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Х ун болохо бага/ша, хулэг болохо унаганкаа.

УнгэрЬэн жэлэй амжалта
Мал ажахы манай худеегэй хугжэлтын эшэ ундэйэн ха юм 

муноодэрэй байдал олоной анхарал татана. Манай Захаамин 
худев ажахыда ехэ анхарал хандуулна.

Ш энэ жэл гаража байха- 
да, унгэрйэн жэлдэ манай 
аймагай худев ажахын ажа- 
байдалда ямар шэнэ хуби- 
лалтанууд боложо байна.
М алшадай ажабайдал ту- 
хай худев ажахын тайагай 
хутэлбэрилэгшэ Баир Мэл- 
сович Ласаранов хеерэбэ:

-  Баир Мэлсович мунее- 
дэрэй байдалаар аймагта 
хэды худев ажахын хамтын 
ба умсын ажалтай булгэмууд 
бииб?

М анай аймагта 6 худев 
ажахын эмхинууд, 42 КФХ 

(крестьянско-фермерское 
хозяйство), 4695 умсын ажа
хы эрхилэгшэд, 12 эдеэ хоол 
болбосоруулха предприяти 
ба 7 худее ажахын коопера
тив тоологдоно.

-  Мунвв жэл убйэ тэжээ- 
лээр аймагаймнай ажахы- 
нууд дуталданагуй ту?

Y нгэрЬэн намар малда 
хурэхввр тэжээл хуряажа 
абтаа. Ymoo тиихэдэ айма
гаймнай таряанай ажахы- 
нууд абаЬан ургасайаан тэ- 
жээлээр хангана. Намарай 
йарануудта, декабрь соо 
худввгвврхин малаа гаргажа 
худалдаанда табина. Тии- 
гэбэптье мунввдэр убэлво 
дабажа гараабди гэжэ ху
дввгэй малшадай хэлэхэнь 
ушвв эртэ.

-  Манай аймагта ямар 
ажал ябуулагданаб?

Б.М. Ласаранов

Хамба ламын уусхэлээр 
«Социальная отара» гэйэн 
проект бэелуулэгдэжэ, 300 
хони манай аймаг асараг- 
даа. Тиигээд 44 толгой ухэр 
холимол буряад уултэрэй, 
8 араб ба буряад уултэрэй 
азарта асарагдаа. Иигэжэ 
уултэрээ Ьайжаруулха ажал 
ябуулагдажа байна.

-  Гурэнэй программаар 
ямар туйаламжа худее ажахы 
абана?

Энэ жэл гурбан КФХ: 
С.Б. Бандеев М О СП 
«Нуртинское» ухэр малай 
хугжоолгэ, КФ Х Х.Ц. Дым- 
пилов М О СП «Утатуй- 
ское», КФ Х С.В. Чернино- 
ва М О СП «Мылинское» 
12 сая тухэриг «Развитие 
А П К  и сельских террито
рий в Республике Бурятия» 
гэйэн гурэнэй программаар 
туйаламжа абаа. Байал фе-

х у д е е  а ж а х ы

даа. Тиимэйээ энэ Иалбариин 
аймагта адууйа мал удхэжэ,

деральна Агростартап про- 
ектын хусоор 6 сая тухэриг 
угтэжэ, 4 холын худое ажа- 
хынууд зайн галтай болоо. 
Y iH o e  2 зайн тал жэлэй 
дуурэтэр абтахаар хараа- 
лагдана. «Комплексное раз
витие сельских территорий» 
гэйэн гурэнэй программаар 
Ехэ-Сахир, Хужир ба Са- 
нага ню тагуудта хуугэдэй 
наадаха талмай угтоо. Мэлэ 
тосхоной уйлсэнууд зайн 
галаар гэрэлтуулэгдээ. Тии- 
гэжэ ушоо мяха ажаллаха 
цех нээгдэхээ байна. «Мэ- 
лын Баялиг» кооператив 
жэмэс ургуулха арга дээрэ 
худэлмэри ябуулна.

Гараха жэл аж алаа саа- 
шань ургэлжэлуулхэ тусэб 
табинабди. Бэшуурэй
аймагай ООО «Победа» 
булгэмтэй хэлсээгээр саа- 
шань ажал ябуулжа, йайн 
уултэрэй ухэр, адуу олон 
болгохо. Хони, адуу малаа 
удхэхэ ажал ябуулха. Yp3 
дунтэйгоор худэлжэ баййан 
малшад, ажахынуудай ху- 
тэлбэрилэгшэд, адуушад ма
най аймагта олон. Ажалай 
габьяагай тулоо элдэб шанда 
хуртэйэн малшадшье манай 
туухэдэ бии юм. Шэнэ гара
жа баййан жэлээр амарша- 
лаад, саашадаа худоо ажахы 
хугжэжэ байхыень хусэнэб.

Дэнцэма ДОНОЕВА, 
манай корр.
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Халбагаа хахарха  -  эбээ mahapxa.

УРИЛДААН

Буряад хэлэнэй эрхим багша -  2020
Гурбан удэрэй туршада ургэлжэлЬэн «Эрхим багша-2020» 

гэЬэн нютаг можонууд хоорондын онлайн-урилдаанай Гран- 
при шанда Буряад Уласай Тунхэнэй аймагай Толтын дунда 
Ьургуулиин багша Баярма Ахаржанова хуртэбэ.

