жэлдэнь Хуурай-Сахирай 
айлнууд нуужэ ерээ Ьэп. 2-3 
жэлэй туршада шэнэ газарта 
Дутэлуур тосхон бии болоо бэ
лэй. Энэ ехэ эмхидхэлэй ажал 
тургэноор ябуулжа, Ьайнаар 
дуургэхын тулоо барилгын 
бригаданууд бии болгогдоод, 
дуршэлтэй ажалшадые хутэлжэ 
шадаха уран дархашуул 
хутэлбэрилэгшэдоор томилог- 
дожо худэлоо.

Барилгын бригадирнуудаар 
Аюшеев Очир Намсараевич, 
Бадмаев Дмитрий Эрдынее- 
вич, жолоошодоор Гашапов 
Санжай, Жигмитов Михаил 
хоёр худэлЬэн намтартай. Тэрэ 
сагта автомашина хомор, нэгэ 
хоёр модо шэрэдэг машина- 
нууд хамаг ажал хуу бутээжэ
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rapahaH.
1956 ондо эхин йургуули 

нээгдэжэ Цыреннимаева До- 
нара Васильевна эрхилэгшээр 
томилогдоо йэн.

Тэрэ уедэ Улэнтэдэ хоёр 
багахан йаамхай унеэдэй фер- 
мэ, Хуурай-Сахирта нэгэ фер- 
мэ, Зэмхэдэ, Мэргэн Шанаа- 
гай нэгэ фермэ байдаг байгаа. 
Жэжэ эбэртэ малнуудай, хони- 
дой отаранууд олон Нэп.

Эдэ жэжэхэн йунэй фермэ- 
нуудые нэгэ доронь барижа, 
йайн уултэрэй унеэдые суг- 
луулжа, худалдан абажа, шэнэ 
томо МТФ бии болгохо зорил- 
готойгоор Дутэлуур тосхоной 
хажууда ехэ фермын барилга 
захалаа бэлэй.

1-2 жэлэй туршада йаруул, 
унеэдэй томо дал, тугалай бай- 
ра, малшадай hyyxa гэрнуудэй 
баригдахадань фермэ худэлжэ 
захалаа. Энэ фермэдэ удаан 
саг соо дуршэл ехэтэй эрхи- 
лэгшэ Р.Ш. Дармаев орол- 
досотой йайнаар худэлйэн. 
Олон йаалишадай ашаар энэ 
фермэ район соогоо туруу 
фермэнуудэй нэгэн болоо Нэп. 
Шэнэ фермэ бии болголгодо 
мэргэжэлтэ зоотехнигуудай 
уургэ аргагуй ехэ. (В.А. Утесов, 
Д.Б. Цырендоржиева). 1957 
оной зун Ждановай нэрэмжэ- 
тэ колхозые байа томодхохо 
тухай асуудал табигдаад, тэрэ 
уедэ аминдаа баййан Хужарай 
ба Нуртын колхозуудые нэгэд- 
хэжэ, Дутэлууртэ тубтэй «Ком- 
мунизмын зам» колхоз бии 
болгогдоо бэлэй. Олон жэлэй 
туршада туруулэгшээр Баяжаб 
Бадмаевич Цыбиков худэлоо.

Айхабтар ехэ, олон, холо 
йуудаг малшадтай колхоз бо
лоо, дурбэн отделенитэй бай
гаа (Дутэлуурэй, Улэнтын, 
Хужарай, Нуртын). Энэ ехэ 
ажахые хутэлбэрилхын тула 
йайн мэргэжэлтэй ударидаг-

шад хэрэгтэй байгаа. Отделе- 
нинуудые ударидагшад гэбэл 
П.М. Цыренов, Б.Н. Цыренов, 
П.Н. Базаров, Б.С. Цыбиков, 
мэргэжэлтэн А.Ш. Уладаевые 
тэдэнэй дунда нэрлэмээр.

«Коммунизмын зам» кол- 
хозой байха уедэ малай шэнэ 
байранууд, автомашинануу- 
дай гараж, ажайуудалай хэдэн 
шэнэ гэрнууд бодхогдоо, дун
да йургуулиин томо байшан, 
эмнэлгын пункт, колхозой, со
мон зублэлэй шэнэ конторын 
байшан баригдажа, Дутэлуур 
бури болбосон тухэлтэй, томо 
гэгшын тосхон болоо йэн.

1960 оной уеэр Зэмхэ нютагта 
шэнэ йуунэй фермын комплекс 
баригдажа, уданшьегуй аймаг 
соогоо туруу фермэ болоо йэн. 
Колхоздо туруу йаалишад, ту- 
галшад, малшад, хонишод ехэ 
олон йэн. Тэдэнэй дунда 
Д.Б. Лубсанова, Х.Д. Доржие- 
ва, Д.С. Базарова, Б-С.Д. Санда- 
нов гэгшэд болоно.

