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НЮТАГАЙ ПОНИН

Г apahaH жэлэй туруушын амжалта

Энэ rapahaii нохой жэлые 
Захааминай хуугэдэй урлалай 
Ьургуулиин йурагшад йайн ехэ 
амжалтаар эхилбэ.

Юуб гэхэдэ, убэлэйнгоо 
амаралтын удэрнуудтэ ТУС 
Ьургуулиин багша Татьяна 
Панжиевна Норбоевагай ша- 
бинар Аида Бальжанова Алина 
Норбоева хоёр «Хоёр ниислэл 
Рождестводо» гэйэн уласхоо- 
рондын йайндэр-мурысоондэ 
хабаадажа, буряад арадайн- 
гаа ундэйэн соёлтой харагша- 
дые танилсуулжа ерэбэд.

Талаан бэлигтэй басагад

ятага дээрэ наадажа, эрхим 
бэлигтэйшуулэй дунда туру у 
Ьууринуудта гаpahап байна. 
Санкт-Петербург хотодо «Одо 
мушэдэй толороон» гэйэн фес- 
тиваль-урилдаанда Э. Батсуу- 
хай «Ээж минь» гэжэ дуунай 
ирагуу хугжэм наадажа, 11- 
дохи шатын кубогта, диплом- 
до болон ушоо «Зохидшоол- 
гын шан» гэйэн тусхай шанда 
хуртэбэ.

Харин Москва хото
до йуулээрэнь унгэрйэн ехэ 
урилдаанда буряад арадайн- 
гаа «Тэргынгээ холисоо»

уран гоёор наадажа, бэ- 
лиг шадабарияа гэршэлжэ 
шадайан басагадтамнай хурэхэ 
бэлигтэйшуул байгаагуй. Холо 
ойгуур cyvpxahan басагаднай 
«Москвадахи амаралтануу- 
дай» илалтын кубогаар, ла- 
уреадай I -дэхи шатын дип- 
ломоор шагнагдажа, унэтэ 
бэлэгээр урмашуулагдаа.

Аида Алина хоёрые, Татья
на Панжиевна багшыень энэ 
ехэ амжалтаарань халуунаар 
амаршалаябди.

Соёлма Бальжурова,
манай корр.
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_______ ЁПО ЗАНШАЛ

Сагаалган -  буряад арадай Йайндэр
Сагаалган гэжэ Шэнэ жэ- 

лэй гэхэ гу, али хабарай эхинэй 
йайндэр урда сагта буряад арадай 
дунда ургэнеер тэмдэглэгдэдэг бай- 
гаа. Гэбэшье, Совет засагай уедэ 
тэрэниие шэнжэлэн адаглагшадай 
зариманиинь Сагаалганиие арадай 
йайндэр гэжэ, нугеедуулынь шажа- 
най ёйо заншалнууд гэдэг байгаа.

Сагаалган гээшэмнай буряадуу- 
дай, монголшуудай холын урда 
сагйаа тэмдэглэжэ баййан шэнэ 
жэлэй йайндэр гээшэ. Буряадууд, 
монголшууд эртэ урдын сагта Са- 
гаалганаа намарынь хэдэг баййан 
юм гэжэ Буряадай мэдээжэ эрдэм- 
тэд Доржи Банзаров, Гомбожаб 
Цыбиков гэгшэд бэшэйэн байдаг.

Урдань бэлшээриин йайниие 
бэдэржэ, малайнгаа хойнойоо 
нуужэ ябайан арадуудай шэнэ 
жэлэй хайа намартаа ерэдэг бай
гаа. Малаа тобир тарганаар 
убэлжэлгэдэ оруулйан буряадууд 
намарынь Шэнэ жэлээ баяр ба- 
ясхалангай оршон байдалда уг- 
тадаг байгаа. Хуушанаймнай 
энэ зантпал мунеешье болотор 
мартагдаагуй, уейее уедэ дамжуу- 
лагдажа ябайаниинь йайн гээшэ.

Чингис хаанай уейее эхилжэ 
монгол угсаата арад шэнэ литэ 
-  календарь хэрэглэдэг болойон 
юм. Энэнь гансашье Монголдо 
бэшэ, мун Азиин бусад оронуу- 
даар дэлгэрйэн юм. Литын ёйоор, 
шэнэ жэл убэлэй хабартаа орожо 
эхилйэн уеэр тэмдэглэгдэдэг бай- 
на.

Буряад арадай календарь арбан 
хоёр жэлтэй (хулгана, ухэр, бар, 
туулай, луу, могой, морин, хонин, 
битпэн, тахяа, нохой, гахай). 12 
жэлынь таба дахин йэлгэгдэхэдээ, 
нэгэ уе гэхэ гу, али 60 жэл (раб- 
жуун) болодог. Шэнэ жэл йарын 
нэгэндэ эхилдэг. Парии нэгэн жэл 
соо 12 дахин болодог юм.

Тиимэйээ жэл бури Сагаалган 
(буряадай Шэнэ жэл) ондо ондоо 
удэр эхилдэг. Тэрэ хадаа январиин

йуулйээ февралиин 20 гаран хоё- 
рой хоорондо тэмдэглэгдэнэ. Тии- 
мэ болохолоороо, буряадууд, мон
голшууд Шэнэ жэлээ намарынь 
тэмдэглэхэеэ болёод, убэлэй йуул 
багта тэмдэглэжэ эхилйэн байгаа.

Пуурин, тосхон бухэнэй хун 
зон хотоороо, айл аймагаараа 
айлшадые угтадаг, хулеэдэг, холо 
ойрынгоо хуршэнэртэ айлшалдаг, 
амар мэндэеэ хэлсэдэг, бэлэг-сэ- 
лэгээ абалсадаг, найр нааданда 
хабаададаг ёйо заншалтай баййан 
юм.

Сагаалганай болоходо, хун 
бухэн нэгэ найа нэмэдэг байгаа 
юм. Энээн дээрэйээ Сагаалганай 
йайндэр буряад хун зоной булта- 
найнь турэйэн удэр гэжэ тэмдэг
лэгдэдэг йэн. Мунеешье урда- 
най убгэд, хугшэд Сагаалганиие 
еерынгее турэйэн удэр шэнгеэр 
угтана.

Сагаалганай ёйо гурим сагаан 
эдеэнэй йайндэртэй нягта холбоо- 
той. Тэрэ йарыень Сагаан йара 
гээд нэрлэдэг заншалтайбди. Тии- 
мэл йэн туда «Сагаан йара» гээ
шэмнай баяр баясхалангай йара 
гэжэ анханйаа тоологдодог бай
гаа.

Манай Буряад Республика- 
да 1960-аад онйоо Сагаалганиие 
унгэргэхэ туршалганууд хэгдэжэ
9X11.199 ЙЭН.

Эрдэмэй, соёлой ажалшад, эр- 
дэмтэд, уран зохёолшод, сурбал- 
жалагшад Сагаалганиие йэргээжэ, 
баяр ёйололой байдалда тэмдэг- 
лэдэг болоё гэжэ бэшэжэ, радио, 
телевиденеэр угэ хэлэжэ эхилээ бэ- 
лэй. Арад зоной эрилтые хараадаа 
абажа, Буряадай АССР-эй Верхов
но Соведэй Президиум 1990 оной 
январиин 24-дэ Сагаалганиие ара
дай йайндэр болобо гэжэ хуулита 
тогтоол абайан бэлэй. Тэрэ сагйаа 
Сагаалганай йайндэр Буряад 
орондоо бусажа ерээ.

Сагаалганайнгаа ёйо гури- 
муудые сахижа, зуб муреер уг- 
тахамнай шухала. Сагаалганай 
заншалнууд гээд толобол: нэн 
туруун дасан дуганаа ябажа, жэлээ 
харуулха, зайаха зайалнуудыень 
зайуулха, Сагаалгандаа бэлдэхэ, 
бутуугэй удэрэй заншалнуудые 
сахиха, шэнын нэгэнэй удэр зуб 
муреер угтаха, аха захатанаа айл- 
шалуулха, золгохо.

Соёлма Бальжурова,
манай корр.
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90 НАПАНАЙ ОЙН БАЯР

«Эрдэни мэтэ эжымнай»
1928 ондо Удлини нюта- 

гай Уляатай гэжэ гоё газарта 
hoiiho угай нарингууд аймагай 
Бадмаев Балданжабайда маний 
эжы ииин дэлхэйдэ мундэлйэн 
юм.

Манай эжы Норбо Балдан- 
жаповнагай 90 найанай зам 
Захааминай аймагай 90 жэ- 
лэй туухэтэй, арад зонойнгоо 
ажайуудалтай, сагай ябасатай, 
эрилтэтэй нягта холбоотой.

