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«Арадай бюджет» бэелуулэгдэнэ

«Ромашка» сэсэрлиг

Ородой Холбоото Ула- 
сай haiihaa Буряад Уласта 
«Арадай бюджет» проект 
бэелуулхьш тулоо 300 сая 
тухэриг угтэжэ, тэдэнэй 133,6 
сая тухэригьшь Улаан-Удэ 
хотодо дамжуулагдайан байна.

Буряадай ниислэл хотын 
хамтын хэмжээнуудтэ 103,6 
сая тухэригынь угюо. Улэйэн 
30 сая тухэриг хотын тойро- 
гуудта 30 тусэл бэелуулхэ хэ- 
рэгтэ угтэйэн байна. Т эндэйээ 
7625 500, 00 тухэриг айма
гай худоогэй йууринуудта 
угтэбэ. Энэ зайабарилгын 
ба байдалаа йайжаруулхын 
худэлмэринуудые ябуулха 
хэрэгтэ угтэйэн. Тиигэжэ 
Нурта нютагай ажайуугшад 
«Арадай бюджедэй» ашаар 
йургуулиин газаа хуугэдэй 
наадаха талмай нээбэ. Тэндэ 
душоод ухибууд ерэжэ наа- 
дана.

Борто нютагай ажа
йуугшад байал хуугэдэй 
талмай сэсэрлигэй хумуу- 
жуулэгдэгшэдтэ табиба. 
«Школьный» TOC-ой хусоор 
наадаха хэрэгсэлнуудые суг- 
луулжа йургуулиин талмай 
дээрэ бодхообо. Амарха 
беседка, хуугэдэй наадаха

песочница хажуудань хэбэ. 
Хуугэд ехэ дуратай тэндэ 
наадана.

«Таарамжатай зохид бай- 
дал» гэйэн ундэйэн проектын 
хусоор Баянгол тосхоной 
ажайуугшад илалтын талмай 
шэмэглэжэ, йандали, лампа 
болон тумэр харша хэбэ. Г ад- 
на зайн гал багаар хэрэглэдэг 
лампанууд улгэгдоо. Тэндэ 
хунэй амарха газар хэхэ гэжэ 
шиидэжэ, хуугэдэй наадаха 
талмай бодхообо.

Холтойон тосхоной ажа- 
йуугшад «Ромашка» гэжэ 
хуугэдэй сэсэрлиг харшал- 
ха гэжэ шиидээд, бэелуулжэ 
байна.

Дутэлуур нютагаархид 
<Арадай бюджет» проектын 
хусоор Центральна уйлсэ

харшалжа шэмэглэжэ, зу- 
най дулаанда сэсэг ур- 
гуулха тусэбтэй. Утаата тос- 
хоноорхин Приречна уйлсэ 
зайаха гэжэ шиидэбэ. Хамни 
тосхоной ажайуугшад олон 
жэл соо сугларйан бог шо
рой хуряаха гэжэ шиидэжэ, 
бэелуулбэ. Хужир тосхондо 
илалтын сэрэгшэдэй хушоо 
шэнэлбэ. Байал Михайлов- 
ка тосхондо илалтьш сэ
рэгшэдэй хушоо шэнэлжэ, 
мемориал байгуулха гэжэ 
шиидэбэ. Иигэжэ угтэйэн 
мунгоо бэелуулжэ, байдалаа 
йайжаруулжа байнабди. 
Тиибэшье хун бухэнэй эдэб- 
хитэйгээр хабаадабал йайн 
байгаа.

Дэнцэма ДОНОЕВА, 
манай корр.
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Сээл  -  далайда, сэсэн  -  эрдэмтэдэ.

ВАЛЕРИЙ ЦЫБИКОВ

Уййэн дэрэ
Ундэкэн арадайм

т уухэдэ
Ytihm онсо

шэнжэтэйл...
Уряа урда carhaa наа- 

ша арад зон дун сагаан 
xyhaH модоной холтойон

уййэнэй ш анар шэнжые 
тон йайнаар ойлгожо, 
аж абайдалдаа аргагуй 
ехээр хэрэглэжэ ер эй эн 
туухэтэй. Улаан галаа 
носоохойоо эхилээд, бай- 
ра байдалаа хушаха, эл- 
дэбын ехэ бага амйарта 
хэдэг баййан, муноошье 
урашуул дархална. Юун- 
дэб гэхэдэ элдэб янзын 
хууха амйартануудай, 
ухибуудэй нааданхай- 
нуудай, бодото бэшэ 
зуйлнуудээр бутээгдэйэн 
хубсайа хунар, унта- 
ри хэбтэриин дэлгэрйэн 
энэ сагта уййэнэй шанар 
шэнжэ ёйотоороо сэг- 
нэгдэхээрээл сэгнэгдэбэ 
гэхэдэ, алдуу бэшэл даа.

Хуйанай бухы
зуйлнууд: хальйан
уййэн, шууйэн -  налхи, 
дабирхай, чага -  шултэ, 
гулгэнууд, намаа, залуу 
мушэрнууд гээд лэ сог 
нуурйэн, унэйэнииньшье 
хунэй ажабайдалда,
хунэй бэе махабадта тон 
ехэ туйатай. Харин модо-

ниинь, ундэйэниинь урла- 
хада, ехэ йайн ш анартай 
гэжэ ураш уул ехэтэ сэг- 
нэдэг.