1-дэхи шатын шан Буряадай Захааминай аймагай Ехэ-Са- 
хирай дунда Ьургуулиин багша Цымжидма Бадмаева абаа.

Цымжидма Бадмацыре- эмхидхэгдээ. Эрхим табан 
новна Бадмаева Ехэ-Сахи- багшанарта шангуудыень Бу-
рай дунда Ьургуулида эхин 
ангиин багшаар арба га- 
ран жэл амжалтатайгаар 
худэлжэ байна. Бэлигтэй баг
ша ухибуудые хумуужуулжэ, 
шэнэ техникэ, Ьуралсалай 
онол аргануудые Ьайн хэрэ- 
глэжэ, тэрээн дээрэ худэлжэ 
шадана.

Шангай 2-дохи Ьуурида 
Убэр Байгалай хизаа- 
рай Агын Буряадай той- 
рогой Агын 3-дахи дунда 
Ьургуулиин багша Цыцыгма 
Эрдынеева шалгаран гараа.

Харин 3-дахи Ьуури хоёр 
хун эзэлээ: Буряад Уласай 
ундэЬэтэнэй 1-дэхи лицей - 
интернадай багша Татьяна 
Цырендашиева болон Эрхуу 
можын Усть-Ордын Буряа
дай тойрогой ОЬын аймагай 
Улеэгэй дунда Ьургуулиин 
багша Татьяна Маркова.

Эрхимуудэй эрхимууд 
боложо тодорЬон эдэ баг
шанарта мунгэн ба унэтэ 
шангууд барюулагдаа. Тии- 
хэдэ хабаадагша бухэн тус- 
хай ургэмжэлэлнууд болон 
энгэрэй мунгэн тэмдэгуудтэ 
хуртоо ЮМ.

Шагналгын баяр ёЬолол 
Буряадай улас турын багша- 
нарай колледжын танхим соо

ряад Уласай Болбосоролой 
болон эрдэм ухаанай сайдай 
нэгэдэхи орлогшо Галина 
Фомицкая, Буряад Уласай 
Арадай Хуралай Хорооной 
туруулэгшэ Аркадий Цыби- 
ков гэгшэд барюулаа.

Буряад хэлэнэй болон 
уран зохёолой багшанарые 
урмашуулан зоригжуулха, 
нэрэ хундыень ургэхэ, мун 
хэшээл зааха туруу онол ар- 
гануудыень дэлгэруулхэ, 
дуршэл шадабарииень улам 
дээшэлуулхэ зорилготой 
«Эрхим багша» гэЬэн урил- 
даан 2005 ондо Буряад Ула
сай хэмжээндэ унгэргэгдэжэ 
эхилээ Ьэн гэжэ Ьануулая. 
15 жэлэй баян туухэтэй энэ 
урилдаан 2016 онЬоо улас- 
хоорондын зиндаатай боло
жо, хуршэ можо нютагуудай, 
Монгол ороной болон Убэр 
Монголой туруу багшанарые 
хабаадуулдаг юм. Тиин нэгэ 
жэлдэнь можо нютагууд хоо
рондын, харин нугоо жэлдэнь 
уласхоорондын хэмжээндэ 
эмхидхэгдэдэг заншалтай 
гээшэ. Урилдаа унгэргэлгэдэ 
Буряад Уласта бэелуулэгдэжэ 
байгаа «Буряад хэлэ сахин 
хугжоолгэ» гэЬэн гурэнэй 
программаар жэл бури

Цымжидма Бадмаева
мунгэн Ьомологдодог ЮМ.

Энэ удаа урилдаанда 
шалгарагшадые шагналгын 
баяр ёЬололой уедэ эрдэм 
Ьуралсалай, болбосоролой 
ажалда абьяас ехэтэйгээр 
худэлжэ байЬан бэлиг ехэтэй 
эрхим бэрхэ багшанарые 
хундэлэн амаршалха гэЬэн 
шиидхэбэри Баир Жалсанов 
абаЬан байгаа. Тиигэжэ Бу
ряадай улас турын багшана- 
рай колледжын Буряад хэлэн 
ба ундэЬэн соёлой Ьалбариин 
захирал Баирма Лхасарано- 
ва «Болбосоролой Ьалбарида 
оруулЬан хубиин ехэ габьяагай 
тулоо» гэЬэн медаляар шаг- 
нагдаа. «Эрхим багша-2018» 
урилдаанда Гран-при шанда 
хуртэЬэн Улаан-Удэ хотын 
32-дохи дунда Ьургуулиин бу
ряад хэлэнэй багша Гэрэлма 
Ванзатовада «Оросой Холбоо- 
то Уласай хумуужуулгын бо
лон гэгээрэлэй хундэтэ ху- 
дэлмэрилэгшэ» гэЬэн нэрэ 
зэргэ олгогдоо.

Дарима ЦЫБИКДОРЖИЕВА
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Ханхинуур эмээл мориной дарамта, хараалиш хун  гэрэй дарамта.

БААТАРШАЛГА

Буряад Уласай эгээл эрэлхэг басаган 
Ксения Доноева

«Герои уходящего года» 
гэйэн тусэлеер зоной ha- 
нал хуряалга тугэсэжэ, 
дунгуудээр Захааминай 
аймагай Ксения Доноева 
туруулбэ.

