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Сэлэнгэ Захаамин хэлсээ холбоо баталба
УнгэрЬэн долоон хоногто 

манай аймагаар Сэлэнгын ай
магай тулеелэгшэд ажал алба- 
найнгаа хэрэгээр ерээд ошобо. 
Эдэ аймагаймнай худее нюта- 
гуудай ажабайдалаар, социа
льна йалбариин амжалтануу- 
даар, худее ажахын хугжэлтэ 
ямар байнаб гэжэ танилсаа.

Энэ айлшалгын урда манай 
аймагай худее нютагуудай гул- 
ваанар, йургуулинуудай захи- 
рал, сэсэрлигуудэй тулеелэгшэд 
хамта Сэлэнгын аймагаар ян
варь йарын 19-20 до ябажа, ажал 
хэрэгуудээрнь танилсайан, 
ехэ хугжэлтэнуудынь хаража 
ерэйэн байна.

Мунее Сэлэнгын аймагай 
тулеелэгшэд манай аймагай 
Харасаййаа эхилээд Дутэлуур 
хурэтэр нютагуудаар ябаад, 
Закаменск хотын предприяти- 
нуудай ажалаар танилсажа ехэ 
йонирхожо, урэ дунтэй байгаа 
гэжэ сэгнэлтэ угее.

Захааминай аймагай тулее
лэгшэд Сэлэнгын аймагаар 
ябахадаа apha элдэлгэтэй, ню
тагуудай байдалтай танилсаа, 
худеегэй мал ажахыгаар ябаа.

-  Apha шурбэйэ элдэлгын, 
aphaap эд оёлгын талаар Сэ
лэнгын аймагаархин манйаа 
холо ябаа, -  гэжэ Людмила 
Санжеева Сэлэнгын аймагаар 
ябажа ерэйэнэй удаа суглаан 
дээрэ тобшолол хэнэ 1гэн.

Типы Захааминай аймаг- 
та мунее 7380 толгой хонин

гэжэ тоологдоно. Энэ тиимэ 
ехэ бэшэ. Тоолоод узэхэдэ 
нютаг бухэндэ хубааха бо
лобол 320 хонин хуртэнэ. 
Тиимэйээ хониной apha эл- 
дэхэ, элдэйэн aphaap дэгэл, 
сээжэбшэ оёжо умдэхэ гээшэ 
хундэшэг болошоно. Гэбэшье 
манай элинсэг хулинсагайм- 
най умдэжэ ябайан хониной 
aphaap оёгдо1юн хубсайан 
дулааншье, бэеын элууртэ ехэ 
нулеетэйшье байгаа. Харин 
мунее сагта бидэ ганса хита- 
дай оёЬон хубсайа умдэнэбди.

Саашадаа манай айма
гаархин хони ехээр удхэжэ, 
ноо1юорнь, арйаарнь бэеын 
элууртэ ехэ hafiH xy6caha

оёжо умдэхэ болохо гэжэ 
йанагдана. Энэ ехэ уусхэл 
Хамба лама Дамба Аюшеев 
дэбжэнэ гээшэ.

Захааминай болон Сэлэн
гын аймаг саашадаа соёлой, 
тамирай, экономикын талаар 
хоорондоо холбоотой болохо 
гэжэ январиин гушанай удэр 
хоёр аймагуудай толгойлог- 
шонор хэлсээндэ гараа таби- 
жа, тамга даража баталбад.

Саашадаа энэ хэлсээ 
холбоониинь бэхи боложо 
хоёр аймагуудай хун зон- 
до ехэ туИатай байхань гэжэ 
йанагдана.

Б-Ж. ЛОГИНОВ, 
манай корр.
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Отгон хуугэй орьёлнууд
Монголой буряадууд ту- 

рэлхи хэлэ, соёлойнгоо тулее 
унэхеер йанаа сэдьхэлээ зобо- 
дог, элдэб арга хэмжээнуудые 
ургэлжэ эмхидхэжэ байдаг гээд 
мэдээжэ. «Алтаргана» наадан- 
шье haa, Монголдол турэйэн ха 
юм. Хэды жэлэй урда Улаан- 
Баатар хотодо Буряад шуда- 
лалгын академи болон «Амин 
тоонто» гэйэн залуушуулай 
ниитын эмхиин уусхэлээр бу
ряад хэлэнэй хугжэлтын талаар 
хуралдаанай болохо уеэр ма- 
най эндэйээ ошожо хабаадайан 
Буряад Уласай Засагай газарай 
Захиргаанай мэргэжэлтэд, Бу- 
ряадай гурэнэй ехэ йургуулиин 
эрдэмтэ багшанар, олонии- 
тын ажал ябуулагшад болон 
сэтгуулшэд нэгэн дуугаар 
Монголой буряад залуушуу
лай йубэлгэн хурса, зориг ехэ- 
тэйе адаглайанаа тэмдэглэжэ 
байгаа Inn. Тооробшо малгай- 
гаа, эрмэгтэй гуталаа, энгэртэй 
дэгэлээ умдоод, буряад дуугаа 
ханхинатар дуулалдажа ябаха- 
даа нээрээшье, зориг нэмэйэн 
мэтэ болодог -  гээд, тэдэнь ма- 
най ажаглалтада харюусаа бэ- 
лэй.

Муноо хундэтэ уншаг- 
тадайнгаа йонорто Монго
лой буряад залуушуулай эр- 
хим тулоолэгшэ, тамиршан 
Доржсурэнхорой Отгон хуутэй 
хэйэн хоорэлдоогоо дурадха- 
хамнай. Энэ хубуун Европо 
тубиин эгээл ундэр Эльбрус 
уулын орьёл оодэ буряад дэгэ
лээ абажа гараад, тэндэ гэрэл 
зурагаа буулгахайаа гадна, 2014 
оной «Алтаргана» нааданай туг 
улгэжэ намилзуулйан байдаг.

-  Оерыгее тарилсуулыш даа. 
Ямар угтайбши?

Би Хориин 11 эсэгын Ша- 
райд угтайб. Хэнтэй аймагай 
Дадал йомондо турэйэмби, абы 
эжымни муноошье тэндээ мал 
адуугаа хараад байдаг.

-  2014 ондо Эльбрус уулын 
орьёл дээрэ ундэйэнэйнгээ дэ- 
гэлээр гоёжо зурагта оройон 
ушаршни олон буряадуудай 
сэдьхэлдэ омог гуруулээ Ьэн.

Баярлаа. Нээрээшье тэ- 
рэнэй йуулээр олон хун баяр 
хургоо, буряад хубуунэйнгээ 
тулоо бахарханабди гэжэ мэ- 
дуулээ йэн. Теэд юундэ буря
ад дэгэлээ ургэлжэ, Эльбрус 
уулада абираабши гэбэл, тэрэ 
жэл «Алтаргана» ехэ наада- 
наймнай 20 жэлэй ой боложо 
байгаа. Тиимэ ушарйаань Ев- 
ропын хамагай ундэр уулын 
орьёлдо «Алтарганынгаа» 
туг намилзуулжа, буряад арад 
тумэндоо бэлэг бариха зорилю- 
той ябааб. Уулада абиржа гара- 
хын тула ехэ шадал шандаайан, 
тамир тэнхээ, тэсэбэри хэрэг- 
тэй. Хооло хунэйэнйоо эхи- 
лээд, шухала хэрэгтэй элдэб 
олон тоног тухеэрэмжэ нюр- 
гандаа ургэнэш. Еэбэшье ту- 
гаа улгэхэдоо, дэгэлээрээ бай- 
ха ёйотойб гээд, хубсайаяа 
зорюута шэрэжэ гараа йэмби. 
Тиимэйээ Эльбрусай орьёл дээ
рэ далайн нюрууйаа 5642 мет- 
рэй ундэртэ дэгэлээ умдэжэ, 
зурагаа буулгуулйан туруушын 
буряад хун болойондоо баяр- 
тайб. Еадна 2016 оной хабар 
дахин Эльбруста гараха боло- 
ходоо Алтарганын туг абажа 
гарахамни гээд, Буряад Уласай 
талайаа эмхидхэгшэдтэ хан- 
даа йэмби, харин тэрэ уусхэлни 
бутэмжэгуй байшоо.

