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Сагаалганай амар мэндэ!
Хундэтэ нютагаархид! Таа бугэ- 

дэниие гарайан тумэр Хулгана жэ- 
лээр халуунаар амаршалнаб. Шэнэ 
жэлдэ амгалан тайбан, эбтэй эетэй, 
йанайан хусэлее бэелуулжэ, ажал- 
даа амжалтатай, элуур энхэ, ута 
найатай, удаан жаргалтай, буян хэ- 
шэгтэй ажайуухыетнай хусэнэб.

Сагаалган ехэ найраар, Сагаан 
йайхан йараар!

«Захааминай аймаг» 
гэйэн муниципальна байгуулгын 

захиргаанай гулваа 
С.В. ГОНЖИТОВ

■Э]____________________________________________

Сагаан hapaap!
Сагаан йара сахилзайаар 
Сагаан йара морилоол даа 
Сагынь болоод салгидайаар 
Сагаан эдеэн дэлгэрбэл даа. 
Сагаан хуйан сэргэдэмнай 
Сагаалгамнай ерээд буугаа 
Сагаан сэдьхэлйээ бэе бэеэ 
Сагаалганаар золгоёл д аа... 
Арад зондоо Сагаан йара 
Аза жаргал уреэгээл даа 
Нэрэ солынь магтан ургоод, 
Нэгэ найа нэмээгээл даа...

^  Мэлс Самбуеваи 80 жэлэйнь о и до зорюулкан мурысввн «Би -  тайгын^~ 
^ х уб уун б и »  баигша оной мартын 5 Санага нютагта болохо. ^

Pfnl Pin] Pfnl PlnlPfnlPInlPjnl PfnlPfnl Pfnl PPIPInl Pfnl Р1п1Р[п1РГп1Р1р1Р1п1Р1п1Р1п1



2 нюур «Ажалай туг» 2020 оной февралиин 28

ПАЙНДЭР

Сагаалган-2020

Февралиин 24 монгол 
литээр сагаан hapa эхилбэ.

Захаамин хотын «М е
таллург» стадион дээрэ 
«Сагаалган-2020» гэжэ 
найр болобо. Удэрэй 12 
carhaa дурбэн саг б о л о 
тор  найр  наада соёлой 
ажалшад унгэргэбэ. Эндэ 
ёйо занш алаа сахижа, 
«золголго» харуулагда- 
ба. Дуунай мурысоон, 
«Бузоеды», «Якутская 
борьба», «Тэбэг» -  «Зось
ка», «Ш агай наадан», 
« Ё о х о р » , хуугэдэй  
хоорондо мурысоонууд 
болобо. «Эхын буян», 
«Кристаллики», «Бесе- 
душка» болон «Страна

«Бузоеды» гэйэн мурысеенэй хабаадагшад

чудес» театрай ажалшад 
эмхидхэжэ, йонирхолтой 
йайндэр унгэрбэ. М а
рия Нимаевна Дудареева 
зоохэй ш анажа, хунуудые 
халуун З00хэйг00р хун-

Ансамбль «Кристаллики»

дэлбэ. Иимэ йонин найр 
наадан боложо, сагаан 
йараяа Захаамин хотын 
зон угтаба.

Д. ДОНОЕВА, 
манай корр.
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Шагай нааданМ. Дудареева

Сагаан кай хан караяа, сагаалган ехэ найраа угтая!
Сагаалган гээшэмнай буряад хунэй найа нэмээйэн, адуу малайнгаа атар тар- 

ганаар убэлжэйэн болон элуур энхэ ажайууйанай йайндэр. Тиимэйээ Сагаалга- 
най удэрнуудтэ хун бухэн хухюун согтой, сэбэр йайхан ябадаг. Ушоол саашаа 
амгалан тайбан ажайуужа, олон иимэ удэрнуудые угтаха урматай ябана. Энэ 
йайндэртэ буряад арад зон сагаан эдеэ: урмэ, зоохэй, хурууд, айрйан, хурэнгэ, 
тойо айл бухэндэ бэлдэдэг байгаа. Тиихэдэ бууза, хушуур, тоолэй, дала -  хундын 
эдеэнууд буряад айлай баян ажайууйанай гэршэ болоно.

Мун байа ундэйэн буряад хубсайаа умдэжэ: хэтэ, хутага, буйэ зуужэ эрэшуул, 
эхэнэрнуудшье элдэб зуудхэлнуудээ эртээнйээ бэлдэжэ зуудэг байгаа.

Сагаалганай туруутттын удэр ундэр найатай аханараа болон хундэтэй хунуудээ 
золгохо, сагаалха ёйотой. Энэ удэр ёйо заншалаа сахижа, уреэл хэлэхэ, дуу дуу- 
лаха, ёохор хатарха, таабари таалга, йэер шаалга, шагай наадан болодог байгаа.

Хундэтэ нютагаархин, таанар оойэдынгоо шэнэ наадануудые, йанамжануудые 
бэшэжэ редакцида эльгээхэдэтнай ехэ баярлахабди.

Хундэтэ уншагшаднай! Сагаан йараар ба дутэлжэ баййан эжын йайндэрээр, 
бэе бэеэ амаршалжа, уреэл, уран зохёолнуудаа бэшэжэ эльгээхыетнай гуйнабди.

