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Октябриин 1 -  Уласхоорондын накатайшуулай кайндэр
Хундэтэ Захаамин аймагай найатайшуул!

Уласхоорондын пайатайшуулай йайпдэроор та бугэдэниие халуунаар амаршалнабди. Энэ 
йайндэр хэдэн уеын зониие нэгэдуулэн хамтаруулхын тэмдэг болодог.

Намарай йайхан энэ удэр ундэр найатай, дуй дуршэл ехэтэй, ажалай алдарта амжалтануудые 
туйлайан аха захатанаа амаршалнабди. Гурэн турэдоо дундаршагуй ажалай соло асарйан таа- 
надаараа хододоо омогорхон ябанабди. Танайгаа сэсэн мэргэн заабаринуудые шагнан, ажал 
хэрэгээ ябуулжа, ажабайдалаа зохёохые оролдонобди.

Хэдышье сагай унгэроошье йаа, ходол залуу сэбэр, согтой зугаатай, элуур энхэ зандаа яба- 
хыетнай хусэнэбди. Ямаршье сагта уйдхар гашуудал узэнгуй, ухи хубуудэйнгээ, ашанар зээ- 
нэрэйнгээ дунда амгалан тэнюун ажайуугыт даа. Уг удамайнгаа урданай сэсэн мэргэн зан- 
шалнуудые сахин, залуушуулдаа дамжуулан, йайхан сагаан сэдьхэлээрээ бидэнээ баясуулан 
ажайуунат. Ундэр найатай болообди гээд, гэрйээн гарангуй йуунагуйт, нютагайнгаа олонии
тын ажалда эдэбхитэйгээр хабаададаг заншалтайт.

Хатуу дайнай жэлнуудтэ, улэн хоойон сагта эрэ болон ундыжэ, ажабайдалай дабаануудые 
эсэхэ сусахые мэдэнгуй дабшан гараалта. Турэл оронойнгоо тулоо бэеэ гамнангуй тал дулэн 
соогуур фашист дайсадые даража, Илалта туйлаа бэлэйт.

Муноодэрэй йайндэроор Захаамин аймагайнгаа булта найатай зониие -  найанайнгаа ама- 
ралтада гарайан, ажалайнгаа жолоо табяагуй ябадаг нютагаархинаа амаршалнабди. Сааша- 
даа ушоо олон жэлдэ элуур энхэ зандаа, убшэ хабшан гэжэ мэдэнгуй, дорюун залуу зандаа ухи 
хубуудэйнгээ, аша гушанарайнгаа хажууда ан буи ажайуугыт даа!

Захаамин аймагай засаг дарга С. В. Гонжитов 
Захаамин аймагай йунгамалнуудай Соведэй туруулзгии Л.Ц. Санжеева

ТОБШО ПОНИН

Мэргэжэлэйнгээ йайндэр угтаба
Хуугэдэй сэсэрлигууд хунэй ажабайдалда 

вврын нулеетэй юм. Энэ эмхинуудтэ ажалладаг 
мэргэжэлтэд хунэй хумуужуулгын эхин шатада 
вврынгвв ехэхэн хубитаяа оруулдаг.

Сэсэрлигуудтэ ажалладаг хумуужуулэгшэдэй 
болон энэ эмхинуудэй бусад ажалшадай йайндэр 
сентябриин 27-до тэмдэглэгдэдэг заншалтай.

Захаамин аймагта муноодэрэй сагта 29 
сэсэрлигуудтэ 2347 хуугэд хумуужуулэгдэнэ. 
Нютаг бухэндэ энэ эмхинууд ажалладаг юм. 
Хамтадаа сэсэрлигуудтэ 469 хун худэлнэ, тэ- 
дэнэй 154-ниинь хумуужуулэгшэд бол оно. Ай- 
магаймнай энэ мэргэжэлтэд удэр бури эрдэм 
ухаагаа хугжоожэ, бэлиг шадабарияа бэрэл саа- 
шань дээшэлуулжэ, эрхим дунгуудые харуулдаг

юм. Олон тоото уласай мурысоонуудтэ хабаа- 
дажа, амжалта туйлажа байдаг. Хуугэдые бага 
найанйаань эрхимээр хумуужуулжэ, олон юу- 
мэндэ йургажа, муноонэй сагай эрилтэдэ харюу- 
сахаар ажалаа ябуулха гээшэ тэдэнэй гол зорил- 
гонь болоно. Багашуултай удэр бури харилсадаг 
ажалшад ганса шэнэ эрдэм мэдэсэ эдиршуулдэ 
дамжуулнагуй, дулаан урин угоороо, анхарал- 
тай хандасаараа, амтатай хоол бэлдэжэ, ариг сэ
бэр байдал сахижа, хуугэдые хумуужуулнэ.

Энэ мэргэжэлэй йайндэрэйнь удэроор хуу
гэдэй сэсэрлигуудэй ажалшадые халуунаар 
амаршалжа, ажалдань амжалта хусэебди.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА,
манай корр.
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100 ЖЭЛЭЙ ОЙ

Туухын дансануудые хадагалагшад

100 жэлэй саана Ород Ула- 
сай гурэнэй архивай албан 
байгуулагдайан юм.

Аяар холын 1918 ондо ара- 
дай комиссарнуудай Совет 
гурэнэй архив эмхидхэлгэ ту- 
хай тусхай тогтоол iapiahan 
юм. Харин 1934 ондо Буряадай 
тубэй гуйсэдхэлгын хороон ай- 
магуудаар архивуудые эмхидхэ- 
хэ тухай шиидхэл абайан байна.

Тэрэ carhaa архивуудай ажа- 
байдалда олон хубилалтанууд 
боложо, Захаамин аймагай ар
хив 2005 onhoo Соёлой ордой 
соо тусхай байратай болоод, 
муноо сагай эрилтээр ажалаа 
ябуулна. Архивай туруушын 
дансанууд 10 центнертэ духуу 
caaphan, 1939 ондо мили- 
циин байшангай хажуудахи 
амбар соо хадагалаатай Inn. 
Пуулээрэнь 1991 он болотор туе 
дансанууд аймагай захиргаанай 
подвалай тайалга соо байгаа.

Унгэрйэн сагай хугасаа соо 
19 мэргэжэлтэн архивай ажалые 
хутэлбэрилэн ябайан юм. Тэдэ-

нэй олониинь 2-4 жэлэй турша- 
да худэлоод болийон юм. Архи
вай эрхилэгшын тушаалда олон 
хун йэлгэлдэйэн байна. Аймагай 
эмхинуудэй, хунуудэй хубиин 
дансануудые согсолон хадагал- 
жа, шэглэлээрэнь хубаажа, доро 
доронь суглуулжа хадагалха гээ- 
шэ амаргуй ажал йэн. ворынгоо 
горитой хубитаяа энэ ажалда 
оруулйан хунуудэй дунда Ма
рия Лыгденова, Ольга Дариева, 
Цыбжит Жалсараева, Светлана 
Шойдонова, Надежда Будаева, 
Нина Дабалаева гэгшэд боло- 
но. 2000 онйоо эхилжэ архивай 
дансанууд электрон шэглэлээр 
буридхэгдэжэ эхилйэн юм. Тэрэ 
сагйаа архивуудай ажалда шэнэ 
сагай эрилтэнууд табигдажа, 
унгэрйэн уеын дансануудые ха
дагалха хэрэгтэ анхарал ехээр 
хандагдайан байна.

2011 онйоо 2018 он болотор 
Захааминай архивай захира- 
лаар Нина Николаевна Дабала
ева урэ дун ехэтэйгээр худэлжэ 
гараа. Энэ хун ямаршье ажалда,

ямаршье тушаалда ажаллахадаа 
хамаг зориг шадабарияа дуурэн 
хэрэглэн ажалаа ябуулаа гэжэ 
хэлэхээр. 2017 ондо аймагай ар
хив Буряад Уласай аймагуудай 
архивуудай эрхимынь боложо 
тодорйон байна. Гол ажалаа 
урагшатай ябуулхын хажуугаар 
Нина Николаевна аймагайн- 
гаа туухэтэй холбоотой хэдэн 
номуудые бэлдэжэ хэблэлйээ 
гаргайан. Архивай эмхиин бу- 
садта балай ехээр харагдадаггуй 
ажалда -  элдэб саарйа данса
нуудые бэлдэхэ, шэнэ доку- 
ментнуудые буридхэхэ хэрэгтэ, 
олон жэлдэ Елена Шагдурова, 
Людмила Тумунова гэгшэд 
худэлйэн.