50-яад, 60-аад онуудай уеэр 
арад зоной ажайуудал тиимэ- 
шье йайн бэшэ, салин хулйэ 
тулэхэ гэхэдэ мунгэн, таряа 
талхан хомор байгаа.

1973 оной эхеэр «Комму
низмын зам» колхоз дээрэ Ехэ- 
Сахирай «Победа» колхозые 
нэгэдуулээд, Дутэлуурэй сов
хоз бии болгойон юм. Сов- 
хозой директорэй тушаалда

Г.Г. Цыдыпов, А.Ю. Юсуду- 
ров, И.Г. Цыренгармаев, 
Р.Л. Бандеев, Д.О. Эрдынеев, 
Б.Д. Доржиев, В.Г. Сосоров 
гэгшэд худэлйэн намтартай.

Ждановай нэрэмжэтэ кол
хоз байхайаа захалаад, совхоз 
болоод, умсын ажахы боложо 
тарасарынь уни удаан худэлйэн, 
йайн дунгуудые туйлайан меха- 
низаторнууд В.Е. Шелкунов, 
М.А. Жаркой, Б.З. Доржиев, 
Б.Ц. Бадархаев, В.Д. Ринчи- 
нов, В.Д. Эрдынеев гэгшэдые 
дурдамаар.

Мун энэ уе соо амжалта- 
тайгаар, йайн урэ дунтэйгоор 
худэлйэн мэргэжэлтэдые, 
хутэлбэрилэгшэдые нэрлэхээр: 
парткомой секретарь, Соведэй 
туруулэппэ баййан Д.Д. Очи- 
ров, ахамад тоо буридхэлшэ, 
отделениие эрхилэгшэ, парт
комой секретарь, профкомой 
сомоной Соведэй туруулэгшэ 
болойон Ц.Б. Доржиев, малай 
ахамад эмшэн, парткомой сек
ретарь, Соведэй туруулэгшээр 
худэлйэн В.Ш. Сосоров, аха
мад инженернууд Е.Б. Еонго- 
ров, Ж.Б. Дулмаев, бригадын 
бригадир баййан Б. Б. Ды- 
шенов, Соведэй туруулэгшэ 
ябайан В.Д. Норбоев ба бу- 
сад. Эдэ нэрлэгдэйэн нухэдэй 
Дутэлуур нютагай хугжэлтэдэ 
оруулйан хубита аргагуй ехэ.

С. Ринчинова
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АМАН ЗОХЁОЛ

Уреэл хэлэЬэн угые удэрэй одон болгогты
Тоонто нютагай уршоолоор, Эжынгээ зангыень дабтажа,
Танил зоной уреэл ээр, Энхэргэн, налархай байгаарай.
Эжы, абын буянгаар Хурьгэн хубуундээ
Энхэ, мэндэ тэнжэйэн, Хэлэхэ, захиха байнабди:
Эжэл хоёр хуугэднай Эрхэ, хайратай хуухымнай
Угаа залгаха нангин зорилго Эжэл болгожо абаа хадаа
Урдаа табижа ушарбат. Гал гуламтымни эзэн гэжэ,
Айл, аймаг, аха дуугэй, Ганса найанайм хани гэжэ,
Аба эжын уреэл тогтоон, Ури, хуугэдэйм эхэ гэжэ,
Турэл йайхан тоонтодоо Унэн йайхан нухэрни гэжэ,
Утаа гарган тубхиноот, Энхэржэ, гамнажа йуугаарай,
Ури хуугэд олонтой, Эрхим нухэрынь болоорой.
Yигр баян байдалтай Бэрхэшээл дуурэн байдалда
Ургэн ехэ нютагтаа Бэлэн харгы байдаггуй.
Ульгэр, жэшээ боломоор Харгын хэдыш хушэр йаа,
Yinn сэхэ йуудалтай Хоёр хадаа дабахат даа.
Yигр булэ бологты! Олон зониие хухеэжэ,
Бэе бэеэ гамнажа, Оройон нухэдоо хундэлжэ,
Бэе бэеэ хундэлжэ, Айлай эрхим айл боложо,
Бэрхэшээлдэ зогсонгуй, Арюун жаргал эдлыт даа.
Бэлэн харгы шэлэнгуй, Найан мунхэ бэшэш йаа,
Зорийондоо хурэхэ, Нэрэл гээшэш мунхэ ЮМ.