Сагаан hapaap! Сагаалганаар амаршалнабди!
Юрий Дамбаев, 
ажалай ветеран, 

Улэнтэ тосхон
Л г
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ИЛАЛТА

Агуу Илалтын жабхаланта ойдо
Бидэ -  Агуу Илалтын уг 

залгамжалагшадбди.
Манай Бургэ нютагай гу- 

дамжын дунда саб-сагаахан 
хушое байдаг. Тэрээн дээрэ 63 
сэрэгшэдэй нэрэ йиилээтэй, Эсэ
гэ Ороноо хамгаалгын Агуу- 
ехэ дайнйаа бусажа ерээгуй, 
45-ниинь «без вести пропал» 
гэйэн тэмдэгтэй. 61 сэрэгшэд 
нютагаа бусажа ерэхэ зол жар- 
галтай байЬап. Тэдэнэй тоодо 
манай абга Соктоев Будажаб 
Соктоевич.

Энэ замби дэлхэй дээрэ 
Ьайхап нютагуудай нэгэн бо- 
лохо Захааминай УЬап Хамни, 
Хулзарга, Баруун Тужа, Ном- 
тогол, Харганта, Хуйан нуга, 
Хамниин тухэреэн нуганууд, 60 
аршаантай Хамнимнай ундэр 
хада уулануудые, эгсэ ман- 
тан хабсагайнуудые мушхаран 
тойрон, Зэдэ голтоёо ниилэ- 
дэг. Хамниин адагаар манай, 
йообоонтоной уг гарбал уни 
холоЬоо адуу малаа удхэжэ, 
ажамидаржа hyyhan байна. 
Хубшэ тайгаар ан агнажа, сэбэр 
Ьайхап yhanhaa загаha барижа, 
байгаалиин баялиг -  халяар, 
мангир суглуулжа, жэмэс, Ьамар 
бэлдэжэ, эдеэ хоол хэдэг байгаа.

Убэлжеен, хабаржаан,
зуйалан, намаржаан гээд лэ, 
малаа туугаад нуужэ, зоожэ 
ябадаг Нэп ха. Нютаг нугадаа 
жаргаха, урн хуугэдээ ургэхэ 
гэжэ Ьообооплопой залуу уг 
гарбал тухеэрэлгэнуудые хэжэ 
байЬап. Хорёод гаран паЬагай 
Сэнгуунэй Абидын Хандажаб, 
Сэнгуунэй Соктын Будажаб, 
Сэнгуунэй Аптатын хубууд 1941 
ондо Эсэгэ Ороноо хамгаалхаяа 
заяан бодолоо нэгэдхээд, дулэтэ

замаа ниилуулэн, фронт мор- 
доо бэлэй.

Уй тумэн фагннстнар, бухы 
Европые дарлажа, бута тоЬэ 
гэшхээд, юумэнЬээ сухарихаа 
болиЬоп дошхон, шэруун, хун 
зондо гам хайрагуй манай дай- 
шалхы сэрэгшэдэй урда байгаа.

Манай арад зон, бухы яЬагап. 
нэгэн шэнгеэр, орон нютагаа 
гэтхуулхэгуйбди, хун зоноо 
хюдуулхагуйбди гээд. Эршэ хусэ 
гаргажа, ами паЬаяа гамнангуй, 
хэлэшэгуй баатаршалгануудые 
гаргажа, урдайаань бодоо бэлэй.

Манай абгамнай Будажаб 
Соктоевич Соктоев 1909 ондо 
гурэЬэп намтартай. Эжынь Дэ- 
жэд теебии гэжэ бухы нютагтаа 
мэдээжэ, эхэнэрнуудэй нарайл- 
хада гуЬа хургэжэ, олон хунэй 
хуйЬэ хундэйэн, буянтай, бур- 
хантай хугшэн ябаЬап юм.

Абгамнай Бургын эхнн 
йургуулнин хоёр класс
дуургэйэнэй Ьуулдэ, арбан
паЬатайЬаапь гэртээ адуу малаа 
харууйалжа эхилээ.

Тиигэйээр байтар коммуна 
бии болоод, мал адууйан хам- 
тын болоод, убэл зунгуй холо 
ойрын ой тайгын убэр, нугаар 
мал ажаллажа зеедэл хэжэ яба
даг байгаа.

Эсэгэ Ороноо хамгаалгын 
Агууехэ дайнай эхилхэдэ, аб
гамнай гэр булэтэй болоЬоп, 2 
паЬагай хубуутэй байгаа.

1941 оной июль Ьарып 26-да 
дайнда мордохо гэЬэп caaphan 
ерээ. Долгор абгазы иигэ- 
жэ хэлэжэ йуугша Нэп: «Ахай 
мордоходоо, ябууд, обоотой 
бурхантай дабаагаа дабажа, 
залуу модондо, зуран уяжа 
тэмдэглэйэн. Тиигээд ороной

Будажаб Соктоевич Соктоев

бурхад хамгаалаа гэжэ эжым- 
най хэлэгшэ Нэп».

Энэ carhaa «61 отдельный 
восстановительный железно
дорожный батальон-путеец» 
гээшэдэ 1946 оной ноябрь hapa 
болотор алба хэЬэп.

Военно билет соонь «рост 
153 см, окружность головы -  56 
см, противогаз -  32, размер обу
ви 40. Запас первой категории, 
№ военно-учётной специально
сти -  92, путеец, военное звание 

рядовой, возможное исполь
зование в военное время стре
лок». Абгамнай багахан, сомор- 
хон бэетэй бухы nahaapaa ябаа. 
Долгор абгазы хэлээ Нэп: «Ахай 
дайн тухай юумэ хэлэдэггуй 
Нэп». Нэгэтэл иигэжэ хэлээ: 
«Манайшни тумэр харгыда 
памЬаа бага хун угы байгаа. Ба
гахан забЬар юумэ руу шургаха 
болоо haa, намайел эльгээдэг 
Нэп».