-  Уула еедэ гаража ябахада

хулеэгдээгуй элдэб ушарнууд 
болодог лэ байха. Дахин аби- 
ралта хэхэгуйб даа гэжэ еертее 
хэлэхэ уенууд тохёолдойон гу?

Элдэб ушарнууд боло- 
жол байдаг, гэбэшье дахин 
абирхагуйб гэжэ бодоогуйл 
ябагдана. Олон хун тэнхээ та- 
мираа алдаха, гэмэлтэхэшье са- 
гууд болодог. Жэшээлхэдэ, тэрэ 
2014 ондо Эльбруста гарахадаа, 
гурбан хун ябаабди. Теэд нугоо 
хоёрни бэеын байдалйаа бо- 
лоод 5300 метртэ хуроод, аби- 
ралтаа зогсоогоо йэн. Харин би 
5642 метрэй ундэртэ 2014 оной 5 
йарын 15-най удэр амжалтатай 
гаража шадаа йэмби. Алтарга
нынгаа туг улгэхэ ехэ уургэтэй 
ябайан намда гэдэргээ сухариха 
эрхэ байгаагуй. Буряад зон хэр 
угйаа ажалша, худэлмэришэ, 
шударгы, хамагай йайхан ху- 
нууд гэжэ досоогоо шэбшэн- 
шэбшэн гараалби даа. Муноо 
яйала дуршэлтэй боложол яба- 
наб.

-  Дуршэлтэй гэхэйээ хэр 
унинэй тамирай энэ зуйлеер хэ- 
шээллэнэбши?

- 2011 онйоо Монголойн- 
гоо уулануудаар абиржа эхил- 
йэмби. Эгээл туруун Хэнтэйн 
нюруугай Ноён орьёл болохо 
Асралт хайрханда (2800 метр) 
гараа йэмби. Удаань Сутой, 
Мунхэ хайрхан, Бага богдо, 
Алтай табан богдын Малшан, 
Бургэд гээд лэ, оронойнгоо 
эгээл ундэр Хуйтэн (4374 метр) 
орьёлдо хурооб, мун Ород, Хи- 
тад гурэнуудэй ундэр-ундэр 
уулануудташье гарааб. Теэд 
уулын оройдо айахайаа гадна, 
мульйэндэ, хадада абиржа га
раха, уулаар гуйхэ гээд, элдэб 
турэлэй зуйлнууд бии. Муноо
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12 йарада мульйэндэ абирал- 
таар тэмсээн эхилхэеэ байна, 
тэрээндэ бэлдэжэ байнаб.

-  Уулын спорт Монголдо хэр 
зэргэ хугжэнги гээшэб?

67 жэлэй саана эхиеэ 
абайан, йуулэй уедэ ехэ эршэм- 
тэй хугжэжэ байна. Амаралтын 
удэрнуудтэ олон мянган хун 
уулада гаража, гуйхэнь гуйнэ, 
миин алхахань алхана. Олон 
клубууд бии болонхой. Г адна уу
лада абирха хусэлтэй хунуудшье 
олон. Би Монгол ой Ундэйэнэй 
дээдэ йургуулиин аяншалга уда- 
ридалгын йургуули дуургэжэ 
гарайанай йуулээр аяншалгын 
компанида ажалланаб. Мон- 
голойнгоо ундэр уулануудаар 
Америка, Англи, Итали, Фин-

лянди, Ород, Германн, Син
гапур, Япони, Солонгос гэхэ 
мэтын хари гурэнуудйээ ерэйэн 
зониие дахуулаад, абиралта хэ- 
нэб. Алтай табан богдын дэргэ- 
дэ зуйадагби.

-  Уулын спортын хамагай 
йайхан зуйлынь юун бэ?

Спорт бухэнэй хамагай 
йайханиинь, тамиршан бухэнэй 
хусэлынь гэхэдэ, тэрээгээрээ 
эгээл дээдэ хэмжээндэ хурэжэ, 
туруулжэ гарахань. Жэшээнь 
уулынгаа орьёлдо амжалтатай 
хурэхэдоо, дзюдо, сулоотэ ба- 
рилдаашадай Олимпиин абарга 
болойонтой адли гэжэ бодохоор.

-  Эльбрус дээрэ умдэйэн 
унеехи сэнхир дэгэлшни хаа- 
наб? Музейдэ бэлэглэхээр унэ-

тэй эд ха юм.
- Тэрэ дэгэлээ абадаа бэ- 

лэглээ йэмби. Найр нааданда, 
томо баярта тэрээгээрни гоёдог 
лэ даа.

-  Эю ехэ ажалайигаа хажуу- 
гаар саг гаргажа, маний асуудал- 
нуудта харюусажа угэйэндэшни 
баярлаа. Саашанхи ажал амида- 
ралдашни амжалта хусэеэ.

-  Намайе сурбалжалжа, бу- 
ряад зонтоймни холбожо угэйэн 
Танда баярлаа. Мун нютагайн- 
гаа зондо, турэжэ ундылгэйэн 
аба эжыдээ, энэ спортоор хэ- 
шээллэжэ арга боломжо олго- 
жо байгаа бухы ойро дутынгоо 
хунуудтэ баярлажа ябадагаа 
дамжуулая. Баярлаа!

Даша-Доржо БОЛОТОВ

Сэбэр ород аад. Сэдьхэлээрээ -  буряад
Банхан Кирилл Алексан

дрович Куликов гэжэ ехэ йонин 
хунгэй танилсааб. Тэрэ турэхэйее 
Москвада ажайуудаг аад, буряад 
хэлэ мэдэдэг болон буддын ша- 
жанай йургаалнуудые барим- 
талдаг байхайаа гадна монгол 
туургата арадуудай туухэ, соёл, 
хэлэ, ёйо заншалнуудые шэнжэл- 
дэг юм. h онирхопойнь гэхэдэ, 
энэ хумнай дээдэ Ьургуулигуй 
эрдэмтэн болоно. ДуургэЬэн юу- 
мэниинь гансал дунда Ьургуули. 
«Москвада бэшэ, эндэл ажуйууха 
байгааб», -  гэжэ хэлэйэниинь 
байал жэггэй. Танай анхаралда 
манай хеерэлдеен.

-  Кирилл Александрович, 
юундэ хэзээ энэ йонирхолтнай 
турее гээшэб?

- Убгэн абамни Убэр Бай- 
галай хизаарай Бал ей хотойоо 
гарбалтай. Элинсэг эсэгэмни 
- ород хасаг. Зугоор элинсэг 
эжымни хамниган. Гэбэшье 
энээн тухай мэдэхэйээ холо 
урид, йургуулиин уедэ кара- 
тэгээр бэеэ йорижо эхилхэдээ,

буддын шажанаар йонирходог 
болойон хум. Удаань угтам- 
най буряадууд байжа магадгуй 
гэжэ бодоод: убгэн эсэгэмни 
ойрохон ажайуугаа ха юм даа. 
Тиигэйээр байтараа буряадууд 
буддын шажантай гэжэ мэдэхэ- 
дээ, туухэ, соёлыень шэнжэлжэ 
эхилээб. Пуулдэ йонирхолни 
бури ургэдхэгдэжэ буддын 
шажантай бусад арадуудай - 
хальмаг, тува ба монгол зоной 
туухэ, соёл, хэлэ узэжэ захалааб. 
Тиигэжэ 25 жэлэй туршада хи- 
рэ-хирэ болоод лэ Монгол оро- 
ноор, Буряад, Тыва, Хальмаг 
уласуудаар аяншална гээшэб.