Уййэн юундэ иимэ ехэ 
ш анар шэнжэтэй юм гэ
хэдэ, «юумэн бухэмнай 
эхэйээ» ха юм даа -  хуйан 
модон зоолэн, дулаан 
гэжэ мэдээжэ. Ямаршье 
хуйтэндэ хуйанда няал- 
даад гу, али уййэ баряад 
узэхэдэ, дулаан байдаг ха 
юм. П анаа уноон болойон 
хунэй йанаа амаруулдаг, 
сэдьхэл сэлмээдэг. Хуйан 
шугы соо хунэй бэе ма- 
хабад ёйотоор амаржа, 
тэнхээ тамир ородог. 
Энэниие эрдэмтэд шэн- 
жэлжэ, хуйан модон бету- 
лин -  хуйанай камфора, 
лупеол, фитонцинуудаар, 
бетулинова кислотагаар

ехэ элбэг гэжэ элируулйэн 
байна.

Хунэй бэедэ хуйан 
ямар нулее узуулнэб гэжэ 
шэнжэлгэнуудые хэйэн 
мэдээжэ эмшэн Ю рий 
Ткаченко хуйаар элдэбын 
убшэнуудые эмшэлнэ.

«М анай хуйые хитад 
эмшэд хойто зугэй жень
шень гэжэ нэрлэдэг. Бухы 
зуйлнуудынь эм дом- 
той гэжэ тоологдодог. 
Урдандаа айл бухэндэ 
уййэн амйартанууд бай- 
гаа. Тиимэ амйарта соо 
баййан ямарш ье хоол 
уни соо муудахагуй, амта 
шэмтэеэ алдахагуй юм. 
в е р е е  уййэн муудахые 
мэдэдэггуй. Хэдэн зуун 
жэл соо газар соо хэбтэйэн 
уййэн бэшэгуудые мунео 
уншана ха юм. Тэрэ-
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Тургэн горхон адагтаа хурэхэгуй.

ниие булта мэдэнэб- 
ди. Харин уш ее нэгэ 
туухэдэхи 1юнин ушар 
гэхэдэ, ород сэрэгшэдэй 
дурэнхынууд. Александр 
Суворовой сэрэгшэд 
ямар аргаар тургэн гэг- 
шээр ехэ зайнуудые га- 
талаад, амараншьегуй 
дайсадай дээрэйээ гэн- 
тэ буужа ерэдэг бай- 
гааб? Тэдэнэр уййэн 
дурэнхытэй ябадаг бай- 
гаа. Тиимэ дурэнхынууд 
хул хулэруулхэгуй,
норгохогуй, элдэбын 
убш энйее йэргылхэйээ 
гадна, ехээр эсээдэггуй 
байгаа», -  гэжэ эмшэн бэ- 
шэнэ.

Буряадтамнай уйНоор 
ура дарха хэдэг 
бэлигтэйшуул усоон 
бэшэ. Эгээл мэдээжэнь 
гэхэдэ, арадай дархан ал- 
дартай Валерий Цыбиков 
болоно гэхэдэ, алдуугуй 
ха. Тэрэнэй урлайан 

хонхинуур-бумбэнуур 
хоршогонуухайнуудые 

барийан «Булжамуур» 
булгэмэй эдир хатар- 
шад хаана-яанагуй хатар 
наадаяа харуулдаг, «П о
гремушки» хатараараа 
бухэроссиин «Синео
кая Анапа» урилдаанда 
Гран-при ш агнал абаа 
1ээн. Ивалгын дасанай 
Н огоон-Д ара эхын дуга- 
най дотоодо талые ню- 
дэндэ дулаан, барихада

зоолэн уйЙ00р шэмэглээ 
бэлэй. Тэрэнэй болон ша- 
бинарайнь урлайан уран 
нарин бутээлнууд хэдэн 
узэмжэнуудтэ табигдажа, 
олоной йонорто харуу- 
лагдаа. Олон нухэдтоо 
бэлэг болгон барюулйан 
уран зуйлнуудынь хэн 
тоолобо даа.

Мэдэйэнээ нюугаад, 
хэйэнээ дараад йуудаггуй 
Валерий Дашеевичые 
багш амнай гэжэ олон 
урашуул, багш анар
хундэлдэг. Валерий Ц ы 
биков уййеер урлахайаа, 
багш алхайаа гадна уран 
угэтэй ирагуу найрагш а 
гэжэ мэдээжэ. Олон шулэг 
дуунуудые дун сагаан 
хуйанда, уййэндэ, туйсэдэ 
зорюуланхай. Y inee нэгэ 
йайниинь гэхэдэ, «Бу- 
ряад унэнэй» унэн нухэр 
юм. «Буряадай туруу 
хунууд» урилдаанда жэл 
бури хабаадажа, Буряа- 
дайнгаа туруу хубууд ба- 
сагадые ургэжэ байдаг. 
Сониноймнай нюурнууд- 
та хэдэн хэшээлнуудээ 
хэблуулээ йэн. Уншаг- 
ш аднай тэрэнэй зохёойон 
кроссвор днуудые тааха 
ду ратай.

П аяхана Валерий
Цыбиков уййеер шэнэ 
бутээл хэжэрхибэб гэжэ 
манда дуулгажа баяр- 
луулаа. Уран дархан 
уййеер шэглэйэн унтаха

дэрэнуудые хэжэ эхилээ 
юм байна.

Уййэнэй эмтэй дом- 
той шанарые хусэд 
дуурэн ойлгойон Вале
рий Ц ы б и к о в  ю рэл  
иигэжэ дэрэнуудые хэжэ 
эхилшоогуй гэжэ ойл- 
гоод, хеерэжэ угэхыень 
хандаабди.