Нютагайнгаа долоон жэ- 
лэй йургуули дуургээд, хундэ 
хушэр дайнай жэлнуудтэ арбан 
дурбэтэйхэн басаган ажалайн- 
гаа намтар эхилээ йэн. Бухы 
найаараа колхозой мал хара- 
жа, ажалаараа сууда гарайан. 
Хаанашье, ямаршье ажал хэхэ- 
дээ, унэн зурхэнйеен оролдо- 
жо, ехэ эрилтэтэйгээр хандадаг 
йэн.

Манай аба, Бандай Ар- 
салановичтай хуби заяагаа 
ниилуулйэн, арбан ухибуудые 
турэжэ, «гарыень ганзага- 
да, хулыень дуреедэ» хургэн 
хумуужуулээ. 1970 ондо «Эхэ 
герой» гэйэн солото нэрэдэ 
хуртоо. Эжымнай маниие, ар
бан ухибуудые ургэжэ, нэгэшье 
ажалйаан йаатаагуй, бухы хусэ 
шадалаа, урма зоригоо ниитын 
ажалда зорюулаа.

Аба эжы хоёрнай мал ажал- 
даа сэхэ сэбэр ажаллажа, соци- 
алис мурысоонэй илагшадай 
тоодо оло дахин оройон юм.

Хэйэн ажал, габьяагай 
тулоо олон тоото шангуудта 
хуртэйэн, Агууехэ дайнай ойн 
баярай медальнуудаар шагнаг- 
данхай.

Муноо мандаа, бултандам- 
най адляар хандажа, олон аша 
гушанарайнгаа дунда ан бун

ажайууна.
Манай эжыйээ баян тообии 

олохогуйт, аяар29 ашанартай, 
47 гушанартай болойондоо 
баярлан, муноошье боло- 
тороо сэсэн йургаалаа хэлэ- 
жэ, туйатай, ямбатай йууна. 
Эжымнай йонор, хунгэн зан- 
даа, бултыемнай йайхан сайга- 
араа, амтатай эдеэгээрээ угтан 
байдаг.

Манай зурхэ эльгэндэ дутэ 
эжыгээ, хайрата тообиигоо 
90 найанайнь ойгоор унэн 
зурхэнйоон амаршалнабди: 

Амидын жаргалай э.хиие
таби/шн,

Амтата Иумбэйгввр
амиимнай залгакан, 

Ye бухэнэй богокые алхуулкан 
Эрдэни мэтэ эжымнай

ха юмта.
Хухэ тэнгэридэ яларИан 
Алтая наран гансахан,
Ами нака бэлэглэкэн 
Аитта эжымнай гансахан. 
Ylanaaemnaii зобоохогуй

гэжэ оролдон, 
Ylaii а кайханиие,

элуур энхые хусэнэбди!
Танай ухибууд? 

ашанар, гушанар

ЗАХААМИН АЙМАГАЙ 
90 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

эжымни
Элдин энэ дэлхэй дээрэ 
Энхэ тайбан

байдалтайлби. 
Эгээл иимэ жаргалтайдаа 
Эжы, тандаа баяртайлби! 
Энээхэн ургэн дэлхэй

дээрэ
Энхэржэл бидэнээ

ябадаг гээшэт, 
Энэрхы йайхан зурхэеэ 
Эрхим ухибуудтээ угоо

гээшэт.
Танайл ашаар,

хайран эжы,
Талаан хэшэг

эдлэнхэйбди. 
Танайл ашаар,

ори ганса эжы, 
Хунэй бэе олонхойлби.
Энэ уужам дэлхэй дээрэ 
Эжыйээ зоригтой хуниие 
Энэ ами найан соогоо

олохогуйлби. 
Холо хаанаш ябахадаа 
Хэзээдэш танияа

мартахагуйлби! 
Хандуева Сэсэгма, 

Y.i M iTbiii дунда Иургуули

ЭЖЫДЭЭ
Энэрхы йайхан

сэдьхэлтэй,
Эжыгээ йанажа ябахалби. 
Амтата хоолыш эдихэдээ, 
Ажалаа йайнаар хэхэлби. 
Пургуулида бэрхээр

йуража,
Сэдьхэлынь баярлуулжа

ябахалби. 
Хундэлнэб танияа,

эжымни,
Сэдьхэлдээ сэгнэжэ

ябаналби. 
Зомонова Карина, 

Санагын дунда Иургуули
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ЗАХААМИН АЙМАГАЙ 90 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

МИНИН ТААБАЙ
Минин таабай Цыбиков Па

вел Яндакович Зэмхэ нютагта 
1946 ондо турэйэн намтартай.

Бухы Hahaapaa хотодошье, 
худоодэшье ажал хэйэн. «Бу- 
ряад Республикын агропро- 
мышленна комплексны га- 
бьяата худэлмэрилэгшэ» гэйэп 
нэрэ зэргэтэй.

Захаамин аймагайнгаа 90 
жэлэй ойн баярай урдахана 
таабайтаяа иимэ хеерэлдее 
хэйэн байнаб.

- Таабай, намда манай ню- 
таг Захаамин тухай туухыень 
хеерэжэ угыт даа. - Заа, мэ- 
дэхэеэ хеерэхэ болоо губ даа. 
Шагныш даа, аша хубуумни. 
Урда сагта манай Захаамин 
нютагай газар дээрэ усеехэн 
зон йууйан гэлсэдэг. Тэдэ зон 
агнажа, загайа барижа, ой соо 
ургадаг жэмэс туужэ, ургама- 
лай ундэйэ малтажа хоол хэжэ 
ажамидаржа hyyraa.

1700-1800 оноор ород-хи- 
тад гурэнуудэй хоорондо хилэ 
табигдажа, хилэ харахаяа 
Тунхэнйоо ба Алайрйаа манай 
Захааминда буряад угтай зон 
буужа ерэйэн. Эдэ зонйоо За- 
хааминай буряадууд тарайан. 
Ямар угсаатад ерээб гэхэдэ, 
хонгоодор, хурхууд, тэртэ, 
шошоолог, соохэр, болдой 
байашье жэжэ угсаатад ерэйэн.

Энэ уейоо урда тээ усоохэн 
монгол, мун уряанхай, унгэд 
хамнигад, йоёд, хакаас уг гар- 
балтан эндэ йуужа магад гэжэ 
эрдэмтэд хэлэдэг.

1824 ондо ород хаанай зар- 
лигай ёйоор Закаменская ино
родная управа бии болгог- 
доо. Улэгшэн, Хуурай-Сахир,

Зэмхэ, Модонхул, Дархинта, 
Шара-Азарга, Енгорбой, Са- 
нага, Утаата -  хамта дээрээ 17 
нютагуудаар йууйан 12 уг гар- 
балтан энэ управада оройон 
байгаа.

Мэлэдэ, Сагаан-Мориндо, 
Дархинтада, Сагаан-Нугада 
хамниган угтай Заягтайтан ба 
Цингидинтэн ажайууйан.

1917 онйоо хойшо аймаг, 
хошун, йомон бии боложо, 
Захааминай хошуун Троицко- 
савска аймагай тоодо оройон.

1927 ондо Захааминай ай
маг бии болойон. Аймагай 
тубынь Сахир.

1930 оной эхеэр Захааминай 
аймаг соо «Искра» гэжэ нэ- 
рэтэй гансахан худое ажахын 
коммуна Улэгшэндэ баййан. 
Тэрэ уедэ аймаг соо ами амин- 
даа ажалаа хэжэ баййан зониие 
хамтын болгохо гэжэ ехэ ажал 
хэгдэжэ эхилээ.

1929-1930 оноор йур- 
гуулинууд олоор нээгдэжэ, 
825 ухибууд йуража баййан. 
Байашье томошуулда эрдэм 
ном заажа байгаа.

1930 онйоо хойшо ай
маг соо олон тоото ажал 
хэрэгууд урагшатай хэгдэжэ 
эхилйэн: элуур энхын талаар, 
гэгээрэлэй, барилгын, харгы 
зайалгын ажал гэхэ мэтэ.

1929 онйоо эхилээд 1932 он 
болотор Захааминай аймаг 
соо 72 худое ажахын артель- 
нууд бии болгогдоо.

1932 ондо залуу геолог Ма
рия Бесова Модонхул горхо- 
ной эхиндэ ашагта малтамал- 
вольфрам олойон. Ехэ хомор, 
унэтэй тумэр олдожо, Джида- 
строй эмхи бии болгогдожо,

вольфрам абажа эхилээ йэн. 
Олон тоото ажалшад ерэжэ, 
шэнэ тосхон баригдаа. 1936 
онйоо хойшо энэ тосхондо 
хоёр эхин йургуули, долоон 
жэлэй йургуули, 2 бани, Зэдэ 
мурэн дээгуур хуургэ ба бэ- 
шэшье ондоо барилганууд 
хэгдэйэн байна.

Жэл ошохо бури хубилал- 
танууд олон болоо: артель- 
нууд, колхозууд, йуулдэнь сов- 
хозууд болойон байна.