-  Буряад хэлэ хаана шуда- 
лаабта?

Москвада, буряад хэ- 
лэнэй хэшээлнуудтэ ябааб. 
Дуугардаг буряад алфавит 
хуухэлдэйнуудые зохёойон 
Оюна Александровна Забано- 
ва, туруушымни багшанарай 
нэгэн, Агын буряад хэлэнэй 
багшанарта заалгааб, мун баг- 
тттатттье бэшэ йаа, турэл хэлэеэ

йайн мэдэхэ нухэдни туйалаа. 
Пуулэй Москвада Хальмаг 
Уласай тулоолэлгэтэ эмхидэ 
хуушан хальмаг бэшэг, халь
маг хэлэ, хуушан монгол бэшэг 
шудалнаб. Тэндэ оорын клуб- 
тайбди. Тува, Алтай, Монгол, 
Буряад яйатан сугларжа, оор 
оорынгоо соёлтой танил- 
суулдагбди, бэе бэеынгээ хэлэ 
узэнэбди.

-  Та хаана худэлдэгбта?
Муноо эмэй складта 

худэлнэб, саарйа гуурйан дээ
рэ. Мэргэжэлтэй йургуули 
хээгуй хадаа бухы найаараа эн- 
дэ-тэндэ ажаллааб: грузчик, ин
кассатор, йоригшо...

-  Хамниган элинсэг эжы ту- 
хайгаа юу мэдэхэбта?

- Нэгэшье мэдээн байхагуй. 
Убгэн эсэгэмни юушье 
хэлэдэггуй йэн. Найа ба- 
рахадань, аяар 20 жэлээр 
турэлнуудтэймни харилсаа хол- 
боон тайалдашайан байгаа.

Цырегма САМПИЛОВА
( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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НИКОЛАЙШАБАЕВ

АЯАРХАН АНААДАА НЮТАГЖААД...
( Ургэпжэп).

Зублэлтэ засагай тогто- 
йонйоо хойшо мунее хурэтэр 
хунэй ажабайдалда хэды олон 
хубилалтанууд болоо гээшэб? 
Унгэрйэн энэ уйлэ хэрэгуудые 
мунее, илангаяа хамаг туухэеэ 
эли баййан соонь, хэлсэхэ 
болойон энэ уедэ, хун бухэн 
тон йайн мэдэхэ болонхой. 
1930-д ахи онуудаар болойон 
иимэ нэгэ уйлэ хэрэг тушаа 
хеерэхэ гэжэ шиидэбэбди. Га- 
зар дэлхэйн уреейэн захада, 
Захааминай бар тайгын олон 
тумэн жалгануудай нэгэн соо, 
Сагаан-Морин гэжэ бишыхан 
тосхондо, хамтын ажал эм- 
хидхэлгэ эгээл тулэгтее. Тэрэ 
уедэ колхозой туруулэгшээр 
нютагай Даша Цыбенович 
Нагмитов худэлдэг баййан 
юм ха. Даша Цыбенович 4-5 
жэлнуудэй туршада колхо
зой туруулэгшээр ажаллаад, 
удаань нютагтаа, алаабхиин 
бии болоходо, тэндэ наймаа- 
лагшаар ажаллажа эхилйэн 
байгаа. Энэ хун тушаа манай 
мунее мэдэхэ юумэ энэл тэды- 
хэн. 1937 оной декабрь йара 
соо нютагйаан абаашагдаад, 
бусажа ерээгуй.

Даша Цыбенович Нагми
тов иигээд лэ 36-тай шиираг 
хайадаа нютаг нугайаан, нухэд 
зонйоон тайаржа, найматай- 
хан, ушее тиихэдэ мансытай 
хоёр басагатай найанайнь 
нухэр Сэбэг Дылгыровна Наг- 
митова нухэрэйнгее юунэй 
тулее, хэды болзороор ошойые 
мэдэхэ юумэгуй улэйэн бай
гаа.

Сэбэг Нагмитова еврее 
Сагаан-Морин тосхонйоо 
дээшээ 20 модо газарта, Бэл-

шэр гэжэ йууринда 1902 ондо 
турэйэн юм. 1938 он болотор 
Сагаан-Мориндоо ажайуугаа. 
Булын ухибууд соо дурбэн 
хубууд, хоёр басагад йэн. 
Турэлхид тухайгаа балай 
юумэ хвврэдэггуй байгаа, 
ухибууд соогоо эгээл одхо- 
ниинь баййан юм. Аханарынь 
ангуушад, хэрмэнэй мяхан 
дээрэ ундыйэнее йанадаг. 
1917 ондо ушеел бага байгаа. 
Ой соогуур улаантанйаашье, 
сагаантанйаашье малаа
нюужа ябадаг байгаабди 
гэжэ хеерэдэг юм йэн. Эдэ 
ойлгогдоогуй улаантан, са- 
гаантан гээшэдынь хуршэ 
Тунхэнйвв наашаа орожо 
ерэдэг баййан юм ха. Бухы 
аханарынь дайнай газарта 
хосорйон юм, гэбэшье олон 
тоото турэлэйхидынь Захаа- 
минда ажайуудаг.

Сэбээнэй Хабтагайн Даша 
ехэл тэнигэлэн сэдьхэлтэй 
томоотой хун юм йэн гэдэг. 
Нэгэ уе дасанда хубараг бо- 
лоод ябаа, узэг бэшэг мэдэхэ, 
оёхо, ура, дарха хэхэ, барил- 
гаша, 1930-дахи онуудай эхеэр 
тэрэ алаабхиин наймаалагша 
баййанйаа боложо баян, ша- 
далтайшуулай тоодо оройон 
байгаа ха гэжэ йанагдадаг.

Хугшэн тэрэ уедее бухэриг 
бэетэй, йонор, хуушан монго- 
лоор уншажа, бэшэжэ йура- 
йан, латааршье ойлгохо бо- 
лоод баййан, байн сагаан 
толгойн ород болошоходо, 
тэрэниие дахаад йуража бай- 
ха забгуй болоод байба: гэр 
ажахынь, булэ, хуугэдынь... 
5 хуугэдтэй баййан юм, тэ- 
дээн соойоонь эгээ ехэ эгээ 
бага хоёр басагадынь лэ ами

ды мэндэ ундыйэн байгаа. 
Нухэрыень дасанда хубараг 
баййыень йанажа, хорюултай 
аралжаа ябуулна, юрэдввл ню- 
дарган (хулааг) гэжэ гэмнээд, 
ябуулба ха юм. Красноярскын 
хизаарта гэжэ дуулдайан аад, 
йуулдэнь юм гу, али хэзээ юм, 
Магадан ошойон байба ха, 
тиишээ хосорйон тухайнь хо- 
жомоо мэдээжэ болойон юм.

Сагаан-Мориндо, Монго- 
лой хилэ дутэ, сулэгдэжэ 
ошойон хунэй булэ байжа 
болохогуй. 10 хоногой тур
шада нютагйаан гарагты 
гуулэжэ, энэ булын гашуудал 
дээрэ хулеэгдээгуй, бури ехэ 
зоболон бууба.