Иимэл зоной оролдолгоор 
аймагаймнай эмхи зургаануу- 
дай, хун зоной хамаг дансанууд 
найдамтай хадагалаатай байдаг 
гэжэ хэлэмээр. Нютагай болон 
зоной туухэ тэндэл байна гэхэдэ 
алдуу болохогуй бшуу.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА,
манай корр.
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Урэ дун ехэтэй уулзалга
Жэл бухэндэ Буряадай ай- 

магуудай номой сангуудай ху- 
тэлбэрилэгшэд сугларжа, ажа- 
лайнгаа дунгуудые согсолжо, 
Ионии йорьмойгоороо хубаал- 
сажа, хеерэлдэжэ, зугаалдажа 
тарадаг заншалтай юм.

Энэшье жэлдэ тэрэ занша- 
лаа хубилгаагуй, байал суг- 
лаандаа хамтарба. Унгэрйэн 
жэлнуудтэ энэ суглаа-хурал- 
даануудынь Улаан-Удэдэ гу, 
али ниислэл хотодо дутэ оршо- 
дог аймагуудай номой сан- 
гуудта унгэрдэг Inn. Харин энэ 
жэлдэ номой сангуудай захи- 
ралнууд аяар холын Захаамин 
аймагта сугларха гэлсэбэ.

Унгэржэ байгаа долоон хо- 
ногой эхиндэ 22 аймагуудай 
тулоолэгшэд Захааминай нюта- 
гуудаар орожо, номой сангуу
дай ажалтай танилсажа, туб 
хото хурэжэ ерэйэн байна. Хоёр 
удэрэй туршада суглаанда ха- 
баадагшадта урэ дунтэй, олон 
хэмжээнуудтэй программа ду- 
радхагдаа.

Юундэ ниислэл хото Улаан- 
Удэйоо аяар 500 шахуу модо 
гаталжа, манай аймагта суг
ларжа семинар унгэргэхэ гэжэ 
шиидээб гэжэ бидэндэ Буряад 
Уласай Ундэйэтэнэй номой 
сангай эрдэм ухаанай болон 
методическэ тайагые дааг- 
ша Эржена Очирова хоорэжэ 
угэбэ:

- Ундэйэтэнэй номой сан 
аймагуудай номой сангуудай 
захиралнуудые жэл бухэндэ суг- 
луулжа, суглаа унгэргэдэг зан
шалтай юм. Тэрэ суглаануудта 
хутэлбэрилэгшэд ажал ябуул- 
ганууд тухайгаа хеерэлдэжэ, 
тэрэнээ шуум-жэлжэ, ажалайн- 
гаа талаар шэнэ йонинуудтай

танилсажа, саашанхи хугжэлтэ 
тухайгаа хоорэлдэдэг юм. 
Илангаяа иимэ хуралдаа- 
нууд захиралаар ажалладаг 
хунуудтэл хэрэгтэй, туйатай 
гээшэ ааб даа. Тэдэнэр шэнэ 
сагай эрилтэнуудые шэнжэлжэ, 
ажалдаа эдэбхитэйгээр хэрэг- 
лэн, йалбариингаа хугжэлтэдэ 
хубитаяа оруулдаг гээшэ.

Тиимэйээ захиралнуудай 
хуралдаа энэ жэлдэ Захаамин 
аймагта унгэргэбэл ехэл таа- 
рамжатай гэжэ шиидэйэн бай- 
набди. Юуб гэхэдэ, Захаами
най номой сангай нэгэдэмэл 
эмхи унгэрйэн жэлнуудтэ ехэ 
йонирхомоор амжалтануудтай 
ажаллайан гэжэ булта мэдэ- 
нэбди. Нэн туруун хэлэхэ бо- 
лоо haa, ТОСуудай худэлоон 
Захаамин аймагта урагшатай- 
гаар дэлгэруулэгдэнэ. Тэрэ 
ябуулгада аймагай номой сан
гай мэргэжэлтэд эдэбхи ехэ- 
тэйгээр хабаададаг байна. Тэ
дэнэр ТОСуудай гэшуудшье, 
туруулэгшэнуудшье боложо, 
ниитын ажалда хабаадажа, 
нютагуудайнгаа ажабайдал 
хугжоонэ. Хайшан гэжэ энэ та
лаар уусхэл гаргажа амжалта 
туйлахаб гэжэ захааминаар- 
хин хоорэжэ угэбэ. Хоёрдохёор 
болобол, Захааминай айма
гай номой сан унгэрйэн жэлдэ 
«Закамна» гэжэ туйаламжын 
фонд эмхидхэжэ, Ород Ула
сай Президентын грантын 
мурысоондэ тусэл бэлдэжэ, 
500 сая тэдхэмжын мунгэндэ 
хуртэйэн байна. Тэрэ тусэл эй 
ёйоор, библиотекын дэргэдэ 
талаан бэлиг хугжоолгын оло- 
ниитын талмай неэгдэжэ, хун 
зоной амарха, хугжэхэ газар 
бии болоо. Тэндэ дуратай хун

бухэн -  залуушье, найатайшье, 
эрэмдэг бэетэйшье, жаа ухи- 
буудтэйшье эжынэр ерэжэ, 
йонирхолтой хэмжээнуудтэ ха
баадажа, амаржа, ном уншажа, 
шэнэ мэдээсэлтэй танилсажа, 
талаан бэлигээ хугжоохэ арга- 
тай юм. Иимэ ехэ тэдхэмжэдэ 
хуртэхэ ушарнууд манай уласай 
соёлой йалбарида хомор гээшэ. 
Тиимэйээ захааминаархинай 
дуй дуршэлтэй танилсаха дура- 
тайшуул энэ суглаанда хабаа- 
даба.

Туруушын уд эр номой сан
гуудай хутэлбэрилэгшэд Михай- 
ловкын ба Дутэлуурэй худоогэй 
номой сангуудта орожо, мэргэ- 
жэлтэдэй хэжэ баййан ажалтайнь 
танилсажа, байра байдалыень 
хаража гараба. Пуулээрэнь За- 
каменск хурэжэ, холын аймагай 
туб хотын байдалтай танилса- 
ба. Хоёрдохи удэртэ айлшад 
урэ дунтэйгоор ажалаа ябуул- 
жа, манай нютагай номой сан
гуудай мэргэжэлтэдэй ТОСой 
худэлоондэ яажа хабаададаг 
тухай олон юумэ мэдэжэ абаба. 
Аймагай номой сангай Прези
дентын грантаар шууйэн тэдхэм- 
жэ мунгэндэ ямар ажал ябуулаг- 
дабаб гэжэ танилсаба. Хайшан 
гэжэ тиимэ мурысоонуудтэ ам- 
жалтатайгаар хабаадахаб гэжэ 
манай мэргэжэлтэд хоорэжэ 
угэйэн байна. Ушоо тиихэдэ, 
суглаанда хабаадагшад айма
гай хутэлбэрнлэгшэдтэй уул
залга унгэргэжэ, йонирхолтой 
хоорэлдоондэ хабаадаба. Номой 
сангуудай муноодэрэй ажабай
дал, саашанхи хугжэлтэ тухай 
байал гунзэгы удхатай хэлсээн 
унгэроо.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА,
манай корр.
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НИКОЛАЙ ШАБАЕВ

Ульгэр шэнги унгэрЬэн xaha
(баримтата туужа)

( Ургэлжэлэл)

Энэ болон бусад баатар- 
шалгануудайнгаа тулее Бата- 
Мунхэ Лодонов Алдар Солын 
III шатын орденоор шагнаг- 
дажа, армиин командир еврее 
бухы сэрэгшэдэй зэргын урда 
убсуундэнь орденииень улгэЬэн 
байгаа.

Б-М.Л. Лодоновой алба 
хэдэг батальон Берлин хо- 
тын тэгэн дунда Ьэн. Той- 
роод ЬандарЬан олон дабхар 
гэрнууд. Сталинград11аа Бер
лин хурэтэр Лодоновтой суг 
ошойон Власик гэжэ батальо- 
нойнь командир ЬапдарЬап 
гэрнуудэй нэгэн соо ангажа 
хэбтэЬэн шархатагшадта yha 
оложо асархыень ябуулба.

- ХаанаЬаа ологшобши, 
оло... -  гэжэ захиржа бэшэ, гуй- 
жа хэлээд гаргаЬан байгаа.