М унее сагта олон 
хунууд эй шуйанай да- 
ралта хеереед, толгойнь 
убдэдэг, ш адал тэнхээ- 
ниинь йулардаг. Иихэ- 
дэл уййэн малгайнууд, 
боолтонууд ехэ туйатай 
юм. Х арин йуниие 
дуурэн уййэн дэрэ дэр- 
лэжэ у н т а х а д а , й а й н  
б а й н г у й  я а хаб. Мун 
байа хоолойгоо убдэйэн, 
хэршэгэнэйэн хунуудтэ 
хэды гээшын туйатай бай- 
хаб. М унее сагта ехэнхи 
зон ажалаа компьютерэй 
аш аар хэнэ. Тиимэйээ 
ехээр хуянтана, харин 
хузуу йээрээ зуб шэгээ- 
рээ хэбтэхэдэ, уййэн дэрэ 
нулеелхэ юм, -  гэжэ ара
дай дархан хеерэнэ.

Тиимэйээ мунеенэй 
элдэб унгын юумэ 
шэглэжэрхийэн дэрэ- 
нуудтэ орходоо, шу- 
буунай хеебэри болон 
ундэйэн уййэн дэрэнууд 
лэ хунэй бэе махабад- 
та аш агтай байхань 
арсашагуйл даа.

Сэнгэ РИНЧИНОВ
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Танилтай хун  талын шэнээн, танилгуй хун  адхын шэнээн.

шэнэ ном

Санжай-Ханда Дармаевагай шэнэ ном 
нара хараба

(Ургэлжэлэл)

Найруулгын удха
гунзэгы, баян, дэлисэ, дэл- 
гэсэнь ургэн. Ирагуу най- 
руулагша нютагайнгаа 
мунгэшэ дархашуул мэ- 
тээр зохёохы бэлигэйнгээ 
уран душэдэ сэдьхэлэйн- 
гээ омогорхол, гайхал, 
уярал -  орьёлйон хамаг 
мэдэрэлнуудээ -  хайлуулан 
дабтажа, унгэрйэн, оршон 
ба ерээдуй сагуудта мунхэ 
Найхап газар нютагайнгаа 
узэсхэлэнтэ зурагуудые 
шулэгтее шэнгээжэ, «хара- 
жа хайрлыт!» гэжэ уншаг- 
шадтаа дурадхана.

«Бага паНампи» гэжэ 
шулэг соогоо «уурэй гэгээ- 
гээр бодожо, ухэр йаалсажа 
тухагуй, мал адуулжа, ма- 
нан соогуур гуйдэгее», «ал- 
тан наранай элшые арюу- 
хан горхоной yhaii coo 
альгандаа барихаяа орол- 
дон, аярхан, сэнгэн наада- 
дагаа» уяран домоглоно. 
Авторай худое хангай ню- 
тагай малша айлда турэжэ, 
боро худэреер ундыжэ, 
ажал худэлмэритэй эртэн- 
1эээ танилсан, оршон бай- 
гаалиингаа хормой дээ- 
рэ тэнжэйэн хадань, эдэ 
мурнуудтэнь этигэмээр.

«Хабар Хужартамни» 
гэйэн шулэгее Маяков-

скиин маягтал табсан- 
туулан, угэ бухэнее еерын 
сэнтэй, шэгнууртэй гэжэ 
онсолоо:

Ургыгаа зуудэлйэн
уужам тоонтодом 

Ухаанда абташагуй
уянга нэмээнэл. 

Ажабайдал ганса жар- 
галаар халидаггуй, «тээ- 
жэ даашагуй оршолонгой 
тэсэхээр бэшэ гунигые» 
дээгуур пиидэНэп тохо- 
рюун шубууд ганганан, гу- 
ниран йануулна. Гэбэшье 
«аршаан дээжын амтатай, 
ариг сэбэр тунгалаг, аляа 
солбон, Нэрюухэп аадар» 
бороо адхаржа, гандайан 
газар, уйдаНап сэдьхэл 
Нэргээп, амидаралай маг- 
таал соло дуудана.

Оршолон дэлхэй эреэн- 
тэй, маряантай, ой модон- 
шье ундэртэй, набтартай, 
хун зоншье элдэбтэй байдаг 
хадань, поэд олониитынгээ

дутуу дунда тухаи шог егто- 
то шулэгуудые баснинуудые 
бэшээшье. «Шалбаагай за- 
хада баха шалбайжа Нуужа 
байтараа» гоё ногоон сам- 
саяа Найрхаха гээд, шалбааг 
дээгуур Нурэхэдээ, шабарта 
зууралдаба; «нашан бургэд 
алмайржа, наранай элшэ ба- 
рихаар аашалаад, шадал би- 
раяа сэгнэнгуй, шанга нара
най аминда шарбуулан» г.м.

Хоёрдохи «Хуби заяа- 
най хугжэм» гэНэп хубинь 
тиимэл нэрэтэй шулэгеер 
нээгдэнэ:

Хуби заяанай хугжэм 
бии юм гэжэ

би дуулааб. 
Хун бухэнэй хуби 

заяанай хугжэм 
еер еерын ганса. 

Иигэжэ тэмдэглээд, 
ямаршье бэрхэшээлдэ 
торолдонгуй, «зурхэн ту- 
гаа дээрэ ургэн бодожо, 
захагуй ургэн ажабайда- 
лай д алай й аа  айнгуй, 
заяанайнгаа эрмэгтэ зориг 
дуурэн зогсохош» гэжэ 
омог дорюунаар уряал- 
на. Эндэ найруулагша хун 
турэлтэнэй хуби заяан, саг 
уеын эрьесэ, урдын буу- 
рал сагуудай туухэ домог 
гэхэ мэтэ -  хэзээдэшье ой 
yxaaiihaa хобхоршогуй 
зуйлнууд тухай бодом-
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Толгой байбал, малгай олдохо.

