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Захаамин аймагта харгынууд 
заИабарилагдана

Захаамин аймагай 
Далахай нютагта зу- 
най carhaa эхилээд хар- 
гы зайагдана. Зунда 
хура, бороотой бай- 
жа, муноо ажалаа 
ургэлжэлуулээбди, -  
гэжэ «Алмаз» гэйэн 
барилгын эмхиин 
дарга Дмитрий Поно
марь хэлэбэ.

Энэ хадаа хо- 
рин жэлэй туршада 
хулеэгдэйэн туухэтэ

хэмжээ ябуулга гэхэ- 
дэ алдуу болохогуй. 
Хабар, намар бо
лоходо Далахаййаа 
гарахаар бэшэ,
харгыгуй болошодог. 
Муноо зайабарилгын 
ажалай хэгдэхэдэ, 
тоонто нютагнай 
йэргэхэ гэжэ нютагай 
ажайуугшад найда- 
лаа алданагуй.

2020 ондо Далахай 
хурэтэр «Худое ню-

тагуудай хугжэлтэ» 
гэйэн федеральна 
программын хэм- 
жээндэ харгы хэгдэ- 
жэ эхилбэ. Тэрэнэй 
барилгада 120 сая 
тухэриг йомологдоо. 
Харгын утань Юмодо 
болоно, тэрэнэй 30- 
40 хубида ажал хэг- 
дээ, гэжэ Захаамин 
аймагай захиргаанай 
хангалгын байгуу- 
ламжын хутэлбэриин 
дарга Евгений Цыбе- 
нов хэлэбэ.

Барилгын ажал 
болзорйоо урид ябуу- 
лагдана. Жэлэй йуул 
багта харгы аша- 
глалгада тушаагда- 
ха юм. Мунее Утаа- 
та-Далахайн харгыда 
туруушын шатын ажал 
хэгдэнэ.

Буряад Уласай худее 
ажахын яаман

ЕШЗ [адз] [3J3 [ЁУЁ]013 [ЁУЁ] EUg! ШЯЗ ЕШ] ИШ ЕШЗ ЕШЗ И З  ЕУЁ1 Е1Э @1g] ЕШЗ И З  ЕУЗ



2 нюур «Ажалай туг» 2020 оной сентябриин 25

мурысеен

Буряад Уласта «Эрхим багша -  2020» 
гэЬэн харалга унгэрбэ

Улаан-Удэ хотын 59-дэ- 
хи гимназиин ород хэлэ 
болон литературын багша 
Елена Цыдыпова «2020 
оной Эрхим багша» гэжэ 
нэрлэгдээд, мунгэн Лён- 
хобо сэсэгээр, 50 мянган 
тухэригеер шагнагдаа.

Энэ жэлэй харал- 
ган харилсаагуй аргаар 
унгэргэгдэжэ, заншал- 
та ёЬоор унгэргэгдэдэг 
харалгапЬаа ехэ илгаагуй 
байба.

«Буряадай эрхим баг
ша» гэЬэп номинацида 
Тарбагатайн аймагай Дээ- 
дэ Саянта нютагай дунда 
Ьургуулиип тоо бодолгын

багша Ирина Кожемякина, 
Хориин 1-дэхи йургуулиин 
туухын багша Иван Туга
ринов, Улаан-Удэ хотын 
26-дахи дунда Ьургуулиип 
зуралгын багша Юлия Ко
лобова, Баргажанай дунда 
Ьургуулиип англи хэлэнэй 
багша Вера Толстихина 
гэгшэд эрхимлэжэ, туе тус- 
таа унэмшэлгэнуудээр, хо- 
рёод мянган тухэригеер 
урмашуулагдаба.

Буряад Уласай Толгой- 
логшо Алексей Цыденов 
харалганда хабаадаЬап 
багшанарые унэн зурхэн- 
Ьоопь амаршалжа, hy- 
ралсалай Ьалбариип хуг-

жэлтэдэ ехэ нулее узуулжэ 
байЬыспь онсолоо.

Анха туруушынхиеэ 
харилсаагуй аргаар унгэр- 
гэгдэЬэп харалган эм- 
хидхэлэй талаар ундэр 
хэмжээндэ болоо. Видео 
буулгабариин аргаар баг- 
шанар хэшээлнуудые, мас- 
тер-классудые жюридэ ду- 
радхаа. Ээлжээтэ харалган 
ерэхэ 2021 ондо занттталта 
ёЬоороо унгэрхэ гээд най- 
данабди, -  гэжэ Буряад 
Уласай болбосоролой бо
лон эрдэм ухаанай сайд 
Баир Жалсанов хэлэнэ.

Фото: egov-buryatia.rii
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НААДАН

Зорюута зохёогдоогуй ушарнууд
Театрай зужэгшэдэй 

хоорэИэн Ионии ушарнуу- 
дые танайнгаа анхаралда 
дурадханабди. Зужэгшэдэй 
ажалайнь намтар соо эл- 
дэб харагдаа узэгдеегуй, 
найруулан зохёогдоогуй 
ушарнууд, уйлэ хэрэгууд 
боложол, дайралдажал 
байдагыень булта мэдэнэт, 
тухайлнат. Хушэгын саа- 
нахи, хушэгын наанахи за- 
рим энеэдэтэй туухэнуудые 
Ионирхон уншахыетнай 
уринабди!

Саян Жамбалов, Буряад 
Уласай арадай зужэгшэн: 
1990-д онуудай уе саг, бидэ 
тиихэдэ 2-3 жэл худэлйэн 
залуу артистнар ябааб- 
ди. Тэрэ уедэ хоёр-гурбан 
hapaap гастрольдо гара- 
даг занш алтай йэмди. 
Бухы театрай зужэгшэдэй 
булгэм хэдэн тээшээ та- 
ража хубаараад, хэдэн 
зуг тээшэ шэглэн гара- 
хаш. Автобус соогоо бухы 
юумэеэ тээгээд, амНарта 
жэмйэртээ, аяга табагаа, 
харгыда ушоо хэрэгтэй 
болодог хэрэгсэлнуудээ 
абаад ябахаш. Би тиихэдэ 
автобусоо гоёор шэмэг- 
лээб, театрайнгаа нэрэ 
гурбан хэлэн дээрэ -  ород, 
буряад, хуушан-монгол 
дээрэ бэшээд, уудыень до-

соо талаНаапь Жамсаран 
бурханай дурэ зурагаар 
шэмэглээ Нэм. Тэрэ уедэ 
автобусыемнай холоНоо 
танихаар байха, Бурдрам 
ерээ!