Баргажан, Ярууна, Хори
энэ гурбан аймагуудай 

нэгыень шэлэхэ захиралта 
угтэйэн байгаа. Гушаадхан 
найандаа нютагйаан гаража 
узеегуй Сэбэгтэ Баргажан, 
Ярууна, Хори -  алиниинынье 
вврэгуй холо йанагдаа, илан
гаяа моринйоо ондоо унаагуй 
тэрэ уедэ. Тиибэшье Хори 
гээшэ одоо буряад нютаг 
юм гэжэ дуулайан энэ эхэнэр 
Хори хурэхэ гэжэ шиидэбэ.

Хоёр унеэгээ худалдажа юм 
гу, али андалдажа хоёр морин 
болгоод, Захааминай аймагай 
тэрэ уеын туб баййан Сахир 
тосхондо хоёр басагадаа шэ- 
рээд, ахадаа хургуулбэ. Энэнь 
1938 оной октябрь йарын 18 
б эл эй.

Захааминйаа Улаан-Удэ 
орожо ябайан ашаанай ма- 
шинада, жолоошондонь 
80 тухэриг тулэжэ йуугаад, 
Ивалга ерэжэ, тэндэхи зо- 
шодой буудаг газарта 3 хо- 
ноод, ороойо шэрэйэн хамбы-
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да йуулсажа, Удинск хурэбэ. 
Удинскйээнь нэгэ полутор
ка дайралдажа, 40 тухэриг 
тулоод, Хориин зуун-урда 
нэгэ хонхорто хурэжэ бууба...

Тиигэжэ Хори хурэжэ 
бууйан хугшэн хожомоо, бур- 
хандаа харитараа, энээхэн 
уеынгоо удэр бухэниие тон 
элеэр йанажа ябаа бшуу даа. 
Убгэнииень тушаайанай хой- 
то удэр ревизор-шалгагша 
орожо ерээд, урн ехэтэй бо- 
лоод байнат гэжэ дуулгаба. 
Энээхэн худалыень бэеэ шан- 
гаар барижа тогтоожо абаад 
лэ, яажашье йаань «бусаахаб» 
гэжэ шиидэнэ. Худоогэй айл 
хадаа малтай байгаа, тэдэ- 
нэйнгээ хэдэн толгой гарга- 
жа, Сахирай сельпо абааша- 
жа тушаана. Мориной мяха 
тушааха гэхэдэнь бруцеллёз 
дэлгэрэнги гээд абаагуй, эбэр- 
тэ мал тушаайан байгаа. Сэ- 
бэг хугшэн ехэ хатуу, эрид 
шиидэнги зантай, сэбэр сэгсэ, 
бухы юумэеэ яла сала байлга- 
даг гуримтай хун баййан юм. 
Шалань сайбар шара боло- 
тороо элйээр шударжа угаал- 
гаатай байха, атаархайан за- 
риман: «Энэш шаладаа тойо 
турхинэ» гэдэг юм йэн гээ...

Зай, тиигээд лэ, мансытай 
нэгыень тэбэреэд, найматай 
нугоодыень хутэлоод Хориин 
зуун хотогор соо ерэжэ бууба 
ха юм даа. Хори хурэтэр зам- 
даа олон тосхон йууринуудаар 
амаралтада тогтодог бай
гаа, тиихэдэнь урн бэеэр 
ядалдайан нютагай хунууд эдэ 
багануудаа (илангаяа мансы- 
тайень) угыт гэжэ дурадха- 
даг байба. Гурбан хуугэдээ 
алдайаар унишье болоогуй 
ябайан шамбай шиираг эхэнэр 
тайа арсажа, ухибуудээ зааха- 
шье ядалдангуй шэрэйэн зан- 
даа, хоёр басагадаа ото бэедээ 
абажа ябайаар, энэ хурэжэ

ерээ ха юм.
Хайшаа ошохоб? Хайшаа- 

тттье ошохоёо гайхашоод баййан 
хоёр бишыхан хуугэдтэй Сэ- 
бэгэй хажууда Хори тосхоной 
зуун урда зугэй нэгэ айлай шэ- 
мээшэг эхэнэр ерэжэ, манайда 
ошожо хоногты гэжэ уриба 
юм ха.

«Тэрэмни Косыгинай эжы 
байгаа», -  гэжэ Сэбэг хугшэн, 
нэгэтэ уулзахадаа, уяран дур- 
даа бэлэй. Тиигэжэ аяар холын 
Захааминай тайгайаа гарайан 
энэ эхэнэр хоёрдохи нютагаа 
олобо гээшэ. Ямаршье йоним 
даа хунэй ажабайдал. Удэр 
бури ушаржа, хоорэлдэжэ, 
бишыханааршье йаа, олойон 
баяраа хубаалдажа ябайаар 
байтараа, огтолон хулеэгээгуй 
талайаашни харата муухай со- 
хилто хэхэ... Тиийээ тиитэрээ 
нэгэ бишыхан горхоной уйа 
эдижэ, бэе бэеынгээ нюдэн 
дээрэ суг ундыйэн нютаг зон 
аад...

Огтолон хулеэгээгуй газар- 
йаашни туйа ерэхэ...

Хориин захада хонхор 
соо хоёр бишыхан хуугэдтэй 
ерэжэ буушоод, хайшаашье 
ошохоо мэдээгуй энэ эхэнэр- 
тэ хэн эгээл туруулэн гараа 
йарбайгааб? Нютаг нугаяа 
урилжа уншэрйэн эдэ гурбан- 
да шэмээшэг эхэнэр хайра 
туйаяа дурадхаа...

Баяр жаргалаа, гашуудал 
зоболонгоо тэгшэ хубаалда
жа, ямаршье яйанай зон Бу- 
ряадаймнай дэбисхэр дээрэ 
муноо хурэтэр ажайуугаа; 
муноошье нютагаймнай ара- 
дуудай хани барисаан, най- 
рамдал бата бэхи зандаа, эндэ 
тэндэ хоёр нэгэн этэгээдуудэй 
хэдышье оролдоо йаань, 
хумэрихэгуй. Найдамтай. Ии- 
мэл байха ёйотой ха юм.

Пайхан сэдьхэлтэй шэмээ
шэг эхэнэрэйдээ 5 хоноод,

Сэбэг Дылгыровна Хориин 
ойн ажахыда тулеэ тайрахаар 
ажалда оробо. Хойто жэлынь, 
хабарай, дулаан сагай, ерэ- 
тэр тулеэ тайраад, тэрэ уеын 
заготскодто малшан боложо 
ажалда ороо, тэндэнь байра 
угтэжэ, Сэбэг Дылгыровна 
хонгор баян Хориин дайдын 
олон тумэн айлнуудай нэгэн 
боложо тубхиноод, эгээл баян 
унэр булэнуудэй тоодо орожо, 
90 гаратараа йуугаал даа.

Тэрэ уедэ Хориин аймагта 
ажалша гарнууд ехэл хэрэг- 
тэй баййан. Худоодэ худэр 
шамбай ундыйэн хун хадаа 
ямаршье ажалда гарахаар 
бэлэн баййаниинь эли бай- 
жа, тэрэниие Анаа дасанйаа 
холо бэшэ байражайан модо 
уйлэдбэрилгэдэ эльгээнэ. Тэн- 
дээ байхадань Эсэгын ехэ дайн 
эхилээ. Тэндэнь йуроотэй 
гоё дасан баййан аад, Сэ
бэг хугшэнэй нюдэн дээрэ 
1939 ондо йандаргаагдажа 
захалйан юм. Иимэ юумэ ха- 
ража ябайан эхэнэр дотороо 
эбсэхэгуй байбашье, шэнэ 
хусэнэй урдайаа юу хэхэ, яа- 
хабши? Дасанай зоориин хэ
дэн тээшээ тараагдажа бай- 
хада, гансаханшье юумэндэнь 
гар хурэхэгуйб гэжэ оортоо 
тангариглайан юм.