УЬа бэдэржэ нэгэ ЬандарЬан 
ехэ гэрэй подвал соо ороод 
ябажа ябатарнь, урдайаань 
немецууд гаража ерэшэбэ. Ха- 
лаг даа, бухы дайе ото ябажа 
гараад, дайсанай туб хурэжэ 
ерээд... харатайхан энэ уулзал- 
га... Хэдэн немец сэрэгшэдтэй 
хулеэгдээгуй гэнтэ уулзалгайаа 
сошошоод байхадань, нем- 
цуудэй apahaa гэнтэ манай 
сэрэгшэ бии болоод, Бата- 
Мунхын буришье ойлгохоо бо- 
лишоод, нюдэнуудээ тухэреэн 
болгожо байхые хараад:

- Мэдээгуй хун гуш, дайн 
дуурээ ха юм, -  гэжэ хэлэбэ. 
Тэрэнь тэдэ немецуудые туужа 
ябайан сэрэгшэ бай ban байгаа. 
Тэрэ дороо хулнуудынь ээдэл- 
дээд, унан алдабашье, бэеэ 
шанга барижа, бэдэрЬэп тэрэ 
уйаяа олоод нухэдтоо ерэхэ-

дэнь, тэдэнь дайнай дуурэЬэн 
тухай мун лэ мэдэЬэп байбад. 
Баяр гээшэшье болоол бэд даа. 
Энээнэй удаа хоёр гурба хо- 
ноод байхада сэрэгшэдтэ шаг- 
налнууд барюулагдажа, энэ 
удаа Бата-Мунхэ Лодонов Ал
дар Солын II шатын орденоор 
шагнагдаба.

ЭзэлэгдэЬэн тэрэ Берлин 
хотын гудамжануудай нэгэн- 
дэ ябажа ябайан Бата-Мунхэ 
Лодонович связистнуудай от- 
делениин командир Семён 
Дугаронтой уулзашаба. Хо- 
юулан бэдэржэ нютагайнгаа 
ушоо гурбан хубуудые олоод, 
дарагдаЬап дайсанай гулам- 
та дээрэ -  Бранденбургын 
ехэ уудэнэй хажууда, дурэеэ 
буулгуулха гэжэ шиидэбэд. 
Тиигэжэ ОловяннаЬаа Геор
гий Викулов, Бооржо1юо Ба
зар Балданжапов, Сагаан- 
ШулуутайЛаа Бата Рабжаев 
гэБэн 5 баатар хубуудэй Бран
денбургын уудэндэ абхуулЬан 
зураг газетэ, журнал, номууд 
соогуур ургэн олондо ульгэр 
жэшээ боложо узэгдэдэг бэ- 
лэй...

.. .Улаан Одоной, Эсэгэ 
ороноо хамгаалалгын Агууехэ 
дайнай, Алдар Солын III, II 
шатануудай орденууд, 20-оод 
медальнууд,.. ухэлтэ дайнай 
газар дайдаар юрын сэрэгшын 
удэр, Ьунигуй унэн сэхээр туй- 
лажа гарайан баатаршалга,.. 
тэрээхэн бомбын тэЬэрхэдэ 
амидыгаар булагдаЬап ушар- 
шье,.. Берлин хотые абалга,.. 
Бранденбургын уудэн...

Бата-Мунхэ Лодонович эдэ 
бугэдые узэхэ, дабажа гара- 
ха уйлэтэй, золтойшье байгаа

гээд хэлэбэлнай хэн хорихоб? 
«Дайн гээшые узэхэ, тэрээн- 
дэ хабаадаха золтой байгаа»,
-  гэБэн угэнууд хоорондоо ха- 
жар, яатттье таарахагуй угэнууд 
байна, гэбэшье Бата-Мунхэ 
Лодонович нээрээл золтой 
байгаа.

Угыл haa дайнда оройон 
туруушынгээ намар, Сталин
град шадарай байлдаануудай 
нэгэндэ лаб лэ xocophoH байха 
йэн. Теэд золтой хуниие турэл 
нютагынь гараа Ьарбайжа, 
дайсанай hoMOHhoo альгаараа 
халхалжа абараа бэлэй...

Хусэндоо пайдаЬап, дии- 
лэхэбди гэжэ батаар этш эЬэп 
дайсан зарим ушартаа ухэл та- 
рижа наададагшье байЬап бай- 
хадаа болоо...

Дайсан гээшые унэн бэеэрнь 
Баял харайан, дариин амта 
Баял танижа ябаЬап гулмэрхэн 
хубуудэй Дербенёвка шадар, 
хээрэ ябахада, тиимэ нэгэ «наа- 
дан» болоо юм ха. Дээшээ нэгэ 
голхон, хадагдаагуй таряан - 
эдэ бугэдые таряата газарай 
худоогэй хубуун хадаа Бата- 
Мунхэ обёоржо ябаа. Таряа- 
най ехэ поли шатана хэбэртэй
-  утаан, уняар...

Гэнтэ дабхар далитай шара 
румынскэ самолёт бии болоод, 
хубууд дээгуур мундэр шэнги 
Ьомонуудаа адхажа мэдэбэ... 
Связист алуулба хэбэртэй, нэ
гэн шархатаба, командиршье 
хаана юм, мэдэхэ юумэ угы... 
Самолёдшье хэдэ эрьеэд лэ 
буудажал байна... Тээ тэндэ 
байДан хонхор обёорЫш Бата- 
Мунхын тэрээн тээшэ гуйхэдэ, 
самолёт эрьежэ ерээд лэ, 
Ьомонуудаа хажуугаарнь таб-
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жагархай буулгаад алад нии- 
дэшэбэ. Тудаагуйгее хараа юм 
бэзэ, дахин эрьеэд ерэбэ... Энэ 
уедэ Бата-Мунхэ гуйдэлеерее 
ошожо, ундэрынь нэгэ 50 см 
тухайтай ургамалнуудай хоо- 
рондуур шургаад, бэеэ халта 
хушайан болоод, худэлэнгуй 
хэбтэшэбэ. OpohoH газарыень 
лётчигууд ха pah а и байгаа юм 
гу, неехил йомонуудаа хажуу- 
гаарнь зай талагуй адхаад 
саашалжа, эрьеэд ерэхэдээ 
буудангуй гараба. Алаабди 
гэжэ йанайан байха...

- Юумын намдахада хараха- 
дам, эгээл манай эндэ ургадаг 
далан хальйаншуу ургамал соо 
орожо хоройон байгааб. Энэ 
ургамал харахадаа нютагайм- 
ни далан хальйан йанаандамни 
ороо бэлэй, -  гэжэ Бата-Мунхэ 
Лодонович дулааханаар дурса- 
на.

Далан хальйан. Хаанайаа 
тэрэ Сталинград шадарай га- 
зарта ошожо ургайан далан 
хальйан байба гээшэб? Бата- 
Мунхые заяашань лэ хутэлжэ, 
тэрээхэн далан хальйан соо 
абаашажа, нюужа абарйан 
байха...

Алдар Солын орденуудай 
дуурэн кавалер гээшэмнай Со- 
ветскэ Союзай Герой гэйэн 
нэрэ зэргэтэй тон адли гэдэг 
гээбы даа. Энэнь сэрэгшын 
алдар хусэд, тугэс гэршэлйэн 
баатар хунуудтэл барюулаг- 
дадаг орденууд байха. Эндэ 
Бата-Мунхэ Лодоновичой 
дайнай шэруун жэлнуудтэ туй- 
лажа гарайан замайнь орой- 
доол хэдыхэн хуби дурдагдаа, 
Алдар Солын орден гээшэ туд 
дайралдайан лэ хундээ барюу- 
лагдажа байдаг орден бэшэ ха 
юм даа.

Нэгэтэ полкынь штабай на
чальник Бата-Мунхэ Лодоно- 
вичто: «Алдар Солын I шатын 
ордендо зууршалаад байнаб-

ди», -  гэжэ хэлэйэн байгаа...
Газар тубидэ габ гансахан 

Агууехэ Эхэ оронойнгоо аюулда 
ороод байхада, нютаг дай- 
даяа абарха, аршалха нан- 
гин хэрэгтэ унэн сэхээр бэеэ 
зорюулжа, уялгата албаяа 1947 
ондо дуургэжэ, нютагаа буса- 
жа ерэнэ. Тэрээхэн орден тухай 
йураг суушье даб дээрээ угы.

1951 ондо, байтараа гэб 
гэнтэ, Бата-Мунхэ Лодоно- 
вичто Агын округой сэрэгэй 
комиссариадйаа: «Алдар Со
лын II шатын орден ерээ», - 
гэжэ дуулгаба.

Сэрэгэй комиссариадта 
дуудуулйан Бата-Мунхэ Лодо
нович хурэжэ ерээд:

- Алдууболоогуйюмгу, I ша
тын ордендо зууршалагдайан 
байгаалби. Тиигээдшье нэгэ 
адли шатын орденуудые хоёр 
дахин угэдэггуй ха юм, -  гэжэ 
Бата-Мунхэ Лодоновичой ха- 
рюусахада, сэрэгэй комиссари- 
адайхид удаан бодожо байнгуй 
тэрээхэн орденииень йооргэпь 
ябуулжархийан байгаа. «Эндэ 
алдуу болоо, тэндээ йайсар ха- 
рагты, зууршалагдайан саарйа, 
дансаниинь байха ёйотой», - 
гэжэ хэлэйэншье юм гу, угы гу, 
Алдар Солын I шатын орден 
мунеешье болотор угыл даа. 
Ундэр найатай, унэн сэхэ сэрэг
шын зурхэн хулеэнэл байха...