Ехэ басаган Сойжинам- 
най хоёрхон лэ паНатай 
байгаа, абаад ябадаг бай- 
гаабди, шэрхи болошойон, 
Эржена бидэ хоёрой убэр 
дээрэ хэбтээд лэ, унтаад 
ябаха. Нэгэтэ бидэ Дамба- 
Дугар Бочиктоевай удари- 
далга доро Захаамин, Зэдэ 
аймагууд руу шэглээд, 
худоогэй олон нютагуу- 
даар гастролёор дамжан

гарабабди. Зунай ааяма 
халуун удэрнууд, тэрэ зун 
ехэ батаганаатай жэл бай
гаа Нэп. Нэгэ удэшэ тог- 
лолтомнай унгэржэ байна. 
Номероо харуулжа бай- 
хадамнай, аляаНа батага- 
наан ама хамар руумнай 
орожо, уйлэ майла хэдэг 
байха. Бидэ, залуушуул, 
гитара доро дуу дуула- 
ад гайзапНаа буубабди. 
Удаадахи номерто Дам- 
ба-Дугар Дор-жиевичнай 
гаража «Тэнгэриин одой» 
гэНэп дуу гуйсэдхэхэ бай- 
ба. Харахадамнай, аляаНа 
батаганаа-тай тэмсэжэ
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байжа дуулана. Ехэ гоёор 
«Нюдэн соомни носыш, 
Тэнгэриин одон!» гэжэ 
хангю урдажа байтарынь, 
нюдэн соонь батаганаан 
ниидээд оршобол даа. Дам- 
ба-Дугар Доржиевичнай 
ёйотой зужэгшэн, нэгэшье 
тэбэдэнгуйгеер, шадамар 
гэгшээр тэрэ батаганаа- 
гаа тэрэ доронь гаргаад, 
няс байса шала дээрэ шэ- 
дэжэрхёод, -  Нангин туяа 
сасыш, Тэнгэриин одон! - 
гээд саашаа бузар дорюу- 
наар дуугаа ургэлжэлуулээ 
бэлэй. Бидэ ехээр хухилдео 
йэмди, энеэдэтэйшье, ho- 
ниншье байгаа 1ээн. Энэ 
ушараа оло дахин Напаад, 
саашаа харгынгаа утые 
шэмэглэн, «Нюдэн соомни 
носыш, Тэнгэриин одон!» 
гээд лэ энеэлдэжэ байжа 
ябаа Нэмди.

Биликто Дамбаев, 
Буряад Уласай арадай 
зужэгшэн: 2000-аад онуу- 
даар «Оловянные коль
ца Альманзора» гэжэ 
ухибуудтэ зорюулагдайан 
зужэг наадажа байгаабди. 
Би нэгэ садовник боложо 
наададаг байгааб, тиигээд 
зужэгэйнгээ удхаар, эди 
шэдитэ уйлэ болоод, гэнтэ 
би гоё тайжа, принц боло
жо хубилдаг байгааб. Заа, 
ехээр Налхи шуурган бо- 
доод лэ, шаг шууяан Нууеэп 
болоод, тайзанмнай эрьел- 
дэбэ. Умдоод байНап шля-

паяа, паригаа абажа шэ- 
дээд, гоё тайжа болоод лэ 
гарашабаб. Тайзанда дутэ 
байНап нэгэ басаган ехэл 
голхорНоп хоолойгоор: 
Ааа, бурят, что ли? -  гэжэ 
шангаар дуугарба. Тэрэ 
басагахан ехэл урмаа хуха- 
раа гэжэ ойлгоо 1ээм. Нэ- 
гэтэ гастролёор Захаамин 
гараад, соёлой ордон соо 
удэшэ хун зон дуурэн суг- 
ларанхай «Шэнэ Нам гаи» 
гэжэ зужэг харанад, бидэ 
нааданабди. Зужэгэй уд- 
хын ёНоор, би нэгэ архин- 
шаниие наададаг байгааб, 
архиНаа боложо Намгаяа 
зобоодог, гэр булэдоо хо- 
хидол асардаг хуниие. 
Тиигээд гэнтэ ухаа орожо, 
архияа хаяха гэжэ шидээд, 
канистраар дуурэн байНап 
архияа адхажа эхилбэб. 
Хэдэн канистр архи дуу- 
гаржа байжа адханаб. 
Гэнтэ зал coohoo б у h этой 
хунэй хоолойгоор: -  Пууе, 
ши яажа байнабши!? -  гэжэ 
хашхараан дуулдашаба - 
энэ архияа юундэ адхажа 
байна гээшэбши? -  гэбэ. 
Тиихэдэнь, урдаЬаапь: 
Адхаг лэ! Хэндэ хэрэгтэй 
энэ архи юм бэ!? -  гэжэ эхэ- 
нэр хунэй хоолой Нухироо 
1ээн. Тэдэ хоёрнай гэнтэ 
ехээр арсалдажа, хун зоной 
энеэдэн болоо юм ааб даа. 
Худое нютагуудта наада- 
хадашни, зужэгэйшни ор- 
шон руу иижэ шэнгэшеед,

нээрээ, мунее бодото дээ- 
рээ боложо байНап уйлэ 
шэнгеэр харагшад абадаг 
зантай. Тиихэдэнь, манда, 
зужэгшэдтэ, хэды урма- 
тайб, харагшын иимэ ан- 
харал ажалайшни ундэр 
сэгнэлтэ болоно ха юм.

