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Сэрэгшэдэй эжынэртэ

«Илалта туйлагшадай эжынэртэ» хэйэн хушее

Москва шадархи Кубин
ка хотодо оршодог «Патриот» 
паркда уран дархан Даши 
Намдаковой бутээЬэн 9 метр 
ундэртэй «Илалта туйлагша
дай эжынэртэ» гэйэн хушве 
табигдаа.

Дуран болон дурасхаалай 
Ьулдэ бухэшэгуй дэн нэ- 
мэргээрээ хушажа аршалЬан 
эхэнэрэй дурсэ хушоогэй дурэ 
боложо угвв. Гурэнэй ниис- 
лэл хотын Улаан талмай дээрэ 
байдаг Танигдаагуй сэрэгшын 
хуурэй дэргэдэ бадарЬан хэтэ 
мунхын галЬаа энэ дэн носоог- 
доо, гэжэ Даши Намдаков 
Instagram хуудаЬандаа бэшэ- 
нэ.

Скульптура дотор носожо

байЬан дэнгэй хоёр хажуу- 
да дуЬал мэтээр бутээгдэЬэн 
75 багахан хунды хэгдэнхэй. 
Тэдэнь дайнда ами наЬаяа 
алдаЬан хубуудэй тулоо эжы- 
нэрэйнь, турэлхидэйнь алда
Ьан нулимса тэмдэглэнэ. Хун 
бухэн уран бутээл дотор оро- 
жо, хундынуудтэ зула бада- 
раажа, баатар сэрэгшэдэй ду- 
расхаал мунхэлхэ аргатай.

Даши Намдаковой хэлэ- 
Ьээр, энэ томо бутээл богони 
болзорто хэгдээ. Скульпту
ра байха хэбээрнь февраль 
Ьарада шабараар хэгдэжэ 
эхилээд, мартын 8-да шудхаг- 
дажа, апрелиин 25-да бутэн 
болоЬон байна.

«Буряад унэн» coiiniihoo

ИЛАЛТЫН
СЭРЭГШЭ

Бадма Бандеевич 
Будаев 1906 оной 
Улаан таряашан кол
хозно турее. 1942 
оной январиин 15 
дайнда мордоо. Дай- 
най уедэ дурбэ дахин 
шархатаЬан. Агууехэ 
дайнда эрэлхэг зориг 
баатаршалга харуул- 
жа дайлалдаа. 1945 
оной мартын 13 Зуун 
Пруссиин Петерсха- 
генэй хажууда ехэ ту- 
лалдаанда гансаараа 
пулемёдоор дайсадые 
хюдажа, эрэлхэг зориг 
харуулба. Бэрхэ баа
таршалга харуулЬанай 
тулее Улаан одоной 
ордендо хуртее. Дай- 
най Ьуулдэ «Улаан 
таряашан» колхоз- 
до туруулэгшээр ху- 
дэлее.

ШархатаЬанЬаа 
боложо, 1965 ондо 
наЬа бараа.

А.Д. Жигжитова, 
Д. ДОНОЕВА 

оршуулба.
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АГУУ ИЛАЛТЫН 75 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Ажалдаа габьяатай эжымнай
Дулма Лубсановна Цыбикова 1931 ондо Бургэ нютаг- 

та турэЬэн. Арбан nahaiihaaiib таряан ажалда худэлжэ 
эхилээ. Гурбан аханартай, нэгэ эгэшэтэй байгаа. Эгээ 
баганиинь Дулма басаган байгаа. Дайнда гурбан аха- 
ниинь мордоо, Будажаб ахань дайнйаа бусаагуй. Эгэ- 
шэниинь таряан ажалда, убйэндэ бригадираар худэлее.

Дайнай йуулдэ Дул- удэртее ямар ехэ таряа со
ма Лубсановна Загарайн хижо ябадаг байгаабибди. 
аймагай Илька тосхондо Таряан унаад веялка руу
модон ажахыда худ злее. 
Т эр эн эй йуулдэ Нур- 
та нютагта хадамда га
ража, Хужар нютагтаа 
долоон ухибуудэй эхэ 
боложо ажайууйан. Хо- 
нишье ажаллажа, тарил- 
гада худэлоо. Нухэрынь 
машинын жолоошон бай
гаа. 1976 ондо Дутэлуур 
нютаг буужа, Дутэлуурэй 
йургуулида худэлжэ паНа- 
найнгаа амаралтада гара- 
1эан байна. Хундэ хушэр 
дайнай уе сагта ажаНуужа, 
худэлжэ ябайанаа мандаа 
хеерэйэниинь, Софья ехэ 
басаганиинь бэшэнэб.

Арбан паНатай ябааб. 
Обин дээрэ таряа буулга- 
хадань, барабан нэрэтэй 
зэмсэг таряа сахидаг бай
гаа. Саашань молотилка 
РУУ оруулха. Би мори туу- 
жа ябадаг байгааб. Зур- 
гаан мори гурбан басагад 
хоёр хоёроор мори бари- 
даг байгаабди. Морид- 
ной молотилкаяа тойроод 
шэрэдэг байгаа. Бух эли

саашань шэд эхэ ондо о 
хунууд. Тэрэ веялкаНаа 
гараад, сэбэр таряан та- 
ладаа унана. Бэшэ хунууд 
этэжэ байха юм. Авгус- 
тын тусэб гээд, гурэндэ 
тушаажа байгаа. Хабар 
таряагаа хаяхадаа дурбэн 
ганзайан ябажа байха. 
Пуулдэнь бидэ борной 
шэрэйэн моридоо унаад, 
борнойгоо шэрэнэбди мо- 
рёороо. Борной шэрэхэш- 
ни харюусалгатай нэгэ 
йеелжуулэн шэрэхэ, нэгэ 
хундэлэн, нэгэ утаашан. 
Ноёд ехэ шалгадаг байгаа, 
зуб шэрэгдээ гу, али буруу. 
Намарынь таряан гараад, 
жаткаар мори хуллоод 
хадана, тиигээд боолто 
боолгоно. Хоорондонь 
холос унабал, ехэ зэмэдэ 
орохош. Бэрэ наринаар 
суглуулхаш. БаНал тии
гээд лэ тээгээд абаашажа 
обин дээрэ буулгаха. Тэрэ 
таряа убэлоо дуурэн сохи- 
хош. Таряан я Нал а гарадаг 
байгаа даа. Хабар паар