Дунда йургуулинууд, со- 
ёлой байшангууд, гэр бараа- 
нууд, ондоошье барилганууд 
хэгдээ.

Захааминай районой туб 
Закаменск хотын, худое нюта- 
гуудай шарай жэл бури ондоо, 
йайн тээшээ болоо.

Манай нютагай эгээ ехэ ба- 
ялиг болохо хун зомнай ха юм 
даа. Ямар олон эрдэмтэд, суу- 
тай, бэлиг талаантай, ажалша 
зон манай нютагйаа гарааб. 
Нэрлэжэ тоолохо болоо йаа, 
олон даа.

Манай нютагай шарай 
йайхан: хухэрэн манатайан 
хада ууланууд, тургэн урас- 
халтай Зэдэ голнай, харьялан 
урдайан багашье, ехэшье гор- 
хонууд, нуурнууд, эмтэй дом- 
той аршаан булагууд. Иимэ 
йайхан нютагта йууйан хадаа 
нютагаа суурхуулжа, тойроод 
баййан байгаалияа гамнажа, 
хожом хойно манай йуулдэ 
йууха зондоо дамжуулха ма
най хэрэг.

Цыбиков Бадма, 
9-дэхи классай йурагша, 

Дутэлуурэй дунда 
йургуули.
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ЗУРАГЛАЛ

Бухы наЬана соёлдо зорюулаа
Заха холын маний Захаамин хангайн харалтаар бэлигтэй бэрхэ 

хубууд, басагад олон юм. Тэдэнэй нэгэн гэхэдэ, сэлгеэ ехэ Сана- 
га нютагай талаан бэлигээрээ унэхеер билтарйан Борис Тарбаев 
мун, -  гэжэ уни холойоо тэрээнтэй эб хамта худэлдэг Буряадай, 
Ородой Холбоото Уласай соёлой габьяата худэлмэрилэгшэ Лю
бовь Будаева хеерэнэ.

Борис Владимирович мал- 
шадай хубуун хадаа, Сана- 
гынгаа совхоздо ажалайнгаа 
намтар эхилйэн юм. Тиихэдээ 
багайаа хатар нааданда ду- 
ратай хубуун йургуулиингаа 
ансамбльда хабаадахайаа 
гадуур Санагынгаа агитбри- 
гадын буридэлдэ ото-йэтэ 
ябалсаа. 1979 онйоо 1984 он 
болотор Буряадай гурэнэй 
дуун болон хатарай «Байгал» 
ансамбльда хатархадаа, ба- 
рууншье, зууншье олон гурэн 
турэнуудээр ябажа, Буряадайн- 
гаа соёлые харуулаа. 1984 оной 
хабарйаа турэл Санагадаа бу- 
сажа, арадайнгаа ёЬо заншал- 
да тушэжэ, ургажа ябайан за- 
луу уетэниие ундэйэн соёлдоо 
hypi an дэбжуулнэ.

- Борис Владимирович Тар
баев ехэл жаргалтай хун гэжэ 
йанадагби. Хэдышье ехэ бэлиг 
талаантай хун тэрэнээ мулижэ, 
хугжоожэ шадаагуй болбол, 
00Д0О ургахагуй гэжэ мэдээжэ. 
Борисай одо заяаниинь хара- 
жа, «Санага» ансамбльда яба
жа байхадань, суута хатаршан, 
Буряадай арадай, Россини га
бьяата артист Татьяна Герге- 
соватай уулзуулаа.

Тиихэдэл Татьяна Ефре
мовна залуухан хубуунэй ялас 
гэмэ бэлигтэйень ойлгожо, ха- 
таршанай хунгэн бэшэ замые 
нээжэ угэйэн ашата багшань 
болоно.

Борис Владимировича!!

оорынь xaraphan, мун шаби- 
нартаяа табийан хатарнуудые 
тооложо барахагуйбди. Эндэ 
артистын ушоо нэгэ бэлигэйнь 
дээжые богонёоршье йаань, 
дурдая. Тэрэ тон бэрхэ най- 
руулагша юм. Бухы найр наа- 
данай сценаринуудые оороо 
зохёожо, найруулан таби- 
даг. Энэ хэрэгтэнь найанайнь 
нухэр, аймагай уран зохёол- 
шодой «Уран Душэ» нэгэдэлэй 
хутэлбэрилэгшэ, ирагуу най- 
рагша Санжай-Ханда Долгор- 
жаповна ехэ туйа хургэдэг.

2004 оной июниин 19-21-эй 
удэрнуудтэ Уласхоорондын 
VI «Уулын уладай уулзалга» 
гэЬэп хонгоодор угсаатанай 
эб нэгэдэлгын ехэ найр За
хаамин аймагай Санага ню- 
тагта ургэн дэлисэтэйгээр 
унгэргэгдоо Нэп. Эндэл Борис 
Владимировича!! абьяастай бэ
лиг шадабари хусэд дуурэнээр 
шалгараа. Тэрэнэй олон жэл- 
дэ Ьанаашалйан йанал бодол 
одоошье бэелуулэгдээ.

Буряад Уласай, Эрхуу мо- 
жын, Монголой хонгоодор уг- 
саатан, тэрэ тоодо элитэ эрдэм- 
тэд, мэдээжэ уран зохёолшод, 
артистнар болон холо ойрын 
айлшад Борис Тарбаевай онсо 
бэлигые, зохёохы ажалые, эм- 
хидхэхы шадабариие тиихэдэ 
ундэроор сэгнээ Нэп. Найрай 
нээлгын баярта туруушынхиеэ 
аяар 460 хун хабаадаа, гад- 
на хубууд агта хулэгуудые

унаа. Эндэл хонгоодорнуудай 
йулдэ тэмдэг -  «Хухэ мунхэ 
Т энгэриин оршондо гурбан 
уулануудай наанайаа далияа 
дэлиНэп хун шубуун» харуу- 
лагдажа, олониие баярлуулаа. 
Эндэйээ эхилжэ, иимэ убсуунэй 
тэмдэгууд байгуулагдаа юм

Санагын Соёлой ордон- 
до Борис Владимировича!! 
бэлдэйэн ехэ удха тугэлдэр 
зужэглэмэл тоглолто бугэдые 
баясуулаа. Эндэ уран нарин 
дархашуулаараа суурхайан 
захааминаархинай уран
бутээлнуудэй узэмжэ дэлгэг- 
дэжэ, бултаниие йонирхуулаа. 
Мун лэ «Уран Душэ» нэгэдэ
лэй гэшуудэй уран зохёолой 
булан нээгдээ. Борис Влади- 
мировичай найанайнь нухэр, 
ирагуу найрагша Санжай- 
Ханда Дармаевагай «Сэдьхэ- 
лэй уянга» номтой танилсал- 
га унгэргэгдоо. Буряадайнгаа 
Уран зохёолшодой холбооной 
70 жэлэй ойе угтажа бай ha и 
элитэ уран зохёолшод, ирагуу 
найрагшад Ардан Ангархаев, 
Цырендулма Дондогой, Лоб- 
сон Тапхаев, Баир Дугаров, 
Элбэг Манзаров, Сергей Туму- 
ров, Саян Балданов, Василий 
Бильтагуров, Лазарь Чимитов 
болон «Уран Душын» гэшууд 
баясажа, бахаа ханаа бэлэй.

Найрай гол ехэ уйлэ 
хэрэгууд Санагын Даша- 
Пунсэглинг хиидэй оршо- 
дог Мунгэн-Добуунда унгэр
гэгдоо. Эхиндээ дасанай 
хойто Г энин-Шэмбэ уулын 
хормойдо унгэтэ шулуунуу- 
даар бэпш дэЬэп «VI уулзалга» 
гэЬэп талмайда хонгоодор
нуудай тугуудые хиисхуулЬэп 
моритойшуул hyp жабхалан-
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тайгаар хундэлэн ёйолжо, зуу- 
гаад жэлнуудэй саанайаа буу- 
жа ерэйэн мэтэ улаан хатараар 
доошоо найрай талмай тээшэ 
буубад. Эндэ байал зужэглэмэл 
тоглолто улам йуртэйгоор 
унгэрее. «Эрын юйэн эрдэм» 
урилдаанда уран нарин, сол- 
бон шударгышуул уран бэли- 
гээ харуулаа. «Найман гурлее 
ташуур томохо», «Тумэршэ 
дархан», «Модон урлал», «Мо- 
риной соло», «Морин эрдэ- 
ниин тоног», «Эрын эрхим 
жаргал -  агнуури», «Эрын гур- 
бан наадан» болон «Хонгоо- 
дорой дангина» урилдаанууд 
олоной хабаадалгатайгаар, ехэ 
йонирхолтойгоор унгэроо.

Иимэ ехэ найр наада йая 
наашадаашье хараа узоогуй 
айлшадшье, захааминаархин- 
шье Борис Владимировичай бэ- 
лиг талааниие эндэл ундэроор 
сэгнээ гэхэдэ болохо.