жолно. Оршон сагта ажа- 
hyy гг падай газар уНаяа 
гамнаха йэшхэлээр хомор- 
жоод, элинсэгуудэй сахи- 
жа дамжуулНап ой модо, 
yha газараа бузарлажа 
байНапда сэдьхэлээ эбэрэн 
голхорНопоо мэдуулнэ. 
«Сагай эрьесэ» шулэг соо- 
гоо жэлэй 4 сагай эрьесэ 
соо хунэй хуби заяан, тэ
рэнэй муушье, 1эайнгттье 
уйлэ хэрэгууд, тэдэнэйнь 
байгаалида нулеетэй, сэхэ 
холбоотой байНап тухай 
хэлэгдээ:

...Сагнай иигээд лэ
Нубарипа, 

Сахариг гэнжээр
гороолно, 

Сансарын мунхэ эрьесээр 
Сагаа тоолон яарана. 
Элэшэгуй мунхэ ээрсэгээ 
Эмгэй замби эрьюулнэ, 
Энээхэн паНапай

йабагшые, 
Эршэлэн гамгуй эмир- 

нэ... гэжэ бэшэхэдэнь, 
хулеэсэтэй даруу буряад 
эхэнэр нюдэндэ узэгдеед, 
тэрэнэй ямаршье ушарта 
хул хеерсэг болонгуй, ээр
сэгээ эрьюулжэл, амида- 
ралай йабагша эршэлжэл 
байхань сохом гэжэ этигэ- 
хээр. «Сууха хуур», «Yinii 
сэхэ ябайайбди», «Луута 
баатар», «Ногоон унаган 
тухай домог», «Эжын за- 
хяа» гм хорёод шулэгууд 
эндэ орожо, «модон шана- 
гадал монсог толгойтой, 
мулижэ хэНэп матагар эшэ-

тэй, мориной дэлНээр томо- 
жо гурэйэн, торгон утайан 

уяхан хубшэргэйтэй» 
жэнхэни буряадай сууха 
хуурай утайаар дэлдэйэн 
аялгадал хунэй сэдьхэл бо- 
долдо нэбтэрэн оромоор 
байна.

3-дугаар хубидань хоёр 
эссе угуулэлнууд оронхой, 
мун лэ тон зохидоор бэ- 
шэгдэнхэй, уншасатай уль- 
гам хэлэтэй, хунэй сэдьхэл- 
дэ гунзэгы мэдэрэлнуудые 
туруулмээр богонихон- 
шье йаа, гунзэгы удха- 
тай зохёолнууд. «Ал- 
таргана» нааданда ехэ 
шанда хуртэйэн авторай 
ажал «Алтаргана» гэжэ 
нэрлэгдээд, урданай бу
ряад дуунай угэнуудээр 
эхи табигдан, гунзэгыгеер 
доошоо оройон ундэйэтэй, 
хатуу эшэтэй сэсэг-
тэл байдалай шэруундэ 
дарагдаагуй, айхабтар 
хундэ сохилтонуудые да- 
бажа гарабашье, сэдьхэ- 
лэйнгээ дулаахан ульйа
алдаагуй бухы эжынэрэй 
дурэ эндэ хамталагдаа.

«Эжыхэмни буряад ара- 
дай йулдэ болохо алтарга- 
нын багахан, эхэ газарайн- 
гаа хурьйэндэ гайхалтай 
бухеер айалдайан, алитттье 
сагта амидаралай эхин

наран тээшэ тэгуулйэн
нангин ундэйэнэй нэгэ
йалаахан байгаа гэжэ 
мунее ойлгоноб», -  гэйэн 
угэнуудээр эссе дуурэжэ,

буряад эхэнэрэй, Эхын 
агууехэ дурэдэ йугэдэхэ 
мэдэрэл туруулнэ.

Харин «Тур эл нютаг- 
таяа хахасалга» гэйэн 
угуулэлдээ сагай эрхээр, 
гурэн турын байдалай 
эрьесээр тоонто нютагйаа 
гаража ошоод, хари га- 
зарта ажамидарха баатай 
болойон эрэ хун тухай до- 
моглогдоо. Эдир залууйаа 
убгэн найан болотороо хэ- 
дьпттье йайнаар тубхинэжэ, 
нэрэ турэтэй ябабашье, 
хуййеерее холбоотой аба 
эжынь гуламта суранзан- 
дал татасатай, хаанайаашье 
дуудажа асарха шадалтай 
баййан тухайнь уран угын 
оншоор хусэтэйгээр зураг- 
лягдяя.

Санжай-Ханда Дарма- 
ева -  мунее сагай бэлигтэй 
ирагуу найруулагша, уран 
зохёолшо баШтыень шэнэ- 
хэн номынь гэршэлнэ. Эхэ
нэр шулэгшэнэй долгилон 
мирагйэан мэдэрэлнууд, 
дэлилзэн ниидэйэн бодол- 
нууд шулэгуудэйнь юртэм- 
сэдэ эли харагдана. Буряад 
хэлэеэ шудалха, ургэдхэхэ, 
гунзэгыруулхэ гэбэл, энэ 
согсолбори дотор турэлхи 
хэлэнэй баян ноосэ, мэргэн 
хэшээл олдохо баШэаниинь 
дамжаггуй. Туе ном уншаг- 
шадай сэдьхэл бодолдо ол- 
зотой, хужарлан баясамаар 
йайн шанартай бутээл болоо 
гэжэ тэмдэглэхээр байна.

Ц-Х. ДАРИБАЗАРОВА
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Турэкэн урэдэл haiixan юумэ туби дэлхэйдэ байхагуй.