Сэбэг хугшэнэй худэлоогуй 
газарынь, хээгуй ажалынь 
гэжэ угы юм. Оороо хара 
багайаа ажалша бухэриг, ха- 
ТУУ журамда ундыйэн хун 
ямарханшье ажалда ядаралгуй 
худэлжэ, хоёр басагадаа хун 
болгожо табийан байна. Эндэ 
ерэйээр 15 жэл унгэргоод бай
хадань 1953 ондо тэрээндэ 
тоонто нютагаа эрьежэ ерэхэ 
эрхэ олгогдоо бэлэй, туруун 
ошоходоо бага Катя басага- 
яа абажа ошоо, хожомынь 
хоёр жэлдэ нэгэ удаа ошохо,

( Ургэлжэлэлынъ 6-7-дохи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
ошоходоо зээнэрэйнгээ хэн 
нэгые заатагуй абаашажа, 
элинсэгэйнь нютаг узуулдэг 
заншалтай болоо бэлэй. Ню- 
тагаа ошоходоо бухэли hapa 
айлшалхаар ошодог баййан 
юм. Аха дуунэртээ бэлэг сэлэг 
шэрэжэ ошохо, оороо, зээнэр 
хуугэдынь бэлэг-сэлэгтэйнууд 
бусажа ерэхэ -  заншал тии- 
мэ байгаа. Анаа хугшэнэй 
зээнэрэй тоонто болоо, айма- 
гай туб Хори тосхондо бай- 
шантай болоодшье байхадаа 
хуугэдынь амаралта болохо
до тиишээл, Анаагаал, ошо- 
хоёо тэгуулжэ байха. Сэбэг 
хугшэн тэндээ 34 жэлнууд соо 
ажайуугаад, бултан соойоон 
эгээл йуулдэ, 1973 ондо, Хори- 
ёо нуужэ ерэйэн байдаг. «Тэрэ 
гэйээр аяар 43 жэлнууд ходо- 
рон ошоо гээшэл, тэндэйээ

иишэ тиишээ нуулгэн я Нал а 
болойон, гэрнуудшье задалаг- 
дан зоогдэйэн, харин гансахан 
манай гэр лэ йуурияа урилба- 
шье, муноо болотор тэндээ, 
эрэ болойон энээхэн гулам- 
тамнай баййан зандаа гэжэ 
харахада яайаншье гоё гээшэб 
даа», -  гэжэ хугшэнэй олон 
тоото зээнэр айхабтар баяр- 
тай байдагууд.

Найматайхан дахажа 
ерэйэн Ханда-Жаб муноо 
найанайнгаа амаралтада, 
нухэрынь Барадий Базаро- 
вич Балбаров. 3 хубууд, нэгэ 
басагатай, тэдэнь бухыдоо 
гэр булэнуудээрээ 23 хунууд 
болонхой. Ухибуудынь -  ехэ 
хубуун Дэлгэр, Дэмбрэл, Яна, 
Дэлэг.

Мансытай ерэйэн Катя мун 
лэ найанайнгаа амаралтада. 
Доржо Дондокович нухэртэеэ

5 басагатай. Ухибуудынь 
Наталья, Надежда, Зинаи
да, Туяна, Аюна. Олон тоото 
хурьгэд, зээнэртэйгээ 16 хун 
тоологдоно.

Тиигэжэ хоёрдохи нютагаа 
Хориин дайдада оложо, унэр 
баян булын туруу Сэбэг Дыл- 
гыровна хоёр хурьгэдэйнгоо, 
зээнэрэйнгээ харалтаар, айл 
зонойнгоо буянгаар гушана- 
раа энхэржэ, ундэр найатай, 
ж аргалай заха узэжэ мор- 
доол даа. Бурханай урда, 
нютаг зон, нухэдэйнгоо урда 
зэмэгуй хун хэзээдэшье жарга- 
лаа эдлэхэ хубитай байха. Сэ
бэг хугшэнэй эрмэлзэл, зориг, 
ябайан ябадал, хэйэн ажал 
дэлгэр йайхан сэдьхэлтэй ури 
бэедэнь, зээнэртэнь, айл зон- 
донь йайхан йургаал боложо 
мунхэроо.

«УРГУУЛ h АН СЭСЭГЫНЬ УНГЭТЭН 
ЬАЛБАРЬАЙ...»

(Худее ажахын хутэлбэри- 
лэгшэ П.С. Очировай турэйеер 
80 жэлэй ойдо)

СССР гурэнэй хугжэхэ, 
йалбарха хэрэгтэ хубитаяа 
оруулйан хунуудэй хуби за- 
яан муноо сагта хэндэшье 
хэрэггуй, мартагдаад бай- 
на. Муноо маанарые той- 
роод боложо баййан уйлэ 
хэрэгуудые хаража, шагнажа 
ябахада, тэрэ уе оройдоошье 
байгаагуй юм шэнги. Теэд 
муноодэрэй зоориин эзэд, «Би 
гээшэб!» гэжэ йархайгаашад, 
хаанайаа тэрэ зоориеэ олойон 
болоноб? Оойэдоо байгуулаа 
бэшэ ха юм. Тэдээндэ иимэ 
зоори байгуулха ухааншье, 
шадалшье угы, аха уеынгоо 
бии болгойон ажабайдалые 
этэржэ, дэбйэжэ, шоройтой

худхажа хаяад, зоорииень 
эзэмдэжэ, тэрээн дээрээл 
йархаййан доторой голгуй 
амитад гээшэ ха юм даа. Хэн 
арсахаб? Туухэдэ мартагдажа 
баййан хунуудэй сэбэр са- 
гаан нэрэнуудые ургэжэ, арад 
тумэндэ харуулжа байха одоо 
маанарайл нангин уялга юм 
бэзэ, маанарйааш хойшодоо, 
хай даа, хэншье энээн тухай 
дурдаха, дурсахаб даа...

Тиимэ хунуудэй нэгэн, бэр- 
хэ мэргэн хутэлбэрилэгшэ, 
коммунист Пётр Санжиевич 
Очировой нэрэ даб дээрээ ай- 
маг нютагтаа мартагдаагуй, 
олон ухибуудыньшье гамтай 
сахижа ябана, оороо нэгэ уе 
суг ажаллайан, мэдэхэ хадаа, 
энэ хун тухай бэшэхэ бодол- 
той гуурйа бариба гээшэб.

Ушар юуб гэхэдэ, Пётр Сан
жиевич мэндэ ябаа йаа, муноо 
хабартаа тухэреэн наянай 
дабаан дээрэ тэбхыжэ йууха 
байгаа ха юм. Сагайшье яба- 
ха гээшэ гайхалтай хурдан, 
мордойооршье хори гаран 
жэл болошобол даа...

Захааминай аймагай
Улэгшэн нютаг тоонтотой 
энэ хунэй уг удамые хал- 
та мушхэжэ узэбэл, гайхал
тай йонин байна. Аяар хаа- 
на баййан Чингис богдын 
сэргэйээ сэхэ наашалйан зам 
Улэгшэн хурэжэ тогтобо ха. 
Чингисэй табан хубуудэй 
гурбадахи хубуун Буха Ха- 
тачи гэдэг хатаган угайхи- 
дай эхин болоно, XVII зуун 
жэлдэ энэ угай Олзотой гэ
дэг Монголйоо Зэдэ орожо,
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Ушеетэй багаар йуурижайан 
юм байна. Олзотойн гуша 
хубуун Байсагал (Ошор) 
тэндэйээн баруулжа, ород- 
хитад хилэ хараха албанда 
орожо, Улэгшэнйоо холо бэ- 
шэхэнэ, зуулжээ байдаг Хай- 
сагарта йуурижажа, тэндэйээл 
Улэгшэнэй Очировтанай обог 
тарайан гэжэ эрдэмтэдэй ба- 
римтанууд олдойон байдаг.