хахалхабди, хоёр мори 
хуллоод. Ябагдаа даа, хул 
нюсэгэншье гутал орой- 
доо хомор 1ээн даа. Гурбан 
ахамни дайнда мордоо. 
Будажаб бусажа ерээгуй. 
Бадма, Цэрэмпэл ахана- 
рамни дайгаа дараад бу- 
саа. Иимэл хуби заяамни, 
дайнай уедэ у р rah ап бэем- 
ни. УбНэпдэ Хасууртайда 
ябааб, дурбэн хунууд нэгэ 
бригадада. Ухибуудтэ 
35 соток газар сабшаха 
угэдэг байгаа. Хажуу- 
раар сабшахаш даа, удэр 
йунигуй бухалаа хэхэш, 
бороо, уйа мэдэхэгуштт. 
Y 6 I100  дуудаад лэ, гэртээ 
ерээд унеехил обиндоо 
ябахаш. Бургэдэмнай ган- 
сал таряан ажал баййан 
даа. Yхибууд йургуулидаа 
ябажал байгаа, ехэн- 
хинь Y a 3rm 3H, Санагын
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йургуулида Нурадаг бай- 
гаа. Би хубсаНаар хо- 
мор, ажал хэжэ ябааб. 
Пургуулида hypaxa аза та- 
лаан байхагуй. Эжымни, 
эсэгэмни найатайдаа на- 
майгаа гаргаНап байгаа. 
Xaaiiahaa хусэн хурэхэб.

Эгэшэмни Ешэ Эрхуу 
хотодо ябаа, колхозйоо 
алба эльгээдэг байгаа. Ешэ 
эгэшынгээ acaphaii сагаан 
будеер самса оюулНапаа 
юрэдее мартахагуйб. Тэрэ 
сагаан будее модоной 
холтойондо бусалгаад, 
хурин унгэтэй болошохо. 
Самсаа умдеед аймагай 
Сурхарбаанда ошохобди. 
Баабаймни Хасууртай- 
гаар гараад, Ивановкада 
а л та ш ад т а  хонёо  ху- 
д алд аад , галошо сабхи 
намдаа асараа. Бэшэндэнь 
гурил ашаад ер эй эн б ай
на. Тэрэ галошоо аймагай 
найрта абаад ошооб, зуу- 
раа харгыдаа умдеегуйб. 
Хул нюсэгэн ябажа, гало- 
шоёо гамнажа, хэтэбшэ- 
дээ хээд, ургэлеед ябахаш. 
Тэндэ Сурхарбаан дээрэ 
мори урилдаан, барил- 
даа харахабди. Тэрэ уедэ 
мурысеенууд, нааданууд, 
волейболйоо эхилээд хуу 
булта баййан юм. Хун зон 
олон байгаа. Ринчин, То- 
гоошо нухэд басагадаа- 
раа ошойон байгаабди. 
Мяханай шулэ ууйанаа 
йананаб. П еергее ерэ- 
хэдээ байа ябагаар гало-

шоёо хэтэбшэдээ хээд, 
зуураа наадаад, Хамниин- 
гаа хуургэ гарайанааш 
мэдэнгуй Бургэдоо хуроод 
байгаабди. Тэрэл хэтэб- 
шээ ургэлеед хододоо 
тубийее малтахабди. 
Г айанаар малтаад, нэгэ 
ведро удэрэй дуурэхэдэ 
болгохоб. Асархадамни 
эжымни газаагаа малтаа- 
тай нухэн соогоо хэхэ, ба- 
йал тэрээн руугаа сэсэгэй 
тубийэнуудые хэжэрхихэ. 
Y hh хурэдэг байгаа, хар- 
таабхатай адли зеелэхэн. 
Шанаад, йугээ хээд уухаб- 
ди, амтатай гээшэнь. 
М алшанай баййан буу- 
сада ошоод гэшхэнэ мал
тахабди, тэрэнээ хэршээд 
эжымни шанаха, амтатай 
гээшэнь, байал эжымни 
тэрэл нухэн соогоо хада- 
галха, уни эдихэш. Халяар- 
та гарахабди байсынгаа 
арада. Эжымни хэршээд 
йабяа соо хадагалха, газаа 
йэрюун газарта гаргаад 
табиха, муудахагуй. Дайн- 
да мордойон Будажаб 
ахайнгаа Бургынгее адаг- 
та эжытэеэ нэгэ барийан 
хилээмэ, нэгэ туйсэ соо 
йу хээд, харгы дээрэ 
Сахирйаа машина ерэхые 
хулеэгээд байгаабди. Тэрэ 
машинамнай ерэхэдээ, 
олон хубууд йуугаад ябаа. 
Будажаб ахамни хилээ- 
мэеэ бултандаа хубаагаад, 
йугээ бултандань ундалуу- 
лаад маниие тэбэреэд, Бу

дажаб ахамнай хэлээ: «Зай 
йайн байгты. Эжы, дуу 
басаган, бултадаа битнай 
ябааб. Баяртай». Тиихэ- 
дэнь эжымни хэлээ: «Пайн 
ябагты, нютагаа бусажа 
ерээрэйт, бултадаа».

Дайншье дуурээ, Будажаб 
ахамни дайпНаа бусаагуй 
юм. Ye сагшье унгэрее. 
Мунее йайн байдалда бай- 
набди. Тиимэйээ зол жар- 
галтай, бэе элуур, убшэ 
зоболондо дайралдангуй, 
дайн гээшые дахин узэнгуй, 
бултадаа йайн ябая.
Б У РГЭ  Н Ю ТАГ
Атарлан, сэхирлэн

холойоо харагдааша, 
Анханай, эжымни

Бургэ нютаг, 
Арад зоноороо амгалан

байдалтай 
Арюухан ходо йуунал

мунхэдее. 
Хада, ууланууд холойоо

харагдан, 
Хухэ унгеер дэлгэжэ

ойртоно. 
Хамни голынь урдамни

билтаран, 
Харьялма Зэдэдээ

шуумайн тэгуулнэ. 
Бургэ амгалан, тэнюун

нютаг,
Байгаа хадануудаа

шэмэглэн йуунаш. 
Залаата таряанш,

гол нугашни, 
Замдаа ябахадам баярлан 

удэшэнэ. 
Софья ЦЫБИКОВА, 

Дутэлуур нютаг.