Тэрээхэн сэрэгэй «бухгалте- 
ри» гээшыень шэнээр, йайнаар 
хаража болохогуй юм гу? Бата- 
Мунхэ Лодонович Агуу Илал- 
тын 60 жэлэй ойн йайндэрые 
Москва хотодо угтаха уряал 
абанхай, ябаад ерээ йэн. Тиихэ- 
дэ баатар сэрэгшэдэ «Хани ба- 
рисаанай» орден барюулагдаа 
бэлэй. Тиихэдэ теврийэн тэрээ
хэн эгээл унэтэй, эгээл сэнтэй, 
Сталинград хотойоо Берлин 
хурэтэр ябагаар ябажа олойон 
ордениинь унэн эзэеэ олохо- 
шье аалам?!.

Агын дайдын алдар суута 
хубуудэй нэгэн -  Шойжол- 
Пама Базарон.

1878 ондо турэйэн Шойжол- 
Пама Базарон XX зуун жэ
лэй эхин багай туухэдэ лаб 
йуурияа эзэлжэ, тэрэ уеын 
эгээл эрхим хунуудэй зэр- 
гэдэ мунхэрйэн байха юм. 
Агын тойрогто гэгээрэлэй ехэ 
худэлмэри ябуулйан, хуугэдэй 
йургуулинуудта уз эхэ олон тоо- 
то номуудые бэшэйэн, тэдээн 
соонь узэглэл, буряад хэлэнэй 
дуримууд, «Улаан одой» бо- 
лон бусад уншаха номууд, ара- 
дай заншал, гуримуудые, аман 
зохёол йайнаар мэдэхэ, хэдэн 
зужэгуудэй, бусад зохёолнуу- 
дай автор, РСФСР-эй, удаань 
СССР-эй уран зохёолшодой 
холбооной гэшуун, газетын ре
дактор, Агын аймгуйсэдкомой 
туруулэгшэ болон бусад ху- 
тэлбэрилхы тушаалнуудта 
ажаллайан, алитттье талаараа 
турэхын ялас гэмэ бэлигтэй 
Шойжол-Пама Базароной 
хуби заяан бусад, тэрэ уеын, 
эгээл бэлигтэйшуулэй хуби 
заяанйаа холо ошоогуй, 1937 
оной апрелиин 17-до турмэдэ 
хаягдаад, удааншье болонгуй 
буудуулжа хосорйон байха юм.

Урта нютаг Ага соогоо 
«Улаан одой» гээд суурхайан 
гээбы даа... Шойжол-Пама Ба
зароной «Улаан одой»... Бата- 
Мунхэ Лодоновой «Улаан 
одой»... Шойжол-Пама Ба
зароной апрелиин 17... Бата 
- Мунхэ Лодоновой апрелиин 
17...

Бата-Мунхэ Лодонович 
1947 оной апрелиин 17-до дай
най газарйаа нютагтаа бусажа 
ерээд, Шойжол-Пама Базаро
ной йубэлгэн бэрхэ Лыгжи- 
ма басагантай хуби заяагаа 
ниилуулжэ, 5 хуугэдэй эхэ, эсэ- 
гэ боложо, нютаг нугадаа гу-

( Ургэлжэлэлынъ 6-7-дохи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
ламтаяа тахижа йуудаг хоёр лэ 
даа.

Лыгжима Шойжолхамаева 
нютагтаа бухы найаараа бух
галтер мэргэжэлээрээ худэлжэ 
гарайан, мун лэ Эсэгын ехэ 
дайнай арын худэлмэриин ве
теран. Хугшэн мунее угыл даа, 
бурхандаа ябаа.

Хуугэдынь, гэлтэй, оойэдоо 
хэдэн олон хуугэдэй ЭХЭ, ЭСЭГЭ- 

нэр, убгэн аба, эжынэр, нага- 
са аба, эжынэр болонхойнууд, 
нэрлэмээр байна:

Арайл яаража, хундэ 
убшэндэ нэрбэгдэжэ, алтан 
дэлхэййээ халижа ошойон Сэ- 
дэн-Ешэ, Уртынгаа йургуулида 
найаараа багшалйан, Россини 
эрдэм йуралсалай габьяа- 
та худэлмэрилэгшэ, инже
нер мэргэжэлтэй, нютагтаа 
хутэлбэрилхы тушаалнуудта 
ажаллайаар найанайнгаа ама- 
ралтада гарайан Сэбээн-Г э- 
лэг нухэртэеэ, Володя, оороо 
инженер мэргэжэлтэй, Света 
нухэртэеэ, Дабаа Бэлигмаа 
нухэртэеэ багшанар -  улэйэн 
эдэ хоёр хуугэдынь барандаа 
нютагтаа, хоёр хугшэдоо той- 
роод ажайуудаг.

Дари-Жаб басаганиинь 
Зуун Сибириин соёлой акаде- 
мидэ ажалтай, сэрэгэй мэргэ- 
жэлтэн Гарма-Жаб нухэртэеэ 
Улаан-Удэдэ, Дулма-Жаб Баяр 
нухэртэеэ хэлхеэ холбооной 
мэргэжэлтэд, Могойтодо. 
Эдээнэй хуугэд, хуугэдэйнь 
хуугэд гээд тоолохо болоо haa 
хэды юм бэ-ээ, иигээд лэ га- 
зар дэлхэйгээр дуурэн таража 
йуудаг унэр баян булэл даа.

Нэгэтэ Сэбээн-Гэлэг худын- 
да йуутарнай Бата-Мунхэ худа 
орожо ерээд, элуур энхэйээ эхи- 
лээд энэ тэрые хоорэлдэйоор 
йуутараа, тэрээхэн велосипе- 
дыень йапуулйампи:

- 0о, миниишни шарнир-

нууд гэжэ, отлично работают -  
гэжэ, убдэгоо худэлгэжэ байжа 
хухеэ бэлэй...

Унэхоороошье, унгэрйэн 
дайнай баатарнуудай нэгэн, 
ундэр найатай Бата-Мунхэ 
Лодонович Лодонов худам- 
най гайхалтай хунгэн, ху
дал, буруу юумэндэ огтолон 
дурагуй, эрилтэ ехэтэй, хатуу, 
тэрэ муртоо хухюу, шогтой хун 
юумэл даа. Муноо унгэрйэн 
дайнай ветерануудые гэр бай- 
раар хангаха худэлмэриин 
ургэноор ябуулагдажа баййанай 
ашаар Бата-Мунхэ Лодонович 
Могойто йууринда болбосон 
тухэлтэй гэр абанхай, амгалан 
тэнюухэн ажайууна.

Велосипедээрээшье, яба- 
гааршье йаа ябажал ябаг лэ 
даа, эдэ убгэдэй жаргажа йууха 
сагынь хэзээ дахин ерэхэ юм.

...Минин Аюр Даша хоёр 
зээнэршье бэлигтэй бэрхэ, ал- 
дартай суутай уг удамаараа энэ 
найандаа омогорхожол ябанад 
бэзэ...

ТУВАН
( Унэн волокон ушараар угуулэл)

Сонхоор оройон нара- 
най туяа гэрэй шала дээгуур 
яаралгуйхэн мулхийоор, ун- 
тажа хэбтэйэн Туванай нюур 
дээрэ тогтожо: «Энэмни ии- 
хэдээ яатараа унтайан хуйхэр 
бэ?» -  гэйэндэл, дулаахан эл- 
шээрээ гэжэгэнуулжэ захалба. 
Пуняайаар, тэниийээр арай- 
хан гэжэ нюдэеэ нээжэ, хана- 
да улгоотэй «Ходик» часаа 
оножо харахадань, арбанйаа 
улэшэнхэй «Бо-до!», «Я-ба!», 
«Бо-до!», «Я-ба!» гэйэндэл,
дуужэндэжэ наадайан бишыхан 
тухэреэсгэйнь мултаржа ошохо 
аад лэ ядалдан, иишэ тиишээ 
тэршэлхэ тума, дээрэнь миис- 
гэйн нюдэхэнууд, мун лэ Тува- 
наа туруушынхиеэ харайандал 
гайхалдан, хоёр тээшээ бэлтэ-

гэшэлдэн байба.
- Мотоциклни хаана гээ- 

шэб? Хэдыдээ энэ гэртээ ерэ- 
жэ унтайан хунбиб? Ядахадаа 
энэ туруулэгшынгээ нюдэндэ 
тороогуй йаа йайн юм йэн. Яа- 
тараашье убдэйэн толгой гээ- 
шэб даа, нэгэ «зууханииешье» 
балгажархёо йаа, муноодэртоо 
эрын эрхим ябаха бэлэйб, 
гэйээр урзышэйэн юумэн бо- 
дожо, энээгуур, тэрээгуур 
бэдэрхын йайгаар хубсалжа, 
нюуртаа уйа турхеэд, муртэй 
юумэ эдиншьегуй хэрэлсы дээ
рэ гаража, тамхияа носоон ха- 
раашалжа, мун л э иимэрхуугээр 
захалйан усэгэлдэроо яажа 
унгэргэйэноо йанажа ядан зог- 
соно.