«ТАБАН ЭРДЭНИ»
2008 ондо «Сэдьхэлэй уян- 

га» ансамбльтай Баруун Ев- 
ропоор айлшалжа, Франци 
гурэнэй урда зугтэхи Агно 
хотодо хуроо. Тэндэ Уласхоо- 
рондын фестивальда хабаа- 
дажа, «Буряад-монголнуудай 
«Табан эрдэни» гэйэн тусэлоо 
ургэн олониитэдэ харуулжа 
гайхуулаа, грамота, дипло- 
муудта хуртоо. Зужэглэмэл 
наадаяа харуулжа, Атлантын 
далайн эрьеэр оршодог олон 
хотонуудаар ябажа, харагша- 
дай йайшаал магтаалда дуурэн 
хуртоо. Эгээл эдэбхитэйгээр 
эдиршуулэй жэшээтэ «Сагаан 
дали» булгэмэй артистнар ха- 
баадаа гэжэ тэмдэглэлтэй.

«ХУХЮУ БУРЯАД»
Борис Владимирови-

чай ушоо нэгэ туйлалта гэ
хэдэ, «Дархан Соло» гэйэн 
эдиршуулэй театр-студи бай-

гуулжа, амжалтатайгаар ажа- 
лааябуулна. «Хухюу буряадта» 
хабаадайан шабинарынь ходо- 
доо туруу йууринуудые эзэлжэ, 
багшаяа баярлуулжа байдаг. 
Тэдээн соойоо онсолон тэмдэг- 
лэхэдэ, Арсен Цыренов Гран- 
при шан абажа шадайан байна. 
Харин «Дархан соло» булгэм 
«Буряад Петросян» гэйэн бо
лон «Эрхим зужэглэмэл наа
дан» шагналнуудта хуртоо йэн.

БЭЕР ШААЛГАН
2015 ондо Санагада эмхид- 

хэгдэйэн «Пэер шаалган» 
мурысоонэй нээлтэ-хаалтые 
Борис Владимирович эрхимээр 
унгэргэйэн габьяатай. Юумэн 
бухэн эхитэй-захатай гэжэ, Бо
рис Владимировича!! урагша- 
тай урматайгаар унгэргэйэн 
мурысоон Уласхоорондын хэм- 
жээндэ гарайан туухэтэй.

ЖАБХАЛАНТА ОЙНУУДАЙ 
ЖЭЛЭЙ ТУЙЛАЛТАНУУД

Байгша ондо Борис Вла
димирович илангаяа ехэ ажал 
ябуулаа гэжэ тэмдэглэе. Юун- 
дэб гэхэдэ, турэл Захаамин ай- 
магай 90 болон оорынь 60 жэ- 
лэй ехэ ойнууд тудаа. Тиимэйээ 
Борис Владимирович Сурхар- 
баанда бухы бэлиг талаангаа 
дуурэн дэлитэр гаргаа гэхэдэ 
болохо. Хэдэн зуун хунуудэй 
хатар наадан, зуугаад мори- 
той залуушуул элин дэлин бай- 
хадаа, ямар ехэ жабхалангые 
арад зондоо хурылнаб!

Ушоо тиихэдэ хэдэн cap тэр- 
гээр заншалта ажабайдалаа 
харуулйынь юунтэй жэшэхэб. 
Иигээд лэ тоглолто наадануу- 
дые тооложо байбал, олон 
даа. Хара далайн эрьедэхи 
Туапсе хотодо унгэргэгдэйэн 
Уласхоорондын эдиршуулэй 
«Бумбэрсэг дэлхэймнай ерээ- 
дуй» фестивальда жэшээтэ 
«Сагаан дали» ансамбльтаяа

эрхимээр хабаадажа, йайшаал 
магтаалда хуртоо. Арадай 
хатар эрхимээр гуйсэдхэжэ, 
1-дэхи шатын лауреадууд бо- 
лоо. «Заншалта хубсайан», 
«Эрхим пионернуудэй отряд» 
гэйэн урилдаануудта байал эр- 
химлээ. «Драматическа театр» 
болон «Эстрадын дуун» урил
даануудта 2-дохи шатын дип- 
ломуудые абаа.

Уласай хэмжээнэй «Эрхим 
таабай» урилдаанда Захаамин 
аймагаа тулоолйэн Борис Вла
димирович эрхимлэжэ гараа.

Захааминай соёлые ургэжэ 
ябайан Б.В. Тарбаевай габьяа 
ундэроор сэгнэгдэдэг. 2009 
ондо Буряад Уласай Засагай 
газарай Туруулэгшын орлог- 
шо Б.Г. Бальжиров Буряадайн- 
гаа соёлые дэлгэруулжэ, дээрэ 
ургэжэ ябайандань, Баярай бэ- 
шэг барюулаа йэн. 2007 ондо 
«Буряад Уласай соёлой габьяа- 
та худэлмэрилэгшэ» гэжэ ундэр 
нэрэ зэргэ олгогдоо бэлэй.

БАТА БЭХИ АЖАБАЙДАЛ
Муноо Борис Владими

рович аймагайнгаа Нэмэл- 
тэ йуралсалай тубтэ худэлнэ. 
ворынгоо байгуулйан «Дар
хан соло» театраа ургэдхоо. 
Муноо табяад ухибууд 
эндэ ябажа, талаан бэлигээ 
мулинэ. Борис Владимиро
вич турэл Санагынгаа Соё
лой ордондо уран йайханай 
хутэлбэрилэгшоор худэлжэ, 
нютагтаа унгэргэгдэдэг бухы 
хэмжээ ябуулгануудые удари- 
дадаг юм.

Санжай-Ханда Долгоржа- 
повнатаяа хоёр ухибуудээ 
гарынь ганзагада, хулынь 
дуроодэ хургэжэ, ажабайдалай 
ургэн харгыда гарганхай. Бух
галтер мэргэжэлтэй Долгор- 
ма басаганиинь Закаменск 
хотодо ажаллана. Зуун Си- 
бириин Соёлой ехэ йургуули
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дуургэйэн Баир эсэгынгээ хэ- 
рэг ургэлжэлуулжэ, Буряадай 
киностудида хоёрдохи кино- 
режиссероор худэлнэ. Мунее 
«32 Бая стрелковая» гэжэ кино 
буулгаха ажалда сулоогуй яба- 
жа байна. Борис Владимиро
вич, Санжай-Ханда Долгоржа-

повна Тарбаевтанай зээ Арюна 
Москвагай Борис Щукинай 
нэрэмжэтэ театральна дээдэ 
Ьургуулида эрхимээр йурана. 
Yuioo хоёр зээнэр баганууд- 
шье haa, йургуулидаа эрхимээр 
h у ража, таабай тообиигоо бая- 
суулна.

Жаран найанайнгаа жар- 
галай дабаан дээрэ гарайан 
Борис Владимировичые ха- 
луунаар амаршалаад, зохёохы 
ажалдань ушоол ундэр ехэ ам- 
жалтануудые хусэе.

Сэнгэ РИНЧИНОВ

УНШАГШЫН ПАНАМЖА

Туухэ дабтагдажа байдаг юм
Маний Ёнгорбой нютагта 

2017 оной майн Ьуулээр шэнэ 
йургуули баригдажа эхилээд, 
жэлшье болонгуй дуудагдажа 
байна.

Энээн тушаа унидэ Цы- 
ремпил таабай хоорэгшэ Нэп. 
Туухэ хунэй нэгэ найанай хуга- 
саа соо дабтагдаха юм. Энэнь 
тон зуб гэжэ йананаб. 90 жэ- 
лэй урда тээ 1928 ондо манай 
Ёнгорбой нютагта йомоной 
(сельсоведэй) дарга баййан 
Дылыков Лубсан гэжэ хун ехэ 
суглаанда хабаадалсажа (зар- 
га барижа) аймагай туб Сахир 
ба Далахай йуурин хоёрой тэг 
дундань барюулбал йайн бай- 
ха гэжэ хэлэжэ, шэнэ йургуули 
нютагтаа бариха болгойон 
байна. Тэрэ уедэ аймаг соогоо 
томол йургуули барюулжа 
шадаа. 1928 ондо Ёнгорбойн 
зон модо бэлдэжэ, шулуу тэр- 
гэ морёор зоожэ, модыень ту- 
шаажа абахадаа кольцо соо- 
гуур гаргажа абажа баййан 
юм. Модод нэгэ адли байха 
ёйотой. Ород ажалшад ерэжэ 
барийан байна. Хоёр жэлэй ху- 
гасаа соо дуургээд, 1930 ондо 
эгээ туруушын ухибууд йуража 
эхилйэн туухэтэй. Доройоо 
эгээн туруун хоёр багшанар 
ерэжэ заайан байна. Туруушын 
директорээр худэлйэн А.И. 
Шадаев йуулээрэнь Буряа
дай мэдээжэ уран зохёолшо