Монголйоо гарбалтай 
Поййо угайхид гарбалаймнай 
эхин гэжэ тоолодог улэгшэн 
шоноёо хундэлжэ, энэ нюта- 
гаа Улэгшэн гээд нэрлэйэн 
байжа болоо гэгдэдэг. Эндэйээ 
республика дотороо, алад 
саагууршье, мэдээжэ зон ню- 
тагай омогорхол боложо олоо- 
роо гарайан байдаг. Уран зо- 
хёолшо Галина Базаржапова, 
мэдээжэ тамиршад Г. Шагдур- 
жапов, В. Цыренов, Ш. Хаза- 
гаев, В. Цыремпилов, Г. Эр- 
дынеева, соёлой мэргэжэлтэн 
М. Хубриков болон бусад, 
олон даа, соёлдо, гэгээрэлдэ, 
эмнэлгын йалбарида, худее 
ажахыда болон арадай ажа- 
хын бусад йалбаринуудта га- 
бьяа харуулйан зон. Тэдэнэй 
тоодо бухы найаараа ажахын 
хутэлбэрилэгшэ ябайан Пётр 
Санжиевич Очиров.

Арад зоной дунда «бэ- 
лигтэй хун» гэйэн ойлгосо 
байдаг. Бэлигтэй хунуудээ 
альган дээрээ ургоод ябаха 
йэшхэлтэй арад ха юмбибди 
даа, теэд бэлигтэй хунууднай 
оорынгоо ээлжээндэ арадаа 
ургэжэ ябаха нангин уялга- 
тай, гансал энэ уялга ехэнхи 
ушартаа мартагдахаа йанадаг 
янзатай агша. Тиимэ онсо 
бэлигтэнэй нэгэн Пётр Сан
жиевич турэл арадтаа уритэй 
хум гэжэ нэгэшье удэр мар- 
гажа байгаагуй, унэн сэхээр 
турэлхиин бэлиг, олойон эр- 
дэм хоёроо элсуулэн, турэл

тоонтоёо хугжоохэ хэрэгтэ 30- 
рюулаа.

Тэрээнтэй суг нэгэ уедэ За- 
хааминда ажаллажа баййан, 
оороо гарбалаараа Дээдэ-То- 
риин Зана Галсанович Ту- 
муров энэ дээрэ хэлэгдэйэн 
угэнуудые тон дуратайгаар 
дэмжэн, дурсалгануудаараа 
хубаалдаба.

Тиихэдээ: «Пётр Санжие
вич Дара Аюшеевнатайгаа суг 
агроном мэргэжэлтэй боложо 
ерэйэн, бухы найаараа худое 
ажалдаа ябажа гарайан хоёр 
лэ даа. Петиин эжынь Баруун- 
Шабартын (Хамни), эжыгээ- 
рээ дамжаад турэлэйшье юм 
хабди гэжэ ойлгодог йэмди. 
Тиигээдшье гэр булоороо 
йайн харилсаатай йэмди. 
Юунэйшье нюуса байхаб 
даа, баййан юумэеэ сэхыень, 
баййан соонь хэлэхэ болоо 
йаа, Петиимни абань, Сан- 
жа Туманович, хатуу убгэн 
бэлэй. Гурбуулан удэшэнйоо 
йуугаад архияа уухадаа, Петя 
бидэ хоёроо йогтоожо муха- 
рюулаад, гансаараа йуужа 
йууха, углоонэй зургаан сагта 
йэрийэн шэнги боложо ню- 
дэеэ нээхэдэмни, убгэн хул 
нюсэгоор газаа гараад оро
жо ерэбэ. Тиихэдэ убэл гээшэ 
эгээл тулэгтоо байгаа бэлэй. 
Нюдэеэ нээйэн намайе хараад, 
хоорхы даа, та хоёр, юухэниие 
уугаад,.. ай даа,.. гэбэ. Дара 
Аюшеевнамнай хори буряад, 
Тээгдын юм. Пётр Санжие- 
вичай колхоздоо хэдэн жэл 
туруулэгшээр, удаань, совхоз 
болоод байхада, совхозой 
директорэй тушаал эзэлжэ 
худэлйоор байтарнь, аймагай 
дарганар тэрэниие Закаменск 
хотодо аймагай худое ажахын 
продукцинуудые худалдан 
абадаг ба тэдэнэй шанарай 
тулоо харюусадаг инспекциин 
даргын тушаал дурадхажа,

тэндээ гурбан жэл тухайтай 
худэлжэ гараа. Би орондонь 
тэрэнэй даажа баййан Харсаа- 
гай совхоздо директор боло
жо томилогдооб...», -  гэжэ 
Зана Галсанович хоорэбэ...

1974 оной августын йуул- 
шын удэрнуудэй нэгэн бэлэй. 
Би Шэтэ хотын советскэ-пар- 
тийна йургуули дуургэжэ 
ерээд, амаралтамниш дуурэбэ 
ха. Партиин Захааминай рай- 
комой Нэгэдэхи секретарь 
Н.Б. Михеевтэ 5 сагта оро- 
хо гэйэн дуудалга абайан 
хун, туйалагшынь тайалгада 
ерэжэ оробоб. Гурбан хун 
хоорэлдэжэ йуунад. Тэдэ гур- 
банай хоёрынь, юугээрээ- 
шье юм, тон адлиханууд хоёр 
байна гэжэ намда харагдаа 
бэлэй: ундэр, набтарыньшье 
адлинууд, ургэн, нариниинь- 
шье адлинууд, хоюулаа эл- 
бэг тухэреэн шарайтайнууд, 
гурбадахинь тэдэ хоёрйоо 
халта ундэршэг хун. Пууйаар 
йуутарнай аймгуйсэдкомой 
дарга К.М. Шурыгин оро
жо, маанарта мэндэ хэлэхэ 
хоорондоо минии тар баряад 
(нугоодэ гурбанаймни гарнуу- 
дые удэрэй туршада барижа 
урдийэн байгаа юм бэзэ), сэхэ 
ябажа Николай Батовичай ка
бинет руу орошобо. Тэрэ до- 
роо туйалагшын арада хонхо 
абяа гаража, гуйжэ бодоод 
уудэ нээхэдэнь, саанайаань 
маанарые оруула гэхэнь дуул- 
даба. Орожо ябалгандаа «Бул- 
тадаа нэгэ асуудалаар юм хаб
ди» -  гэжэ бодожо урдибэб. 
Зуб лэ даа, нэгэл асуудалаар 
баййан байгаабди. Хоёр ехэ 
дарга бидэ дурбэниие танил- 
суулба.