4 нюур «Ажалай туг» 2020 оной майн 29

АГУУЕХЭ ИЛАЛТЫН 75 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Дайнай уеын ухибууд
( Тргэлжэл)

Буряад республикын 
туруушын, мунввшье бо
лотор гансахан «Мастер 
спорта по стрельбе из ма
локалиберного пистоле
та» гэйэн нэрэ зэргэтэй 
бэлэй. Тэрэ уедэ П. Нико
лаев, командын ехэ бэрхэ 
капитан Буряадай коман- 
дые ударидадаг байгаа. 
Энэ хунэй хутэлбэри доро 
Доржо Охинов Монголой, 
Алас Дурнын мурысоондэ 
иладаг байгаа. Тэрэ уедэ 
Алас Дурнын хизаарта Бу
ряадай командые диилэхэ 
команда угы байгаа. Турэл 
Санага нютагтаа туруушын 
«Доктор Доржо» гэжэ ал- 
даршаад, дайнда хосорйон 
Бадма абынгаа нэрые 
мунхэлоо. 80 найа гаталжа, 
найа бараа. Хоёр хубуудынь 
дээдын мэргэжэлтэй юм. За- 
хаамин аймагай Мэлэ ню- 
тагай Цыренжап Вандано- 
вич Пунцуков (1913 оной), 
1941 оной сентябрь йарада 
дайнда мордоо. 1942 ондо 
февралиин 2-то Ленингра- 
дай областьдо йураггуй угы 
болоо. Пунцукова Роза Цы- 
ренжаповна 1941 ондо Мэлэ 
нютагта турэйэн. Эжынь 
Санага нютагта нуужэ ерээ 
йэн. Роза басаган Санагын 
дунда йургуули дуургээд, 
Буряадай багшанарай инс
титут дуургэйэн. Ажалла- 
жа эхилхэйээнь шадамар 
бэрхэ багша баййанаа ха-

руулжа шадаа. Турэлхидэй, 
йурагшадай дунда хундэтэй 
болойон, ёйотой багша бо- 
лохоёо турэйэн хун гээд, 
нютагай зон сэгнэдэг йэн. 
Ниитын ажалда эдэбхитэй, 
сомоной соведэй, турэл
хидэй соведэй суглаанууд- 
та оролдосотой хабаадаха. 
Роза Цыренжаповнагай 
Ханда эжынь:

Хуухэмни 1тйн лэ хун 
больтттт даа, Цыренжап 
абынгаа нэрые нэрлуулжэ, 
мунхэлжэ ябьтттт даа», гэжэ 
ходол дурдажа ябаха. Турэл 
йургуулнннгаа завучаар 
18 жэлэй туршада амжал- 
та ехэтэйгээр худэлжэ, та- 
бин юйэн найандаа ундэр 
найанай амаралтада гараа 
йэн. «Буряадай АССР-эй 
габьяата багша» гэйэн
ундэр нэрэтэй. Дайнда
хосорйон абынгаа нэрые 
дээрэ ургэжэ ябаал даа. 
Муноо Улаан-Удэ хотодо 
ажайууна.

Соктоев Радна (1909 оной), 
1941 ондо дайнда мордоо. 
Туруушын удэрнуудтэ Шэ- 
тын дайшалхы частьда
алба хээ. 1943 ондо Ба- 
руун фронтдо абаашагда- 
ба. Курска духэригэй буу- 
далдаанда ороод, йураггуй 
угы болоо. Ахибуудынь Во
лодя, Глафира, Владимир 
Соктоев 1938 оной. Нюта- 
гайнгаа 10 жэлэй йургуули 
дуургээд, ВСТИ-гэй барил- 
гын факультет дуургэйэн.

Захаамин аймагайнгаа ба- 
рилгын ажалые ударидажа, 
ажалайнгаа харгы нээйэн 
юм. Закаменск хотын Горно 
техникумдэ олон жэлдэ баг- 
шалаа. Буряад республикын 
хэдэн ехэ барилгануудые 
олон аймагуудта ударидажа 
барюулаа. Монгол орондо 
барилгын асари ехэ ажал- 
нуудые олон жэлдэ хутэлоо. 
БАМ-ай ажалда, Таксимо 
хотодо, ГОК-ой толгой- 
логшо байгаа. Буряадай 
АССР-эй Верховно Соведэй 
депутат. Владимир Радна- 
евич Буряадай Ород Ула- 
сай габьяата, хундэтэ ба- 
рилгашан. «Би арад зоной 
ажабайдал йайжаруулхын 
тулоо, гэр байраар ханга- 
хын тулоо худэлжэ, абынгаа 
нэрые нэрлуулхын тулоо 
оролдоноб», гэжэ хэлэхэ 
дуратай йэн. Муноо тэрэ 
ундэр найатай болоотттье 
йаа, залуудаа хэйэн ажа- 
лайнь йандаржа, хосоржо 
байхада урмаа хухардаг юм.

Дуунь Глафира 1940 
оной, Санагынгаа йургуули 
дуургээд, Канск хотодо 
йуража, номой сангай дээ- 
дэ мэргэжэлтэн болоо. Са
нага нютагтаа олон жэл 
номой сангай эрхилэгшээр 
худэлоо. Закаменск хотодо 
туб номой санда, аймагай 
партиин номой санда, ар- 
хивые даагшаар олон жэл 
худэлйэн юм. Арад зоной 
дунда хубиин ном захижа,
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почтоор абаха ажалые ехэ 
урагшатайгаар ябуулдаг 1гж. 
Владимир Глафира хоёрой 
оюутан байхадань, эжынь 
найа бараа. Аха дуу хоёр 
ехэ хундэ байдалда ороошье 
haa, эрдэмдэ hypaxa замда 
халтирангуй, дээдэ эрдэм 
абажа шадаа бэлэй.

Дайнай уеын ухибууд 
зублэлтэ засагай тулбэри 
угы эрдэмэй далайда йу- 
ража, 1,2,3, ялас гэмэ мэр- 
гэжэлтэй болоод, социалис 
журамаар худэлжэ, барилга 
хэхэ, шэнэ юумэ зохёохо, 
шэнэдхэн байгуулха, юумые 
тургэн хубилгаха, мунгэн 
гаршагые алмаха, шана- 
рынь Ьайжаруулха гэйэн зо- 
рилготойгоор худэлхэ, XX 
зуун жэлэй уеын хунууд бии 
болоо юм. Эсэгын ехэ дайн- 
да хосорйон Улаан Армиин 
сэрэгшэдэй урин эр ганса 
эжынгээ ivhaap хул дээрээ 
гараЬапаа бодотоор харуул- 
жа, абанарайнгаа нэрые то- 
доруулжа, мунхэлжэ ябаал 
даа. Энэ ушар хэтын хэтэдэ 
мунхэ байха.