Абгамнай 1943 оной ав
густ hapa, ia коммунис партиин
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гэшуун болоЬои байна. Эрэлхэг 
зоригоо ушеел хурсадхаха, баа- 
тарнуудаар туруушэлжэ дайса- 
наа сохихо, фашнстнарта ами 
заяа узуулхэгуй гэйэн шанга 
тангариг Эхэ орондоо, нухэдтее 
угее гээшэ.

1946 ондо бусажа, эжыгээ, 
олон тоото турэл гаралаа баяр- 
луулаа бэлэй..

Михаил Жимбеевич иигэжэ 
бэшэнэ: «Будажаб абга дайнйаа 
ерэмсээрээ нютагаа йэргээн 
бодхоохо ажал хэжэ эхилйэн 
юм. Манай аба Тудунов Жим- 
бэ Тугутович Будажаб абгын 
ажал хэнгуй йуудагуйнь мэдэхэ 
хадаа, ерэмсээрээ гэрээ, газаа- 
хияа заЬажа эхилйэн тухайнь 
хеерэгшэ Нэп. Абга, манай аба 
хоёр ехэ эбтэй, бэе бэедээ дура- 
тай, уулзахадаа нютаг нуга, уг 
гарбал тухайгаа аргагуй йонин 
юумэ хеерэлдэдэг бэлэй. Аб- 
гамнай хундэ хушэр 1947-1948 
онуудта колхозой туруулэгшээр 
табигдаа, гаи гасуур, ургаса 
гараагуй. Малай хоол хомор, 
колхозой амбаарта эдихэ юумэн 
угы. Зон байал хоойон лэ бай- 
гаал даа. Будажаб абга гурэнйео 
ерэйэн туйаламжын зуйлнуудые 
еерее хэмжэжэ хубаадаг йэн».

Би тэрэ жэлнуудтэ ургамал 
тойо туруушынхиеэ эдижэ узее 
йэм, «модоной тойон» гэдэг бай
гаа, кукурузын талхан (гурил) 
байал хубаагдадаг йэн, шаб ша
рахан забарууха болодог бэлэй.

1949 ондо ургаса йайн байжа, 
абга Асын эхинэй уйан тээрмэ 
худэлгее. Колхозой мал оло- 
шоржо эхилээ, тойо гурэндэ ту- 
шааха тусэб ерэдэг йэн гээб даа, 
айлнуудйаа суглуулжа байдаг 
байгаа.

Будажаб абга туруушын ехэ 
барилга -  Хулзаргын хотогорто 
йаалиин фермэ, тугалай байра- 
тайнь бодхоогоо. Гунзэгы ху- 
даг гараар малтажа бии болгоо,

олон тонно орохо силосой нухэ 
байал гараар малтажа бэлдээ. 
Энэ ехэ барилгада бухы фрон- 
товигууд хабаадаа. Барилгаа 
дуургэжэ ехэ найр наадан болоо 
бэлэй. Сэрэгшэд орден медаль- 
нуудаа зуугээд ерээ йэн, гоё йэн 
даа.

Мунеешье тэрэ ехэ комплекс 
бии юм. Хамтын малай угы бо
лоходо, ондоо эзэтэй болоо. Бу
дажаб абга жара хурэтэрее ша- 
хуу фермын хутэлбэрилэгшеер 
ажаллаа. Бухы ажалаа еейэдее, 
йаалишадтаяа хэдэг байгаа: та- 
ряагаа тариха, убйэ хулйаа бэл- 
дэхэ, хашаа хорёогоо зайаха. 
Абга дахуулаад лэ ябадаг бай
гаа. Энэ ажалынь абгадамнай 
хоёрдохи, дулэтэ фронтойоон 
дуташагуй фронт болойон даа.

Будажаб Соктоевич Сокто- 
ев абгамнай дайшалхы сэрэг- 
шыншье, нютаг нугаяа йэргээн 
бодхоойон ажабайдалайшье ор
ден, медальнуудта гурэнэй дээдэ 
зарлигай ёйоор хуртэйэн:

• Медаль «За Победу над 
Германией» 9.05.1945 г. Посто
янное удостоверение участника 
войны и лист талонов вручены.

• Юбилейная медаль «Двад
цать лет Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.».

• За доблесть и отвагу в Ве
ликой Отечественной войне «25 
лет Победы в Великой Отече
ственной войне».

• Участнику войны. Министр 
обороны А. Гречко.

• «Тридцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне» 
25 апреля 1975 г.

• «Юбилейная медаль 50 лет 
Вооруженных сил СССР».

• Орден «Знак Почёта».
• Значок «Отличник социа

листического соревнования 
сельского хозяйства РСФСР» 
29 октября 1969 года.

• «За доблестный труд в оз
наменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина»10 апреля 1970 года.

Дайнай газарйаа холо, бухы 
гурэнее даажа абайан ара талын 
геройнууд-эжынэрнай еерын- 
гее сэгнэшэгуй ехэ нэмэлтэ 
Агууехэ Илалтада оруулаа. 
Абанарайнгаа, эжынэрэйнгээ 
туйлайан гурэн турэеэ абарйан 
Агуу Илалта ургэлжэлуулжэ, 
уг гарбалаа дамжуулжа, бидэ, 
ухибуудынь, аша зээнэрынь ээл- 
жээ, халаанда оронхой гээшэб- 
ди.