болойон байна. Директорээр 
худэлйэн хунууд гэхэдэ: Д.В. 
Лаврентьев, Д.Б. Бальжанов, 
Е.Ч. Жамсаранова, В.Б. Лама- 
ев, А.И. Айдаева, Г.Д. Шой- 
донов, Г.Л. Батуев, Э.В. Ды- 
шенова, Т.Б. Очирова, М.Ц. 
Доржиев. Энэ йургуулида ма
най эхэ эсэгэнэрнай йуража 
эхилйэн туухэтэй. 1940-оод 
оноор Ёнгорбойн йургуулида 
долоон класс дуургэхэ болойон 
байна. 1961 ондо Ёнгорбойн 
йургуулида 8 класс дуургэхэ 
болоо, 1990 онуудаар 10 класс 
дуургэхэ болоо йэн. Бидэ, 1955 
оной ухибууд, йуража гараад, 
тообии, таабайнар болоод яба- 
набди. Намтай сугтаа йурайан 
ухибууд гэхэдэ: Дагбаев Ни
колай Дамдинович, Доноев 
Борис Жамсуевич, Дымбры- 
лов Федор Гармаевич, Дашеев 
Владимир Гармаевич, Цыре- 
торов Геннадий Бато-Мункуе- 
вич, Цыдемпилов Сергей Дол- 
горович, Доржиева Долсон 
Доржиевна, Будаева Наталья 
Цыреновна, Ванчикова Мария 
Долгоровна, Будаева Екате
рина Ринчиновна, Доржиева 
Зинаида Тохтоевна, Раднаева 
Екатерина Бадма-Ц,ыреновна, 
Лайданова Валентина Санжи- 
евна, Хадаева Любовь Жам- 
суевна, Вантеева Ц,ырен-Дул- 
ма Доржиевна, Дансарунова 
Евгения Долгоровна, Бара

нова Антонида Васильевна. 
Бидэ 1971 ондо найман жэлэй 
йургуулияа дуургээд, зарим 
ухибууднай турэл колхоздоо 
худэлхэеэ улоод, бэшэмнай 
йуралсалаа ургэлжэлуулхэеэ 
Санага йуурин ошоо бэлэйб- 
ди. Хэдэн уе йуража дуургэйэн 
байна, турэл Ёнгорбойнгоо 
йургуулида манайш ухибууд 
йуража дуургээ. Муноо аша 
гушанарнай йуража байнад. 
Панаад узэхэдэ, туухэ дабтаг
дажа байхым гэжэ унэн.

Дасан дуганууд 1937-1938 
онуудаар йуноогдэжэ, йооргоо 
шэнээр 1990-ээд онуудаар ба
ригдажа эхилээ.Муноо дуудаг
дажа баййан эрдэм йуралсалай 
гуламтые Арадай Хуралай де
путат Молон ламбагай барю- 
улха гэхэ ехэ оролдоо. Yihoo 
тиихэдэ аймагаймнай гулваа 
Сергей Валерьевичта, манай 
нютагай гулваа Зоригто Луб- 
сановичта, йургуулиин дирек
тор Михаил Ц,ыбиковичта ба 
барижа баййан ажалшадта 
дэлхэйн бухы жаргалые хусоод, 
ута найатай, удаан жаргалтай 
байхыень оронойм табан тэн- 
гэри хододоо харалсажа бай- 
гыт гэжэ Ёнгорбойн зон уреэхэ 
байнабди. Муноо баригдайан 
эрдэм йуралсалай гуламтам- 
най ушоо 100 жэлдэ бадаржа 
байхань болтогой!

Лубсан ЦЫРЕНОВ
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11арьдагай халяар
Энэ ушар СССР гурэнэй йандаржа урдеэ угы сагта, Утаата 

тосхондо болойон юм. Би тэрэ уедэ 1-дэхи отделениин малай эм- 
шэн байгааб. Виктор Нимаевич -  совхозов ахамад ветврач.

Бидэ хоёр Оронгодойн 
малай гуртэнууд дээгуур 

ветеринарна-йэргылэмжын 
худэлмэри дуургээд, саашаа 
йарьдаг дабажа, халяар эб- 
тээжэ ерэхэ йанаатай Гурбан 
Бэлшэр opohoH байгаабди. 
Хоюулан хунгэн хултэй мори- 
дые унайан, Виктор Нимаевич 
Хараасгай гэжэ нэрэтэй хурдан 
моритой, би хатарша хараяа 
унаад ябааб. Виктор Нимаевич 
зугааша, дайнай йуулэй уе саг
та эрэ болойон.

Солдадууд яажа брон- 
зоор лини гаргаа йэм, тэдэнэй 
каша эдижэ ябайанаа намдаа 
хоорэжэ ябайаар, бидэ хурэхэ 
газартаа хурэбэбди. Сайгаа 
шанажа сэржэмээ ургоод, 
зуугаад грамм ветеринарна 
спиртээр даруулга хэжэрхёод, 
загайаа намнажа, нэгэ углуу 
шулуугаар хэжэ, хэдэн ялаа ба- 
рижа сот дээрэ шаража эдийээр 
байтарнай бурыжэ-бурхэжэ ха- 
ранхы болоод байба.

Бидэ хоёр шулоо шанажа 
эдеэд, унтаха газартаа далиб- 
ша бэлдээд амаржа унтахаа 
хэбтээ йэмди. Углоогуур бо- 
дон гэйэмнай шагай соо сайан 
оройон байба. Бидэ сайгаа 
шанажа уугаад, моридоо ба- 
рижа уяад, Станциин эреэндэ

халяар туухэ-эбтээхэ гэжэ га- 
рабабди. Буу-жадаа ургэлоод, 
убэр оодэ гаража ябатараа, 
нэгэ томохон баабгайн эдеэл- 
жэ ябахые хараад, би тэрэнээ 
буудажал орхибоб. Баабгай 
мухайса хашхараад мухари- 
жа, хайража хэбтэтэрээ гуйжэ 
бодоод, доошоо маанад тээшэ 
зуглэн гуйжэ мэдэбэ. Виктор 
Нимаевич нэгэ модой оодэ ха- 
хадтань гарашоод, ушоо дээ- 
шээ гаража ябаа бэлэй. Би нэгэ 
мэдэхэдээ хойнойонь гараха 
гэхэдэм, гэшууйэдынь хуха 
йуроод, гаража шадабагуйб. 
Буугаа йомолоод, баабгай тээ
шэ харайамни, баабгай угы 
болошойон байба. Би дээрэ 
йууйан нухэрйоон:

- Баабгайшни харагдана гу? 
-  гэжэ асуубаб.

Виктор Нимаевич хашхар- 
ба: «Доро бузар шэрэнги соо 
бэеэ йабардажа байна». Би тэ- 
рээндээ ханданаб:

- Харайан хойноо тэрээнээ 
буудыш!

- Буумни хаана юм? -  гэбэ 
Виктор Нимаевич. Буугаа 
ургэлоод йууйанаа мэдэнгуй 
намдаа хандаа бэлэй.

Тэндэйээн Виктор Ни
маевич арай шамай буужа, 
бидэ хоёр амяа абажа, бааб-

БОРИС ГАРМАЕВ

гай буудайан газараа харахаа 
ошоо йэмди. Тэндэ ошоод ха- 
рахадамнай баабгай шуйаяа 
сайан дээгуур дуйаагаад, доо
шоо орошойон байгаа йэн. 
Баабгайн мур дээрэ хоёр муроо 
зэргэлуулээд, нухэрни 37 разме- 
рэй боотоор гэшхээд узэхэдэнь, 
адлихан байгаа йэн.

- Ошожо йэмээхэн харахым 
губди? -  гэжэ миниигээ асууха- 
да, нухэрни:

- Эдюулхэеэ ошохомнай гу, 
хая саашань, халяараа эбтээ- 
гээд, тургэн ябая, -  гэжэ хэлээ 
йэн.

Бидэ сайан соогуур халяар 
заа-заа эбтээгээд, гэртээ бусаа 
йэмди.

ХУЛЕЭГДЭБЭН БОРООН
Огторгой муноо бурхэжэ, 
Оршон дайдаяа дэбтээхээ, 
Олон удэр хулеэгдэйэн 
Орожо эхилбэ бороон.
Ой модой хухюутэй, 
Оройгоороо найгалзан

нэлмынэ.
Олиг тургэн урадхалтай 
Оронгодойн уйан хууебэ. 
Обоое ундэр хадайаа 
Олон горход урилдан, 
Ошохо, гараха газараа 
Оложо ядан сугларна. 
Огород, сабшалан хоёрнай 
Одоошье йэргэн ногоорбо. 
Олон унгын йолонго 
Огторгойн шэмэг болобо.
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ШОГ ЗУГАА

УХИБУУДЭЙ 
НААДАН БОЛООБДИ

Хубшын ногооной ногооржо, 
хухы шубуунай дуугаа татажа, 
тала дайдын хоншуухан ханга- 
лаар анхилжа захалйан xaha.