Мунов сагта дайнай уеын 
ундэр найатай боложо, энэ 
сагай гурэн турэЬоо йарын 
500 тухэриг абажа, эсэгын- 
гээ хамгаалйан дэлхэййээ 
хахасажа, барагдажа бай- 
над. Манай Санага нютагай 
арад зон дайнда хосорйон 
112 хубуудэйнгээ нэрые 
дурдажа, ургэн дэлисэтэй 
хамтынгаа ажалаар, соёл 
болбосоролоороо шалга- 
раа, муноо сагта шажан 
мургэлоо ургэжэ, шэнэ да- 
сан шулуугаар баригдажа, 
2018 ондо арамнайлагдаа.

Муноо уедэ «Арьяа-Баа- 
ла» бурханай мантан дурэ 
бутээгдэжэ байна. Техни- 
ческэ хэмжээниинь: утань 
41 метр, ургэниинь 28 метр, 
ундэрынь 2,5 метр. Газа- 
райнь ташалан: 27 гра
дус. Бухэжуулхэ йууриинь 
гунзэгынь 2,5 м.

Энэ ехэ ажалые Юрий 
Ёндонович Мандаганов зо- 
хёон бутээжэ байна. Юрий 
Ёндонович олиггуй ша- 
далтай уран бутээлшэ хун. 
Россини Уран зураашадай 
холбооной гэшуун, Буряад 
арадай уран зурааша, Рос
сини габьяата уран зурааша 
гэйэн ундэр нэрэ зэргэтэй. 
0ороо Закаменск хотодо 
турэйэн, аба эжынь Санага 
нютагай.

Энэ ехэ бутээл Агууе- 
хэ Эсэгын дайнай хатуу 
шэруун ехэ тулалдаануудта 
шуйаяа адхайан, ами найаяа 
алдайан 252 нютагайнгаа 
баатар хубуудтэ, бугэдэ Бу
ряад ороной олон яйатан 
дайнда хабаадайан сэрэг- 
шэдтэ Илалтын 75 жэлэй 
ойгоор зорюулагдана гэжэ 
тэмдэглэхэ хэрэгтэй.

Нютагаархид дайнда 
хабаадайан сэрэгшэдэйнгээ 
дурасхаалта хушоое ходо 
хаража, арилгажа, шэнэл- 
жэ, гоёожо байдагынь ехэ 
йайшаалтай. Дайшалхы Ал- 
дар Солын орденой дуурэн 
кавалер Бато Микишкеевич 
Дамчеевай тусхай булан 
нютагай музейдэ бии. Шэнэ 
шэнэ мэдээнууд буланда 
орожол байдаг. Баатар Дам
чеевай сээжэ бэе бронзоор 
шудхагдажа, Илалтын 70

жэлэй ойдо соёлой ордоной 
зам захяа табигдайан дайн
да баатарай ухэлоор унайан 
112 сэрэгшэдэй хушоогэй 
дунда яларжа байдаг.

Хушоонууд манай нюта
гай йулдэ, нютагай зоной 
буян мунхэлйэн дурасхаал 
мун. Дайнай уеын 4 жэл ута 
унжагай, хундэ хушэр бай- 
хые харуулйан мунхын тэм- 
дэг болоно.

Санага нютагай зон ажа- 
лаараа, соёл болбосоро
лоороо, шадал тамираараа 
туруу хунуудэйнгээ нэрэ со- 
лоор ямаршье уе сагта хин 
мориёо дээрэ ургэжэ ябадаг 
юм. Аажамханаар хугжэжэ, 
аалиханаар дэбжэжэ, турэл 
Буряад орон соогоо онсо- 
гой шэнжэтэй буряад нютаг 
мун. Санага нютагнай ямар
шье засагай, гурэн турын 
хубилжа байхада, оорынгоо 
йурые алдаагуй. YнгэрЬэн 
туухын хуудайануудые иран 
харахада, ямаршье уе сагта 
Санага нютаг хэлбэришэгуй 
заяатай, улад зониинь ураг- 
шаал дабшаха шадалтай 
баййанаа харуулна.

Хада уулата Захаамин 
аймагайнгаа баяжаха, хуг- 
жэн йалбарха элдэбын хэ- 
рэгтэнь 00ЙЭДЫНГ0О хуби- 
тые эдэбхитэйгээр оруулжа 
байдаг.

Муноо уеын залуушуул, 
ургажа ябайан эдиршуул: 
«Эсэгын дайнай уеын ухи
бууд» иимэ зон XX зуун 
жэлдэ баййан юм гэжэ XXI 
зуун жэлдэ мэдэжэ байха 
ёйотой.

С. БАНЗАРАКЦАЕВ, 
дайнай ара талын ветеран.
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ЗУНАЙ АМАРАЛТА

Ухибуудэй амарха уе
Иургуулиин найанай ухибууд унгэрйэн долоон хоногто зунайнгаа амаралтада гараба 

гээшэ. Олонхинь элдэб тухэлэй элууржуулгын лагерьнуудта ошохоёо бэеэ зэйэжэ эхилэн- 
хэй. Теэд тэдэнь нээгдэхэ юм гу гэжэ ушвв хэншье мэдэнэгуй. Энээн тухай ганса турэлхид 
бэшэ, Засагай газарай ноёд йайдшье Ианаата болон гайхашоод байнхай.

МУПГЭП 
ХАРААЛАГДАНХАЙ

Ухибуудэй зунай ама- 
ралта эмхидхэлгэдэ, элуур- 
жуулгэдэ жэлйээ жэлдэ ехэ 
мунгэн угтэнэ. Буряад Ула- 
сай Спортын болон залуу- 
шуулай бодолгын талаар 
яаманай мэдээсэйээр, 2019 
ондо зунай амаралтада 230 
сая тухэриг йомологдоо. 
2017 ондо энэ тоонь 23 сая 
тухэригоор бага байгаа. 
Харин муноо жэл ушоо ехэ 
мунгэн йомологдохо бай
гаа.

Г эхэ зуура коронави- 
русйаа боложо, зунай ама- 
ралта болохогуй гэйэн шал- 
тагаанаар Арадай Хуралай 
йуулшын сесси дээрэ тэрэ 
мунгыень хубааха асуудал 
зарим йунгамалнууд бод- 
хоогоо. Энэ талаар шанга 
хоорэлдоон болойон байна.