Чимит Дондоков: Оюу- 
тан ябаха сагтаа «Бе
лое облако Чингисха
на» гэНэп зужэгее дээдэ 
йургуулиингаа тайзан 
дээрэ наадажа байнаб- 
ди: би -  Чингисхааниие, 
Лосолма Протасова 
Оулэниие, Баир Протасов 
-  сэрэгшые. Баир i азааНаа 
орожо ерэхэдэмни, нэгэ 
модоор намайе мур дээ- 
рэмни сохихо, бинь унаха 
ёНотой байгааб. Тэрэ сохи
хо модониинь хухалаатай, 
сабуугаар няалгаатай, со- 
хиходонь хухарха ёНотой 
байгаа. Минин мурэй хой- 
но, сохихо газартань, бага- 
хан хуяг хубсаНап доромни 
няалгаатай. Тиигээд Баир- 
най орожо срэНээр лэ, на- 
майгаа духа руумни тэрэ 
модоороо бухы байНап 
хусеерее сохижорхибо гээ- 
шэл даа. Юундэ тип гэНэп 
юм бэ, мэгдэНэп байгаа 
юм гу, мунее мартагдаа. 
Тэрэ модониинь дурбэн 
хуби боложо хухараа 1ээн, 
харин, би тэндэ унэхеерее 
мэдээгээ алдаад, унааб. 
Т и и г э э д  з у ж э г э й  
я б а с а ар, булта намайе
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барижа, хулихэ ёНоороо 
барижа, хул гарыем- 
ни уяба, хулибэ. Минин 
духайаамни шуйан гоо- 
жожо байгша Нэп. Тиигээд 
саашаа ушоо ушарнууд 
дуурээгуй. Лосолма, Оулэн 
хатан, хутага баряад лэ, 
гэрэйнгээ богоНо дээрэ 
хуниие алажа болодоггуй 
юм гэжэ хэлэйэн бэеэрээ, 
намайе сулоолэн, тэрэ 
аргамжануудые отолхо 
ёНотой байгаа. Тэрэ хута- 
гаараа аргамжа отолжо 
байнаб гэжэ Напаад, ами
ды apha мяхыемни отолог- 
шо 1ээн, муноошье боло
тор отолйон газартань яра 
шарха хулдэмни байдаг. 
Иигэжэ, uiyha yha гарган, 
намайгаа шууд лэ алаагуй 
тэрэ зужэгоо наадажа 
дуургээ Нэмди.

Ада Ошорова: Би
баНал «Белое облако 
Чингисхана» гэНэп дип- 
ломно зужэгтэ хабаатай 
ушар бухы паНап соогоо 
мартахагуйб. Ехээр ха- 
няад хурэжэ, бронхидтоод, 
халууржа байгааб. Арвид 
Михайлович Зеланд баг- 
шадаа хонходоод, ошожо 
шадахагуйб, унахаб гэхэ- 
дэмни, артист мэргэжэл 
шэлэНэп хойноо ерэ гэбэ. 
Артист хун зужэгтоо ганса 
шалтагаар ерэдэггуй юм, 
оороо гэнтэ найа барашоо 
йаа... гэжэ заадаг байгаа. 
Арай гэжэ, шудоо зуугаад

лэ, суглараад ошобоб. Ме
тро соо шуйанайм дараса 
унаад, мэдээгээ алдахамни 
гэжэ ойлгоходоо, шарфаяа 
орёожо орёожо, гэдэйэндээ 
хээд лэ, хээлитэй эхэнэр 
болооб. Тиихэдэмни нэгэ 
буйэтэй хун хул дээрээ бо- 
дожо, намайе йууридаа 
йуулгаа. Кондуктор эхэ
нэр намда йанаагаа зобоо 
йэн. Пургуулидаа хурэжэ, 
зужэгтоо бэлдэбэб. Хоах- 
чин Алтун хоёрой роль- 
нууды е гуй сэдхэдэг 
байгааб . Хоахчин гаайа 
татаха ёйотой, тэрэ 
гаайаа татаад, утааень 
йороходоо, амимни хааг- 
дажа, узэгдэлоо арай гэжэ 
наадажа дуургээб. Тай- 
занай саана ороходомни, 
суг йурадаг астматик ба- 
саган хухэ сагаан боло- 
шоод баййан намда хоо- 
лой руумни эмээ сасажа 
абараа, уудаг эмээ уулгаа. 
Тиигэжэ бараг болооб. 
Тугэсхэлэй дохилгодо га- 
раад лэ, зужэгоо наадажа, 
хухюутэйнууд, нухэдоороо 
булта хамтын байрадаа ме- 
трогоорябаабди. Буболыш 
гэхэдээ, тэрэл кондуктор 
йамгатаяа уулзашооб, на
майе ехэ йониноор хараад 
улоо бэлэй, гэдэйэниинь 
хаана гээшэб гэжэ гайхаа 
йэн бэзэ...

Номин Цыренжапова: 
Бидэ «Мой бедный Марат» 
гэйэн Джемма Николаев

на Баторова багшынгаа 
табийан зужэг «Феник- 
сын» тайзан дээрэ наада
жа байгаабди. Константин 
Осодоевтай нэгэ узэгдэлдэ 
гараад, би мэгдэйэндээ 
угэнуудээ мартажархёоб. 
Костиин наадажа баййан 
хубуунйээ: -  Ш и хаана 
тогтообши? -  гэжэ йураха 
байгааб. Костя угэнуудээ 
мартажархёо гэжэ ойл- 
гоод: -  Ш и намйаа хаана 
тогтообиб гэжэ йурахаяа 
йананагуй гуш? -  гэжэ 
асуухадань, ехэ баяртай- 
гаар угэнуудээ йанажа, 
ролингоо зургэ руу бусаа 
йэм . Э н еэд этэй  у ш ар 
нууд яйала болодог бай
гаа. «Ухаанда орошогуй 
ушар» гэжэ дипломно 
зужэг наадахадаа, Базаров 
Алдарнай умдэнэйнгээ за- 
маг замагдаагуй, тэндэ- 
йээнь самсань сайжа, бул- 
тайжа гарашайан наадаа. 
Харагшад тиимэ герой, зо- 
рёон тиигээд гарана гэжэ 
йанаад, энеэлдээ, харин 
Алдарнай юушье мэдээгуй. 
Харагшадай танхим соо 
йууйан минии эжы ойл- 
гоод, гарай утайаар бэ- 
шээдшье узоо, теэд зужэг 
наадажа байхадаа хаана 
гарай утайа хаража бай- 
хабши даа.