«Сагаан морин» гэжэ 
номйоо абтаба

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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« Уран-Душэ» нэгэдэлэй 50 жэлэй ойдо

Нэгэдэлэй эхи табилсагшадай нэгэн
Бадма Шойдокович Шойдоков 1921 ондо Захааминай аймагай Далахай нютагай Мульйэтэ гэжэ га- 

зарта малша айлда турэйэн намтартай. 1930 ондо Утаата-Далахайн эхин йургуулида орожо, йуулдэнь 
Санагын долоон жэлэй йургуули дуургэйэн байна. 1937 ондо Хяагтын багшанарай училшци ороод, 
тэрэнээ 1940 ондо дуургээ Нэп. Удаань Утаата-Далахайн, Шара-Азаргын эхнн шатын йургуулинуудта 
багшаар худэлоо. 1942 ондо Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда мордоо бэлэй. Калининска фронтын 
буридэлдэ оролсожо Старая Русса, Великие Луки, Новосокольники, Пустошка хотонуудые дайсадйаа 
сулоолэлсоо. Шархатажа нэгэ хэды соо аргалуулаад, саашадаа Латви, Польшын Гдыня хотонуудые 
сулоолэлсоод, тэндээ Илалтын удэрые угтаа Нэп. 1946 ондо нютагаа бусажа ерээ. 1947 onhoo 1990 он 
болотор Санагын йургуулида буряад хэлэнэй багшаар, йуралсалай тайагые даагшаар амжалтатай 
ажаллаа. Бадма Шойдоковичай зохёохы ажалай намтар табяад онуудйаа эхитэй. 1947 onhoo Михаил 
Пришвинай «Лисичкин хлеб», А. Голубевагай «Уржумай хубуун» гэйэп зохёолнуудые буряад хэлэн 
дээрэ оршуулЬап байна. «Урогуудай йуулдэ» (1956 он), «Эсэгын туИалагша» (1959 он), гэйэп ухибуудтэ 
зорюулагдайап рассказуудай хоёр согсолбори, «Зэдэ голой йэбшээп» гэйэп туужа 1968 ондо «Байгал» 
сэтгуулдэ хэблуулээ. Алдар солын орденуудай дуурэн кавалер Бато Дамчеев тухай «Дархан соло» гэжэ 
повесть(1971), «Хилын харуулшан» (1987 он) гэжэ нэрэтэй номуудые гаргуулйан байна. «Гургал мэр- 
гэн» (1992 он), «Санага -тоонто нютагнай» (1993 он), дайнай жэлнууд тухай «Ухэл ба амидарал» гэжэ 
роман-трилогиин нэгэдэхи хуби «Дайсанай ара талада» (1995 он) гэжэ нэрэтэйгээр хэблэгдээ.

Бадма Шойдокович Шойдоков бухы паЬаяа залуу уетэниие хумуужуулхэ ажалда зорюулаа. Олон 
шабинарынь мэдээжэ уран зохёолшод боложо тодороо: Мэлс Самбуев, Владимир Данжалов, Влади
мир Гомбоев, Фёдор Цыденжапов, Николай Шабаев гэгшэд болоно. Бадма Шойдокович Шойдоков 
манай нэгэдэлэй эхи hyypii табилсагшадай нэгэн юм. 1991 onhoo России Уран зохёолшодой холбоо- 
ной гэшуун.

МАРТАГДАШАГУЙ АЛДАР 
СОЛО

Захааминай аймагай Санага 
нютагай хубуун Бата Микиш- 
кеевич Дамчеев Эсэгэ ороноо 
хамгаалгын Агууехэ дайнай га- 
зарта мэргэн буудагша -  снай
пер ябахадаа, олон дахин эрэл- 
хэг зориг, эрхим баатаршалга 
гаргайанайнгаа тулоо «Алдар 
Солын» орденуудай гуйсэд ка
валер болойон байгаа. Тодор- 
хойлон хэлэбэл, «Алдар Солын» 
1-дэхи, 2-дохи, 3-дахи шатын 
орденуудаар шагнагдайан сэ- 
рэгшэ байгаа.

Дайнай йуулээр Бата Дам
чеев нютагаа бусажа ерээд бай- 
хадаа, сулое сагтаа оорынгоо 
ба нухэдэйнгоо дайшалхы га- 
бьяа тухай нухэртоо хоорэдэг 
байгаа. Тэрэ хоороонууд дээ- 
рэнь упдэйэлжэ, дутынь нухэр 
баййаи багша Бадма Шойдоко
вич Шойдоков «Дархан соло»

гэжэ нэрэтэй повесть бэшэйэн 
байха юм. Тэрэнь 1971 ондо тус- 
гаар ном боложо хэблэгдээ йэн. 
Т эрэ ном coohoo дайнай газарта 
Бататай хамта ябайаи тагнуул- 
шадай (разведчигуудэй) баатар
шалга гаргайан тухай хэйэг эндэ 
угтэбэ.

ТАГНУУЛШАДАЙ
БААТАРШАЛГА

Зориг шадалай
Жолоо барийан баатарнууд,
Зорийон хусэйэп
Хаба шадалаа харуулбат!

X. НАМСАРАЕВ

Дайн байлдаанай нэгэ 
удэрые энхэ амгалан сагай 
бухэли жэлтэй сасуулмаар гэжэ 
Бата йанадаг. воров фронт 
дээрэ нилээн болошоо. Удэр 
бухэндэ шахуу амин дээрээ 
срэйэи ушарнуудшье олон бай
гаа. Теэд олохон лэ фашист- 
нуудта туулга амсуулЬаииииь

эндэ шухалын шухала гээшэ 
аабза.

Нээрээшье, ехэл yhaH урдаа: 
Бата оороошье ехэ юумэ узэжэ, 
олон нюусануудые мэдэхэ, ойл- 
гохо болоо.

Мунов халуун гээшэнь 
аргагуй. Дэлхэй дээрэ ябайаи 
хорёод найан соогоо иимэ 
удэрэй белой ые хубуун толгой- 
доо оруулнагуй. Магад, боло- 
догшье йэп аалам!.. Ухибууп 
пайапдаа наада зугаадаа 
тоорижэ, обёороншьегуй га- 
рахадаашье болоо хаш. Теэд 
Санагань тад ондоо: зунай ха- 
луунда Ьарьдаг уула тээЬээ 
йэрюухэпээр йэбшээлэн байха. 
Хэзээшье халуудахагуйш.

Хэрбээ муноо амгалан 
тайбан саг байг даа! Бата 
убйэ хуряалга дээрэ худэлжэ, 
оойэдыпюо харууЬалдаг малда 
гуйсэд хурэхэ тэжээлынь бэлдэ- 
хэ гэжэ бухы шадалаа зорюулха
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йэп. Абатайгаа хамта арбан хоёр 
бухал дээрэ ербэгэр йуринуудые 
бодхоодогынь толгойдонь оро- 
шобо: туруушын жэлнуудтэ 
хахадшье аса убйэ йури дээрэ 
гаргаха шадалгуй байхадаа, 
эшэдэгынь хэлэхэ гут!.. Теэд жэл 
унгэрхэ бури шадалынь нэмэжэ, 
асалхадаа абайаан дутахаа бо- 
лёо бэлэй. Тиихэдэнь хубуунэйм 
хулынь дуреедэ, гарынь ганза- 
гада хурэбэ гэйэндэл абын сэдь- 
хэлдэ зула бадарйан шэнги бо- 
лоо Нэп. Хубуун еереешье эрын 
хэмдэ хурэбэб гэжэ тэндэ анха 
туруун ойлгоо аалам.

Зин!.. Зин!..
Бата, яатараа бодолгото 

болобош! -  гэжэ Витиин тул- 
хихэдэ, минэнуудэй урдуур, хой- 
гуурнь тулэг тэйэржэ байхые 
обёорбо.

Нээрээшье, тиигээ хаб!
Санага нютагтаа уетэн 

нухэдеерее хухижэ ябайанаа 
йанаандаа оруулба гуш?

Витя, шамда ходил наадан... 
Тэрэ харыш: хулйан худэлнэ.

-  Хаана?
-  Тэрэ ундэр хулйан... Снай

пер хаш!
-  Нухэд, толгойгоо бу бул- 

тайлгагты: хоол хупэйэпиипь 
болошуужабди, -  гэжэ Криво- 
ногов йэргылхэюм.

Аминдаа хэрэгтэй юм 
бэзэ?.. Тэрээниие угы хэхэ хэ
рэгтэй хаш, -  гээд, Бата каскаа 
нууга дээрэ бултайлган йагад 
бариба.