Элитэ поэт, мэдээжэ эрдэм- 
тэн Ардан Ангархаев:

Хунэй сэдьхэл мунхэ йаа, 
Хурьйэтэ дэлхэйдэ тэхэрихэ, 
Ури ашанарай шуйан соо,
Ye йэлгэлдэйэн арад соо. 
Гуниглаад, гуниглаад йуухада 
Гурьбилаа болойон юумэн, 
Энэ дэлхэйн нюрууда,
Хун турэлтэнэй буусада 
Энхэ жама ёйон -  
Эрьежэл байха юумэн... 
Манай абгын хубуун, Влади

мир Будажапович Соктоев худео 
ажахын дээдэ йургуулн дуургээ. 
Дайнай хойно, абынгаа эхилйэн 
ажал -  адуу малаа удхэжэ, ню
таг нугаяа йэргээхэ, арад зон- 
доо туйалха гэйэн эрмэлзэлынь 
ургэлжэлуулээ. «Хампсйский» 
гэжэ совхоздо малай эмгнэнээр, 
директорээр олон жэл худэлее, 
йуулдэнь аймагай гулваагаар пен- 
С1щэ гаратараа ажаллаа. Абын
гаа дайшалхы харгыгаар ябажа, 
Агуу Илалта асаржа ерэйэн урэ 
дунгынь дээрэ ургэжэ ябаа юм.

Бидэ, йообоонтон, Будажаб 
Соктоевичай ури йадайад, Агуу 
Илалтын ургэлжэлэгшэд гээ- 
шэбди.

Долгор АБИДУЕВА, 
багшын ажалай ветеран, 

РСФСР-эй эрхим 
гэгээрэлэй ажалшан.
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«УРАН - Д YIH Э» ЦЫРЕН БАЗАРОВ

Цырен Раднаевич Базаров Дутэлуур нютагта олон 
хуугэдтэй Дулма Санжиевна ба Радна Цыбикович 
Базаровтанай гэр булэдэ турее.

1976 ондо Дутэлуурэй дунда Нургуули дуургэйээр, 
алба хэхэеэ ябаа. Албанай йуулдэ Доржо Банзаровай 
нэрэмжэтэ дээдэ йургуулида физико-математическэ 
факультедтэ орожо, 1985 ондо Ну ража дуургээ. 1999 
ондо диссертаци бэшэжэ, доцент гэйэн нэрэ зэргэтэй 
болобо. 80-аад научно шэнжэлэлгын ажал бэшээ. Олон 
грамота, баярай бэшэгуудые бол он «Буряад Уласай эр- 
дэм Нуралсалай габьяата худэлмэрилэгшэ», «Ород Ула
сай ниитэ эрдэм Нуралсалай хундэтэ худэлмэрилэгшэ» 
гэНэп хундэтэ нэрэ зэргэнуудтэ хуртэНэп байна. Хани 
нухэртэеэ дурбэн хуугэдые гарынь ганзагадань хулынь 
дуроодэ хургоо, муноо долоон ашанартай.

АЛТАН НАМАРАЙ ОШОН
Аажам тэнюун нютаг нугадам,
Алтай намар ороод ерэбэ.
А ба эжын уреэл болгон,
Амгалан байдал тандаа хусэн,
Амар мэндэеэ хургэн дохиноб.
Убэр хээрээр бэлшэн ошодог,
Ухэр малаа удхэн ябая.
Урн хуугэдтээ баяр уреэжэ,
Усы и жаргал эдлэн Нуухыепь.
Унэн зурхэнйоо булта хусэе.
Талый сэсэгэй хоншуу унэр,
Тоонто нютагайм дулаан амисхаал,
Тообии таабайн сэсэн йургаал,
Талаар тарайан басагад хубуудтэ,
Тушэг болгон буян хусэе.

БАГА НА h АМНИ
Харьялан урдана дабаапНаа.
Хурай-Сахир горхомни.
Боори обоогой хормойдо,
Балш ар найамни унгэроо.
Ш лагай хадын оройгоор,
Ш уран бэрхээр харайлдан,
Сонсогой йамар туншэжэ,
Сэнгэн булта ябаалди.

Хайрата хоорхэн эжыдээ, 
Хамта ажалыень хэлсэжэ, 
Сэбэр йайхан уйатай,
Сээлэдээ шунгадаг байгаабди. 
Сэсэн абынгаа йургаалые, 
Сахин оролдон ябанаб. 
Балш ар найанайм нухэдни, 
Булта жаргал эдлэел.

БАСАГАНАЙ ЖАРГАЛ
(Сэсэг Будаевада)

Булам нютаг тоонтотой, 
Балжан хатан туруутэй, 
Баабайн эрхэ басаган,
Багшын мэргэжэл абаба.
Галзууд угай хубуунтэй,
Хуби заяагаа ниилуулээ.
Гурбан хоорхэн хуугэдые, 
Гарынь ганзагада хургэбэ. 
Эхын жаргал эдлэхэ,
Энэ дэлхэйн баял иг.
Эрдэм эй харгы заажа,
Энхэрэн угэнэ хуугэдтээ. 
Аш аяа ургэхэ жаргал, 
Анхаран уряалнаб Сэсэг.
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Гушаяа хараха буян,
Гунзэгы зурхэнйоо хусэнэб.