Муухай убшэнйоо 
боложо, хабарые, зуниие 
хаража шадахагуймнай. 
Тиимэйээ ухибууднай хай- 
шан гээд амархаб даа. Бул- 
тыень нэгэ доро суглуул- 
ха хэрэггуй, гэжэ хэдэн 
йунгамалнууд мэдуулээ. 
Помологдойон мунгэн гар- 
гашалагдангуй улэхэнь гэжэ 
айжа баййанаа тэдэ мэдуу
лээ.

Пунгамал Михаил Г ер-

генов: «Тэрэ мунгыень
тараажа угэхэ хэрэгтэй. 
Пуулэй хоёр йарада йур- 
гуулиин ухибуудтэ эдеэ 
хоол хубаанабди. Энэл гу- 
римаар зунай амаралтын 
тулоо эдеэ хоол барюулбал, 
яйала таатай байна гээд 
йанагдана», гэжэ уряа- 
лаа. Гэхэ зуура йунгамалай 
тэмдэглэйээр, йургуулида 
тулоойэгуйгоор эдеэлхэ эр- 
хэтэй ухибуудэй ТОО буруу- 
гаар буридхэгдэнхэй.

Кирзавод, Площад
ка гэхэ мэтэ тосхонуудаар 
орёо байдалда оройон гэр 
булэнуудтэ эдеэ хоол тараа
жа ябахадаа, йургуулидаа 
эдеэлдэггуй олон ухибууд- 
тэй дайралдааб. Архи- 
да орошонхой турэлхид 
хаанайаа йургуули ошожо,

ухибуугээрээ йонирхохоб 
даа? Хул нюсэгэн, гэдэйэ 
хоойон багашуул олоор 
гуйлдэнэ. Буридхэлдэ аб- 
таагуй тэдэниие хэн зу
най амаралтаар хангахаб? 
Тиимэйээ айл бухэндэ оро- 
жо, буридхэл хээд, эдеэ та- 
раабал, дээрэ бшуу, гэжэ 
Михаил Гергенов тэмдэг- 
лэйэн байна.

Зунай амаралтын хайа 
заал йаа эмхидхэхэ гэжэ 
олонхи йунгамалнууд хэлэнэ. 
Сентябрь болоошье йаань, 
лагерьнуудые нээхэ хэрэг
тэй. Мун амаралгын хайын 
болзор богони болгоод, бури 
олон хуугэдые элууржуулхэ 
гэхэ мэтэ дурадхалнууд эл- 
бэгээр оруулагдаа.

Y6ui3H буурана гу, али 
йужэрнэ гу гэж э нэн туруун
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хараха ёйотойбди. Июнь 
Парада лагерьнуудые нээжэ 
шадахагуйбди гэжэ булта 
ойлгонобди. Хэды тиигэ- 
бэтттъе ухибуудые амаруул- 
хаяа оролдоёл даа. Июль, 
август, хэрэгтэй йаань, сен
тябрь байна бшуу, гэжэ 
Арадай Хуралай хорооной 
туруулэттнэ Игорь Марко- 
вец хэлэнэ.

Г эхэтэй хамта энэ асуудал 
гурбан янзаар хугжэхоор 
тусэблэгдэнэ. Зунай амарал- 
тын хайа июлиин 1-дэ нээг- 
дэхэ. Мун сентябриин 1-дэ 
ту, али орой намаршье ла- 
герьнууд худэлжэ магадгуй.

Л А Г Е РЬН У У Д  
ЗА h  АБ А РИ Л А ГД А Н А

Хэды тиигэбэптье лагерь- 
нуудта бэлэдхэлэй болон 
зайабарилгын ажалнууд 
эхилэнхэй.

Муноо уедэ бидэ «Эн- 
халук» лагерьтаа бага зэр- 
гэ бэлдэлгын ажал ябуулжа 
эхилэнхэйбди. Зунай ама- 
ралта болохогуй гээ йаань, 
хэжэ баййан ажалаа зог- 
соогоод, нугоо жэл боло
тор хаажархихабди, гэжэ 
Уласай олимпиин халаанай 
спортын йургуулиин захи- 
рал Жаргал Очиров хэлэнэ.

«Энхалук» лагерь 50-я ад 
жэлдэ Байгалай эрьедэ 
худэлжэ, зунай хайада нэ- 
гэшье хаагдажа узоогуй. 
Пуулэй уедэ тэндэ аргагуй 
ехэ зайабарилга боложо, 
муноо сагай эрилтэнуудтэ 
таарама лагерьнуудай нэ- 
гэн болоо. Зунай гурбан 
халаанда ургажа ябайан 
залуу, эдир тамиршад бэеэ

йорижо, жэлэй хугасаада 
уласай, бухэроссиин бо
лон уласхоорондын муры- 
соонуудтэ йайн дунгуудые 
харуулжа, Буряад ороноо 
суурхуулна.

Бидэ булта юуптье мэдэ- 
нэгуйбди. Поригшодшье, 
тамиршадшье яагаад саг 
эрьехэб гэжэ ойлгоногуй. 
Мун дээрэйээ хэнтттье юуптье 
хэлэнэгуй, булта аниргуй, 
гэжэ Тхэквондогой федера- 
циин ахамад йоригшо Эрдэ- 
ни Жамбалов мэдуулнэ.

ВО Ж  АТ А Н У У  ДШ ЬЕ  
БЭЛ Э Н

Зунай халаанда ганса 
ухибууд бэшэ, мун Буряад 
Уласай Спортын болон за- 
луугнуулай бодолгын яаман 
бэлдэнэ. Майн 12-то во- 
жатануудай йургуулиин 
халаан тугэсоо. Буряадай 
залуушуулай туб Дор
жо Банзаровай нэрэмжэ- 
тэ Буряадай гурэнэй ехэ 
йургуулитай хамта энэ

хэмжээ эмхидхэйэн бай
на. 79 ерээдуйн вожата 
йуралсал гарайан бай
на. Ухибуудтэй яагаад 
худэлхэб, тэдэнэй сэдьхэлэй 
байдал тухай дэлгэрэнгы 
мэдэсэ тэдэ абайан байна.

Пуралсал гарайан вожа- 
танууд 2020 оной оюутадай 
ажалай отрядуудта шур- 
ган орожо, зунай халаанда 
худэлхоор найдан улэнхэй.