Гэрэй ханада хайша хэрэг 
тушуулэгдэйэн мотоциклынь: 
«Юуншье гэйэн муухай юумэн 
гаража ерэхэ юм, муноодэртоо 
намайгаа байал хаагуу- 
раа тамалхань ааб?» -  гэжэ 
зурхэсэйэн хэбэртэй, булан- 
гай саанайаа ганса нюдоороо 
шагаайандал, бултайжа хараг- 
дана...

- Амар сайн, Туван Шаг- 
дурович! -  гэжэ хорёогой 
саанайаа хун гэнтэ шангаар 
мэндэшэлжэрхибэ. Сошойон 
Туванай эрьежэ харахада, кол- 
хозой ашаанай машинын жо- 
лоошон Дарма, юундэшьеб 
даа, баярлайан шарайтай юу
мэн орожо ябаба.

- Хунэй арай голтойхон бай- 
хада, ямар буянтай зон иимэ 
хухюутэй ябадаг юм? Угы, энэ 
машинаяа яагаад ябагалбаш?

Колхозой туруулэгшэ 
танине бэдэржэ олоод, энээ- 
хэниие Баян-Гол орожо гаг- 
нуулаад ерэхэ гэжэ эльгээбэ. 
Удэшэ энэм хухаржа, байха 
ушартай болооб, -  гэжэ Дар
ма нэгэ тумэр харуулна. Кол
хозой механик тушаалтай Ту
ван мангартай тархяараа тэрэ
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тумэрыень таняашье юм гу, 
угы гу, абажа:

- Алим, асарал даа, яайан 
харатайгаар тайардаг юм. 
Энээниие хараад, машинаяа 
байлгажа байха аалди, ошо- 
хол болоо бэзэбди даа, -  гэжэ 
колхозойнгоо тубэй магазин- 
да архиин барагдайаар Баян- 
Гол, Мэлэ, Бортоор али эл- 
дэб шалтаг йанаад ябашадаг 
болойон Туван бутуу баяр- 
тайхан мотоцикл тээшээ ошо- 
бо. Колхозой туруулэгшэтэй 
ушарангуй албан хэрэгээрээ 
ошохо болойондоо байал до- 
соонь баяр турэнэ хэбэртэй. 
Ошожо мотоциклаа эбэрйээнь 
наашань болгожо, хэды-еды 
йэжэржэ узоод:

- Дарма, муноодэрэймнай 
ябадалда бензин хурэхэгуй хэ
бэртэй, машинашни хаана бай- 
гаа юм, ошожо бензинйээшни 
хээд ябая даа, -  гэбэ.

- Газаагаа байна, ошоод 
хэел...

Нов хоёрнай машинайаа 
бензин хээд, колхозой тубйоо 
хорёод модоной газарта оршо- 
дог Баян-Гол тээшэ табилуул- 
бад. Пуулэй уедэ наратай бай- 
жа, харгы шабаргуй арюухан. 
Тэ^дэнэр унишье болонгуй 
Баян-Гол орожо, «Сагаан ма
газин» гэжэ алдаршайан эдеэ 
хоолой магазинай газаа тогто- 
бод.

- Тэрэ гагнууршадтаа тар
хоойон ошохогуйш, энэ тол- 
гоймнишье, усэгэлдэрэй
барийан аад, хахархаяа байна. 
Нэгэ шэлтэйе абажа ошоёбди, 
-  гэжэ Туван Дармадаа хэлээд, 
алаабхи руу оробод. Баян-Го- 
лой ород, буряад, немкэнуудэй 
зорёолйон мэтэ яаралгуй жэ- 
жэ-бужа юумэ шэгнуулэн аба
жа байхыень харасагаан, тэсэ- 
бэритэйгээр зогсойон Дарма 
арай гэжэ нэгэ хахадай шэлтэй 
ээлжээнйээ мултаржа, хоюу-

лан муноохил мотоциклдаа 
йундалдаад, Мэлэ горхониие 
хундэлэн хаайан плотинатай 
хуургэ дээгуур зуун бэедэнь 
гаража, Зэдын комбинадай 
ЦЭС-эй газаа ерэжэ тогтобод. 
Гагнууршадай ажалладаг га- 
зар ерэхэдэнь, тэдэнь удынгоо 
хоол барихаяа ябашанхай бай- 
ба.

- Ай жаалда, зай, яахаб, 
хулеэе даа. Миил йуужа байн- 
хаар тархияа зайая, алим 
уноохи хахаднай, -  гэжэ Туван 
мотоциклаа тушуулээд, гаг- 
нууршадай тамхияа татадаг 
йандалида нухэроо дуудаба.

Бишни аягагуй уужа 
йураагуйлби, яагаад энээнээ 
уухабибди? -  гэйээр Дармын 
ерэхэдэ:

- Эдэ золигуудтайшни хэ- 
рэг бутээжэ хэды хахадые 
хоойолйон зонбибдеэ, шэлтэй- 
хэнээл абаад ерэлши, -  гэжэ 
Туван Шагдурович йандалиин 
саагуур эзэн хун мэтэ йарбагад 
гэжэ нэгэ дат болошойон сайр 
кружка гаргаад, олон юумэ 
узоогуй Дармынгаа урда 
будуун хун аршасагаажа йууба.

Тиигэйээр удын забйар- 
лалгайаа гагнууршадшье ерэ
жэ, Туван Шагдурович Дарма 
хоёр йонин-йорьмойгоороо 
андалдайаар, хуулэхэ ажалаа 
хуулэжэ: «Нухэдэйнгоо тар са- 
гаалха, мун байа хожомойхиёо 
йанаха хэрэгтэй», -  гэлдэйээр 
байал алаабхи даража ошоод 
ерэбэд. Дармын халаайанйаа 
«хахад» гаража, барандаа тэ- 
рээхэнээ хубаажа уугаад тара- 
бад.

Эдэ йайхан «жаргалай орон- 
до» хурэжэ ерэйэн хоёр бусаха 
замдаа яагаад тар хоойон гара- 
ха бэлэй, замдаа нэгыень, гэр- 
тээ хуроод нугоодыень уухабди 
гэлсэн, нэгэ нэгэ шэлтэйе заа- 
зуухан эдихэ юумэтэйхэнээр 
абаад, гэр тээшээ зуглэбэ.

Хундэлэн олом. Горхо 
хундэлэн гарайан хуургын 
хажууда удхэноор ургайан 
бургаайадай убэртэ хурэжэ, 
«сэржэмдэжэ» бэеэ тэниилгэжэ 
амархаяа буубад. Паял буужа, 
хахадаа гаргайаар байтарнь, 
хайшаашьеб албан хэрэгээрээ 
ябайан колхозойнь туруулэгшэ 
жолоошонтойгоо «жаран 
юйоороо» гэнтэ бии боло- 
жо, хээрэ уулзайан хадаа тэдэ 
хоёрйоошье ехэ бэшуурхэнгуй 
йуужа, найршье эхилбэ даа...

Шэб харанхы. Хирэ-хирэ 
сахилгаан ялас гэжэ, тэнгэриин 
лужэгэноон дундуур солоохой 
орожо ундыхэдоо, Туван шал 
норошойон юумэ гайхалаа 
баран сошожо, гуйжэ бодо- 
ходоо яажа эндэ ерэйэнээ гэн
тэ йанажархиба. «Зай иигээд 
байхада, эдэшни намайгаа энэ 
яндан мотоциклтай хадамни 
орхижо, нухэрыемни маши- 
надаа йуулгаад ябаа юм бай
на. Тэд-ты! Хуйтэн гээшэнь. 
Тэлэруулгын газар гээшэнь 
одоол иимэрхуу баййан бай
ха даа. Хэдэн удэр соо яйала 
сэлмэг баййан аад, хаанайаа 
гэнтэ оройон бороонь гээшэб? 
Харгышье хуу шабар болоо 
ёйотой, ябажа узэе даа...» 
гэйээр, мотоциклаа орхийон 
газараа бараглажа ошоод, ме
ханик хунэй мотоцикл хадаа 
йаадгуй абяа гараад угэдэг ха- 
дань нэгэ дарайаар абяа гар- 
гажа мордоод, гэр тээшээ шэг- 
лэбэ.