Манай йайн йайхан нухэд 
амаралтадаа гаража, турэл 
хамаатандаа айлшаар Эрхуу 
можо орохо гэжэ гарабад. 
Хоёр басагадаа, зээ хубуугээ 
абайан, заахан хунгэн маши- 
натай даа, арюун харгыгаар 
табилуулйаар Эрхуу можо 
орошобо. Хоюулаа бэрхэнууд, 
йубэлгэн йонорнууд. Долго- 
рынь бэрэшье йаа йубэлгэн 
йонор. Цырен-Доржониинь 
тиимэ нэгэ йонин ушарнуудые, 
алдуу эндуунуудые хаажа абаха 
дуратай. Эрхуугэй сээнтэрые 
гараад ябатараа Долгорынь: 
«Вишни хонходожо мэдэйуу, 
хайшан гээд, хаагуур тойроод 
ошохоёо», -  гэбэ. Цырен-Дор- 
жониинь: «Тии-тии, хонходо. 
Байа Алхана ошонобди гэжэ 
Хабаровск орожо ябайанаа 
оорэгуй болуужабди, -  гээд, 
нэгэеэ энеэн йагад дэмжэбэ. 
Долгор хонходожо турэлэйгоо 
басагатай хоорэлдэжэ оробо: 
«Бидэшни духэжэ ерэжэ яба- 
набди, мандаа замымнай ойл- 
гуулжа хэлэжэ угыш», -  гэбэ. 
Нэгэ-хэды угэ андалдаад: «Заа, 
заа, ойлгоо, пока», -  гээд, 
дуургэбэ. Цырен-Доржониин: 
«Заа юум, духэжэ ябана губди?»

гэжэ йурана. Долгорынь 
абяагуй йуужа йуужа: «Ямар 
тиимэ айдайа хурэмоор газар 
байгшым», -  гээд, абяагуй бо- 
лошобо. «Юун гэбэ?» -  гээд, 
Цырен-Доржо нухэр тээшээ ха- 
раад йурана.

«Муноо нэгэ гурбан модо 
ябаад, «Край смерти» болохо, 
тиигээд тээ саанань нугалаа 
дээрэ «Орбыка» гээшэ болохо, 
тиигээд лэ сэхэ ябабал хурэжэ

ерэхэт гэбэ», -  гэжэ Долгорынь 
ойлгожо ядангяархэлэбэ. «Нээ- 
рээшье, ямар муу нэрэтэй газар 
гээшэб», -  гэлдэжэ хоюулаа 
зугаалдажа ябатарынь, хой- 
нонь йууйан хоёр басагадынь, 
зээ хубууниинь эльгээ тэбэреэд 
эли хаталдажа йуубад. «Эжы, 
та буруу ойлгоот -  «Край смер
ти» гээшэтнай «Крайснефть» 
гэжэ заправка бии юм, тэрэ 
«Орбыка» гээшэтнай «У рыба
ка» гэжэ магазин гэнэ», -  гэбэ. 
Цырен-Доржо Долгор хоёр 
ухибуудээрээ адли энеэлдэжэ, 
Цырен-Доржодо бэрэшье йайн 
юумэн ушарба даа.

Иигэжэ нухэдэмнай ухи- 
буудэйнгоо наадан болоод 
ерээбди гэжэ мандаа зугаалаа 
йэн.

СЭСЭН ЭБИИ
Сагаан Бэлшэр гэжэ хилын 

хажууда байгша манай Санага 
нютагай эгээ холын малшадай 
байра.

Эндэ нэгэ хугшэн хубуутэеэ 
ажахын малнуудые адуулжа 
байдаг бэлэй.

Хубууниинь хори гарантий, 
сэрэгэй алба юумэ дуургэйэн. 
Сэрэгэй албанда байхадаа ба- 
рилдаагаар Сибириин ба Алас 
Дурнын чемпион болойон, тол- 
гойтойшье хубуун. Нэгэ йайн 
нухэрынь тэрээнээ наадалжа 
йуухыень шагнаа йэм:

- Энэш миниигээ милисээр 
худэлжэ байхада намдаа ерэбэ 
даа, армиин йуулээр. Намтаяа 
байхадань, нэгэ удэр тэрэнээ 
орхёод, хэрэгээрээ ошобоб. 
Ерэжэ ябайамни пивбарай 
газаа нэгэ милис хубсайатай 
хун уладые абаад лэ шудэжэ 
байна, дотор гохош хээд, 
дээгуурээш шудэнэ. «Энэ ямар 
аймшагтай милис хуршэроо 
юм, манай отдел соо иимэ хун 
угы бэлэй», -  гээд хажуудань

ерэйэм, ноохимнай -  миниигээ 
хубсайые умдоод загнажа бай
на, -  гэжэ нэгэниинь нухэроо 
наадалжа йуугаа йэн.

Тэрэл ушарйаа хойшо мал 
дээрэ сулэлгэндэ гарашайан 
байгаа. Нэгэтэ Сагаан йара 
гараба даа. Эбиитэеэ хоюулаа 
углоогуур сагаалаад, ажалдаа 
гарабад. Дал соогоо ухэрэйнгоо 
баайые туужэ ябахадаа: «Май- 
хай даа, муноо Санагадаа 
баййан болбол бурьяа манан 
ябахайаам даа», -  гэжэ дуугар- 
жа ябахыень эбиинь дуулаба. 
«Хубуумни, голдоо ороод ерэ 
даа, бишни аргын олоод бай- 
гуужаб гэжэ баарйан эбиимни 
миниигээ хуурые ойлгоод, на- 
маяа хайратайгаар хараад бай
гаа йэн», -  гэжэ найатай боло- 
жо ябахадаа зугаалагша йэн.

ХУЛГАНАЙН ХАМАР hAA  
Ш УБА ГАРГАБАГУЙ

Нэгэ намар хубууйээр 
ургээлгэдэ гаралсабаб.

Дэргууни аманда ошожо 
туруушыгээ агнууриин нээлгэ 
хэжэ, орон хангайдаа сэржэмээ 
ургоод, захалбабди.

Олоншье газар ургээбэбди 
даа, алуулхал юумэн угы. Эль- 
гэл эдихэ йанаан хун бухэндэ 
байнал хаш, теэд угыл хадаа 
угы. «Хангаймнай зааха буруул- 
хаад байна, отогтоо хурэжэ сай- 
гаа шанажа йайн зальбараад, 
углоодэр шэнээр ургээе», -  гэл- 
ДЭЭД, 00ДЫ Г00Л  эльгэтэй отог
тоо хурэжэ буубабди. Удэшын 
хоол бариха саг боложо, ааяма 
халуун отог соогоо налайжа 
йуужа эдеэлбэбди. Тиийээр 
йуусарымнай оройш болошобо 
даа. Зариман гэрдэхэ гэлдээд, 
хоёр хэйэг боложо хубаараад, 
морийоороо гарабад. Бидэ нэгэ 
дурбэн гэрдэлгэдэ дуршэл муу- 
тайшагууд улэбэбди.

( Ургэлжэшнъ 10-11-дэхинюурнуудта)



10 нюур «Ажалай туг» 2018 оной февралиин 9

(Ургэлжэл)

Орондоо ороод шууд ЛЭ 
гэрэлээ унтараагаад хэбтэжэ 
байхадамнай хулганаймнай 
захалба даа. Фонарь носоо- 
гоод харайам, стол дээгуур 
харайжа ябана. Нугоо гурбам 
тооношьегуй, хулганайтаяа 
танил болшойым ту. Фона- 
ряа унтараагаад шагнаархажа 
ХэбтЭНэб. ХЭДЫ 60Л00Д Н00- 
химнай духуу йаршаганаба. 
Фонаряа носоогоод харайамни 
хажуудахи нухэрэйм уута руу 
орошобо. «Аайааншаг», -  гэжэ 
бодоод, уутыгын амйарые 
нугалжа дараад, уроойэн 
хулоороо дэбйэжэ оробоб. 
«Дуурзз бизэ», -  гээд, онгойлго- 
жо харайам ушоо харайжа бай- 
ба. «Ушоо тиихаалши», -  гээд, 
хоёр хулоороо гараад дэбйэжэ 
оробоб. «Энэмни хойшогуй 
илза йуроод нухэрэйнгоо 
уутые дуудажархихам даа, 
ухоо бизэ, газаа гаргажа хаяха 
байна», -  гээд, уутаа нээйэмни, 
ноохимнай гар дээгуурэм ха
райжа гараад, баруун хой- 
то булан тээшээ гуйшэбэ. 
Хашхарйан хуугайлйан гээ- 
шэм сошойондоо. Хубуудэм 
намдаа: «Юугээл хэжэ бай- 
наш, алабаалши?» -  гэлдэнэ. 
«Алахайаа оорым алан алдаад 
зайлаба», -  гэбэб. «Бэлэн уута 
руу оройон хулганай алахагуй 
гэжэ хайшаа юм, хулганайншье 
хамарйаа шуйа гаргахагуй гэжэ 
шамйаал удхатай юм байна 
даа», -  гуулээд ерээб даа.