БОГОНИ УДЭРНУУД
Тон богони удэрнууд унгэрнэ,
Тон ута Ьупипууд эхилээ.
Баатар хубуудээ сурхуулха, 
Ульгэрэй xaha ерэжэ,
Орон ню тагайнгаа домог,
Туурээе залуу хуугэдтээ.
Удэрнай hooproo эрьехэнь, 
Борбилоогой алхасаар,
Нэмэжэ эхилхэнь.
Н араяа угтажа баярые хургэе! 
Н арата удэрэй элшэ хусэ,
Нангин бэедээ шэнгээжэ абая! 
Амар мэндэ, НАР АН!
Амар мэндэ, НУХЭД!
Амар мэндэ, нарата УДЭР!

БАЯН ТУРЭЛ ДАЙДА
(Захааминайм байгаалиин хэшэг)

Алтай Найхап турэл нютагни, 
Алим жэмэсээр элбэг юм.
Арад зоноо баярлуулан,
А ра хангайм уршоодэг юм.
М ай Нарыл Нуул багаар,
М ангир халяар гарадаг юм. 
Сибиириин ехэ витамин,
Столой хэшэг болодог юм. 
Ню тагайм зун урда тээ,
М оййото талмай орш одог юм. 
МойНоор элбэг талмаймнай, 
Мээхээр манаяа угтадаг юм. 
ХуНап тужынгаа жалга соогуур, 
Пархяаг суглуулжа хуряадаг юм. 
Худоогэй амтатай хартаабха гээд, 
Х айрата эжым хэлэдэг йэн. 
Зэдэгэнэ алимай хайа,
Зунай йара эзэлээ юм.
Халуун наран гэлтэгуй,
Хуугэд зурхэтэй туудэг юм. 
Нэрйэн, улаагана, ух эр нюдэн,

Нээрээ ехэ алим жэмэс.
Нэгэтэ бэшэ арад зоноо, 
М аш а ехээр баярлуулдаг юм. 
Хубшэ тайгын дээжэ болохо, 
Хушын йамар эдеэшэхэ юм.
Убйэнэй хайа дары дуургээд, 
Памар туншэхэеэ гарадаг юм. 
Баян йайхан тоонто дайдам, 
Буурашагуй хэшэгтэй юм. 
Бата йайхан тоонто нютагни, 
Буян хэшэг уршоодэг юм.

ГУНИГЛАЛ
Удэр хоногой унгэрхэдэ,
Улзы тоонтоео дурданаб. 
Арюун сэбэр урасхалтай, 
Арш аан булагйаан хуртэйэйб. 
Хада уулын оройгоор, 
Харайха дурамни хурэнэ. 
Сэсэгтэй йайхан талаараа, 
Сэнгэжэ амилжа ябайайб. 
Буурал таабай болоходо, 
Баабайн йургаал сэгнэшэгуй. 
Энэ найанай орьелдо,
Эжын сэдьхэл дундаршагуй.

ДУТЭЛУУР
Бунхан уулын энгэртэ,
Бадма сэсэг бадараа.
Хуйан тужын захада,
Хугжэн ургайан Дутэлуур. 
Зурхэн уулын хойморто,
Зэмхэ сэсэг задараа.
Зургаан голой арадай,
Ж аргал олойон Дутэлуур. 
Холо ойрын айлшадые, 
Хулеэн абадаг нютагни. 
Дорюун сэбэр хубуудтээ,
Дали угэйэн Дутэлуур. 
Пайхан турэл нютагаа, 
Зурхэндоо йанан ябанаб. 
Турэл Буряад орондоо, 
Туурээн ябанаб Дутэлуур.
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« у р а н -д y i h э» ТАТЬЯНА ДАРМАЕВА

Гал нохой жэлэй 1946 оной майн 3-да Нурта нютагай дархан угтай уран гар- 
тай Матаалайн Гомбындо басаган турэжэ, Таня гэйэн нэрэтэй, еедее болохо тумаа 
йубэлгэн хурсаараа илгардаг йэн.

Пургуулида эрхимээр Нураад, саашадаа еерее багша 
болоод, бэшэниие эрдэм номдо hypraxa хусэл бодолдо 
абтаНап Татьяна Гомбоевна Дармаева дээдэ Нургуули 
дуургэжэ, багшын мэргэжэлтэй боложо шадаа йэн.

Аха классуудай йурагшадые ажалай мэргэ
жэлтэй болгохо гэжэ 1975 ондо Захаамин хотодо 
йургуулинуудай хоорондын йуралсалай комбинат бай- 
гуулагдаа йэн. Энэл йуралсалай комбинадай (УПК) 
уудэеэ сэлихэйээ эхилээд, хаатарынь Татьяна Гомбоев
на эрхимээр худэлжэ гараа.

Найанайнгаа нухэр Николай Рыгзенович Дармаев- 
тай хоёр йайхан хуухэдые хул дээрэнь гаргажа, эрдэм 
номдо Нургажа, дээдэ гарай мэргэжэлтэд болгонхой:
М аргарита Николаевна республикын хуугэдэй поликлиникын ахамад эмшэнээр 
урагшатайгаар худэлнэ, Инна Николаевна худое ажахын Буряадай дээдэ йургуулиие 
дуургэжэ, ветеринар эмшэн мэргэжэлтэй болойон. Y ри хуугэдэйнгээ хулынь дуреедэ, 
гарынь ганзагада хургэжэ, найанайнгаа амаралтада гарайан.

БУРЯАД ОРОМНИ
Буряад йайхан ороноо 
Бузарлангуй ябаарайт,
Буряад алтан хэлэеэ 
М артангуй ябаарайт.

Хаанашье ябаа йаа,
Холошье ошоо йаа,
Хажуудаа йууйан уетэн нухэдее 
Хододоо мартангуй ябаарайт. 