Энэ тусэл уНГЭрЖ Э 

бай1эан жэлэй туршада 
орёо онсо байдалда оро- 
бошье, эрэлхэг зориг- 
тойгоор  тохёолдойон 
ушарйаа гарайан зондо зо- 
рюулагдан эмхидхэгдээ.

Байгш а оной хабар 
Захааминай Ёнгорбой 
ню тагта ажаНуудаг Ксе
ния Доноева туймэртэ 
абтайан гэрйээнь хоёр 
дуунэрээ абаржа шадаа. 
Хуушан гэр зайн галай 
утайанЬаа боложо, нюдэ

сабшаха зуура галда аб- 
таад, шатайан юм. Гур- 
бан хуугэдтэй булэдэ 
ниигуулэсхы сэдьхэлтэй 
зон туйалжа, муноо До- 
ноевтон шэнэ гэртэ орон- 
хой.

Энэ тусэлдэ табан хун 
зуургпалагдажа, эдир 
басагые 2582 хун дэм- 
жэбэ. «Одноклассни
ки», «ВКонтакте» ин
тернет сулжээндэ 1эанал 
хуряалгын хэмжээн эм- 
хидхэгдэжэ, олон зон 
Ксениин батарш алгаар 
омогорхоо. Тиин муноо 
«Буряад Улас» паблигай 
мэргэжэлтэд нютагаар- 
хиндаа дахин хандажа, 
russiaheroes2020.com хая-

Ксения Доноева

гаар орожо, Ксениин 
тулоо дуугаа угэхые уряал- 
на. Энэ ш атада амжалта 
туйлагдабал, Ксения Д о
ноева тухай Ород Улас 
дотор хунууд мэдэхэ бо- 
лоно.

Буряад Улас

ОЙ МОДО XАМГААЛГЫН ЭХИН АЖАЛ
Улаан-Удэ хотын 25-дахи дунда йургуулиин «Лесовичок», «Ойкумена» гэйэн 

экобулгэмуудэй йурагшад caapha суглуулха хэмжээ унгэргэбэ.
Энэ уйлэ хэрэгтэ бэшэ уйлэдбэрилэгдэжэ, шэнэ гаал гы н  тубэй мэргэжэл- 

йурагш ад, турэлхид, баг- зуйлнууд боложо гар- тэд йурагш адта баярые 
ш анар эдэбхитэйгээр ха- гагдахань. Тиихэдэ ма- хургэжэ, орш он тойрон- 
баадажа, хамтадаа нэгэ най ой модой -  ногоон хи байгаали хамгаалха 
тонн о  хахад  саар й ан  сэгнэшэгуй баялигнай хэрэгтэ ехэ туйаламжа 
суглуулагдаба. унагаагдангуй, олон жэл- хургэгдэжэ байна гээд

Хуушан, хэрэггуй бо- дэ сэбэр агаар зондо бэ- тэмдэглэнэ. 
л о й о н  с о н и н у у д , н о - лэглэжэ байха», -  гээд 
мууд, саарйан бутээлнууд мэргэжэлтэд онсолно. 
суглуулагдажа, дахин Б у р я а д а й  ой  х а м -

Буряад Улас
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Харатай сэсэн тэнэгкээ доро.

АЖАБАЙДАЛ

Шэнэ гэртэй болобо

ральна програм м аар  зуу 
гаран  зон ш энэ кварти- 
ранууд соо зоожэ оробо.

«Захаам инда энэ про- 
грам м ы н 1-дэхи ш ата 
ехэ йайнаар  ябуулагдаа. 
7 гэр баригдаа. Хууш ан, 
аю ултай гэрнууд coohoo 
ш энэ квартиранууд соо 
зееж э орогш од ехэ ба- 
яртай  байна, бултанай 
1эанаанда ш энэ гэр ехэ 
таараа , 1эайшаагдаа», 
- гэжэ Буряадай  инф ра
структура хугж еелгы н 
талаар  Засагай  газарай  
Туруулэгш ын орлогш о 
Евгений Л уковников хэ- 
лэнэ.

Y inee  8 хун ш энэ гэр- 
тэ орохоео хулеэнэ. Ба- 
ригдаж а бай1эан гэр 
соо тэдэнэртэ к вар 
тиранууд угтэхэ юм. 
Энэ зорилгото  п ро 
грам м а 10 сая тухэриг 
буридуулнэ. 2-дохи ша- 
тада  бю джетйээ 500 сая 
тухэриг 1ю мологдохоор 
хараалагдана.

Иалайан йандарйан гэрнууд coohoo хун зониие зеелгэхэ программаар хоёр 
мянга гаран дурбэлжэн метртэй шэнэ гэрнууд баригдайан байна.

Ш энэ квартиранууд 
соо сантехника, зайн 
галай , халуун болон 
хуйтэн у1эанай счетчик 
хэгдэнхэй . Y in ee  гэр 
соонь пеэш энтэй. Феде-

Холтойон Ьууринда

«Холто1юн Ьууринда 
хун зониие зеелгэхэ про- 
грам м ы н 1-дэхи ш ата 
бэелуулэгдээ. Закаменск 
хото дээрэ уш ее 3 гэр 
баригдаж а дуургэгдээ», 
- гэж э х о ты н  м эр  М и 
хаил  Ц ы ренов хэлэнэ.