Туван Шагдурович йайн со
лоохой орожо мордойон хадаа 
хуроол юм аабза, харин Дар
ма...

(«Сагаан морин» гэжэ 
номйоо абтаба)

( Ургэлжэлэлынъ хожом гараха)



8 нюур «Ажалай туг» 2018 оной сентябриин 28

ДУРАСХАЛ

Булжамуурта ороной сууряан
Эрхуугэй гурэнэй универ- 

ситедэй оюутан байха уедее 
буряад арадай эрхим туруу 
тулеелэгшэдэй нэгэн, бухы 
дэлхэйдэ мэдээжэ, солото 
эрдэмтэн Надежда Осипов
на Шаракшиновагай шаби- 
нарай зэргэдэ ябайанаа энэ 
найанайнгаа аза талаан гэжэ 
сэгнэдэгби.

Университедэй хэлэ бэшэ- 
гэй болон журналистикын 
тэнхимэй оршодог Чкало- 
вай гудамжын 2-дугаар бай- 
шанда йуралсалай туруушын 
жэлйээ буряад аман зохёо- 
лой хэшээлнуудтэ хундэтэ 
багшаяа хулеэжэ ядан угта- 
даг йэмди. Набтаршаг аад, 
шурбэйэлиг, саб гэмэ бэетэй, 
хунгэн гэшхэдэлтэй, хёрхо 
сэсэн нюдэтэй, урин дулаан 
шарайтай багшамнай бидэ- 
нэртэй танилсахадаа, ямар 
нютагай баййыемнай йуража 
абадаг йэн. Тэды ондо танай 
нютагаар ябагдаа йэн, тиимэ 
ульгэршэ, домогшо зонтой 
уулзажа, йонин зохёолнуу- 
дые бэшэжэ абаа йэмди гэжэ 
хеерэдэг байгаа. Бури 1940- 
еед онуудаар уулзайан зо- 
нойнгоо нэрэ мартаагуй уша- 
рыень ехэ гайхадаг бэлэйбди...

Намайе Тунхэнэй гэжэ 
мэдэхэдээ, Майсаан Алсыев 
тухай хоорэгшэ йэн. Буша та
ран ульгэр, ехэ олон онтохо 
мэдэдэг элитэ энэ хунйээ гад- 
на Тунхэн дайдайаа Дарма 
болон Бальжан Забановууд, 
Арабдан Онгорхоев, Санжа 
Матуев, Егор Сороковиков- 
Магай болон бусад ульгэршэд 
урган гарайан туухэтэй 
гээд хеерэхэдэнь, омогор- 
хон баясайанаа йанадагби.

1961 ондо Хэрэндэ йохор 
ульгэршэн Туван-Доржи 
Тэхэреновйээ «Ягурай Мэр- 
гэн» ульгэр бэшэжэ абайанаа, 
ульгэрэйнь хэдэн бадагуудые 
жэшээ болгон уншажа угее 
йэн. Тэрэ ульгэрйее багахан 
хэйэг дурадхахадаа, ульгэрэй 
хэлэнэй еерын онсо шэнжэ, 
уян нугалбари сэгнэн хужар- 
лахые уринаб:

...Огторгойдо хурэмэ 
Ордон мунгэн ургввтэй, 
Тэнгэртэ хурэмэ 
Тэбхэр сагаан байимнпшй, 
ДээрЬээн пшталгагуй, 
ДорИоон тулгагуй,
Долан гурбан имгаабартай, 
Нэгэ шэжэмээр неэгдэхэ, 
Нэгэ шэжэмээр хаагдаха, 
Эржэн мунгэн уИээтэй, 
Хадамал мунгэн хаяатай, 
Эржэн мунгэн эрсинтэй, 
Борж он мунгэн богоИотой, 
Хадамал мунгэн хаалгатай, 
Борж он мунгэн

барюултай... 
Тунхэнэй Туран нютагай 

ангуушан Цыдып Дугарович 
Хараевйаа бэшэжэ абайан ур- 
данай ангуушадай иимэ нэгэ 
заншал тухай хеерэйыень 
мартадаггуйб. Урдандаа ан- 
гуушад олзотой агнажа ерэ- 
хын тула хубшэдэ гарахайаань 
урид заабол ульгэр туурээлгэ 
шагнадаг байгаа. Энэ ахата- 
най хэлэйээр, 50-60 хун зэ- 
гэтэ аба хэхэеэ суглараад, 
удэшэндоо ульгэр шагнажа 
хонодог йэн. Урданай буряа- 
дууд аза талаан, олзо хурылан 
асарха ульгэрэй эди шэдидэ 
унэн зурхэнйее унэншэдэг 
байгаа...

Н.О. Шаракшинова (1915-

2000) буряад аман зохёол 
бухы найаараа суглуулйан, 
шэнжэлйэн эрдэмтэн гээд 
туухэдэ оронхой. Хэлэ бэшэ- 
гэй эрдэмэй доктор, Эрхуугэй 
гурэнэй университедэй про
фессор, 15 номой, 150 таран 
статьянуудай автор юм.

1906 ондо Ц. Жамцарано- 
гой М. Эмегеевйээ бэшэжэ 
абайан «Абай Гэсэр хубуун» 
ульгэрые тэрэ ородшолйон 
юм. Гадна туурэг-монгол ара- 
дуудай, Y бэр Монгол ой, Хал- 
ха Монголой ульгэрнуудтэй 
холбожо, буряад эпическэ зо- 
хёолнуудые шэнжэлээ йэн.

Эрхуугэй гурэнэй универ- 
ситедтэ 50 жэл шахуу Н а
дежда Осиповна буряад 
аман зохёол, удха зохёол 
тухай хэшээлнуудые заа- 
даг йэн. Дунда болон дээдэ 
йуртуулинуудта узэхэ номуу- 
дые, программануудые зохёо- 
дог байгаа.

Тэрэнэй бутээйэн ехэ ажал, 
номуудынь турэл орондоо, 
мун хилын саанашье ундэреер 
сэгнэгдэдэг. Залуу эрдэмтэд, 
аспирантнуудай эрдэм-шэн- 
жэлэлгын ажал хутэлбэрилдэг 
йэн. 1995 ондо «Гэсэр» 
ульгэрэй 1 000 жэлэй ойн 
баяр унгэргэхэ уусхэл, уряа 
дэлгэруулйэн туруушуулэй 
тоодо оролсоод, туухэтэ энэ 
хэрэг бэелуулгэдэ ехэ орол- 
долго гаргайан габьяатай.

Монголшо эрдэмтэн, про
фессор Н.О. Шаракшиновагай 
100 жэлэй ойдо зорюулагдайан 
эрдэмэй хуралдаан Эрхуугэй 
гурэнэй университедэй буряад 
хэлэ бэшэгэй кафедра (дааг- 
шань Е. К. Шаракшинова) эм- 
хидхээ бэлэй. «Монгол туур-
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гата арадуудай аман зохёолой 
юртэмсэ туухын болон соёлой 
оршомдо» гэйэн гаршагтай 
энэ хуралдаан 2015 оной 
октябриин 8-9 удэрнуудтэ 
унгэрйэн юм.

Суута эрдэмтэнэй жабха- 
ланта ойдо зорюулагдайан 
ехэ хуралдаанда Орос Уласай, 
мун хилын саанахи олон шэн- 
жэлэгшэд, ургажа ябаа залуу 
халаан хабаадаа йэн.

Оюутан хайадаа аман зо- 
хёол суглуулгын ажалай амта 
абаа йэмди. Тунхэнэй айма- 
гай, Эрхуу можын йуурин, 
нютагуудаар ябагдаа. Булэг 
нухэднай Надежда Осиповна- 
тай Монгол орондо ошойон, 
тэндэхи буряадуудай аман 
угын абдар уудалйан бай- 
ха. Зонтой аятай зохидоор 
хеерэлдэхэ, хоорооень зубеер 
бэшэжэ абаха, нютагай болон 
хуушан угэнуудэй удха тайл- 
барилха, академическэ транс- 
крипци хэрэглэхэ, тодо зубеер 
ородто оршуулха мэтын на- 
рин ажалда багшамнай hypraa 
б эл эй.

Суута ульгэршэд, онтохо- 
шод тухай, тэдэнэй намтарай 
йонирхолтой ушарнууд ту
хай хеерееень усэгэлдэр лэ 
шагнайан мэтэ йанагдадаг. 
Жэшээнь, еерынтее тоонто 
Боохоной аймагйаа гарбал- 
тай, 19-дэхн зуун жэлэй тэнгээр 
ажайууйан суута ульгэршэн 
Ёлгойн хубуун Ёйошо Мух- 
таар тухай. Ульгэршэнэй угэ 
хуурэй шэди тухай нютагайнь 
зон зуун жэл унгэрйэн хойно 
иигэжэ дурдадаг байгаа: «На- 
жар дунда хэлэхэдээ, хура бо- 
роон болгожо баййан, убэл 
дунда хэлэхэдээ, хин бараан 
болгожо баййан...»