ЛУБСАН ЦЫРЕНОВ 

ХАДАТА НЮТАГАЙ ЬУРГААЛТАЙ ДОМОГУУД
Ё Н Г О Р Б О Й Н  
А Н Х А Н А Й  У Д Х А

Y hh холо c a rh aa  хой- 
шо урданай ню тагай 
нэрэнууд  ам ан  зохёо- 
л оор  ургэноор дэлгэржэ, 
элинсэг хулинсагуудйаа 
дамж аж а ерэйэн туухэ 
дом ог боложо улэйэн 
байна. М анайш ье Ён- 
горбой ню тагай бии 
болойон тухай домогууд 
олон байбаш ье, нэгэ до- 
могые онсолмоор. Урда 
сагта Ёнгорбой ню та
гай Б аарай  гэжэ нэрэтэй 
хун баййан. Эндэ Б аарай 
хонгоодор анха туруун 
ерэж э тубхинэйэн, тии- 
гээд Б аарай  гэжэ нэрэ
тэй болойон байна.

Тэрэ урда С анагын 
уужам талада хоёр-гур- 
бан жэл соо ган гасуур 
болож о, огторгоййоо 
дуйалш ье бороон орон- 
гуй, гол горхонуудай 
хатаж а эхилхэдэнь, тэн- 
дэхи зон сугларжа, хай- 
ш ан гэбэл бороо оруул- 
хамнай гээшэб хэлсэбэд. 
Н эгэ найатай убгэн бо
дожо: «Тунхэн ню тагта 
нэгэ хэды хуниие эль- 
гээжэ, Ёнгор боое ури- 
жа, М унгэн Добуундаа

м у р гэл  х эб эл , га н  г а 
суур табигдахал байха» 
-  гэжэ хэлэбэ гээшэ.

Тэрэ урда сагта бухы 
буряад зон бое мургэлдэ 
йугэдэжэ баййан байгаа. 
С анагын нэгэ хэды зон 
Тунхэн ню таг зорибод. 
Тунхэнйоо Ёнгор боое 
урижа, Захаам инда байр- 
лахыень дурадхабад. Ё н
гор боо зубшоожэ, нэгэ 
хэды айлые бэедээ тата- 
жа, Захаамин руу нуужэ 
ерэбэд. Боое дахалсаж а 
ерэйэн зон А ш тараг хон- 
гоодорой уринэр баййан.

Н эгэ йайхан удэр 
М унгэн Д обуунда зон 
сугларжа, Ёнгор боогэй 
ударидалгаар ехэ мургэл

хэгдэжэ, одоош ье уни 
хулеэйэн аадар бороон 
адхарж а, ган гасуур та- 
бигдажа, хатаж а баййан 
модод ба ургамалнууд 
йалбарж а эхилбэ, гол 
горхонууд ш ааяж а, мал 
адуун, ан гуроол ундаа 
хуряажа, шубуу шонхо- 
рой абяан хугжэм шэнги 
хаа-яагуй зэдэлбэ.

Ерэйэн зон М унгэн 
Добууе йайхаш аажа, 
тэндээ байрлабад. Ган- 
сал Ё нгорой адуу мал 
тэрэ Д обуунда тогтонгуй 
Т аш ааш ы н д аб аа  га- 
раад  С эхир голы е ходо 
уруудаад , Зэдэ Сэхир 
хоёр голой уулзуурйаа 
доош оо ерэжэ, Баарайн
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Тэнгэрикээ тэб гээд буушакандал.

дээдэ узууртэ ерээд бай- 
ш абад. Ёнгор бее  ма- 
лаа хэдэн удэр хулеэгээд 
ерэхэгуйдэнь, убэрйеень 
ш оогоо абаж а хаяжа 
узэбэ гээшэ. М алайнгаа 
байрлайан газарта  еерео  
байрла гэжэ ш оо харуул- 
ба.

Ёнгор ехээр гайха- 
жа, «Битнай Б аарайда 
байрлахам , таанадни, 
сугтаа ерэйэн зомни, 
эндээ байрлахадатнай 
йайн байха, ехэшье холо 
ош охогуйб, духуу байр- 
лана ха юмбибди» -  гэжэ 
хэлээд, нааш аа нуужэ 
ерэйэн байгаа.

Хожомынь М унгэн 
Д обуунда дасан баригда- 
жа, Н ом той гэжэ нэрлэг- 
дээд, Н ом тогол болойон 
туухэтэй.

Х арин Ё нгорой бай- 
рлайан газар  хож о
мынь Ёнгорбой боложо 
алдарш айан, Ёнгорбойн 
урда тала Б аарай  гэжэ 
улэйэн домогтой. Д ала 
Д алахайда ерэжэ, Да- 
лахай гэйэн ню таг бии 
болгойон. Ёнгор беее 
Д алы н дуу хубуун гэжэ 
хеерэлдэгш э. Y hh са
гай болойон юумые 
элируулхын аргагуй ха 
юм даа. Тунхэн ню таг- 
та Ёнгорго гэжэ ню таг 
бии, Ёнгор бее  тэндэйээ

ерэйэн юм гу гэжэ 
йанамаар. Н ю тагуудай 
нэрэнуудэй бии болойон 
ондо ондоо хеереенууд 
олон байбаш ье, мунео 
сагта алинайнь зуб бу- 
рууе ойлгохын аргагуйл 
даа.

Х оёрдохи хеереен  
иимэ: У рда сагта ма-
най баййан энэ ню тагта, 
нэгэ ехэ Ёнгор гэжэ нуур 
баййан гэжэ хэлсэдэг. 
Тэрэ нуурай нэрээр Ё н
горбой ню таг юм гэжэ 
хеерэлдэдэг.