Х эдэн жэл соо аю ул
тай хууш ан гэрнууд соо

хуйтэн, ш иигтэй байгаа. 
Х арин м унее ш энэ к вар 
тиранууд аж аЬуугш адта 
ордон ш энги узэгдэнэ. 
М унее уедэ 2-дохи ша- 
тадаа  бэлдэжэ, энэ та 
лаар  ажал ябуулагдаж а 
эхилээ.

Буряад Улас
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Холын онгосокоо ойрын буха дээрэ.

y jb #  БЭЛИГЭЙ дээжэ

11 ly ivyiiyyjf hyyлапа
Хундэтэ академик, Ород Уласай габьяата, Буряад Уласай арадай уран зурааша Юрий 

МАНДАГАНОВЫ Е танихагуй хун усвой хаш. Тиимэйээ тэрээн тухай бэшэхэнь хэды
хундэб...

М ун байа алдар суута 
уран зурааш а тухай ушоо 
дахин бэш эхэ уш ар гэхэ- 
дэ, Ц ы ренж ап Сампило- 
вай нэрэмжэтэ музейдэ 
хоёр hapa  улуутэй саг соо 
дэлгэгдэЬэн узэсхэлэниинь 
урлалда дуратай  хун зоной 
ундэр сэгнэлтэдэ хуртэбэ 
ха юм.

«Бэлигтэй хун Дур- 
бэн тэгшэ» гэжэ дэмы 
хэлэгдээгуй: хадата Захаа- 
минда эрэ болойон Ю ра 
хубуун балш ар багайаа 
юумэн бухэноор, илангаяа 
уран дархаар Ьонирхожо, 
уран зурагта дурлайан 
юм. У даань мэдээжэ уран 
зурааш а болоод, унгэтэ 
ш улуунуудаар урлан зу- 
ралгада ерэЬэниинь олон- 
до гайхалтайш ье haa, 
ойлгосотой юм. Н агаса 
талаараа  ехэ турэл булэ 
ахань, байал Буряадтаа 
мэдээжэ хизаар ороноо 
ш энжэлэгш э Викулий Ха- 
даев найан соогоо зэдэлээ- 
тэ Зэдэ голойнгоо унгэ 
буреэр Ьолонготойон шу- 
луунуудыс эсэлтэгуйгоор 
суглуулйан юм. Эгээл 
сэнтэйнуудыень шэлэжэ, 
ооры нгоо байгуулйан Са- 
нагы нгаа музейдэ таби- 
Ьан габьяатай , олондо 
хундэтэй багш а бэлэй. 
И им эл онсо угайнгаа таби-

суураар Ю рий Ёндонович 
уян сэдьхэлээрээ «хуйтэн» 
шулуунуудай хэлые ойлго- 
жо, ирагуу дууе ш агнаж а, 
унгэ зуйые сэгнэж э, тэ- 
дээндээ ами оруулж а ша- 
данал даа. Третьяковско 
галерейн гол мэргэж элтэн 
А нна Д ьяконицы нагай  тон 
зубоор нэрлэйээр «м озаи
чист» гээш эл даа.

У раш уулай зам хэзээ- 
дэш ье хунгэн байгаагуй. 
Ю рий М андаганов-
птъе (1947 оной) зохёо- 
хы зам аа ш угам сэхээр 
дабаж архёогуй гэжэ эли. 
1970-1980-яад онуудаар 
уран зурааш а ургэн ехэ 
ханануудые м озаикаар, 
витраж аар уран гоёор шэ- 
мэглэжэ, олоной анхарал

татайан  юм. И лангаяа 
Зуун С ибириин техноло- 
гическа дээдэ Ьургуули, 
Эдиршуулэй урлалай ор 
дой ш эмэглэйэн зурагуу- 
дынь олондо мэдээжэ 
болоо. И игэж эл Ю рий 
Ёндонович шата шатаарнь 
дабаж а, олондо мэдээ
жэ бэшэ, урлахада тон 
хундэшье haa, дура сэдь- 
хэлыень буляаЬан флорен- 
тийскэ м озаикада ш унажа 
ороо.

Энэ ехэ аж алаа бутээ- 
хэдээ, ям ар газараар  юу 
гаталЬ ы ень ю угээр хэм- 
жэхэб?

Тиибэш ье эндэ амжал- 
тануудынь болон ундэр 
зэргэнуудынь лэ нэгэ хэды- 
гээр тоолоё.
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Хотошоо алдабал шонын ба/шмжа.

У РА Ш У У ЛАЙ 
АЖ АБАЙДАЛ

Энэ уран арга юундэ 
манай буряад уран зураа- 
шын зурхэ сэдьхэл татаа 
гээшэб гэжэ «баруугаар- 
хиншье», «зуугээрхиншье» 
ехэтэ йонирходог. Уран 
зурааш айаа оорЬоонь йу- 
рахада, тодорхой харюу 
угэдэггуй. Х арин бухы 
юумэнэйнь тушэг тулгуури 
болоhoн найанайнъ нухэр 
Н ина Ж игжитовна иигэжэ 
дурсана:

«М анайттт Ю ра Ьобннтой 
хун ха юм даа. Ю рэдоол, 
ямаршье зуйлэй урашуул 
гээшэмнай ажабайдалай 
боро юрьеэниие тоохогуй 
гэхэ юм гу, али хэды 
угввр хэлэбэл, юрэдоо 
ойлгохогуй, сэхээр хэлэбэл 
«салдаганааршье» табижар- 
хёо Ьаапши, тэрэл оорынгоо 
урлал соо бухажа оро- 
шоод лэ байха. Тиимэйээ 
эртээнйээ залуу йайхан 
дангинарые Ьэргылнэб: зо- 
хёолшо, хугжэмшэ, зураа- 
ша мэтын урашуулда дур- 
лабал «йалайан хэрэг». 
Эрэ нухэрэйнгоо бухэ нюр- 
гые тушэхын орондо, сэхэ 
зубыень хэлэхэдэ, оороо 
долоон заяанда сэхэршэйэн 
ню рганйаань байха бухы 
юумэндэнь iiahaapaa тушэг 
тулгууринь болоод байхаш. 
0 оры н  жэшээгээр дурда- 
бал, Зублэлтэ засагай уедэ 
яйала бараг байгаабди, 
дээрэйээ бага ехээршье haa, 
салин угтоод лэ байгаа. Зай, 
тиигээд лэ, хубилган шэ- 
нэдхэлгэ эхилшэбэ даа. Энэ

хундэ хушэр сагта Ю ры- 
емнай Уран зураашадай 
холбооной туруулэгшээр 
Ьуш ажархиба (1995-2001 
онууд). Эдэ хушэр жэл- 
нуудые яажа дабайан юм- 
бибди, хэлэхэнынье байал 
хушэр. У рн хуугэд багаха- 
нууд, эдеэлуулхэ угаахайаа 
гадна, йургуули йудартань 
ушоо тулбэри хэрэгтэй, 
сааш аа йургахынь тулада 
байал мунгэ танган хэрэг
тэй... Дуратай ажалдаа шу- 
нажа оройон Ю рамни тэрэ 
бугэдые ойлгоо, угышье 
йаа, бухы йанааниинь, хусэл 
зоригынь уран зурагтаал 
гэжэ ойлгойон би яахабиб 
даа? Гэр булэеэ хооллуул- 
хаяа «малгайшан» болобоб: 
йуниие дуурэн малгайнуу- 
дые оёод, удэроо дуурэн ба- 
заар дээрэ байхаш. Тиигэжэ 
байтарнай, Ю рамнай хаана- 
яана баййан «флорентий- 
скэ» гээд лэ эхилшэхэдэнь 
яахабши... Анханай шулуу- 
нуудаар йонирходогыень 
мэдэхэшье йаа, манай эндэ 
узэгдоо дуулдаагуй юумые 
шэб шэнээр эхилхэмни гэ- 
хэдэнь, сошоол юм бэзэб, 
гайхалгуй. Теэд яахабши, 
халуун сайень ш анаад лэ, 
захааминайхяар зутараан- 
даад, йайн сагта унжэгэлоод 
лэ, ажалынь урагшалйай 
даа гэжэл мургэн шутоод лэ, 
урагш аа гээлди даа...».

Энэ Х00р00нй00 удхал- 
хада, сагай хэды хундэ 
хушэршье йаа, йанайан хэ- 
рэгээ бэелуулхэ, боомэйлйэн 
тулэбоо хусэлдуулхэ гэжэ 
Ю рий М андаганов эрид

ш ангаар ш армаййан байна.
О лон то о то  ш агнал- 

нуудта хуртэйэн, ундэр ехэ 
нэрэ зэргэтэй, ехэйээ ехэ, 
томойоо томо энэ хундэ 
яажа хандаха гээшэб гэжэ 
уран зурагта дуратай, саа
шаа йураха йаналтай нэгэ 
хубуун (нэрэеэ хэлэжэ угэ- 
нэгуй) зурхэлжэ, шаби бол- 
гожо абыт гэжэ хандааб 
гэжэ хвврэнэ. Тиихэдэнь 
тон йайнаар хандажа, зу- 
рагаа харуулыш даа, хубаа 
гэжэ тон дутынхеэр хан- 
дахадань, зурагйаа байха 
бухы шадаха шадахагуйшье 
юумэнуудээ урдань дэлгэ- 
хээр бэлэн болошоод, муноо 
йанахадаа, доройоонь амаа 
ангайшоод байгаа бэлэйб 
гэжэ хоорэнэ. Тэрэмнай 
муноо багш атаяа адли сэл- 
геэ ехэ Санага ню тагта тод- 
хогдохо агуу А РЬЯА  БАА- 
Л Ы Н  хурэг бутээлсэжэ 
байна. Оороо М андаганов 
багша хэлэхэдээ, удангуй 
шабинарни оойэдын узэсхэ- 
лэн дэлгэхэ гэжэ найданаб 
гэжэ мэдуулнэ.

Эндэ байа хэлэхэдэ, турэл 
Улаан-Удынгоо тумэр за
май буудалые шэмэглэхэ- 
дэнь туйалйан зондоо баяр 
баясхалангаа мэдуулнэ.

«Эрдэни элэхэ буреэ 
унгэ орожо, ялархань ехэ- 
дэдэг» г эй эн угын ёйоор, 
Ю рий М андагановай уран 
бутээлнууд жэлйээ жэлдэ 
унгэтэн йолонготожо, олон 
тумэнэй умэнэ яларан то- 

йхал даа.