«Ум ламаа гурэ манза бусаяа». 
ухаае /юнор хурса болгохо тарни.

нухэртее
Н арайхан шулэгэй эхи 
Намдуухан йуужа зохёоноб. 
Дурлайан ганса нухэрее 
Дурдан, дохни бэшэнэб.

Парын йулэмхи толон доро 
Панан дурдан унтанабди.

Углеенэй наранай туя ада 
Урдилдэн, урилдан йэринэбди.

Сэнхир огторгойн арюунда 
Сэсэглэн йалбарха удэрнууд. 
Сэбэрхэн ошын буянда 
Сэдьхэлэйм баяр бусалха.

УРИ ХУУГЭД ГЭ
Ангир шубуудай ганганаан 
Алтан намарай эхиндэ.
Аба, эжын хажууда 
Аяга сай амтатайхан.

Аятай жалын хунуудта 
Аянай шубууд амарна. 
Амаржа йууйан эжы, ябада 
Арюухан угэнууд дулаахан.

Эжы абын сарюун залууда 
Эрдэмэй эхи абаалта.
Эдлэжэ абайан гал гуламтаа
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Энэрхы гоёор тахихалта.

АША ХУБУУНДЭЭ
Жэлнууд hyбарин ошожо,
Ш иниим хусэ улам бэхи болог 
Ж аргалай уудэ дэлижэ,
Ш адалаа шэмхэн ябаарай.
Ургадаг ногоондо ундэйэн хэрэгтэй, 
Уд эр эй дулаанда, харан урматай 
Ургажа я б ah ап аша уридэм 
Урихан угэнууд уреэлнууд хэрэгтэй,

сэнтэй.
Н айанайнгаа залуу уедэ 
Н аран шэнги ялалзаарай.
НаНажаал болохынгоо уедэ 
Намдуу зеелэн болоорой.

«Ум му ни му ни маха муние суухаа!»

40 ЖЭЛЭЙ ЬУУДАЛДА
Дулаан Х аанай тушэгтэй 
Дуулим талатай НуртаНаа 
Дурлажа олойон хани нухэртее 
Дулаахан хараса бэлэглыш даа. 
Зулын галай толон доро.
Зугаалдан йуухадаа баяртайб.
Залуу найаяа ш амтайгаа 
Золгойондоо жаргалтайб.
Дулэтэ залуу найаяа 
Дуурэн ш амдаа зорюулааб.
Душ эн жэлэй хугасаа соо 
Дахан хойнойоош унгэргееб.

ТАБИН ЖЭЛ
Тэбхэр сагаан табин найааршни 
Тэбэрин угтан, дохни жаргая.
Таабай, теебиин туруушын ашада 
Таатай жаргал уршеен хусэе.

Огторгойн одо мушэдэй доро 
Омогорхон амаржа ябаарайт,
Олон дуунэрээ хойноо дахуулан 
Олзын харгы дэлин йуугаарайт.

«Ум Дари Дудаари Д ури Суухаа!»
(Ногоон Дариха).

БАЯРАЙ ТЭМДЭГ 
(Дарима Цыреновнада)

Залуудаа зубеер мэргэжэлээ олоод, 
Залхуурангуй ури хуугэдые йурганат. 
Зондоо туйатай багша боложо 
Залиршагуй хунэй шэнжэтэйт.

Туруушымни ашахубууе.
Туухэтэ илалтатай болгоот,
Таанарай элуур мэндын тулео 
Тахилга бухэндэ тэмдэг табихаб.

АЖАЛАЙМ ЭХИН ЬУРГУУЛИ  
(УПК)

Алтанхан богойыш алхалан 
Аалихан оройон йургуулим 
Ажабайдалай эхи табийан 
Анхан туруушым йургуули.

Хухюутэй найанайм хайа 
Хододоо МИНИН сээжэндэ.
Хонхын дуунай жэнгирээн 
Хододоо МИНИН шэхэндэ.

Туухын ажалай хуудайа йэбин 
Тургэн урагш аа дабш ан ябаабди. 
Туруулжэ ябайан йургуулиин 
Тугдэрэн унахынь ойлгоогуйбди.

Эдирхэн найанайм хайые 
Энхэрэн угтайан йургуулим,
Эрдэм бэлигтэй ш абинараа 
Энхэрэн хуле эй эн йургуулим.

ГУНИГЛАЛ
Зулгэ ногооной амисхаал,
Зэдэ голоймни урасхал,
Зугын тойоной амтан,
Залуу наймем йануулна.
Хабарай ургы сэсэгнай,
Хухы шубуунай абяан,
Хухин наададаг талмаймнай, 
Холш ор наймем йануулна.
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Хонгоодор
(Ургэлжэл) 