Намжилма ЦЫДЕНОВА, 
Буряад драмын театрай 

уран зохёолой тайагай 
мэргэжэлтэн бэшэжэ абаба 

Фото: Буряад театрай жасаЬаа
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АГУУ ИЛАЛТЫН 75 ЖЭЛ

Сагаан-мориной сэрэгшэ хубуунэй 
хеереенйее

М унее би нютагай шарай, омогорхо- 
лынь болохо Доржо Балданович ЖАЛ-
САНОВАЙ тон йонирхолтой хеерее 
уншагшадтаа дамжуулхам. Ж ал санов 
Доржо Балданович нютагайнгаа сель- 
соведэй даргаар йунгагдажа, 30 жэл 
худэлйэн намтартай, иимэ олон жэл со- 
моной даргаар худэлйэн хун БурАССР- 
тэ угы бэлэй. Гурэн турэ энэ ехэ ажалынь 
ундэр дээрэ сэгнэжэ, Ажалай Улаан 
Тугай орденоор шагнайан байна. Ре- 
спубликын, аймагай дээдын засагйаа 
абайан Хундэлэлэй грамотанууд, бая- 
рай бэшэгууд олон даа. Турэл Зуун-Адаг 
нютагайнгаа хугжэн йалбархын тулео 
бухы йанаа сэдьхэлээ зорюулйан хун 
юм. М унее шэнэ уе сагта Сагаан-М орин 
нютагынь аймаг соогоо ходо туруу зэр- 
гэдэ ябана. Пайн хунэй худэлжэ баййан 
нютаг гээшэ алитттье сагта эли байдаг ха 
юм. Доржо Балданович олон зоной ню- 
дэнэй шэмэг, шэхэнэй хугжэм, сэдьхэлэй 
сэсэг боложо, ундэр найа хурэйэн байна. 
Эсэгын ехэ дайнай, социалис ажалай ве
теран дайшалхы олон орден медальтай, 
Ажалай Улаан Тугай орденой кавалер 
Ж алсанов Доржо Балданович 2007 ондо 
найа баража, шэмээгуйшуулэй нютагта 
хундэтэйгеер удэшэгдее йэн.

Японтой болойон дайнай эхилхэдэ, 
Украинада баййанаа, Хитадай грани- 
цада шэдуулжэ, Хитадай хилэ дабажа, 
японцуудаар дайлалдайан, хэдэн шан- 
га тулалдаануудые дабажа гарайанаа 
хеерэбэ. Дайгаа дараад, Хитадай газар 
дээрэ дурбэн йара баййан юм. Гэртээ

бусаха сагай тогтожо, Хитадйаа гара- 
ха гэжэ бэлдэжэ байха уедее хитад ма- 
газинда нухэртэеэ оройониинь, ханада 
улгэхэ гоё часы байба. Энээндэ хорхой- 
тоод, хармаандаа баййан хитад саарйан 
м унгее бултыень угеед, часы гы нь 
абаад гараш аба. Ч астьдаа  асараад, 
ехэл олзуурхажа байна. Нэгэ удэр дай
шалхы частиин командир ерээд, ка
зарма соогуур ябаж а байтараа, тэрэ 
часыень хараад, сержант Жалсанов ма
родерство хэбэ, энэ часы хэнйээ буляажа 
абабаш гэжэ шангарба.

-  Товарищ майор, один китаец попро
сил отремонтировать эти часы, я нала
дил и должен вернуть ему.

-  Тогда иди, верни ему часы.
- Так точно, товарищ майор! -  гэжэ 

хэлээд, часыгаа абаад ошоо. Уйлсэдэ 
ябайан нэгэ йайхан ш арайтай залуу эхэ- 
нэртэ угэхэ гэйэниинь, абажа угеегуй. 
Хоюулаа угэеэ ойлголсоогуй хадаа 
йугадань хабшуулаад, гуйшэбэ. Хоёр час 
тухай саг соо энээгуур-тэрээгуур юумэ 
хаража абаад, командиртаа ерэжэ, ча
сыгынь бусаагааб, тэрэмни ехээр хухеэ 
гэжэ донгодобо. «Больше такими дела
ми не занимайся», -  гээ.

- Ба дайшалхы частиингаа уран зу- 
рааша-оформитель гэгдээд, замполит 
капитан Василий Лопатинай мэдэлдэ 
байхаб. Ходол тиимэ юумэ зура, тиимэ 
плакат бэшэ гэхэ. Ажалтай ходо байхаб, 
туйалха хунэй хэрэгтэй болоо йаа, Кали- 
да гэжэ фамилитай, нэрэнь Сергей, еврей 
солдадые намда угэхэ, ехэ уран зубеер
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бэшэхэ, угэнуудыем зайажа, заажа угэхэ. 
Хоюулаа нэгэ эсэгын ухибууд шэнги эб- 
тэй байхабди. Калида нухэрни ХитадНаа 
гарахадаа, юумэ оёхо томо, бага гарай, 
оёлгын машинын нарин зуунуудые таба- 
зургаан хоробхоор суглуулжа абаба.

-  Энээгээр юу хэхэшниб? -  гэжэ асуу- 
хадам, -  Наверное, надо будет, -  гэжэ хэ- 
лэбэ. Би, тэнэг тархи, гоё Найхап ханын 
часыда хорхойтойон хун зуу суглуулнаш 
гэжэ шоглоноб. Хоёр шаажан гусэ аба- 
баб. Гэртээ ерээд, хугшэдтее бурхандаа 
зула бадараахадаа тойо хэжэ байхыень 
бэлэг угэхэеэ бодоноб. Хилэ гарахадам- 
най, ехээр шалгаба. Олон сэрэгшэд ехэ 
юумэтэй ябайанаа буляалгабад. Калида 
нухэрэйм юумые хараад, юумэншье гэжэ 
тооногуй. Поездын тогтоходо, Калида 
нухэрни зуунуудээ йамгадта худалдаад, 
мунгэ гээшые суглуулба. Эхэнэрнууд зуу 
гэхэдэнь, намда-намда гээд сомолдожо 
байха юм. Ш этэ хото ерэтэрээ хоёр мэ- 
шээг мунгэтэй болоо йэн. Тэндэ хоюу
лаа тараха болобобди. Нухэрни Сверд
ловск хурэтэр ябаха ёйотой юм йэн. 
Намдаа солдат хубсайанайм хармаан 
бухэндэ саарйан мунгэ шэхэжэ байгаад 
хэжэ угэбэ. Гурбан жэл хамта дайлалда- 
хашье, унтахашье, хооллохошье сагай 
болоходо, эб хамта ябайан нухэд бэлэйб- 
ди.

Зуун-Адагтаа ерээд, дурбэн ханатай, 
дэгнэйэн хушалгатай гэр соогоо хаанань 
часыгаа улгэхэ байгаабиб гээд, оройоор 
харабаб. Хаанашье таарахагуй, багтаха 
газаргуй. Одоол эндэ ухаатай еврейн ха- 
жууда гурбан жэл суг ябайанаа ойлгоо 
болобоб. Нухэрэйм угэйэн мунгэн йалан 
намда хоёр жэлйээ улуу сагта хэрэгээ 
бутээхэдэм хурее бэлэй. Зуу гэжэ заахан 
йубэтэй тумэрэй зуйлэй хундэ ямар ехэ

туйатайень йайн мэдэдэггуй байнабди, -  
гээ йэн.