Сэнгэ Р И Н Ч И Н О В

лоржр о
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Худагай уканда загакан угы, хуурай модондо набит угы.

БОРИС ГАРМАЕВ

Бугын дуунай xaha

Н эгэтэ намарай сэлмэг 
йайхан удэр Далахайн 
совхозой зоовет специа- 
листнар Бата Очирович 
Цыренов -  ахамад вет
врач, Самбуев Виктор 
Нимаевич -  ветврач, 
зоотехнигууд: Цыбе-
нов М ихаил Бубеевич, 
Ш ойдоков Александр 
Санжиевич ба би Вик
тор Нимаевичай учас
ток «Урда голой» малай 
фермэнууд дээгуур вете- 
ринарно-профилактиче- 

скэ ажал ба бирковани 
хэхэ ажалтай, нэгэ неде
ли болзортой моридоор 
мордоо йэмди. Х аргы даа 
Хуш атын тообиин бари-

сада буужа, йайн ябаад 
ерэхын тула нэгэ хахад 
литр сагаан архи гарга- 
жа зальбараад, сааш аа 
хухюун зугаатай боложо 
хатаралдаа йэмди. Вик
тор Нимаевич Урда-Гол- 
доо аж алдаа ошоходоо, 
ерэхэдээ нохойгоо дахуу- 
лаад, 7-8 хэрмэ бууданаб 
гэжэ хоороо 1ээн.

Нэгэтэ угсэжэ ябата- 
рам модон соо уни удаан 
нохой хусажал байгаа. 
Би ехэ гайхажа, нохой 
юугээ иитэрээ хусажа 
байгаа юм гэжэ йанаад, 
тэндэ хурэжэ ошойомни 
нохой модон оодэ хараад 
хусажа байба. в о д о е

харааш алйам, Д ылгыров 
Александр хэрмээ муу 
буудажа, модоной гэшуу- 
йэндэ айаагаад, модоной 
оройдо оороо гараш оод, 
н охой гоо  хусуулжа бай
гаа 1ээн. Виктор Н имае
вич, Александрые наа- 
далжа.

Ю угээ хараба гээ- 
шэбииб, зумбараа мо
дондо гараш адаг юм ту?

гэжэ хэлээд, энеэгээ бэ- 
лэй. Александр модоной 
ороййоо:

- «Дулжи» бу хутэрэ, 
модонйоо буухым хулеэ 
алахаб шамайе, -  гэбэ. 
Залуудаа йургуулидаа 
йуража ябаха уедоо Вик
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Хурада nophon хун  ш уудэркээ айдаггуй.

тор, Александр хоёр 
бэе бэеэ «Дулжи», «Зум- 
бараа» гэжэ нэрлэдэг 
баййан юм хаш. Саа- 
ш аа юун болоо 1ээм гэжэ 
йурахада, Виктор Нимае- 
вич иигэжэ хэлээ 1ээн.

- Би алуулаа haa, му
нее ябаха 1ээн губ? Мээ- 
нэг бэшэб даа. Ш ура- 
да алуулха гэжэ хулеэжэ 
байнхаар, сааш аа хэрмэ- 
шэлээд ябаа 1ээм. Бидэ 
малш адтаа хурэжэ, хоёр 
булэг боложо хубаараад, 
хэхэ аж алаа хоёр уд эр эй 
турш ада дуургээд, саа
ш аа агнахаа мордоо 
Ьэмди. Урда голЬоо Дун- 
да голдо угсэжэ, Ьубэтэ 
орохоо шиидээ Ьэмди. 
Зуураа нэгэ ургээлгэ хэхэ 
гээд В иктор, М ихаил 
хоёрые ургээхыень ор- 
хёод, Ьуурида hyyxa Бата 
Очирович, Александр 
бидэ гурбан, Дунда го- 
лойнгоо эхиндэ номер- 
нуудта hyyraa Ьэмди. 
Нэгэдэхи номерто хур- 
дан «М осинай» винтов
ка ургэлЬэн Александр 
Ьуужа, хоёрдохи номерто 
Б ата  О чирович ангуу- 
риин «Карабин» буутай. 
Гурбадахи номерто хоёр 
сэмгэтэ «Тоз» ургэлЬэн 
би hyyraa 1ээм. Нилээд 
уни болойон хойно «М а
лик» буугай «пяс» гэхэ 
абяан холохоно дуул- 
дажа, нэгэ хэды болоод

хунэй хашхарха-Ьухирхэ 
дуулдаа 1ээн. Тиин бай- 
тар томо буугай абяан 
хоёр дахин зэдэлшоо бэ- 
лэй. Н эгэ бага хулеэжэ 
харааш алЬанай Ьуулээр 
тэдээндээ хурэжэ ерэЬэм, 
Александр 12-1эалаа буга 
унагаайан байба. Тэн- 
дээ сугларжа гал тулижэ 
байтарнай, Виктор Ни- 
маевич хурэжэ ерээ 1ээн. 
Нимаевич, М ихаил хаана 
юм? -  гэжэ асуухадамнай.