Гурбадахи хеерее- 
ниинь: А рш аанай горхо 
зайгаад, нэгэ узэлэй муу- 
хай амитан урда сагта 
байрлаш айан ха. Орой 
дээрээ ганса эбэртэй, хун 
зониие айлгаж а, хашхар- 
хадаа ан амитадыеш ье 
сош оожо байдаг йэн ха. 
Тэрэ амитанай Ёнгор 
гэжэ нэрэтэй байхадань, 
хожомынь Ёнгорбой бо- 
лоо гу гэлсэдэг. Иимэл 
домогуудые дуулайанаа 
бэшэбэб. Y uieeuibe бай
гаа бэзэ даа.

эмээлээ
Г Э Д Э Р Г Э Н Ь  
Т О Х О О Д ...

Т нидэ залуудаа иимэ 
юумэ дуулайандаа
голхорогш о йэнби.
Пуулдэнь Д аш а убгэнэй

х еер ее  дуулаад, омогор- 
хоо бэлэйб. «Сэсэн ухаа- 
най бодол сэрэг зониие 
диилэхэ». Бош огто хаа- 
най буйалгаанаар, Сайн 
хаанай сам аргаанаар  
манай хонгоодор зон 
гурбан зуун ж аран табан 
сэрэгтэй баййан.

Х онгоодорой ута 
найатай убгэн зондоо 
хандаж а, «Иимэ ехэ 
дайнда оролсобол, бидэ 
хосорхобди, хонгоодор 
гэжэ яйатан угы боло- 
хо байнабди. Амиды 
улэхын тулада хоёр ехэ 
хааш уулда 3-аад год- 
ли бэлэг болгон баряад, 
бидэ таанадайнгаа  дали 
доро ябаж а, ш уйата 
дайнда ябахаа бэлэн 
байнабди» гэжэ элшэдые 
эльгээгээд, эндэйээ 1 э- 
рьедэхэ баатай  болоноб- 
ди. Эмээлээ гэдэргэнь 
тохоод ябахадам най, 
м аанады е нэхуул, да- 
хуул болохогуй. Х аанай 
узэлшэд мэдэлш эдынь 
хонгоодорнууд й еергео  
ерэхэ гэжэ хаануудтаа 
хэлэхэдэнь, нэхуул, да- 
хуул байхагуй. Тиигэ- 
жэ мэхээ гаргаж а, бэеэ 
абарж а ш адайан элин- 
сэг хулинсагуудаараа 
ом огорхонобди гэжэ 
йанагш аб.
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Тэнгэриин хара удэрт вв, хунэй хара nahaiidaa.

БОРИС ГАРМАЕВ

Бодон гахай
Би, тэрэ сагта Дала- 

хайн совхозой хоёрдо- 
хи отделенидэ малай 
эмшэнээр худэлжэ ябаа 
1ээм. М алай гуртэнууд 
дээгуур ябажа тугалнуу- 
дые «селенг э эр» тари- 
жа дуургээд, Бэлшэртэ 
хурэжэ ерэбэб. Завгурт 
Санжай Сахияев нютаг- 
таа (Сахилгаан) Санжай, 
Сэхирэй малш ан Сергей - 
Ж амбалов, Тарбагатайн 
малш ан Бато-О чир Ш аг- 
дуров гурбан гахайда га- 
рахаа бэлэдхэл хэжэ бай- 
гаа 1ээн. Би сай уугаад, 
Санжайн зээ Бадма ба 
Саян хубуудтэйнь тугал- 
нуудые тариж а дуургээд, 
тэдэ гурбантай худее га
хайда гаралсахаа шии- 
дээ 1ээм. Би нохойгоо да- 
хуулаад ябайан байгааб.
Г оспромхозой «малик» 
ургэлеед, харгыдаа яба- 
хадаа хэрмэ буудадаг 
1ээм. Бато-Очир, Сер
гей хоёр йайн гахайш а 
нохойнуудтай баййан. 
Сахилгаан Санжай тэдэ 
йайн нохойнуудтай хам- 
та гулгэн нохойнуудаа 
худеее гахайда йургажа 
абахаа, хоёр жэлтэй но- 
хой дахуулаа йэн.

Бидэ дурбэн эртэ 
углеегуур бодожо, мори-

доо эмээллээд, нохойнуу
даа эдеэлуулжэ, хэрэгтэй 
юумээ аш аад, моридтоо 
мордоо йэмди. Бадма, 
Саян хоёрто ажалаа йайн 
хэжэ байхыень заабари 
угеед. Сахилгаан Санжай 
будуун сэмгэтэ «тоз» вин- 
товко ургэлеед морин- 
до мордоо йэн. Сергей 
Санжайн «тоз» винтовка 
шуумжэлйэн янзатай:

Энээхэн маликш ни 
бодон гахайн арйа сооло- 
хо буу юм гу? -  гэбэ. Сан
жай мийэд гэжэ энеэгээд : 

-  Энээхэн шинии голо- 
йон «тоз» винтовка, ар- 
бан баабгай унтуулйан 
буу ябанал. Ш и намайе 
ямар буугаар арбаад бар- 
тахи баабгай унтуулаа 
гэжэ йанаабш и, намда 
«автомат», «карабин» 
хаанайаа байха юм. Сер

гей гансата абяа угы 
боложо, морёо нэшэжэ 
сохижо, туруулжэ ха- 
таргаад «Боомой» ундэр 
еедэ маанадаа дахуулаа 
йэн.