Муне© йанахадам, хундэтэ 
багшынгаа нулоогоор лэ 
йуралсалай йуулээр Нухэдэй 
аймагта худэлхэеэ ошохо

гэжэ шиидээ хаб даа. Суута 
ульгэршэдэй тоонто болохо 
Унгын гол оорынгоо нюдоор 
харахаяа йанаа йэм.

Тангадай дунда йургуулида 
хэдэн жэл соо буряад хэлэн 
заагдадаггуй байгаа. Гурбан 
жэлэй туршада нэгэдэхийээ 
арбадахи класс хурэтэр бу
ряад хэлэ заажа гараа Ьэм. 
Аймагай, Усть-Ордын той- 
рогой йургуулинуудта боло- 
дог нээмэл хэшээл, семинар- 
йуралсалда яйала ябагдаа.

Унгын голой ульгэршэдэй 
аха захань болохо Пёохон 
Петрович Петровой (1866- 
1943) Хадаахан нютагта 
хурэжэ, тоонтонь Братска да- 
лайн уйан доро оройон гэжэ 
дуулахадаа, хэмэл далайн 
эрьедэ зогсожо, хундэлэн мэн- 
дэшэлээ йэм. Нютаг зоной уг 
гарбалай туухэ йайн мэдэдэг, 
угайнгаа йарбаалжа арба та
ран уе хэлэдэг Пёохон Пет
ров дархан боо хун баййан. 
1915 ондо М.Н. Хангалов 
тэрээнйээ боогэй дурдалга бэ
шэжэ абаад, хэблуулйэн юм. 
Пёохон Петров Октябриин 
хубисхалые унэн зурхэнйоо 
дэмжэн угтаад, хамтын ажа-

хыда йайн дураараа оро- 
жо, модошо дарханай ажал, 
йуниндоо харуулшанай ажал 
хэдэг йэн. «Худэри модон тэ- 
эшээ, хун хэрэг тээшээ» гэжэ 
хэлэйээр, ажалдаа яарадаг 
баййан гээд нютагай ундэр 
найатайшуул дурсаа бэ- 
лэй. 1932 ондо П.П. Петров 
нютагайнгаа зонтой хамта 
йургуулиин байшан барийан 
юм. Ульгэршэнэй нэрэ зуужэ, 
дурасхаалыень мунхэлйэн 
тэрэ йургуулиин богойо ал- 
хажа ороходоо, 50 жэлэй са- 
ана энэ байшан соо суута 
ульгэршэнэй хоолой суу- 
ряатан зэдэлжэ байгаа гэжэ 
йанагдаа йэн.

1934 ондо Хадааханда ай- 
маг соо ори ганса колхозой 
музей нээгдэйэн юм. Пёохон 
Петрович музейн зублэлэй 
гэшуунээр йунгагдаад, урда- 
най зэр зэмсэг, гэр бараанай 
хэрэгсэл, шажан мургэлэй 
зуйлнуудые гамтайгаар суг- 
луулжа, залуу уетэндэ хару- 
улжа, ойлгуулжа угэхэ ехэ 
дуратай байгаа. Уран зохёол- 
шо И.Н. Мадасон тэрээнйээ 
12 536 муртэй «Абай Гэсэр»

( Тргэлжэлэлынь 10-да.ха нюурта).
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( Ургэлжэлэл).
ульгэрые бэшэжэ абаа йэн. 
Ород хэлэндэ оршуулгатай 
академическэ хэблэл болго- 
жо 1960 ондо энэ ульгэрые 
А.И. Уланов нара харуулйан 
туухэтэй. Эрдэмтэд Н. О. Ша- 
ракшинова, Р.А. Шерхунаев 
тэрэнэй туурээйэн 16 томо мо- 
рин ульгэр, тэрэ тоодо «Алтай 
Сэгсээ Мэргэн», «Алтай Ш а
гай Мэргэн», «Шоно-Баатар» 
болон урданай олон дуунуу- 
дые бэшэжэ абайан юм.

Муноо уедэ тэрэнэй гу- 
шань болохо Альбина Ар
хиповна Петрова Хадааха- 
най йургуулиие даажа ябана. 
Пуртуулида буряад хэлэ узэдэг 
хадаа суута ульгэршэнэй 
зохёолнуудтай танилсадаг, 
ульгэр болон шулэгуудэйнь 
мурнууд турэл нютагтаа зэ- 
дэлжэл байгаа ёйотой.

Унгын голой алдар суута 
ульгэршэдэй нэгэн Папа Ту- 
шемиловэй (1877-1954) нэрэ 
буряад аман зохёолой туухэдэ 
улэнхэй. Сагаанай хугшэн 
эжын йургаалаар бури бага- 
даа Папа хубуун ульгэр до- 
мог, онтохо туурээдэг болоо, 
хуур дээрэ наадажа, дуулажа 
йураайэн. 15-16 найандаа абга 
Петхооб Тушемиловйээ «Гэ- 
сэр» туурээжэ йурайан байна. 
Тэрэ аяар 30 таран ульгэр сээ- 
жээр мэдэдэг, 100 шахуу он
тохо, олонхииень шулэглоод 
хоорэдэг байгаа. Таабаринуу- 
дые байа шулэглоод хэлэдэг 
йэн.

Эртэ урда сагйаа хурэжэ 
ерэйэн монголшуудай жэн- 
хэни энэ заншал -  мэдээсэл, 
захиралта болон даабаринуу- 
дые шулэглоод дамжуулха 
ёйо гурим буряад зоной дун- 
да XIX зуун жэлэй йуул багта 
ушоол мартагдаагуй байгаа 
гэжэ туе ушар гэршэлнэ. Юрэ 
онтохон соо бэшэ, харин унэн

ажабайдалда зурилдоотэ, тоо- 
соото хэрэг шиидхэхын тула 
шулэглэмэл таабари тааха 
даабари угэдэг байгаа. Зар- 
га баригшадай хэниинь хурса 
хурдан, уран хэлэтэйб, тэрэл 
шуудэг йэн. Папа Тушемило- 
вэй зохёойон дуунуудай нэгэн: 

Зухэлиин голдо Ьуудалтайб, 
Зуун наймам зэбэтэйб,
Зуун наймам зэбымни

бариха
Зэдэ улаан Бальхайтайб.

Унгын голдо Ьуудалтайб, 
Улуу хурдан 1юмотойб,
Улуу хурдан Иомым бариха 
Ундэр занги Бальхайтайб. 
Ульгэр туурэхэйээ гадна 

Папа Михайлович турэлхиин 
яйа баряашын бэлиг шада- 
баритай йэн. Тэрэ хушэрхэн 
сагта нютагайнгаа зоной ар- 
гашан боложодон ехэ нэрэ 
хундэтэй баййан юм.

Хамтын ажахыда оро- 
од худэлжэ байтараа, 1936 
оной убэл тархиин хабдарай 
убшэн хурэжэ, нюдэнэйнь ха- 
раа мууда муудайаар, 1942 
ондо харахаяа болёо бэлэй... 
1948 ондо Н.О. Шаракшино- 
ва П.М. Тушемиловйээ «Абай 
Гэсэр» бэшэжэ абаа йэн. Баг- 
шынгаа замые дабтажа, Папа 
Тушемиловэй, Матвей Ханга- 
ловай нютаг Зухэли хуроод, 
буряад арадаа суурхуулйан 
эдэ хунуудэй нангин дурас- 
хаал йайханаар сахигдажа 
баййанда баярлаа бэлэйб.

Тиихэдэ Зухэлидэ буряад 
хэлэнэй багшанарай йуралсал 
болоо йэн. Пургуулиин ша- 
бинар буряад шулэг, дуу 
гуйсэдхоо. Ульгэршэнэй баса- 
ган Анна Папична Савинова 
айлшадай хужарта хуур дээрэ 
наадажа, эсэгынгээ ульгэрйоо 
хэйэг туурээгээ бэлэй.

1991 ондо, август йарада 
Хадааханда, декабрьта Улаан-

Удэдэ Пёохон Петровой 125 
жэлэй ойн баяр ехэ ургэноор 
тэмдэглэгдээ йэн. Хадаа
ханда бухы Буряадай нютаг 
нугануудйаа тулоолэгшэд суг- 
ларжа, агуу ульгэршэнэй нэрэ 
соло дуудайан юм. Бухы ара
даа нэгэдуулхэ агууехэ йулдэ 
болохо Гэсэрэй туг тиихэдэ 
туруушынхнеэ Унгын гол
до намилзаа бэлэй. Энэ туг 
Булжамуурта ороной улгы 
нютагйаа Буряад орондо 
хурэжэ ерээд, арадаймнай йур 
йулдые ургэн, бухы аймагуу- 
даар хиисээ йэн.