Хари, хаанаа яба- 
шайан юм. Х аш харжа 
ябатараа угыл болош оо. 
Ондоо тээшээ ябаш оол 
хаш, -  гэжэ Виктор хэ- 
лэбэ. Тэдэ гурбамнай 
бугаяа ажаллахаа улэжэ, 
намайгаа хунгэн хултэй 
моритой хун М ихаилда 
ошожо абаад ерэлши, тэ- 
рэшни газар мэдэхэгуй, 
хааш аа ябаш оо юм гэбэ. 
Би мориндоо мордожо, 
М ихаилда ошохо баа- 
тай болоо 1ээм. Ню рган 
дээрэ гараж а, хаш хара 
xauixapahaap Баруун гол 
тээш э ош ож о нэгэ буу- 
даад хулеэжэ, ш агнажа 
байтарни, М ихаилай 
хашхарха дуулдаба. Би 
6aha хашхаржа М ихаи- 
лаа асаржа, хоюулан тэ
дээндээ ерээ Ьэмди. М и
хаил Баруун голой эхеэр 
баруулажа ябаЬанаа 
эрьежэ ерээ 1ээн. Тэдээндэ 
ерэжэ ябахадаа М ихаил

намЬаа асуугаа 1ээн.
-  Энэ «шургэлжэ» гэжэ 

юугээ Виктор Нимаевич 
хэнэ гээшэб?

Ю угээ хээ юм? гэжэ 
минии асуухада. М ихаил 
иигэжэ хеерее  1ээн.

- Тэндээ галаа тулеэд, 
нэгэ час хулеэгээд ургээ- 
хэеэ гараха байгаа Ьэмди. 
Виктор Нимаевич на
майгаа «шургэлхэ» гэжэ 
харганай хухалаад, на
майгаа шабхуурдажа, 
гал дээгуур Ьуруулээд, 
нэгэ мондогор модоной 
холтойо тугсэг дээрэ 
Ьуулгаад, унатарнь буу- 
дуулаа гэжэ намда хэлээ 
1ээн.

-  Тиигэдэг юм гу? гэжэ 
М ихаил намЬаа асууба.

Би иимэ заншал 
мэдэнэгуйб. Туруушын- 
хиеэ ш амЬаа дуулажа 
байнаб гэжэ хэлээб. Бидэ 
хоёрой хурэжэ ерэхэдэ, 
тэдэ улэЬэн гурбан бу
гаяа убшэжэ дуургээд, 
гэдэЬыень модон соо 
гаргаж а хая ад, мяхаа эб- 
дэжэ байгаа 1ээн. Гэнтэ 
харан гэЬэмнай М ихаил 
бугын гэдэйэ дотор мон- 
дойсо шэрээд, ж алга руу 
доош оо орожо ябаа 1ээн. 
Виктор Н им аевич М и
хаилда хандажа:

ГэдэЬэ дотор хаана 
шэрэжэ ябанаш? гэжэ 
асуугаа 1ээн.

(Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта)
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Хуурай модон жэмэсгуй, xoohon угэ ту/гагу й.

Г Щй.__________Мушэхэн_______

«КРЫ Г НАЛШАЛ ЁОХОРТОО!»
Хундэтэ ухибууд. урдын урда сагта манай буряад арадай эгээл дуратай хатар хадаа 

ёохор юм. Хунууд гар гараа барнлсаад. хухюутэй зугаатай дуунуудые дуулалдан ха- 
тардаг.

ТУУДЭГ ТО Й РО Н ...

Туудэгэй гал -  нара- 
най Ьулдэ. Тэрэнэй элшэ 
гэрэлдэ хамаг юумэн 
шатажа Ьаладаг гэхэ. 
М анай холын убгэ эсэ- 
гэнэр удэшэндее суглар- 
жа, туудэг тойрон, ёохор 
хатардаг заншалтай

баййан. Ёохор хатарха- 
даа, хунууд эсэйэнээ мар- 
тажа, шэнэ хусэл шадал 
нэмэдэг. Эбээ тайарЬан 
зон эбтэй болодог, убшэн 
хунууд эдэгэдэг. Ёохор -  
зол жаргал бэлэглэдэг 
хатар!

Ю РТЭМ СЫ Н ИУЛДЭ ХАТАР

Ёохор -  бухы юртэмсын Ьулдэ хатар. Дэлхэй го- 
лоо тойрон эрьелдэдэг, Дэлхэйе тойроод, hapa эрьел- 
дэдэг, Нара тойрожо, одо гарагууд эрьелдэдэг.

Бухы дэлхэйн арадуудай ажамидарал, Н аранай 
ба Дэлхэйн юртэмсын ёохор мэтэ.

ЁОХОРОЙ ДУУН
Эдир жаахан ухибууд, 
Эжэл нухэд сугларая! 
Урдын ёохор хатарая. 
Урма зорит бадараая!

Ага нютаг тоонтынгоо 
Алтай туухэ мандуулая! 
Абай Гэсэр баатарай 
Алдар соло хатарая!

Ёохор, ёохор хатарая. 
Ерыт тургэн наадандаа! 
Ханил нухэд сугларжа. 
Хухин ж арган хатарая!

Тоонто нютагай энгэртэ 
Туудэг тойрон хатарая! 
Балжан хатан эжынгээ 
Баян домог туурээе!

Ёохор, ёохор хатарая. 
Ерыт тургэн наадандаа! 
Ханил нухэд сугларжа. 
Хухин ж арган хатарая!

Жэргэмэлтэй дуулая. 
Эрбээхэйтэй хатарая! 
Элинсэгээ хундэлжэ. 
Эжэл нухэд, зугаалая!