Бато-О чирай «Жулик» 
гэжэ алаг соохор сагаан 
нохой ехэ бэрхээр жал- 
га-жама хуу тагнуулда- 
жа шэншээд, маанадтаа 
ерэжэ, хайш аа ошожо 
зугее бараглаад, дахин 
гуйжэ угы болошоно. 
Сергейн ш ара нохой Ба- 
то-Очирай «Хунда» хоёр 
хэрэлдэшэбэ. Бато-Очир 
Сергей хоёр моридйоо 
йурэлдэжэ бууйан бэеэрээ 
нохойнуудаа йуулйээнь 
хоёр тээшэнь шэрээд на- 
мнаа йэн. Бидэ дурбэн 
«Боомойоо» урагш аа шэ- 
глэн ябаа йэмди.

(Ургэлж элэлынь удаадахи дугаарпш)
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Тэнэг сэсэн хоёр хвврэлдэж э шадахагуй, тэмээнямаан хоёр мургэлдэж э ишдахагуй.

Н Ю Т А Г Н И
Хубшэ тайгаар нэлмынхэй,
Хухын дуугаар зэдэлэнхэй,
Ундэр хадануудаар хуреэлэгдэнхэй, 
У глеенэй нараар толоронхой,
Улир моййон хангалтай 
Улэгш эн йайхан нютагни.

Захын холын нютагшье haa, 
Зондоо ехэ хундэтэй,
Заахан бага тоонтош ье haa, 
Зуудэнэй эхиндэ татасатай,
Золто балш ар найанайм 
Заяан болойон нютагни.

Эбэртэ малаа усхэЬэн 
Эрхим суута малш адтай,
Эрдэм бэлигээр элирЬэн

Д У У Н
Гун харахан нюдэнууд соошни 
Гунигай тэмдэг бии гу?
Уян энээхэн наЬаншни 
У ряалаад баййан дуран гу? 
Дуран, дуран, дурланалта, 
Д омогой бултан харгы лэ.
Дуран, дуран, ерэнэлта,
Дамжан хутэрэлдэн заяан лэ.
Гун харахан нюдэнуудшни 
Гаж араагуй ж аргалай одон лэ. 
Уян энээхэн наЬаншни 
УнгэрЬэн минии дуран лэ.
Дуран, дуран, дурланалта, 
Д омогой бултан харгы лэ.
Дуран, дуран, ерэнэлта,
Дамжан хутэрэлдэйэн заяан лэ.

Д У Р Б Э Н  М У Р Т Э Й  Б А Д А Г У У Д
Мунгэн дуулгата Захааминаа,
Мэлэ, С анага нютагуудаа 
Угын Ьайханаар домоглодогби, 
Улад зондонь дурладагби.

Улгэн сагаан Санагамни

ЦЫРЕН-ДУЛМА ОЧИРОВА
Эрын дээдэ хубуудтэй,
Эжы абын тоонто 
Эхэ 1эайхан нютагни.

Х О Н Г О Р  У У Л А
Улэгш эн голой эхиндэ 
Ундэр гоёор харагдадаг,
У льгэр домогто оро1юн,
Хойто бэедээ нууртай 
Х онгор 1эайхан ууламнай.

Х онгор уулын сээжэЬээ 
Хунды жалгын соорхой1юо, 
Харьялан халиЬан,
Булта зондо туйатай,
Булагай уйандал Ьаруулхан, 
Бурьялдаг Х онгорой аршаан.

ВЛАДИМИР ДАНЖАЛОВ

Уран Душ эЬее эхитэй.
Энэ ябайан бэемни.
Эжы абайаа бэлэгтэй.

Y h3h нухэршни хэн бэ?
Уншэрхэ, убдэхэдэшни туйалха? 
У ш архаар гансаш ни хэн бэ?
Yrbiui дэмжэн залгаха?

Хулэг бухэн хатарш а бэш э...
Хун бухэн хубилгаан бэш э...
Хулэг бухэн эмээл, хазаарта

дааритаха, 
Хун бухэн хуби заяандаа Ьамарха. 

Хухэ сухэ зантай 
Хун бухэнтэй зурилдэдэг.
Хундэлэн та1эа Ьанаатай 
Х амагые зобоо1юн тэнэг.

Нухэрни гэЬэмни,
Нугэлтэй тугсэг.
А барагш ам гэЬэмни,
Алуурш анай зэбсэг.

Амитан бухэн 
Аминдаа хайратай.
Диилэхын бухэ 
Тэнэгшье haa аймшагтай.
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Тэнэг хобдог таг haxuxa, сэсэн хобдог гал haxuxa.

C Y JI00 САГТА А ТААГААД ТУРШЫТ
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Тэрэш тэрэ, тэхэшье ямаан даа.

ХАЖУУ ТЭЭШЭЭ:
I. Б айгал-А м арай  тумэр харгын ху- 

ряангы  нэрэ.
3. Суута туш ёнко уйлэдбэрилдэг 

компани.
7. «Бээлэй ...» гэжэ нэрэтэй хуугэдэй 

наадан.
9. Break Dance, D up Step, Popping, 

Electric Boogie, G o-G o, W aaking, 
Vogue, Jazz M odern, C ontem porary . 
Эдэ бугэдэ юун бэ?

10. Г олонхаар голыень бари, ша- 
м арланхаар ш ангаяа гэхэб?

I I .  С аана -  наана, нарин -  будуун, 
ондоо -  ?

13. Буряад арадай  хугжэмэй зэмсэг.
14. Хунэй байра.
15. М эдээжэ уран зурааш а Бальжи- 

нима Д орж иевай байал мэдээжэ уран 
зурааш а хубуун (зураг харагт ы ).

16. А виазаводто иимэ нэрэтэй сам о
лет бутээхэеэ йанаа йэмди.

18. Оставь -  улээ, осталось -  ?
19. «Колхозой аж алда хамтаа- 

раа  аад, Горш оогтой ш улэндее ... 
йайб». (Зублэлтэ уеын ш ог дуун соохи 
алдагдайан угэ).