Хойшоо Тунхэн
ошожо, 

Хоймор нютагйаан 
Дэрынгээ теебиие

залажа асарба. 
Дэрын теебии -  эдэ 
Д олоон хубуудэй эхэ 
Дээдын ехэ тахилгатай 

уула бутээбэ, 
Хамагай бага хуб уундээ 
Хуурлигта тахиха уула 

хэжэ бутээбэ. 
М оотонго долоон

ухибуудэй 
М аш а ехэ аханиинь

бэлэй -  
Мунхэ тэнгэриин соло 

дуудажа,
Мунхэ нэрэеэ

нэрлуулйэн, 
М ундарга дээгуур

харгы гаргайан, 
Муу юумые саража

сагааруулйан 
М оотонго ехэ таабай 

бэлэй.
Дэрын тообии 
М оотонго хубуутэеэ 
Дээдынгээ бурхадта

ургэл ургэжэ, 
Хамнигад,

уряанхайнууд 
номгоржо, 

Хэйэн ажалаа 
Хээд ябаха болобо. 
Пара жэлэй унгэрхэ

бури
Хари газарта баййанаа

ХАНДАЖАП ЦЫРЕНОВ

Хойшоо нютагынь
татажа, 

Хахад удэрйое хойшо 
Халуун шулуу 
Аман соогоо хэжэ

дайрагдаба. 
Ханза гуламтаа

урбуулжа хаяба. 
Аха дуунэрынь

хэлсэжэ, 
Ара Хангайе дабажа, 
Анханайнгаа нютаг

ябаха болобо. 
Эндээ турэйэн

ухибуудынь 
Эндээ улэбэ.
Эхэнэр хун
Харида гэжэ хэлсэгшэ 

бэлэй гэжэ, 
Хугшэрйэн Дэрын

тообии
Хойшоо ошожо

шадахагуйб гэбэ. 
Ю йэн хубуутэй,
Ю йэн басагатай

болойон 
Ю йэн хубуудынь,
Ю йэн хурьгэдынь

Боо болойон.
Ю йэн басагадынь, 
Ю йэн бэриниинь 
Удаган болойон.
Эдэ ухибуудынь 
Тунхэн, Аха,
Хубсэгэл, Захаамин

нютагуудаар 
Гаража йууйан юм. 
Бугэдэ хонгоодорой

юйэн тугай 
йулдые 

Бултадаа ургэжэ ябайан 
Анханайнгаа хоймор

нютагта 
Арга бэлиг ехэтэй 
Ю йэн таабайнар 
Арад зондоо туйа хэжэ, 
Алтан ню тагтаа

жаргажа йуугаа 
бэлэй.

Дэрын тообии 
Ёнгорбойн аршаанай 

эзэн болойон, 
Душэниинь Хуухэн-

Бумбэй 
Доргото ундэртэ

мундэлйэн,
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Арын арбан гурбан
эзэдэй

Алд ар нэрэниинь
ургэгдее бэлэй. 

Хуурлигта Набар
хонгоодор йуужа, 

Х амагай муу юумэ
саралсаНап, 

Хойшодоо хунууд
ерэжэ йууйан, 

Хооботон аймагйаа
ондоо зон усеехэн 

баййан, 
Хооботон М онголйоо 

нуужэ ерэйэн. 
Ерээдуйн юумэ

мэдэхэ харын 
шажантай, 

Ехэ мургэлтэй энэ 
Дужэрэй ноёнйоо 
Санагада ехэ хун угы

баййан. 
Сагай ошохо тума 
Сарюун мунхэ

угэнуудынь
Сууряатажал

байгша даа. 
М онгол-татаарнууд 
Ород гурэнэй хузуун

дээрэ 
Олон зуун жэл йууба.
Еурбан зуун жэл соо 
Е азар дайда йэлгэйээр 
Еол нютаг тээшээ

тургэдэбэ. 
Олон жэл йуухадаа, 
Хоёр шуйанйаа

тарайан 
Омог мундуу хубууд

турэбэ.
Ород зонтой 
Олон жэл йуухадаа, 
Ш уйан нэгэдээд,

Ш уйаниинь нютагтаа 
татажа, 

Ород зон зуун тээшээ 
тэгуулбэ. 

Алдарта буряад зон 
Арюун Сагаан хаантай 

ниилэбэ. 
Анда монгол зонйоо

йалажа, 
Хоорондуураа хилэ

татаба. 
Хилэ хаража баййан

уряанхайнууд 
Хэхэ ажал угы

болоходоо, 
Х адата ню тагтаа

ябаа йэн даа. 
Хоёр арад ниилэхэдээ, 
Хойшолонгынь ехэ муу 

байгша юм 
Усеехэн зонтой арад 
Ундэр ехэ гурэнтэй

ниилэхэдээ, 
Угэ хууртэнь орожо, 
Оорынгоо турэл хэлэ

мэдэхээ болижо, 
Он жэл ошохо тума 
Оейэдееш ье мэдэнгуй 
Оршолонто энэ

юртэмсэйео 
Хиидэн халижа,
Х ари зон соо 
Ш энгэн орожо болохо. 
М онголой хаан 
М онгол орондоо ш ара 

шажан 
Дэлгэруулжэ эхилбэ. 
М анай Буряадта

тангад ном узэхэ 
болобо. 

Заахай хубуудйээ
эхилээд, 

Залуу хубууд хурэтэрее

Дасан дуганда йуужа, 
Эрдэм ном шудалжа, 
Эрхим хубуудынь 
Паса хурэтэр ном

шудалаад. 
П аарамба, дооромбо 

зиндаатай боложо, 
Турэл нютагаа

суурхуулжа, 
Тангад номой эди

шэдитэй боложо, 
Бурхан багша мэтэ

болоо йэн. 
* * *

Ундэр тур ЭЛТ э
зонойнгоо туухые 

Ухибуун ябахадаа
ш агнайанаа 

бэшэбэб. 
У ргэлжэлуул эн

бэшэхэ хунууд 
байха.

Н арата хун шубуунйаа
гарбалтай,

Наитии турэлтэй
хонгоодорой

Ю йэн туг йулдэтэй,
Ю йэн сагаан йэеы
Ю рын гэртэй
Ю йэн сагаан хурдые

эрьюулйэнтэй адли.
Ю умын гамтайгаар

гамнажа ерэйэн,
Ю йэн галабай йулдые

шэнжэжэ шадаха
Хонгоодор зонойм

хонгор баян
Хун сагаан йэеы г эр эй
Домог туухэ оршобой.