Би Сагаан-М ориндо байхадаа жэлээр 
захяа хэжэ «Военно-исторический жур
нал», «Вокруг света», «Ветеринария», 
«Охота и охотничье хозяйство» гэйэн 
журналнуудые абадаг байгааб. Доржо 
Балданович «Военно-исторический жур
нал» ходо уншадаг йэн. М аршал М е
рецковой бэшэйэн томо мемуар намда 
баййаниинь уншайан байна.

1966 ондо убйэ бэлдэлгын тулэг яба- 
жа байхада, колхозой гудамжаар яба- 
хашье улад хомор. Сельсоведтэ орохо- 
домни, Доржо Балданович гансаараа, 
юумэ бэшэжэ йуугаад, шимни сэрэгэй 
темээр йонирходог хун байнаш. Суута 
маршал Г.К. Жуков тухай хэр мэдэхэб- 
ши гэжэ асууба. Би маршал тухай юу 
мэдэйэмни байхаб гэбэб. Тиигээд иимэ 
зугаа хеерэжэ эхилбэ даа.

1939 ондо милитарис Япон М он
гол гурэнэй зуун захые эдлэн абахаяа 
хилэ эбдэжэ, Халхын голой хажуугаар 
дайгаар оробо. СССР М онгол хоёр эб 
найрамдалай бэе бэедээ туйалха гэйэн 
хэлсээтэй баййандаа СССР гурэн Мон- 
голдо туйалха гэжэ сэрэгэй зэбсэгжэйэн 
нэгэ корпус оруулжа, японцуудтай 
дайлалдайан байна. Энэ корпусые 
ударидайан сэрэгэй ударидагшад ам- 
жалтануудые туйлабагуй. Тиихэдэнь 
И.В. Сталин Г.К. Ж уковые ударидаг- 
ш аар томилйон юм. Ш унахайрйан япон- 
цууд сэрэгээ нэмэжэ, энэ дайе бури ургэн 
болгобо. М онголой сэрэгые Монгол 
гурэнэй толгойлогшо X. Чойбалсан уда- 
ридадаг байгаа.

Санжайжап БАНЗАРАКЦАЕВ, 
ара талын ветеран.

(Ургэлжэлынь удаадахи дугарта).
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ШУЛЭГЭЙ ДОЛГИНДО

И Л А Л ТЫ Н  М А ГТА А Л
А лтан ш аргал уляайанай 
А лтарм а набш аа йэжэтэрнь,
Сэгээн уйата Витим эй 
Сэнхир долгёо иратарнь 
Агуу ороноо магтааш а 
А радайм аялга зэдэлэг лэ!

Д алан хараалта немецэй 
Д орой ядуу болоторнь,
Гэнээртэ бузар японецой 
Гэмдээ дарагдан хосорторнь 
Д аран хадхан гарааш а 
Д айш а жадам ялараг лэ!

Х адын хумэг шулуунйаа 
Х арьялан арш аанай сасартарнь,
Х амаг арадай сэдьхэлйээ 
Халуун баярай билтартарнь 
Хурэжэ мандаа ерээшэ 
Хусэтэ И лалтамнай мандат лэ!

С ЕВА С ТО П О Л Ь
Х ара далайн эрье дээрэ
Хатуу хэрэм манарж а байна.
Худэр шэрэм башнинуудйаань
Хундэ буунууд нэернэ,
Х арьяа булаг сээжэйээнь
Катер тагнуулда тарана.
Хунэй uiyhaap няажа бодхойон
Худэр шулуун даамбын оройдо
Баруун гартаа буу адхайан
Б аатар моряк жагсана.
Х арата дайсанай хара аашые
Х айламал туулгаар амадана.
Бузар немецуудэй дэмырээшье йаань
Булад Севастополь унахагуйл -
Сохилжо баййан зурхэншни
Суута морягуудай гартал.

Апрель, 1941 он

Н У Х Э Р Н И , Н А М А Я А  ДУУЛЫ Ш !
Н ааш ань гараа йарбайгыш!

Тунгалаг уд эр эй тулоо 
Тэмсэлдэ мордоод ябаналши!
Буугай тобш ын дундуур 
Бэеынгээ хабые харуулналши! 
Энээндэшни бидэ баярланабди, 
Энээндэшни бидэ атаарханабди. 
М ушэтэ йуниин дуулимда 
М алаа хаража ябахадаа,
Ш инии нэрые дурданабди,
Ш амда баярые хургэнэбди.
Бурэнхы харанхышье хамаагуй -  
Буугайш хараа йонор байт!
Уд эр йунишье илгаагуй -  
Унэн сэдьхэлшни хухюун байт! 
Нухэрни, нухэрни, дуулыш!
Н ааш ань гараа йарбайгыш!
Заяа хубимнай нэгэн лэ,
Зорийон хусэлнай -  Илалтал.

1942 он 
Жамсо ТУМУНОВ

И Л АЛ ТА
Д ариин утаа шэнгээйэн,
Д айнай галйаа мундэлйэн 
Дайдын зоной туйлайан 
Д алай ехэ Илалта.

Дабталга: Хатуу ш анга тэмсэл соо 
Х амаг зоноо элсуулйэн 
Х араа хурса хунуудэй 
Харюунь болоо Илалта.

Y бгэн залуу илгаагуй 
Усэд зориг гаргажа,
Ухэл гээгдэл хоёрйоо 
Ундэйэлйэн Илалта.

Дабталга:
Дутын хото, худоогэй 
Дуурэн хэшэг ажал дээр 
Дурбэн жэл соо тулгалйан 
Дулэн галай И лалта.

Дабталга: 1985 он
Аюша ДОНОЕВ
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Б О Р Т О
Баянголой баруун захада 
Бата бэхеэр байражайан,
Буряад зоной сэлеэн болойон 
Борто нютагнай йайхан даа.

Уран гарта зоноор элбэг 
Угаа гоё гэр байрануудтай,
Уг гарбалаа алдангуй 
Уула хадануудаа тахин йэргээдэг. 