21. Н оябриин 7-ой йуулээр худее- 
гэйхид хэдэг.

23. У бдэглеед , хоёр гар аар аа  газар 
тулаха.

26. А нхан ш арайан бууза шэнги 
аад, м унее чебурегэй, пирож огойш ье 
тухэлтэй болонхой.

28. Н анш алдатараа  хэрэлдээ.
29. Ю угээ хахалхадаа, эбээ 

тайархаб?
30. Х ам ар доро хахархай энэ бай- 

даг.
32. Захаамин айм агай энэ ню тагай 

зон архи уудаггуй.

ДЭЭРЭЬЭЭ ДООШОО:

1. С айатай йалхин.
2. «М алгай табийан -  ...» (оньйон 

угэ соохи алдагдайан угэ).
4. Там ы н хун хаанаа ж аргалтайб?
5. «Ирис» буряадаар.
6. М ургэлдэхэ дуратай.
8. Барадий М унгоновой ром ан «Ха- 

рьялан урдаа ...».
12. М эдээжэ ком позитор Владилен 

П антаевай басаган, 90-ээд онуудай 
топ-модель, киногой актриса (зураг 
харагт ы ).

16. «Талын ... шэнгилиш
Ш и хусэтэй, зориИойш.
Ш и паи зори гт ой зурхэнити
М инин мэдэлэй болонхой».
(зублэлтэ уеын дуун соохи

алдагдайан угэ).
17. «П ророческое писание» буряа

даар.
20. «К вадратны й» буряадаар.
21. Р азд ел и ть  -  х у б аах а , у м н о 

ж ить -  ?
22. М эдээжэ ирагуу найрагш а Баир 

Д угаровай  О О Н -до худэлдэг суута б а 
саган.

23. М арин йайниие зугнэжэ ш адаха, 
мууе мэдэжэ яахаб?

24. И огтуу хунэй хэлэн иигэхэ.
25. Зарим хунууд бухы найаараа  бэ- 

дэрээд олодоггуй.
27. У гл ее  эдихэ еехэнй ее мунео 

эдихэ энэнь дээрэ.
31. Хун бэш э аад, хеерэдэг. Ю ун бэ?
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Хэбтэкэн хун  хээли алдаха.

MYPBIC00H

Буряад хэлэн дээрэ буулгагдаЬан шог ёгто 
видеобуулгабаринуудай мурысеенэй дунгууд 
соносхогдобо

Буряад хэлэн дээрэ буулгагдайан шог ёгто видеобуулгабаринуудай мурысеен 
уластамнай эмхидхэгдэжэ, дунгуудынь соносхогдобо.

Тунхэнэй аймагай тулеелэгш эд ургэлжэлэлтэй ш ог ёгто зу р агл ал ай
мурысеенэй Гран-при ш анда хуртэбэ 
гээд, Буряад Уласай соёлой яаманай 
мэдээсэлэй албан дуулгана. Хэрэнэй 
арадай театрай найруулагш а Валенти
на Базаровагай бэлдэйэн видео туруу 
йуури эзэлжэ, «Энеэлдэе!» гэйэн ула- 
саймнай мурысеенэй гол шан абажа, 20 
мянган тухэригеер ш агнагдаба.

Хэрэнэй арадай театр «Ж олоош он 
ба инспектор» гэжэ энеэдэтэй клип 
буулгажа, энэ урилдаанда эльгээйэн 
байна. Богонихон, хэдэн минутын

Б У Р Я А Д -О Р О Д  Т О Л И
аман 1.1) рот, уста, губы; 2) пасть, зев (у 

животных); клюв (у птиц); амаа ангайха рас
крывать рот (или пасть, клюв); ама хамар 
парн. а) лицо, физиономия (букв, рот и нос); 
б) морда (у животных). 2. словесный; уст
ный; аман зохёол устное творчество, фоль
клор.

амар 1. 1) спокойный, благополучный; 
амар тайбан парн. спокойный, благополуч
ный; 2) лёгкий, нетрудный; амар худэлмэри 
лёгкая работа; 3) беззаботный; амар байлга 
(или байха ябадал) беззаботность; 2. спо
койно, благополучно; мэндэ амар тэхэрибэ 
благополучно возвратился; йанаа амараар 
беззаботно.

гол  геройнууд И ван Дармахеев болон 
Валентина Базарова хоёр абьяас бэлиг- 
тэйгээр наадаж а, хошон зугаатай кли- 
пынь интернет сулжээндэ ехээр таража, 
олоной дура буляаба.

«Буряад Уласта буряад хэлэ хуг- 
жоохэ» унгэргэйэн мурысеендэ бухы- 
доо 60 гаран хабаадагш ад бэлиг та- 
лаангаа турш аба. Эдэ ажалнуудынь 
Y ouTube сулжээндэ хараж а болохо юм.

Бэлигто
ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

амараг любимый, милый, дорогой, 
амарагдаха страд, от амарха отдыхать, 
амаралга отдых; йанаа амаралга успокое

ние (о состоянии).
амаралта отдых; отпуск; амаралтын гэр 

дом отдыха; амаралтын удэр день отдыха, 
выходной день.

амаралтагуй 1) без отдыха, неустанно, 
беспрестанно; 2) беспрестанный, неустан
ный; амарангаа попутно с отдыхом.

амаргуй 1) неспокойный, беспокойный; 
2) необычайный; амаржаха приобретать по
кой (или спокойствие); успокаиваться, ама- 
руулга: йанаа амаруулга успокоение кого-л. 
амаруулха допуст. от амарха давать (или 
предоставлять) отдых.
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