Зоной тулоо зобохо Алдар нэрээ дамжуулха
Золтой булэ бологты! Арюун ехэ уургэ бии:
Мянган жэлдэ дамжаха М андат зээнэр хэрэгтэй-
Мунхэ нэрээ гамнажа, Манайш найдал иимэл даа.
Ундэр ехэ найатай
Убгэн буурал болотороо Турэл садан нухэдоо
Ури бэеэ энхэржэ, Хундэтэйгоор угтаарай,
Бэе мэндэ, ухаан honop Холо ойрын айлшадтаа
Бууса дээрээ жаргагты! Халуухан сайтай йуугаарай.

Нухэсэйэн нухэртоо
Ургэн ехэ дэлхэйдэ Ниисэтэйхэн байгаарай,
Ургэжэ табийан уримнай, Худэлйэн ажалдаа
Бэеэ хусэжэ ундыбэш, Хундэтэйхэн ябаарай,
Бэри боложо тодорбош. Ажаллайан газартаа
Халуун дуранай, жаргалай Амжалтатай ябаарай.
Хайаш одоо ерээл даа.
Дэлгэр йайхан сэдьхэлтэй, Альган дээрээ ургэжэ ябайан
Даруу зандаал ябаарай. Абаяа йанажа ябаарай,
Шэлэжэ олойон нухэртоо Алтатай зооритэй боложо,
Шэруун буухэн байгаарай. Аша, гушаяа нэрлуулээрэй.
«Эрын зосоо эмээлтэ» - Убэр дээрээ ургэйэн
Энээн тухай йанаарай. Эжыгээ йанажа ябаарай,
Абынгаа нэрые гамнажа, Эжэл нухэртэеэ

Арюухан захяаень йанаарай. Эбтэй амгалан жаргаарай.
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ШУЛЭГЭЙ ДОЛГИНДО

МОНГОЛ ХУЛЭГНИ
Монгол хулэгни 
Мордоходо хул хунгэн.
Мэдэхэгуй хубууд унаад 
Мухарин унажа, тогтодоггуй Inn.

Хубшэ худоогоороо ябахадаа 
Хулэрхэ гээшынь хараагуйб,
Холын замда ябахадаа 
Хусэ шадалтайл хулэг юм.

Гэр тээшээ
Гэшхэдэлынь тургэдэдэг Inn,
Ёоеын холо харгыда эсээгуй 
Ёйотойл монгол морин юм.

Хурэйэн газар дээрэ 
Хартиржа унаагуй,
Сугсэ туруутай 
Сабидар морин баййан юм.

Мургэл ууладаа баридаг 
Монгол Буряад угай заншал юм.
Малай хойнойоо алхамшье хойнтохогуй 
Малшан хунэй ёйотойл морин юм.

Найан соогоо унажа ябайан,
Намтархан зээрдэ хулэгни 
Нарата йайхан дайдадаа 
Наартай гоёор мэнгэжэ ябадаг йэн.

Хадам эсэгым hanaxa байха 
Хулэг мориниинь монгол юм,
Морин эрдэни хулэгоо
Магтажа, солыень хангюурдадаг Inn.

Оролдожо ябаа морин хулэгоо магтажа, 
Оодор дундань мордожо,
Омог дэлйыень хиисхуулхэ 
Одоол шадалтай эрэ баййан юм.

БАГШЫН ЬУРГААЛ ХУНДЭТЭЙ
Алтай шара нараар жэгнуулйэн 
Арюухан дэлхэй йалбаран хугжоо, 
Ашата йайхан эжымни 
Амтата йумбэйгоороо тэнжээгээ.

Улгын дуун соогуур худэржэйэн 
Уудэнэйнгоо алтан бойогые алхажа, 
Унгын дайдынгаа хугжэм соогуур 
Унэн сагаан харгыгаар дабшаабди.

Баян хангайн хангал соогуур 
Балшар найамнай хэтэдээ жаргалтай, 
Багшын йургаалай мунхэ замтайда 
Бата гэгээн нангин байдалтайбди.

Зэдэ голой хугжэмтэ сууряан
Зурхэ сэдьхэлымнай хулгоон жаргуулйан,
Аза талаан ухаан бодолйоо
Агуу хусэлые туршаха ухибууднай.

Пэльбэ мурэнэй аляа гургалдай,
Пайхан арюухан дуунайш аялгаар 
Гэгээн сагаан хусэлым бадараайан,
Гун ухаанай шэди угэйэн багшамни.

Шэдитэ Байгалай арюуханйаа 
Шэжэр мунгэн гэрэлтэй Мундарга 
Шэршуу торгон хургагаар йолонготойон, 
Шэнэ сагай шэнхинээтэ байдал.

Гурбан голой уулзуурта,
Гоё йайхан бэлшэр дээрэ 
Гоо ундэр хададаа аршаан булагтай 
Гансал маниие гэгээруулйэн йургуули.

Ногоон ундэр хаданууднай 
Нюдэнэйм арюухан шэмэглэл,
Найан соомни мартагдашагуй 
Нэрэтэ багшын йургаал хундэтэй.