М алша адууша йурагтай 
М аша бэрхэ Бортоорхин,
Маатуугай захяа мартангуй 
М алаал олоор удхэдэг.

Торёолхо, Шэрэнги, Хутэлоор 
Тарган шамбай адуу малнуудынь, 
Таатай гоёор жэрылдэн 
Таран йубарин бэлшэдэг.

Д У Р А Н
Улаанхан хасартай шамтайгаа 
Уулзайан удэроо йанахадаа 
Уурагхан толгоймни хулгэжэ,
Ухаанхан бодолни йэргэнэл даа.

Дабталга
Дуран, дуран дуугаа дуулыш 
Дулаахан йэрюун хабарай удэшэ. 

Огторгойн мушэд онилзоод 
Ошойон жэлнууд йанагдаа 
Олигхон зурхэтэй ябайамни 
Ойндом тургэн оронол даа.

Дабталга 
Мэлын ургэн тала дайдаар 
М ашинаар хоюулан ябайанаа,
М артын найманай удэшые 
Муноошье мартаагуй ухаамни.

Дабталга.
Борис ГАРМАЕВ

Д У Р А Н А Й  О Х И Н
Дутэлуур йайхан нютагайм эхинйээ 
Дулаахан йэбшээн нюрыем эльбээл 
Дурлайан гансым амисхаалйаа йуниндоо 
Дуранайм охин шэхэндэм шэбэнээл. 

Тоорийэн хуби заяаем 
Тэхэрюулыш, тэхэрюулыш инагни

Тулижа зобойон зурхыем 
Дулаасуулыш, дулаасуулыш нухэрни. 

Урихан нюдэнйоош толорйон гэрэл 
Алтай утайаар харгыем харуулхал 
Удэшын огторгоййоо унайан одон 
Арюун г эр эл э эр замыем заахал.

Оложо сухэрйэн инагшни 
Олдохол хулеэхэл, бу уйлалши 
Уулзажа ядайан нухэршни 
Угтахал хухихэл, бу уйлалши.

Уйдайан йанаа сэдьхэлыеш 
Зоолэхэн угоороо йэргээн дэмжэхэл 
Уйлайан нюдэнэйш нёлбойые 
Дулаахан гараараа аршан хайрлахал.

Ь Э Р Ы Ш
Дуулахал дурам хурэнэл 
Дулаахан хабараа угтан 
Дууданал дуран бурьялнал 
Дуулимхан нютагаа йэргээн.

Пэрыш, мартайанаа йанажа,
Ханилйан гансаараа баярлыш 
Пайхандаа дуратайдаа эрхэлжэ, 
Х айрата нэгэндээ энхэрыш.

Урдажал эхилээл Зэдэмни 
Хуйтэн мульйэнйоо мултаран 
Урилдан гуйгоол горхонууд 
Хурьйэтэ талаяа уйалан.

Ш арлана, дохилзон хухэрнэ,
Задарна, сэсэгхэн бадарна,
Толорно, ододтол яларна,
Тургэлнэ, ургыхан йалбарна. 

Ногоороол ургэн тайгамни 
Нямняахан буржылгаал намаагаа 
Хухэроол уужам хубшэмни 
Хухыхэн донгодоол шэхэндэмни. 

Донгодон хухюутэй, хонходон 
Ута найа тоолонолши 
Долоон убгэдтоо зорюулан,
Уянга дуугаа дууланалши.

Пэрииш таа, нойрйоон йэрииш,
Хабараа угтан баярлыш,
Дуулыш таа, гоёор дуулыш,
Ханилхаа, уулзахаа, хухииш.

Ринчин-Доржо ДЫШЕНОВ
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J ЗУРХАИ
сентябриин 26-haa октябриин 16-н болотор

V

Сентябриин 26, монгол литээр 10, гарагай 7
Энэ уд эр модо йуулгахада, hypiyy.ni бариха- 

да, хин мори хиидхэхэдэ, тумэреер уран дарха 
хэхэдэ таарамжатай. Бэри угэхэдэ, эм найруул- 
хада, аян замда гарахада муу. Уйэеэ абхуулбал, 
бэенэй хусэн нэмэхэ.

Сентябриин 27, монгол литээр 11, гарагай 1 
Энэ удэр эм найруулхада, хурим найр хэхэдэ, 

дэлгэруулхэ уйлэнуудтэ hail п. Гэр байра бари- 
жа эхилхэдэ, нуухэдэ, мал газаашан гаргахада, 
аян замда гарахада, шухала хэрэг эхилхэдэ муу. 
Уйэеэ абхуулбал, баялиг ехэ болохо.

Сентябриин 28, монгол литээр 12, гарагай 2 
Энэ удэр бурхандаа зальбархада, дасан ду- 

ган барихада, хурэнгэ эйээхэдэ, ажалшаниие 
абахада, уран дарха хэхэдэ, ан гуреейэ агнаха- 
да, модо тарихада, эрдэм ном шудалжа эхилхэ
дэ, зеелэн уйлэнуудтэ haiiii. Нуудэл хэхэдэ, адуу 
мал худалдажа абахада, хэруул шууяа гаргаха
да, аян замда гарахада муу. Уйэеэ абхуулбал, 
убшэн ерэхэ, муу удэр.

Сентябриин 29, монгол литээр 13, гарагай 3 
Энэ удэр буянай уйлэ хэхэдэ, лама хубараг 

болоходо, зайал хэлуулхэдэ, гэр байра бари- 
жа эхилхэдэ, газар малгахада, эрдэм ном заал- 
гажа эхилхэдэ, гулгэ тэжээхэеэ абахада, ехэ 
хунуудтэй уулзахада haiiii. Худаг малтажа, ухэр 
мал худалдажа, эм найруулжа, нуудэл хэжэ, ху- 
далдаа наймаа хэжэ болохогуй. Уйэеэ абхуул
бал, жаргал ерэхэ, haiiii удэр.

Сентябриин 30, монгол литээр 14, гарагай 4 
Энэ удэр хубараг лама болоходо, Лусууд 

тахюулхада, харюулга уншуулхада, ухэр мал 
худалдахада, хото байра, гэр барихада, худал- 
даа наймаа хэхэдэ, ryhaiaii уйлэнуудые хэхэ
дэ, тумэреер уран дарха хэхэдэ haiiii. Эрдэм 
ном заалгажа эхилхэдэ, тарилга хэхэдэ, мори 
урилдуулхада, нохой тэжээхэеэ абахада, ухнбуу 
ургэжэ абахада, yha гаталхада, lai aha бариха
да муу. Уйэеэ абхуулбал, ухэр мал арьбажаха, 
haiiii удэр.