Муноонэй байдалаар
Унгын голой табан нютаг- 
та -  Хадааханай, Тангадай, 
Зухэлиин, Куйтын, Онгойн 
Бартаагай йургуулида бу
ряад хэлэ узэнэ. Гайхалтайнь 
гэхэдэ, Ново-Лениндэ бу
ряад хэлэ узэдэггуйшье йаа, 
эндэхи йургуулиин шаби Ми
хаил Зурбанов Усть-Ордын 
тойрогой ульгэршэдэй урил- 
даанда хабаадажа, шангай 
йуури эзэлйэн байна. Энэ 
хубуун оорын дураар, эжын- 
гээ туйаламжаар ульгэр домог 
туурээжэ йурайан, хугжэмэй 
багшайаа гэртээ хэшээл аба- 
даг гэжэ дуулааб.

Унгын голдо ульгэршэдэй 
уг удха, гайхамшаг заншал 
тайалдангуй, дэлгэрэн бай- 
хань болтогой! Энэ зун Эрхуу 
можын дэбиехэр дээрэ бугэдэ 
буряадай Алтаргана наадан 
залараа. Ульгэр домогто баян 
дэлгэр дайдада арадай уран 
бэлиг далай мэтэ долгилоо ха 
юм!

Туяна САМБЯЛОВА, 
сурбалжалагша, 

хэлэ бэшэгэй эрдэмэй дид-доктор
( Соел.ру)
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СЭСЭГМА ГАРМАЕВА
ЮРЫН ЖАРГАЛ

Хухэрэн дайдын эхилхэдэ,
Хабараа гоёшоон байхаш;
Халуун ороной шубуудые,
Хабархан байжа, угтахаш.
Хура мундэрэй шааяанда 
Халуун нараяа хулеэхэш,
Сагай, жэлэй урилдаанда 
Сарюухан найаяа сэгнэхэш.
Урихан сагай ерэхэдэ,
Ургы сэсэг гоёшоохош;
Ури хуугэдэй узэгдэхэдэ,
Эльгэ зурхее уяруулхаш.
Мунхэ юртэмсын хойморто 
Мэндэ ябажа байхадаа,
Уд эр бури жаргалаа 
Узэжэ hyyxaui xahaapaa.

САГАЙ АЛХАМ
Уерлэйэн горхон хууежэ,
Угаа йурэтэйгеер дуулдана;
Ургы сэсэг хагдаржа,
Ухаан бодол хулгэнэ.
Сагай тургэн гуйдэлые,
Сошордон досоогоо, ойлгонош;
Сасуутан нухэдэй хугшэрхые 
Шаналан,уяран мэдэрнэш.
Уула хадын ороййоо 
Улаан наран бултайна;
Найдал, баяр туруулэн,
Намдуу байдал асарна.

 ̂  ̂ ^
Аятай залуу хаЬадаа,
Арбан долоотой найандаа 
Холын харгы зорёолта,
Хубиингаа жаргал бэдэрээлтэ.
Сагай жэлэй эрьесэ,
Сахилгаан мэтээр, зуралзаа,
Тэбхэр хорин жэлнууд 
Тургэн гэгшээр урилдаа.
Зурхэ сэдьхэл эзэлйэн,
Зуудэн соотнай узэгдэйэн 
Бууса турэл нютагтаа 
Бусажа ерэбэт бултадаа.
Эльгэ зурхее уяруулан,
Эжы абаяа золгобот,
Арюухан тоонтынгоо агаараар,
Амтайрхан байжа, амилбат.

Холын элдэб газараар 
Худэлэн, амаран ябахадатнай,
Хамаг хэрэгтнэй урагшатай 
Хододоо байхань болтогой!

ДАРИМБАЛ ШАГЖЕЕВА
Уужам Санагым талада 
Ухэр малнууд бэлшэнэ,
Бэйэтэ уулын дорохоно 
«Байдалша» зуйалам харагдана.
Харахан гэрэйнь сонхонууд 
Харан манияа хулеэнэл,
Уудээ неэгээд урин,
«Хэзээ ерэхэбтэ», -  гэнэл.
Харахан гэрээ харан,
Хайрата эжыгээ йананаб,
Хула мориёо унан,
Хатаргуулан ухэрее туулсааб.
Уурэй сайха уедэ 
Ухэрее йаалсахаяа эжытэеэ 
Ухибууд бидэ багашуул 
Тугалынь баряад уяхабди.
Пунэй машина эрьюулэн,
Шэнгэн сусэгэй гарган,
Нэрйэн соо худхан,
ШулЬоо гоожуулан эдихэбди.
Ушеел багахан найандаа 
«Ута-Нюрган» зуйаландаа,
Эжы, абатаяа жаргааб,
Эрхэ заахай ябааб.

 ̂  ̂ ^
Бууралхан багшанартаяа уулзаад,
Баярай нулимса гоожоол.
Унгэрйэн сагай хулгеен соо 
Усоорнэл даа багшанарнай муноо. 
Хэнииешье хайрланагуйл сагнай,
Хагдаран уйэнуудынь сайрантаал.
Таягаа гартаа туланхайнууд,
Тургэн гэшхэлхээ йананад.
Энэл даа, манай багшамнай,
Эхэ мэтэл даа маанадтаа.
Хэды жэл соо бидэнээ,
Хутэлэн ябаабта шабинараа,
Эрдэмэй далай соогуур 
Эсэхэ гээшые мэдэнгуй.
Уршалаа бухэнииень хараад,
Уяран зурхэмни йалганаа.
Ходол залуунууд ябахаа яагааб?
Хулисэл гуйхаяа айгааб.
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БОРИС ГАРМАЕВ

ЭРМЭЛЗЭЛ
Жэгтэй гоёор ниидэдэг 
Жэгууртэн шэнги элидэг haa, 
Парьдаг, уулын оройгоор 
Панайан газартаа хурэхэл йэм. 
Ульгам хурдан харайдаг 
Улаан турагтал адли haa,
Уула хадануудые дабажа,
Уушха зурхэеэ шангалхал 1гм.
Хара баабгайн хусэтэй haa,
Хадын шулуу урбуулжа, 
Хаагууршье ябаад гараха 
Харгы хуургэ хэхэл 1гм.
Зэбэ, туладал адли haa,
Зунай ааяма халуунда 
Зун-Мориной гунзэгы соо 
Зада шунгаад абахал йэм.

hA H A A - БОДОЛ
Сээжэ, Бургалтай голнуудаар 
Серко бороор хатаргагша йэм, 
Сэбэр Ьайхап басагадтайнь 
Сэнгэжэ наадажа ябагша йэм. 
Таабай, Хонтобой, Адангаар 
Тараг -  хурэнгэ уудаг йэм,
Тахатай хэер морёороо 
Тобжогонуулдаг байгааб Хутэлеер. 
Тунгайн ехэ марсада 
Тураг -  буга Ьахяа йэм,
Тутхалта, Оронгодой, Сэхирээр 
Тугал, ухэр эмнээ йэм. 
Дурее-Ханхинуурай бузараар 
Дутэшье гараад туршааб, 
Душэ-Шулуунай хажууда 
Дурэеэшье хаалгажа абаа йэм. 
Уран-Душын урда талаар 
Ухаа-Голшье ороо йэм,
Ута-Ухаа буга агнажа,
Уутаашье тэндэ дуургээ 1гм.
Халзан жалгын эхиндэ 
Памар туншеед узее йэм,
Худуу, Хохюуртын эхе эр

Хухэшье шулуу бэдэрээ йэм. 
Ёло, Ёнгорогтын нюрганда 
Ё1ютойл амаржа хоноо йэм, 
Ёмбор абгайтай хамта 
Ёпоошхо эдеэд ябадаг йэм.

УТААТА
(дуун)

Утаата, Утаата, Утаата,
Угтыш даа намайгаа урдайаам, 
Утаата, Утаата, Утаата, 
Утаагаа raprahaap угтана. 
Утаата, Утаата, Утаата, 
yinaphaH нухэдэйм тоонто. 
Утаата, Утаата, Утаата, 
Урагшаа Ьапаатай Утаата. 
Утаата, Утаата, Утаата, 
Улаанхан зурхыем баясуулна, 
Утаата, Утаата, Утаата, 
Уранхан-Душынгее хормойдо. 
Утаата, Утаата, Утаата, 
Ургыгаар Ьалбарйап Утаата, 
Утаата, Утаата, Утаата, 
Уулзатараа баяртай, Утаата.
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