Ерэхэ зун 50 мян- 
га таран хубууд, басагад 
элууржуулэгдэхэ гэжэ тусэб- 
лэгдоо. Тэдэ 450 лагерьта 
амарха йэн.

2019 ондо бухы дээрээ 
47 мянга 786 ухибуун ла- 
герьнуудта амараа. Ехэнхи 
ухибууд йургуулинуудай 
дэргэдэ байгуулагдайан 
уд эр эй туршада амаралгын 
356 талмайда сагаа унгэргоо. 
Тиихэдэ 28 элууржуулгын 
лагерь худэлоо. 11 аймагта 
62 майханай лагерь худэлйэн 
байна. Нёдондо худэлйэн 
санаторно-элууржуулгын 

4 лагерь муноо уедэ хаагдан- 
хай.

«Артек», «Орлёнок», 
«Океан», «Смена», «Белоку- 
риха» гэхэ мэтэ бухэроссиин 
хуугэдэй тубуудтэ Буряа
дай тулоолэгшэд 2019 ондо 
эльгээгдэйэн байна. Эрхуу 
можодо болойон ехэ уертэ 
хохидойон 160 ухибууд Бу
ряад орондо ерэжэ амараа.

Коронавирусай талаар 
эрхэ байдал тогтууритай 
боложо, ухибууднай саг 
болзор соогоо амарха бэзэ 
гэжэ найдаял даа.

Борис БАЛДАНОВ, 
«Буряад унэн» сонинйоо
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АРАДАЙ АМАН ЗОХЁОЛ

Гурэ Ранза хаанай сэсэн бэри тухай ульгэр
Урдань нэгэ хаан ехэ 

бэрхэ, ухаатай басагатай 
байгаа 1ээн ха. Нэгэтэ тэрэ 
басагыень баян сэрэг- 
тэй хаан бэри болгохоёо 
эрийэн байгаа. Тиихэдэнь 
басаганай эсэгэнь дууда- 
жа асараад:

Ш и минии ганса ба- 
саган гээшэш, бэеэрээ 
оорынгоо паНапай нухэрые 
олохо ёйотойш, -  гэжэ 
хэлэНэп хойноо нэгэ сэсэг 
даруулга угэбэ. Тиигээд 
хэлэбэ:

Энэ сэсэг дурлаНап 
хубуундээ хаяарай, -  гэжэ 
хэлэНэп байна. Хоёр хо- 
ноод байхада, хори-гу- 
шан моритой хаанай 
хубууд урилдаха болобо. 
Хэды олон баян хаанай 
хубуудэй гуйлдэжэ гараха- 
да, тэрэ сэсэгээ хаяагуй аад 
лэ, харин эгээ йуулдэ ерэНэп 
угытэйшэг хаанай хубуунэй 
урдаНаа хая1эан байна. Тэ- 
рэнэй йуулдэ бухы хаанарай 
суглархада, эсэгэнь баса- 
гандаа хэлэНэп байна:

-  Миниишье зэргэ хаан 
бии, намйаашье улуу 
хаан бии, ошожо тэрэ 
угытэй Гурэ Ранза хаанай 
хубуундэ юундэ хаяабши? 
Тиихэдэнь басаганиинь 
эсэгэдээ хэлэбэ:

- Адуу малаар баян - 
адат баян, эрдэм бэлигээр

баян -  эрхим баян. Эдэ 
хубуудые харахадам, энэ 
хубуун эрдэм бэлигээр баян 
байба, ееры нгее нухэрые 
бэеэрээ шэлэ гэхэдэш- 
ни, ееры нгее дурлайан 
хубуундээ хаябаб.

Тиигэжэ басаганайнгаа 
угэдэ хаагдажа, Гурэ Ран
за хаанай хубуундэ баса- 
гаяа угэйэн байна.

М У Д РА Я  Н ЕВЕСТКА  
ГУ РЭ  Р А Н ЗА  ХАНА
( сказка)
Давно-давно у одного 
хана была, говорят, очень 
умная дочь. Как-то дру
гой хан, у которого было 
сильное войско, стал сва
таться к его дочери. Хан 
призвал дочь и говорит: 

Ты одна у меня, вот и 
выбирай сама жениха.

Сказал так, дал ей ве
нок из цветов и добавил: 

Эти цветы кинешь 
тому, кого полюбишь.

Было решено, через два 
дня устроить скачки на 
конях, состязаться долж
ны сыновья примерно 
тридцати ханов.

Множество сыновей 
богатых ханов проско
чило перед девушкой, но 
никому из них она так и 
не кинула цветы. Бросила 
она их самому последне

му наезднику -  сыну бед
ного хана.

После этого, когда все 
ханы были в сборе, хан- 
отец говорит своей дочери: 

Есть ханы, равные 
мне, есть богаче и лучше 
меня, но почему же ты вы
брала сына самого бедно
го Еурэ Ранза хана?

-  Имеющий много ско
та -  обладатель малого 
богатства, а у кого мно
го знаний -  обладатель 
самого большого богат
ства. Из всех женихов са
мым мудрым и знающим 
оказался именно этот па
рень. Ты ведь сам сказал, 
чтобы я сама выбрала же
ниха, вот я и кинула цве
ты тому, кого полюбила, 
-  ответила дочь.

Нечего было хану воз
разить своей дочери, и он 
вынужден был выдать её 
за сына Гурэ Ранза хана.
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ШУЛЭГЭЙ долгиндо
М У Н Х Ы Н  АРШ А АН

Усэгэлдэр йуни би 
Мунхын арш аан олооб

гэжэ зуудэлээб. 
Буурал сагаан эбиитэеэ 
Бараалхажа байнаб

гэжэ зуудэлээб. 
Ю ртэмсын хунэй паНыс 
Утадхажа байнаб гэжэ зуудэлээб. 
Энэ мунхын аршаан

тан даа бэлэглэйуу. 
Усэгэлдэр йуни би 
Мунхын арш аан олооб

гэжэ зуудэлээб. 
«А» узэг танюулйан багш атаяа 
Арюудхажа байнаб гэжэ

зуудэлээб.
Арюун Найхап Нургаал

заабаринуудыень 
Мунхэ байха гэжэ зуудэлээб.
Энэ мунхын аршаан

тан даа бэлэглэйуу. 
Усэгэлдэр йуни би 
Мунхын арш аан олооб

гэжэ зуудэлээб. 
Н айанайнгаа хани нухэртэеэ 
Хуртэжэ байнаб гэжэ зуудэлээб. 
Хунэй инаг дуран мунхэ баййай 
гэжэ зуудэлээб.
Энэ мунхын аршаан