Октябриин 1, монгол литээр 15, гарагай 5
Дуйсэн удэр. Буянай уйлэ хэхэдэ, дасан ду- 

ган, гэр, хото байра барижа эхилхэдэ, рамнай
Л

ургуулхэдэ, хэшэг даллага абхуулхада, ургамал 
тарихада, худалдаа наймаа хэхэдэ, мори, ухэр 
йургаахада урагшатай удэр. Нуудэл хэхэдэ, 
бэри буулгахада, уран дарха хэхэдэ, эрдэм ном 
заалгажа эхилхэдэ, сэргэ йуулгахада муу. Уйэеэ 
абхуулбал, олзотой, haiiii удэр.

Октябриин 2, монгол литээр 16, гарагай 6 
Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, гэрэй рам

най ургуулхэдэ, анда нухэр болоходо, худал
даа наймаа хэхэдэ, андалдахада, хото байра 
барижа эхилхэдэ, бэри буулгахада, хубсайа эс- 
хэхэдэ, тоосоо хэхэдэ, сэргэ йуулгахада, зеелэн 
уйлэнуудые хэхэдэ йайн. Модо таарижа, эм най
руулжа, эрдэм ном заалгажа эхилхэдэ, аян зам
да гарахада муу. Уйэеэ абхуулбал, убшэн ерэхэ, 
МУУ УДэр.

Октябриин 3, монгол литээр 17, гарагай 7
Дашиниматай, Бальжиниматай удэр. Буя

най уйлэдэ, эрдэм ном заалгажа эхилхэдэ, ху
далдаа наймаа хэхэдэ, ухэр хонитой холбоотой 
уйлэнуудтэ, аян замда гарахада йайн. Бэри 
буулгахада, газар хахалхада, худаг малтахада, 
хурим найр хэхэдэ муу. Уйэеэ абхуулбал, унгэ 
шарай муудаха, муу удэр.

Октябриин 4, монгол литээр 18, гарагай 1 
Энэ удэр буянай уйлэдэ, дасан дуган ба

рижа эхилхэдэ, эрдэм ном заалгажа эхилхэдэ, 
хурэнгэ эйээхэдэ, эм найруулхада, тоосоо хэхэ
дэ, тумэреер уран дарха хэхэдэ, йайхан зуубшэ 
зуухэдэ йайн. Бэри буулгахада, ангуури хэхэдэ, 
гуу барихада, ханахада, газар малтахада, аян 
замда гарахада муу. Уйэеэ абхуулбал, ухэр мал 
гарзатай, муу удэр.

Октябриин 5, монгол литээр 19, гарагай 2 
Энэ удэр Лусууд тахихада, нуудэл хэхэдэ, 

сэргэ йуулгахада, модо йуулгахада, мал газаа
шан угэхэдэ, займаар юумэ угэхэдэ, зеелэн 
уйлэнуудые хэхэдэ, аян замда гарахада йайн. 
Бэри буулгахада, ухэр мал худалдахада, модо 
таарихада, эм найруулхада, худалдаа наймаа 
хэхэдэ, байшанай йуури табихада муу. Уйэеэ 
абхуулбал, йайн нухэртэй болохо, йайн удэр.

Октябриин 6, монгол литээр 19, гарагай 3 
Тэрсууд удэр. Бурхандаа мургэхэдэ, зальбар-



2020 оной сентябриин 25 «Ажалай туг» 11 нюур

лада, буянай уйлэ хэрэг хэхэдэ, аян замда яба- 
хада Ьайп. Худалдаа наймаа хэхэдэ, гэр байрын 
йуури табихада, мори худалдахада, ухэр мал, 
мори худалдажа абахада, ухибуу хулдэ оруулха- 
да, холо ябуулхада муу. Yhoeo абхуулбал, Ьайп 
нухэртэй болохо, Ьайп удэр.

Октябриин 7, монгол литээр 20, гарагай 4 
Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, зальбарха- 

да, буянай уйлэ хэхэдэ, хото байра барихада, 
ухэр мал газаашан угэхэдэ, хонитой холбоотой 
уйлэнуудтэ, ажалшаниие абахада, хурим найр 
хэхэдэ, ехэ хунтэй уулзахада Ьайп. Эм найруул- 
хада, бэри буулгахада, сэргэ йуулгахада, дасан 
дуган барихада, гэр байрын йуури табихада, ху
далдаа наймаа хэхэдэ, нуудэл хэхэдэ, нохой тэ
жээхэеэ абахада, аян замда гарахада муу. Уйэеэ 
абхуулбал, найан богони болохо, муу удэр. 

Октябриин 8, монгол литээр 21, гарагай 5 
Энэ удэр Лусууд тахихада, хин мори хиидхэхэ- 

дэ, харюулга уншуулхада, тарилга хэхэдэ, найр 
наада хэхэдэ, бэри абахада, модо йуулгахада, 
йургуули барихада, йайхан зуубшэ зуухэдэ, 
тумэреер уран дарха хэхэдэ, аян замда гарахада 
йайн. Уйа гаталжа, загайа барижа, худаг мал- 
тажа, шэнэ хубсайа умдэжэ, худалдаа наймаа 
хэжэ, бэри буулгажа болохогуй. Уйэеэ абхуул
бал, убшэн ерэхэ, муу удэр.

Октябриин 9, монгол литээр 22, гарагай 6 
Энэ удэр бурханаа тахихада, эрдэм ном заал- 

гажа эхилхэдэ, тарилга хэхэдэ, юумэ узуулхэдэ, 
эм найруулхада, ухэр мори номгоруулхада, гэр 
байра барихада йайн. Бэри буулгахада, ухэр 
мал газаашан гаргахада, нуудэл хэхэдэ, хурим 
найр хэхэдэ, аян замда гарахада муу. Уйэеэ аб
хуулбал, эдеэ хоол элбэгжэхэ, йайн удэр.

Октябриин 10, монгол литээр 23, гарагай 7 
Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, рамнай ур- 

гуулхэдэ, хото байра барихада, ажалшаниие 
абахада, уран дарха хэхэдэ, эрдэм ном заалгажа 
эхилхэдэ, агнахада, аян замда гарахада йайн. 
Худаг малтахада, ухэр мал худалдахада, нуудэл 
хэхэдэ, хэруул шууяа гаргахада, худалдаа най
маа хэхэдэ, ном уншуулхада урагшагуй. Уйэеэ 
абхуулбал, баялиг ехэ болохо, йайн удэр.