ТЭРЭМНАЙ ЮУНБЯА?
Бидэ нэгэ зун «Мундэлиин 

бригада» гээд Хойто Эреэндэ 
убйэндэ ябабабди.

Мантай нэгэ шэхэ хатуутай 
хун ябалсайым.

Нэгэ уд эр оройн сомолгодо 
гарабабди. Сомоогоо сомо- 
жо ябатараа нэгэмнай зуун 
хашаан дээрэ йууйан элеэ 
шубуу хараад: «Тэрэмнай 
юунбяа?» -  гэжэ йураба. Тэрэ

дуулахаар муушаг хумнай аса- 
тай убйоо сомоо дээрээ шэдэ- 
хэ зуураа: «Суббота», -  гэжэ 
хэлээд, мэрэдшье гэнгуй гэш- 
хэшэбэ. Дуулайан бидэниинь 
тэрээнээ ойлгоод, асаа алдаха 
нэгэмнай алдажа байгаад, эли 
хаталдажа оробобди. Манай- 
гаа энеэлдэхэдэ ноохимнай: 
«Юун болошобо?» -  гээд, би- 
дэнээ хараад, асаа тулаад бай- 
шаба. «Тэрэ шубуу хараад, тэ
рэмнай юунбяа гэжэ йуранаб»,

гэбэ нэгэмнай. Дуулахаар 
муумнай амаа адхажа байжа 
мантаяа адли садсараа эли ха- 
таад: «Битнай ноодэрэмнай 
юунбяа гэжэ ойлгоод, суббота 
гэжэ мэдээшэн боложо байна 
ха юм бииб даа», -  гээ бэлэй.

ХЭБТЭЭД УГЭХЭ 
БАЙ h  АН ЮМ ААЛ?

Хабарай эгээл нэгэ мяха 
шулэ угы шаранхатажа баййан 
уе Ьэн.

Хуурлигай гурбан малшад 
ургээлгэ хэхэ гэжэ шиидэбэд. 
Хоёрын Зуун Бэедэ байха, нэгэ- 
ниинь Сагбада.

«Юундэ иигэжэ ангууша- 
дамнай ябахагуй юм? Мяха угы 
ямар беда юм!» -  гэлдэжэ хоёр 
малшанай йуутар, Сагбыгын 
нэгэн орожо ерэбэ. «Ээ, ямар 
йайгаар ерэбэш, бидэ хоёр- 
шни шаранхаташоод йуунабди, 
шиимнэйш юуншье оорэйэмши 
даа. Ургээлгэ гурбуулаа хэе», 

гэжэ хоёрын дурадхаба. 
«0оргэй, ооргэй, байал шаран- 
хаташооб. Байгаарайт, бай- 
за, энэ Хушуу ургээгоод узэе, 
тээсгэн амарханаар эндэйээ 
аланайаан. Та хоёр йуугты, би 
ургээгээд угэйуу», -  гэжэ Саг
быгын малтттан хэлэбэ.

Балайшье агнуурида дур- 
шэл муутайшаг гурбан юм 
йэн. Гарабад даа гурбуулаа. 
Уудэн хоорондоо эрьелдээд: 
«Гуриламнай бии йэн гу?» - 
гэжэ нугоодэйоон Зуун Бэеы- 
гын нэгэн йураба. «Яба, яба,

уриид ала, тиигээд гурилаа 
йураарай», -  гээд, тулхин йагад 
нэгэеэ гаргаба. Сагбыгын мал- 
шан хоёртоо заажа угэнэ: «Саг- 
быгаа урдуур гарайан харгы- 
гаар йуугаарайт. Зуун хойшоол 
унаха байха, тэрээниин йайн 
хаагаад, абяагуй йуугты. Би 
туугаад угэйуу», -  гэжэ заабари 
угоод гарабад. Хоёрын таража 
йууридаа йуубад.

Хэды болоод ноохимнайш 
захалба даа, заримдааш дуу- 
лажархина, тиижэ ябатараа: 
«Гуроойэн ошобай-ай», -  гээд, 
юу юугээ хашхаржа оро- 
бо. Дорохонон йууйан найа- 
тайшагынь: «Ум маани бад- 
май хум, намдал бу гаршайай 
даа», -  гэжэ оороошье мэдэнгуй 
наманшалжа оробо. Тиигэ- 
жэ йуутарынь бала урдайаан 
ерэжэ ябайан гуроойэниин 
халба унаад, нухэр тээшэнь 
харайшаба. «Хоорхэй, болоо 
даа, намйаал саагуур», -  гэжэ 
бодойоор йуутарынь тэрэ 
гуроойэниинь нэгыень арайл 
дайран алдаад, саашаа харай
шаба. «Энэм юундэ буудабагуй 
гээшэб? Али намйаан оорэгуй 
наманшалжа йуугаагуй юм 
гу?» -  гэжэ бодойоор, нухэртоо 
ерэбэ. Ургээйэншье хуниинь 
ерэбэ даа. «Хаагуураа гаргаа- 
жархибат?» -  гэжэ хоёрйоон 
йураба. «Минин урдуур бэрэ- 
бэрэ ото харайгаад, энээнииш 
арай дайрангуй гарана бэшэ гу, 
юундэ буудаагуй юм?!» -  гэжэ 
оороо наманшалжа йууйанаа 
мэдэхэгуй табижа угэбэ. «Юун
дэ бууданагуйш?» -  гээд зан- 
дарганаар йурахадань, - «Тез 
гуйжэ ябана бэшэ гу тэрэш», 

гэжэ нэгэниинь убайгуй 
урдайаан хараад байба. «Ээ, 
ушоо та хоёрто хэбтээд угэхэ 
байгаа юм гу? Та хоёртой иигэ
жэ алахын орондо хартаабхаа 
эдижэ хэбтэйэн дээрэ. Ушоо 
гурилдаа йанаагаа зобохот», -  
гэжэ хэлээд, гэр тээшээ хатар- 
гашоо йэн гэгшэ.
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ХОЁР ТУУДЭГ 
АНГУУШАД

Минин гурбан нухэдтэй Бу- 
гаригтада болойон ушар.

Ерэ гаран оноор хатуушаг 
сагай уедэ хун бухэн шадал зэр- 
гээрээ ажа боложо байгаа бэ- 
лэй даа.

Энэ гурбан агнуурида ол- 
зош йайтай, улайтай юм Inn. 
Полонгыгоо арйые наймаал- 
хаар бэрэш йайн. Намарай 
йайхан саг ерэжэ, бугын тор- 
гон йанагдаба. Ноохи гур- 
бамнай мордобод -  хоёрынь 
туудэгшэгууд, нэгэниинь даа 
хашан гээшэнь хэлсээнгуй. 
Оройхон болойон хойно отог- 
тоо хурэжэ буубад. «Бугаригта 
гээшэмнай ангаар баян хангай 
гэлсэгшэ, эндэл агная», -  гэл- 
сэбэд. Углоогуур эртэ бодожо 
сайнгаа дээжэйээ хангайдаа 
мэдуулээд, углоонэй хоол ба- 
ряад тарабад.

Заа-зуухан юумэн ологдо- 
жол байна -  худэри, хэрмэн, 
йолонго гэхэ мэтэ. Нэгэ удэр 
хашаниинь ерэхэдээ: «Битнай 
баабгай буудаад, шуйатай 
ябуулжархибаб. Ошожо муш- 
хэе», -  гэбэ. Гурбуулаа да- 
харилдаад, баабгайгаа муш- 
хэхэеэ ошобод. Шуйан гээшэ 
бии даа. Энэ холо ошоогуй гэл- 
дээд, ехэ йэргэг маряанад, буу- 
гаа бэлэн баряад. Оройхон 
болотор мушхоод хусэбэгуйд. 
Углоодэр мушхуужэбди гэл- 
дээд, hooproo эрьебэд. Ха- 
ранхыда хара тугсэгэйш 
айдхатай гээшэнь -  баабгай 
йууйап шэнги. Сошолдойоор, 
хашхаралдайаар отогтоо 
ерэбэд. Хоолоо барижа йуу- 
хадаа элдэбын ушарнуудые 
хоорэлдэнэд. Баабгайтайшье 
болойон ушарнууд байна. 
«Шархатайан баабгай гэдэргээ 
муроороо ерэдэг юм гэлсэдэг», 
-  гэжэ нэгэниинь йэргэгшэлнэ. 
«Тиимэ юумэ узэйэн бэшэбди

даа, хубаад, хаягты. Манай- 
хишни ерэхэгуй, тэды шуйаа 
гарайан хойноо хаана зай- 
лахым, муноо ухэжэ хэбтэнэ 
ёйотой. Унтая, углов эртэ ошо
жо ажаллахаяа», -  гээд, хаша- 
ниинь ороо зайажа оробо.