тан даа бэлэглэйуу. 
Усэгэлдэр йуни би 
Мунхын арш аан олооб

гэжэ зуудэлээб. 
Аша, зээ, хубууд басагадтаяа 
Амсажа байнаб гэжэ зуудэлээб. 
Эхэ буряад хэлэмнай 
Мунхэ баййай гэжэ зуудэлээб.
Энэ мунхын аршаан

тан даа бэлэглэйуу. 
Валерий ЦЫБИКОВ

И ЭЕ РШ Э  ХУБУУДТЭ СОЛО
Мунгэн сагаан йарьдагай 
Энгэр дээгуур гэшхэжэ,
Унгын олон ногооной 
Пормые эдижэ удэйэн,
Урасхал тунгалаг уйанай 
Урмоор ундаа харюулйан,
Хаш араг гунан малаймнай 
Пэерые хундэлхэеэ ер эй эн 
Буряад хубуудтэ соло.

Балла гартай Базароваа,
Дархан угтай Бэлигтэеэ,
Бултанай туруу Валентиновичаа, 
Барбагар томо Баяраа,
Даруу номгон Денисэеэ,
Бумбэгэр заахай Бимбаяа,
Эмшэн гартай Сэрэнээ, 
Сагаан-М оринойгоо Баярые,
Бугэдэ Захааминаа хубуудтэ, 
Бархан-Уулын бухэшуулдэ,
Тунхэнэй ш анга мундуунуудта,
Саяан уулын соёодуудта 
Сарюун замай зургэ 
Санага ню тагйаа соло.

Энгэр газартаа будэрхэгуй 
Эмээлтэ хулэгтэй байгты,
Эжы абын уреэлээр 
Энхэ жаргал эдлэгты.

Удхэжэ гаргайан малайтнай 
Ундэр йэер бухэ болог,
Ургэжэ табийан уринэртнай 
Ургэн Буряадаа ургэжэ ябаг.

Хададаа удэйэн малайтнай 
Хара йэер бухэ болог,
Хамсыгаа шууйан гарайтнай 
Х араа сааш аа бэхи болог.

Х И Н  МОрИНТОНОЙ 0 0 Д 0 0  
Хиидэжэл ходо ябаг,
Пахюуйантанай танияа орхингуй 
Пахижал хаанаш ябаг,

Бусалжа гарайан эдеэндэ 
Буужа хундэтэй йуугаарайт,
Буурал хугшэдэй уреэлые 
Бурхан шэнги сахяарайт.

Даниил НОХОРОВ
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J Зурхай
майн ЗО-haa июниин 12 болотор

Майн 30, монгол литээр 8, 
гарагай долоон

Дуйсэн удэр. Отошо бурханай удэр. 
Буддын ш ажантанай заншалта Санг- 
хын бухы дасангуудта 8 Отошо бур- 
ханда зорюулагдайан хурал харагда- 
на.

Энэ удэр хуниие худоолуулжэ 
болохогуй, мун шухала хэрэгуудые 
уусхэхэдэшье, урагшагуй байха. Ха- 
рин худалдаа наймаа эрхилхэ, эм най- 
руулха, ургамал тарижа ургуулха, 
шухала гуйлта хэхэ хэрэгуудтэ ураг- 
шатай. Ехэ найр эмхидхэхые, наада 
табихые, нюусаар хэлсээ хэхые тэб- 
шэхээр.

Уйэеэ абхуулбал, и ah ап утадхагда- 
ха.

Майн 31, монгол литээр 9, 
гарагай нэгэн

Энэ удэр худалдаа наймаа хэхэдэ, 
олзын хэрэг эрхилхэдэ урагшатай. 
Гадна урэйэ тариха, мунгэ урийаар 
угэхэдэшье йайн. Хэрэгэйнгээ номой 
ёйоор бэелхын тула зальбархада, мун 
ядуу байдалНаа гарасалдахын тула 
бутээл хэхэдэ урагшатай. Харин ха- 
даг табиха, турэ хурим наадаха, шу
хала эрилтэ табиха, суглаа унгэргэхэ, 
барилгын ажал ябуулха хэрэгуудые 
тэбшэхээр. Н ю тагаа гу, али дасан 
ошохойоо бэшэ ондоо тээшэ харгыда 
гаралтагуй.

Уйэеэ абхуулбал, мун угаагаашье 
haa, гай тодхор ушаржа магад.

Июниин 1, монгол литээр 10, 
гарагай хоёр

Энэ удэр бурханай шаби болоходо, 
ном уншуулхада, ном заалгажа эхил- 
хэдэ, гулгэ тэжээхэеэ абахада йайн.

М одо таарижа, худаг малтажа, га- 
зар малтажа болохогуй.

Уйэеэ абхуулбал, хусэн нэмэхэ, Найп 
удэр.

Июниин 2, монгол литээр 11, 
гарагай гурбан

Энэ удэр худалдаа наймаа хэхэдэ, 
барилга эхилхэдэ, ту Натай уйлэнуудые 
хэхэдэ йайн.

М ори урилдуулхада, нохой тэжээ
хэеэ абахада, агнахада, ухибуу ургэжэ 
абахада муу.

Уйэеэ абхуулбал, ухаан йонор боло- 
хо, Найп удэр.

Июниин 3, монгол литээр 12, 
гарагай дурбэн

Энэ удэр буянай уйлэдэ, барилга 
эхилхэдэ, хурим найр хэхэдэ, худалдаа 
наймаа хэхэдэ, мал худалдахада Найп.

Эрдэм ном шудалжа эхилхэдэ, уран 
дарха хэхэдэ, сэргэ йуулгахада, холын 
замда гарахада муу.

Уйэеэ абхуулбал, убшэн ерэхэ, муу 
удэр.

Июниин 4, монгол литээр 13, 
гарагай табан

Энэ удэр гэр байрын Нуури табиха- 
да, бурхандаа мургэхэдэ, бэри буулга- 
хада, шэнэ хубсайа умдэхэдэ йайн.

Эм найруулхада, эрдэм ном шудал
жа эхилхэдэ муу.

УНэсэ абхуулбал, жаргал ерэхэ, 
йайн удэр.