Ёохор, ёохор хатарая. 
Ерыт тургэн наадандаа! 
Ханил нухэд сугларжа. 
Хухин жарган хатарая!

Соохор унаган
собхорно. 

Сэсэгууд тойрон
хатарна.

Тарбаган талын
эшхэрнэ. 

Турэл дайда сэнгэнэ!

Ёохор, ёохор хатарая. 
Ерыт тургэн наадандаа! 
Ханил нухэд сугларжа. 
Хухин жарган хатарая!

ЁОХОР НА АДАН

Огторгойн нара
гороолжо 

Одо мушэд эрьелдэнэ! 
Ю ртэмсын ёохор

хатаржа 
ЮрьеЬэн аялгаар

хулгеенэ!

Туудэгэй тал
гороолжо, 

Таладаа нухэд
хатарнабди! 

Элинсэгэй Ьулдэтэ
ёохорто 

Эльгэлэн жарган
нааданабди!
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Х уухэнээ хадамда угэбэл, киихыень харамнадаггуй.

Инаг ганса машинамни
Тиигээд маши- 

наяа Ьооргэпь бу- 
саахын тула тэрэ 
басага Ьамга аба- 
ха баатай  болоо 
ха юмбиб! У рдань 
убдэг дээрээ унаад 
мургэжэ, айхабтар 
ехээр дурлаЬан янза 
узуулж э, хуби заяа-

-  Би Дамдин гэжэ 
нэрэгэйб. Хахад жэ- 
лэй саана Долгор- 
той гэрлэжэ, хурим 
турэмнай унгэроо юм.
Н эгэ зохидхон баса- 
гангай танипюаад, орой- 
доол гурбан удэрэй 
туршада ханилан сэн- 
гээд, гэнтын ушараар 
гэрлэхэ баатай болоо 
Пэм. Угы, хээлитэй 
болоЬон уш араар бэшэ, ха- 
рин ушоо хундэ шухала уша
раар!

Н эгэтэ ехэ ам а халамгай- 
гаар  тэрэ басагандаа унэтэй 
сэнтэй, шэнэхэн, «инаг ган- 
сахан» авто-унаагаа бэлэг- 
лэжэрхиЬэн байгааб!

Нэгэтэ углоогуур ман- 
гартай Ьэреэд, арай шамай 
ухаалдижа ойлгоходом, ай 
халаг, энэ дэлхэй дээрэ юун- 
Ьээтттье ехээр сэгнэдэг ба 
омогорходог тумэр агта жо-

роомни ондоо эзэнэй нэрэдэ 
бэш эгдэш эЬэн байгаал!

Н отариусай унэмшэл- 
гэтэй, арж ыЬан там гатай 
caaphai 1 урдаЬаамни хоро- 
тойгоор ирзайлдан, «Ьалааб- 
ша харуулжа» байгаа Ьзн.

Тюу маа, тэнэг тархи, 
Ьайрхуу зан, задагай ша- 
шаг аман, хайран мапшнаяа 
танигдаагуй шахуу эхэнэртэ 
бэлэглэжэрхибэб! Ой-ёо-ёо!

Теэд яахаб! Гэмынь урдаа, 
гэмшэлынь хойноо!

гаа ниилуулхые ду- 
радхаа Ьэм.

У нэн дээрээ хомхой хоб- 
дог сэдьхэлЬээ авто-унаа- 
гаа алдахаЬаа айгаад, бил- 
дагаш аба ха юмбиб.

Иигэжэ тэнэг ухаанай 
ш алтагаанаар алдаЬан ма- 
шинаяа «дахуултайгаар» 
Ьооргэнь бусаагааб. Теэд 
яахаб, бусааЬамни ехэ ха юм. 
Муноо «инаг гансаяа» ямар 
аргаар Ьооргэнь оорынгоо 
нэрэдэ оруулха тушаа асуу- 
дал минии удэрэй Ьанаан, 
Ьуниин зуудэн болонхой.

^  Урдахи кроссвордын харюунууд:
ХАЖУУ ТЭЭШЭЭ:

2. Далан. 4. Сурхарбаан. 8. Олбо. 9. Арго.
10. Тойодохо. 12. Бамба. 14. Орой.
15. Болор. 16. Хууха. 19. Лев. 20. Хурэг. 
23. Дуроодэ. 24. Ш оно. 25. Эшээн.
28. Зужэг. ЗО.Гэзэгэ. 32.Бухэлеэр.
33. Дун. 34. Инагни. Зб.Минжэ.
38. Одхон. 39.Анзайан. 43.Дамбаев.
46. Булжамуур. 47.Тахуунай.

\________________________________________

ДЭЭРЭ ЬЭ Э ДООШ ОО:
I. Соёмбо. 2. Домтой. 3. Н амдаков.
4. Сошохо. 5. Арза. 6. Агта. 7. Н арата.
II . П угалга. 12. Бургэд. 13.Буу.
16. Хуурсагтаа. 17. Хээд. 18. Ургэбш э.
21. Х оргодоон. 22. Торгон. 26. Ш элууйэн. 
27. Вампилов. 29. Журжэ. 31. Залин.
35. Буша. 36. М аа. 37. Няа. 40. Зол.
41. Паа. 43. Ана. 44. Бау.
 /
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