Абарга ехэ эхэ орондоо 
Алба хэжэ ябахадаа 
Алтан эхэ хэлэн, ород хэлэн 
Аргагуй ехэ хэрэгтэй юм.

Хандажап Цыренов, 
Ёнгорбой нютаг
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ШУЛЭГЭЙ д о л г и н д о

УБЭЛЭЙ БОДОЛ
Убэлэй байгаалиин нойрмог xaha 
Уурэй сайхада йайхан даа,
Толотойон сэбэр агаарынь 
Таашаамаар сэдьхэлдэ арюухан даа.
Модонууд дууранал call а и хунжэл соо 
Марташагуй бодолдо абтан,
Мянган жэлэй нюуса нээхэ зорилгогуй 
Маргааша болоод йуунад арюун агаарай охиндо. 
Хэды дахин, модод, танай хоорондуур 
Хээрын шубууд дальбараагаа тэнжээгээб? 
Хэды дахин, модод, танай йуудэртэ 
Хэбтэн амарааб ойн амитад?
Yбэлэй сайые даажа ядайан мушэртэш 
Инаглан йуугааб хоёр гургалдай?
Зунай ааяма ута удэрнуудтэ ото 
Зугаа наадаяа дэлгээжэ ханилааб?
Нюусаяа нээхэ дурагуй хадашни 
Нойрмог сагай шалтаг гээд орхиё,
Нарайлан дахин набшайалйан хайадаш 
Налайжа йуудэртэш йуугаад шагнуужам.

 ̂  ̂ ^
Дуулим дэлхэй, шамаяа шарайшалнаб, 
Дундаршагуй баялигыш уудалжа яданаб, 
Дээрэйээ яларйан нарантай нааданаб, 
Дэгдэжэ ошойон шубууе далланаб.
Энээхэн юртэмсын нюусаар йонирхоноб, 
Этигэл дууйан мэдэхэеэ йананаб.
Элинсэг хулинсагай туухэ онгилноб,
Эрьейэн сагай эрьедэ зогсоноб.
Холшор найанайм хонгео сууряан 
Холодон ошоногуйл, дууранал хажуудам, 
Дэгдэн ошойон аянай шубуундал 
Дахин эрьежэ бусанагуйл найан.
Паншаг сагаан тообии болооб,
Парадал толорно баярай ошон.
Пэреэйэн мэтэ урданал горхон 
Пануулнал дахинаа улгын дууе.

 ̂  ̂ ^
Углоогуур эртэ газаа гарахадам 
Yyp гэгээрэжэ байгаа угтан,
0 0 Д О О  тэнгэриин орой шэртэхэдэм 
Уулэгуй огторгой зурыгаа лунхын.

Зуун хадын орой дээхэнуур 
Зула мэтэ алтан гадайан ялараа,
Сохо дээрэм йарын хахадынь 
Солбоео иишэ тиишээ тараан харагдаа.
Алтан гадайан мушэнйоо урдин,
Алтан дэлхэйн ажабайдал тухай,
Арад зонойнгоо элуур тухай 
Ашата жаргал эрин байгааб.
Ушоо дахин эрьен харагдахадаш 
Улуу ехээр дахин гуйхаб,
Уйдхар гашуудалые холуур сулэжэ,
Урма зорит бадаруулыш гэжэ.
Ухибуун бишыхан зурхоо убдэнгуй,
Ургэйэн эжы абань элуур лэ байт,
Уршоолтэ ехэ юртэмсын байдал 
Уулэгуй ходо сэбэр арюун лэ байт.

 ̂  ̂ ^
Омогтой йайхан нютагтам 
Ошотон ерээш, нажарай саг,
Онсо оорын шэнжэтэйгээр 
Ореожо орхинош шара торгоор.
Тойрон баййан тайгадаш 
Толорон игаана намарай наран,
Тоорийэн йулахан элтттэеэ 
Тараажа шэдэнэ алтан хоргоор.
Нютагайм тартан байгаали,
Номгон даруугаар амилуулнаш,
Нэтэрэн ерэйэн уулые 
Намнан йэмээхэн ябуулнаш.
Шара хуба шурэнуудээ 
Шэдэжэ хуйад эхилнэ,
Нэмиргэ алтан хубсайаа 
Наранда шэнэйэд губинэ.
Убэлэй ерэхынь урдахана 
Убэроо дэлин йажанаш,
Гунигта абтайан шэнжэеэ 
Гансашье харуулхагуй гэнэш.
Алтан намарай хайа 
Айлшалан ерэнэл саг соогоо,
Алдалан угтэйэн найан 
Айдарлан ошонол хайа соогоо.

Цыржима Шойдопова, 
Хуртага нютаг
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