Л г
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Июниин 5, монгол литээр 14, 
гарагай зургаан

Энэ удэр шухала хэрэг уусхэнгуй, 
илангаяа эмшэлгэ эхилуулэнгуй байха 
хэрэгтэй. Харин тоосоо хэхэдэ, холын 
замда гарахада урагшатай.

М ал худалдажа, модо таарижа 
болохогуй.

Уйэеэ абхуулбал, адуу мал арьбажа- 
ха, йайн удэр.

Июниин 6, монгол литээр 15, 
гарагай долоон

Дуйсэн удэр. Буддьтн шажантанай 
занш алта Сангхын бухы дасангууд- 
та 8 Отошо бурханда зорюулагдайан 
хурал хураха. Бурхандаа зальбархада, 
эрдэм ном заалгажа эхилхэдэ, ухэр 
мал наймаалхада йайн.

Байра барижа эхилхэдэ, нуудэл 
хэхэдэ, мун шухала хэрэгуудые 
уусхэхэдэшье, урагшагуй муу байха.

Уйэеэ абхуулбал, олзотой, йайн 
удэр.

Июниин 7, монгол литээр 16, 
гарагай нэгэн

Энэ удэр анда нухэр болоходо, буян 
хэхэдэ, худалдаа наймаа хэхэдэ, эрдэм 
ном шудалжа эхилхэдэ, эм найруулха- 
да, тоосоо хэхэдэ йайн. Газар малтаха- 
да, холын замда гарахада муу.

Уйэеэ абхуулбал, убшэн ерэхэ, муу 
удэр.

Июниин 8, монгол литээр 17, 
гарагай хоёр

Энэ удэр нуудэл хэхэдэ, ухэр мал- 
тай холбоотой хэрэгуудтэ, бурхандаа 
зальбархада, холын замда гарахада 
йайн.

Хото байра барижа эхилхэдэ, ху-
л _____________________________________________

далдаа наймаа хэхэдэ муу удэр.
Уйэеэ абхуулбал, ш арай муудаха, 

муу удэр.

Июниин 9, монгол литээр 18, 
гарагай гурбан

Энэ удэр буян хэхэдэ, бурхандаа 
мургэхэдэ, нуудэл хэхэдэ, хонитой 
холбоотой хэрэгуудтэ йайн. Хото бай
ра барижа эхилхэдэ, эмниг мори ном- 
горуулхада, бэри буулгахада муу.

Уйэеэ абхуулбал, мал гарза гараха, 
муу удэр.

Июниин 10, монгол литээр 19, 
гарагай дурбэн

Энэ удэр эхилНэп хэрэгууд урагш а
тай, модо йуулгахада, бэри буулгаха
да, найр наада хэхэдэ, йургуули бари- 
хада йайн.

Харин худалдаа наймаа эрхилхэ- 
дэ, эм найруулхада, шэнэ хубсайаа 
умдэхэдэ муу удэр. УНэсэ абхуулбал, 
йайн нухэртэй болохо, йайн удэр.

Июниин 11, монгол литээр 20, 
гарагай табан

Энэ удэр эм найруулхада, ургамал 
тарижа ургуулхада, холын замда гара
хада йайн.

Бэри буулгахада, найр наада хэхэдэ 
муу.

Уйэеэ абхуулбал, муу нухэртэй бо
лохо, муу удэр.

Июниин 12, монгол литээр 21, 
гарагай зургаан

Энэ удэр эрдэм ном шудалжа эхил
хэдэ, бурхандаа мургэхэдэ, ургамал 
тарижа ургуулхада, агнахада, холын 
замда гарахада йайн. Нуудэл хэжэ, 
модо таарижа болохогуй.

УНэсэ абхуулбал, эдеэ ундан элбэг-

г
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O H b h O H  УГЭПУУД
Г ал уйан хоёрой гай аюул ехэ.
Огонь и вода -  большая беда.

Ганса сусал гал болохогуй, ганса хун 
айл болохогуй.

Одним поленом костёр не разжечь, 
один человек -  это не семья.

Гарта оройон аад, гараж а ябашоо. 
Было в руках, да сплыло.

Горхо узоогуй байгаад, гуталаа бу 
тайла.

Не видя ручейка, не снимай обувь.

Б У Р Я А Д -О Р О Д  ТО Л И

абяаша: абяаша нохой собака с тон
ким чутьём.

аг грязь; налёт, осадок, 
агаар 1) воздух; атмосфера; 2) погода; 

агаар сэлмэг боложо байна погода про
ясняется; воздушный; агаар дайда воз
душное пространство; агаарай зам воз
душный путь; воздушная линия, 

агаарай воздушный; атмосферный, 
агааргуй безвоздушный, 
агналга охота, ловля; баабгай агналга 

охота на медведя; загайа агналга ры б
ная ловля; ан агналга звероловство; но- 
хойгоор агналга охота с собакой, 

агналтын охотничий, 
агнаха 1) заниматься ловлей (зверей, 

птиц, рыбы); промышлять; прям, и пе- 
рен. охотиться; 2) в парн.: агнаха тагна- 
ха а) преследовать, шпионить за челове
ком; б) промышлять, охотиться.

агнуури 1) промысел, охота, ловля;

Гундэ улам угы, гужэртэ угэ угы.
В  глубоком месте нет брода, а в кле

вете нет путного слова.
Гэмынь урдаа, гэмшэлынь хойноо.
Ошибка предшествует сожалению.

ДурлаНап мэлхы далай гаталха.
Влюбленная черепаха и море переплывет.
Дуутай тэнгэри бороогуй, суутай ба- 

саган хадамгуй.
Когда сильный гром, не бывать дож

дю. Девушке с дурной славой не быть за
мужем.

2) угодье (место для охоты); загайанай 
агнуури рыбные угодья, 

агнууриин охотничий, 
агсаан обмен, мена; размен; агсаа 

наймаан парн. обмен, мена.
агта 1) конь (хороший), рысак, ска

кун; агта алдабал баригдаха, ама алда- 
бал баригдахагуй поел, упустишь коня 
-  поймаешь, а слово обронишь -  не пой
маешь: 2) мерин, холощённый жеребец, 

агталалга кастрация, холощение, 
агууехэ великий.
агшаалга свёртывание, сокращение, 
агшаха 1) стягиваться, сжиматься, 

сокращаться; свертываться; 2) сужи
ваться, укорачиваться, садиться (о тка
ни).

агы пещера, грот; впадина (в горах 
или скалах); подземная яма. 

агы нухэн впадина, грот.
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