Пуни али хирэдэшье юм даа, 
юумэнэй йухирхэ дуулдаба. 
Нэгэ туудэгынь нойрмог дун- 
даа гуйжэ бодоод, сай шанайан 
йорбонгоо жада шэнги ба- 
рижархёод, урагшаа хойшоо 
дугтаржа байба. Бижэгэнээн 
болоходо хашаниинь йэреэд: 
«Хайшан гэлдэжэ байнат 
хубаад?» -  гэжэ, эрьежэ хараад 
йууна. «Юумэнэй йухиртихэ 
шэнги болоходо бишни нойр- 
могоор ноохимнай хуршэрбэ 
ха юм даа гээд, буугаа бари- 
наб гэжэ энээндэ айашоо ха юм 
бииб даа», -  гэжэ нэгэ туудэгынь 
хэлэнэ. «Тэрэш юугээ хэжэ бай
на?» -  гэжэ удэшэнэй абайан 
тулеэн дээгуурээ тархяа уруу 
унашоод арбаганажа хэбтэйэн 
туудэгээ хараад, хашаниинь 
йурана. «Буугаа бэдэржэ бай
гаа бииз», -  гэжэ оорыгоо 
мэдэхэгуй, нэгэеэ наадалаад 
абана нугоо туудэгынь. «Шара 
шубуун йухирнэйаан бэлэй даа, 
унтагты, хоёр туудэгууд», 
гэжэ хашаниинь хэлээд, буруу 
хараад хубхэр-хубхэр энеэжэ 
хэбтэбэ.

Хоёрынь йэгээ орожо зугаал- 
данад. Порбон буутайниинь 
нэгэнйээн йурана: «Шимни 
юундэ эгтээ тархяа уруу уна
шоод, хайража хэбтэнэш? Биш
ни байа юумэнэй йухирхые 
дуулаад, нойрмогоор гуйжэ 
бодоходоо энэ болобо ха юм 
биб даа. Байал ноохимнай 
хуршэрбэ гэжэ йанааб», -  гээд, 
эли хатажа оробо. Хоюулаа бэе 
бэеэ хаража йайн энеэлдээд, 
унтахаяа хэбтэбэд. Углоогуур 
баабгайгаа мушхэхэеэ ошобод. 
Баабгайниин мэтэр саана- 
хана ухэшоод хэбтэбэ. Хаша
ниинь баабгайгаа хараад, мэ-

шэг-мэшэг хухинэ, хоёройгоо 
муноо йуни концерт харуулйые 
йанаба хаш даа.

« Г У Р 0 0  h )I I НАХИГАД 
ГЭШ ЭЬЫМ»

Совхозой байха уеДэ Са- 
нагын ехэ котельные xyhaap 
тулидэг баййан юм.

Yбэлоо дуурэн долоо-най- 
ман хун нэгэ трактораар хуйа 
бэлдэхэ. Хоорондуурань агнуу- 
ряа, ехэншынь ургээлгээ хэхэ.

Нэгэ удэр баруулажа яба- 
тараа зуураа ургээхэ гэжэ шии- 
дэбэд. «Ходол би ургээжэ 
байхамни ту, муноодэр йуури- 
дахамни», -  гэбэ Доноев бри
гадир. Соктоев байа нэгэеэ 
дууряагаад: «Би байа йуухадаа 
хайшаа юм бииб», -  гэлдэбэ. 
«Заа, заа, йуугты», -  гэлдээд, 
хоюуландань хаана йуухыень 
заажа угоод тарабад.

Y ргээлгэ захалжа, буудажаш 
эхилбэд даа. Гурбан гуроойэн 
гарахадаа ноохи хоёрыемнай 
туршаха гэйэн шэнги хоюулан
дань духуу гараба.

Ургээлгэшэд суглараад, 
тэдэ хоёройнгоо духэжэ ерэтэ- 
рынь зугаалданад: «Та хоёрой 
буудайан гуроойэдэй нэгэ
ниинь унаа гэхэбди», -  гэлсэ- 
бэд. «Хэнтэнэй тудайан юм 
даа, нэгэ гуроойэниинь тээ 
тэрэ бургаайан соо хэбтэнэ»,
- гэбэд. Доноевын: «Би йайн 
дундан шагаажа буудайымаб»,

гэбэ. Соктоевын байа шог- 
тойшог хун: «Минин буудахада 
гуроойэн нахигад гэшэйым»,
-  гээд, амаа адхаад хухинэ. Бэ- 
шэнэйгээ энеэлдэхэдэ, хоёрынь 
алдайанаа ойлгоод, Соктое
вын: «Ушоо «йайн дундан» 
байхаш», -  гээд, нугоодэёо 
ёборно. «Алим тиигээд шинии 
нахиилгажархийаншни. Иимыен 
мэдэбэл, сохо дундань шагааха 
байгаа», -  гэжэ хадхажа наада
лаад, ажалдаа улаан хоойоор 
саашалбад.

Даниил НОХОРОВ
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ХЭНДЭШЬЕ НЮТАГ ГАМТАЙ
Хун бухэндэ унэтэй 
Хулее шоройдоИон газарнай, 
Хаанашье ябажа байхада, 
Хэндэшье нютаг гамтай.
Эжы абымнай бууса 
Эльгэ зурхэнэй оёортол,
Хундэ сагай болоо haa,
Хусэ шадал нэмээхэл.
Жаргалтай, дорюун ябаашье haa, 
Жэлдээ ни э нютагтаал 
Хандан, ургэн байгаа haa,
Харгы замшни сэхэрхэл.
Турэйэн Найхан улгышни 
Тушэг шинии болохо,
Досоош нара бадаруулан,
Дали шамда ургуулха.

 ̂  ̂ ^
Худее нютагта Нуухадаа. 
Хэнйээшье дутанагуй хунууднай, 
Звери зеешеер ядарнагуй, 
Зобожо тулижа ябанагуй.
Аглаг талынгаа энгэрээр 
Адуу малаа удхэнэ,
Хада уулынгаа убэреер 
Хони ямаагаа харюулна.
Малаа удхэжэ ябахадаа,
Муудажа нэгэшье байнагуй, 
Дуран соогоо амарна,
Дуратай юумэеэ бутээнэ.
Иигэжэ залуушуул ойлгожо, 
Эбтэйхэн ажалаа эхилнэ,
Байра байдалаа зохёожо,
Бууса газараа шэнэлнэ.

УБЭЛЭЙ УДЭШЭ
YбЭЛ ЭЙ шэмэруун у. 01119.
Ургэн тала нэмжынэ,
Y pn ln  нойртоо дарагдан,
Ута гэгшээр эбйээлнэ.
Уни бутарма дулаахан 
Урсахан заахай гэрхэн.
Утаахан, дээшээ Ьуунапан. 
Огторгой еедэ дуулинэ.

ШУЛЭГЭЙ ДОЛГИН ДЭЭРЭ

Аажам, тэнюун xaha 
Аргаахан айлшалан ерэнэ,
Амтатай буузын унэреер 
Агаар гэртэ анхилна.
Хугшэд гэртээ аятайгаар 
Халуухан сайгаа оошонод,
Холо ябаЬан хуугэдээ 
Хоюулаа, Банан, дурсанад.

УБГЭН ЖАБАР
Ута сагаан Ьахалаа 
Урагша- хойшонь хиидхуулэн,
Yбгэн Жабар мандаа 
Yзэгдэбэ гэнтэ айлшалан.
Шэнэйэн гэрэй сонходо 
Шэдитэ зураг улээбэ,
Хун бухэндэ - бултанда 
Хубиин жаргал юреебэ.
Сагаахан cahaap бударан,
Сэбэрлэн арюудхаба дэлхэй.
УшарИан нухэрее дурсан,
Уринаар миИэрбэ дуухэй.

БУРЯАДУУД
Бухы наИаараа шахуу 
Бусад олон я На ган 
Байдаг манай нютагта,
Буряад Найхан орондо.
Номгон, тэнюун газарта 
Налайжа тэдэнэр Нуудаг.
Эхынгээ хэлэ, заншалаа,
Эрхимээр сахин, ябадаг.
Харин зарим нэгэмнай 
Хэлэеэ мартажа эхилдэг,
Байха хэды уладнай,
Буряад байНандаа эшэдэг.
Холые шэртэн онииНон 
Харахан нюдэд зэмэтэй гу?
Морёор ходо гуйлгэИэн 
Маяахан хулнууд гэмтэй гу?
Онигор нюдэтэй японцууд 
Олондо суутай болонхойл,
Эжы абынгаа шуНанНаа 
Эшэжэ, гутажа болохогуйл.
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