Хандажап ЦЫРЕНОВ 
аха уеын зонЬоо анхаран 

дуулайанаа найруулан бэшээ.
Захаамин аймагай 

Ёнгорбой Ьуурин
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Зурхай V

Мартын 1, монгол литээр 7, гарагай нэгэн
Бурханда мургэхэдэ, ном заалгахада, ухэр 

мал худалдажа абахада, худалдаа наймаа хэхэдэ 
hail и удэр. Гэрэй hyypii табихада, найр наада 
хэхэдэ, нуудэл хэхэдэ муу удэр. Уйэ абахада муу, 
хэлэ аман, хэруул шууяан гараха.

Мартын 2, монгол литээр 8, гарагай хоёр
Буян хэхэдэ, ном заалгахада, эм найруулха, 

тоосоо хэхэдэ haiiii. Модо таарижа болохогуй, 
модоор юумэ хэхэдэ, газар малтахада муу удэр. 
Уйэ абахада haiiii, nahaii ута болохо.

Мартын 3, монгол литээр 8, гарагай гурбан
Тахил хэхэдэ, лусууд тахихада, нуудэл хэхэдэ 

haiiii удэр. Энэ удэр хунэй уйэ абаа haa, nahaii 
ута болохо.

Мартын 4, монгол литээр 9, гарагай дурбэн
Ангуури хэжэ болохо, модо таарижа болохо, 

бурханда мургэхэ, нухэртэй болохо, ноён боло
ходо, холын харгыда гарахада haiiii удэр. Мори 
худалдажа абахада, гэр байра барихада муу 
удэр. Энэ удэр хунэй уйэ абабал, убшэн ерэхэ, 
муу УДэр.

Мартын 5, монгол литээр 10, гарагай табан
Бурханда мургэхэдэ, хони абахада, хото 

байра, дал дамхуу барихада haiiii, мал хундэ 
угэхэдэ, ажалшаниие абахада, хурим найр хэ
хэдэ, буянтай уйлэ хэхэдэ haiiii. Эм найруулха- 
да, гэр байра барихада, нуухэдэ муу удэр. Энэ 
удэр хунэй уйэ абабал,бэеын юрэнхы тамир 
йайжарха.

Мартын 6, монгол литээр 11, гарагай зургаан
Модо йуулгахада, бэри асархада, ном заалга- 

жа эхилхэдэ, haiixaii зуубшэ зуухэдэ, найр наада 
хэхэдэ, хин мори хиидхэхэдэ haiiii. Шэнэ хубсайа 
умдэхэдэ, худалдаа наймаа хэхэдэ муу удэр. Энэ 
удэр хунэй уйэ абабал, баяжаха, эд зеери элбэг 
болохо.

Мартын 7, монгол литээр 12, гарагай долоон
Лусууд тахиха, бурханда мургэхэ, харюулга

Л

уншуулхада, харгыда гарахада haiiii удэр. Загайа 
барижа болохогуй. Энэ удэр хунэй уйэ абабал, 
убшэн хурэхэ.

Мартын 8, монгол литээр 13, гарагай нэгэн 
Бурханда мургэхэдэ, зальбархада, йайхан 

зуултэ зуухэдэ, гэрэй йуури табихада, ажалша
ниие абахада, ура дарха хэхэдэ, ном заалгаха
да, ан гуреел агнахада, харгыда гарахада йайн 
удэр. Нуудэл хэхэ, хэруул шууяа гаргаха мэтын 
уйлэнууд сээртэй. Энэ удэр хунэй уйэ абабал, 
жаргал ерэхэ.

Мартын 9, монгол литээр 14, гарагай хоёр 
Лама хубараг болоходо, ном уншуулхада, 

ном заалгахада, тарни, харюулга хуулхэдэ йайн. 
Энэ удэр хунэй уйэ абабал, ухэр мал арьбажаха. 

Мартын 10, монгол литээр 15, гарагай гурбан 
Шэнэ барилга эхилхэдэ, худалдаа наймаа 

хэхэдэ, хундэ туйалхада йайн. Пайхан зуубшэ 
зуужэ, бурханда зальбаржа, бэри асаржа 
болохогуй. Уйэ абахада энэ удэр йайн, олзотой 
байха.

Мартын 11, монгол литээр 16, гарагай дурбэн
Худалдаа наймаа хэхэдэ, мал гаргахада, 

йуури табихада, харгыда гарахада йайн. Эрдэм 
заалгажа эхилхэдэ муу удэр. Уйэ абахада муу, 
убшэн ерэхэ.

Мартын 12, монгол литээр 17, гарагай табан 
Гэр бараа барихада, бурханда мургэхэдэ, гэр 

байраа арамнайлхада, бэри буулгахада, шэнэ 
хубсайа умдэхэдэ, урн абахада йайн удэр. Эм 
найруулхада, ном уншуулхада муу удэр. Уйэ 
абахада муу удэр, шэг шарай муудаха.

Мартын 13, монгол литээр 18, гарагай зургаан 
Ном заалгахада, бурханда мургэхэдэ, ухэр 

мал наймаалхада, харгыда гарахада йайн удэр. 
Гэр байра барижа, йуури табижа болохогуй, 
бэри асаржа, найр наада хэжэ, нуужэ болохогуй. 
Уйэ абахада муу удэр, эд зеериин, малай гарза 
гараха.

Г
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