Октябриин 11, монгол литээр 24, гарагай 1 
Энэ удэр лама хубараг, айда нухэр болоходо, 

эрдэм ном заалгажа эхилхэдэ, гулгэ тэжээхэеэ 
йцтбахада, аян замда гарахада йайн. Модо таари-

жа, худаг малтажа, рамнай ургуулжэ болохогуй 
Уйэеэ абхуулбал, убшэн ерэхэ, муу удэр. 

Октябриин 12, монгол литээр 25, гарагай 2
Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, буянай 

уйлэдэ, худалдаа наймаа хэхэдэ, шэнэ барилга 
эхилхэдэ, тумэреер уран дарха хэхэдэ, йайхан 
зуубшэ зуухэдэ, туйатай уйлэнуудые хэхэдэ 
йайн. Бэри буулгахада, агнахада, мори урил- 
дуулхада, ухибуу ургэжэ абахада, нохой тэжээ
хэеэ абахада муу. Уйэеэ абхуулбал, нюдэн муу- 
даха, муу удэр.

Октябриин 13, монгол литээр 26, гарагай 3 
Энэ удэр хото байтная барихада, йуури та

бихада, газар хахалхада, хурэнгэ эйээхэдэ, ухэр 
мал йэлгэхэдэ, худалдаа наймаа хэхэдэ, зуун зуг 
тээшэ ябахада йайн. Уран дарха хэжэ, эрдэм ном 
заалгажа эхилжэ, сэргэ йуулгажа, аян замда га
ража, ухэр мал худалдажа, йэлгэжэ болохогуй. 
Уйэеэ абхуулбал, жаргал ерэхэ, йайн удэр.

Октябриин 14, монгол литээр 27, гарагай 4 
Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, хурэнгэ 

эйээхэдэ, гэр рамнайлхада, гэрэй йуури таби
хада, тоосоо хэхэдэ, модо тарихада, агнахада, 
дэлгэруулхэ уйлэнуудые хэхэдэ, аян замда гара
хада йайн. Аида нухэр болоходо, бэри угэхэдэ, 
сэргэ йуулгахада, ухибуу хулдэ оруулхада муу. 
Уйэеэ абхуулбал, олзотой, йайн удэр.

Октябриин 15, монгол литээр 29, гарагай 5 
Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, буянай уйлэ 

хэхэдэ, гэр байрын йуури табихада, дайса- 
ниие номгоруулхада, муу уйлэнуудые дарахада, 
зайал хэлуулхэдэ, ухэр хони номгоруулхада, эр
дэм ном заалгажа эхилхэдэ йайн. Эм найруулхада, 
дасан дуган барижа эхилхэдэ, худалдаа наймаа 
хэхэдэ, нохой тэжээхэеэ абахада, бэри буулгаха
да муу. Уйэеэ абхуулбал, йунэйэн теерихэ, муу 
УДэр.

Октябриин 16, монгол литээр 30, гарагай 6
Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, буянай уйлэ 

хэхэдэ, Лусууд тахихада, эрдэм ном заалгажа 
эхилхэдэ, дасан дуган барихада, эм найруулха
да, тумэреер уран дарха хэхэдэ, ухибуу эрихэдэ, 
хатуу уйлэнуудые хэхэдэ, юумэ узуулхэдэ ураг- 
шатай удэр. Модоор уран дарха хэхэдэ, гуу ба
рихада, газар малтахада, худаг малтахада, уйа 
гаталхада, загайа барихада муу. Уйэеэ абхуул
бал, найан богони болохо, муу удэр.

Г
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БУРЯАД-ОРОД ТОЛИ
алдаршалга популярность, извест

ность.
аддаршаха стать известным, прославиться, 
алдаса проигрыш.
алдаха 1) лишаться, терять; 2) делать 

промах, не попадать в цель.
алдуу ош ибка, упущение, погреш 

ность, промах, оплошность.
алдуугуй 1. без ошибок; 2. безошибочно, 
алдуулха допуст. от алдуу. 
алдуури лат. а вост. алдуур зет. 

ош ибка, упущение, погрешность, 
алдууригуй беспроигрышный, 
алдуурха 1) развязываться, ослабевать (об 

узле); 2) расстёгиваться (о пуговицах); 3) вы
путываться, избавляться, освобождаться.

алдуутай 1) содержащий ошибки, 
ошибочный; неверный; безграмотный;
2) в сочет.: зурхэ алдуутай надоедли
вый, назойливый; досадный.

али мест. вопр. а относ, какой, который; 
любой, всякий; али али талайаа с любой 
(или с какой угодно) стороны, али багга а) в 
каком месте?, где?; б) в какое время?, когда?.

алим где, который, кто; алимши? ты где?; 
хаана, алим? где? алинш, алиншье хоть ка
кой (или кто), любой, каждый, всякий, 

алирйан брусника.

алма: алма жада ш ирокое копье, 
алмаг: алмаг-талмаг бессвязно, 
алмай 1. 1) беспечный; беспечность;

2) невнимательный, рассеянный; 2. не
суразно, бестолково; зря, попусту.

алсаганаха разг. идти неровной по
ходкой, ш ироко расставляя ноги, 

алсагар раскоряченный разг. 
алсайлгаха допуст. от алсайха 1) раздви

гать, расставлять (ноги); 2) оттопыривать.
алсайха расставлять, раздвигать 

(ноги); оттопыриваться, 
алталиг золотистый, 
алталмал позолоченный, золотой, 
алталха золотить, покрывать позо

лотой; украш ать золотом.
алтан 1. золото; алта бэдэрхэ искать 

золото; 2. 1) золотой, сделанный из зо
лота; алтан одон золотая звезда; 2) зо
лотой, золотистый; алтан наран солнце 
красное; алтан таряалан золотая нива;
3) золотой; милый сердцу, родимый; 
священный; алтан дэлхэй земля-ма- 
тушка, алтан зурхэн золотое сердце (о 
матери); алтан турэ золотая свадьба; 4) 
перен. золотой, умелый; алтан тар золо
тые руки; 5) перен. золотой, драгоцен
ный; алтан саг золотое время (о м оло
дости).
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