Зин!..
-  Харыш, буудажархихыень!
- Харыт!.. Тэрэ ундэр хул- 

йадай худэлхые... Дээрэхэнэнь 
сайбар юун хаб?.. Магад, шу- 
луун байжа болоо ха! -  гэйэн 
тобшолол Бата хэнэ.

-Худэлнэл!.. Худэлнэл! Ха
рыт!

-  Эгээл тэрэ снайпер хаш! -  
гээд, тэрэ нэгэ заа дуугаа хуряа- 
ба, тиигээд йуулдэнь нэмэбэ: -

Витя, каскаа нууга дээрэ табил 
даа. Би туршайуу.

Витя йэмээхэн каскаа табяад, 
доошоо йуужа хулеэнэ.

Зин! Каскын хажуудахи 
хурьйэ онгилоод, йомон шууя- 
haap, алад гарашоо бэлэй. 
Эгээл энэ уедэ Батый бууда- 
ха дуулдаад, ямаршье сууряа 
шууяагуй, нэгэл буглуу абяан 
«хус» гэжэ, сэрэгшэдэй дотор 
нара I apahaniiiyvi аар узэгдее 
йэн.

«Хэрэг бутээ гэжэ хубуудэй 
ойлгойопиипь эли байгаа. Тэдэ 
угэ дуугаа хуряанхай. Нилээд 
холо ехэ буунуудай лужэгэнеен. 
Зуун гартань «максимай» хон- 
хинохо нэгэл аятай шэнги. 
Ондоо юуншье ойро тойрон 
дуулданагуй.

- Иван, каска бултайлгал- 
ши, -  гэжэ нугее эрье адаглажа 
hyyhan Бата байа дурадхаба.

Каскашье солдат хурзын 
эшэдэ улгэгдоод орхёо Нэп.

Бата нугоо эрьеын хулйан 
соо амитай юумынь бии, угые 
шэнжэхэ зорилготой. Нилээн 
саг унгэроо. Юуншье элируу- 
лэгдэбэгуй. Дайсан мэхыень 
таагаа гээшэ гу?..

- Иван, каскаа аба... Хахуу- 
лида орохогуйнь хаш! -  гэжэ 
Батын хэлэхэдэ, Иванай кас
каа абахаа худэлгэхэтэйнь хам
та йомон тэрээнйээнь халгажа 
жэнгиршэнэ. Байа Баташье ха- 
рюудань буудажа урдеэ. Днеп- 
рэй саада эрьеын хулйан соо 
юумэнэй арбаганаха хараг- 
даад, нэгэ солдат урагша хой- 
шоо тэмэлзэйээр алдалшана.

Диваажандаа хурэбэ хэ- 
бэртэй! -  гэжэ тэрэниие хара- 
йан Иван хухибэ.

Россие богоолшолхо гэжэ 
ороходоо, иимэ «диваажан» ту- 
хай бодоншьегуй баййан байжа 
болоо бшуу! -  гэжэ Плужников 
ехэтэ хухийэн хэбэртэй.

-  Худэлмэришэн гу, али та-

ряашаниие буудажархёогуй юм 
гуш? -  гэжэ Муса Батые гэтэбэ.

- Бэшэ хаш. Худэлмэришэн 
ту, али коммунист йаа, Иванай 
каскые хагза буудахагуй йэн хаш!

Зай, нухэд, ээлжээгээр 
амараябди. Пуни даабарияа 
дуургэхэ хэрэгтэй, бэеэ бэлдэ- 
хэ хэрэгтэй, -  гэжэ дурадхаад, 
Иван харуулдаа йуухаа зэйэбэ.

Таанад унтаад абагты.
Днепр... Сэнхир номин му- 

рэн. Тойроод аали номгон гээ- 
шэнь. Уйаншье салгиданагуй гэ- 
хээр.

Днепр... Агууехэ мурэн. 
Ye сагуудай амисхаал бэедээ 
шэнгээйэн мурэн. Y пн холойоо 
урдайан долгито замдаа оло- 
ной зоболон хэды узоо хаб!.. Зол 
жаргалта ажайуудалшье магтан 
дуулайан дууниинь зулгэ дай- 
даар ту, али таляан нугануудаар 
хододоо салгадан сууряатайан 
туухэгэй. Запорожски хасагуудай 
буу йэлмын хангираан ту, али 
Пётр хаанай сэрэгшэдэй илал- 
тын йуртэ найр ургэн дэлюун 
эрьенуудгэнь хэды зэдэлээ хаб!.. 
Хубууд, басагадые аршаанта 
уйаараа суршэн, дайн байлдаан- 
да мордохуулдагынь гу, али даа- 
ган хулэгуудынь дали жэгуурээр 
хуяглан зоригжуулдаг баййыень 
туухэ гэршэлхэ байна ха юм.

Харуулда йууха Батын ээл- 
жээн. Днепрэй саада эрьеын 
хулйан дээрэ йуудэрэй унахаа, 
хухэльбэ утаанай зурууд зу- 
руудаар йуунагтан тарахыень 
хубуун элируулбэ.

-  Иван! -  гэжэ Бата Макси- 
мовые тулхибэ.

-  Юун бэ?
Плужниковые йэреэ.

Бултандаа Батые шагнахаа 
зэйэнхэй:

- Баруун эрьеын йуудэртэ 
хушагдайан хулйан дээгуур 
хухэльбэ утаанай зурууд харана 
гут?
( Ургэлжэлэлынъ 10-11-дэхинюурнуудта).



10 нюур «Ажалай туг» 2019 оной февралиин 8

( Ургэлжэлэл).
-  Нээрээшье, утаан!.. Утаан!.. 

Хаанайааб? -  гэлдэшэнэ таг- 
нуулшад.

-  Блиндаж бии хаш! -  гэбэ 
Бата.

-  Хаялши!.. Эндэ блиндажай 
байхаар газар угы бшуу, -  гэжэ 
Плужников арсаба.

-  Ундэр хулйан соо сагаан шу- 
луун гэлсээ хамнайбди. Блин
дажай амбразура. УЪанай 
пюрууйаа йаргайандаа, сайжа 
харагдана хаш.

- Тэдэ юундэ тал тулеэб?.. 
оойэдыгоо элируулхэ гэжэ ту?

- Хоолоо булеэдхэхэ гэжэ 
хулйа носоойон байжа болоо 
хаш!

-  Тиихэдээ даабари дуургэгдээ 
гэжэ тоолоод, олзологдойон не- 
мецээ мунее йупипдоо штабтаа 
хургэхэ гэлсэхэмнай бшуу? 
гэжэ Плужников энеэхэ юм.

-  Туроодуй ухибуундэ тумэр 
улгы бэлдэбэ гэйэн шамйаа уд- 
хатай, -  гэжэ Баташье нюдоо- 
роо наадална.

-  Бидэнэй дунда тэнхээтэй- 
шье, мэхэтэйшье, мэргэншье, 
хурданшье хубууд бии. Эдэ 
бугэдэ хамтараа хадаа дайса- 
ниие гартаа оруулха бшуубди,

гэжэ Плужников Батада хан- 
дана.

Ши оороо ямарынь хабши?
-  Би гу?.. Мэхэтэйнь!

Иван?
Тэнхээтэйнь!
Витя?

-  Хурданиинь!
-  Мэргэниинь хэн бэ?
-  Бата, ши оороо бшууш!
Нухэрэйнгоо угын удхые

тайлбарилхые хусэйэн мэтээр 
хубууд дуугай болоод hyyraa бэ- 
лэй.

Саанайаа харлайаар зунай 
йуни хурэжэ ерэбэ. Хубууд 
усэгэлдэр йуни Днепрэй наада 
эрьеын хулйан соо нюуйан он- 
госынгоо хажууда ерэнхэй.

-  Зай, нухэд, -  гэжэ Кривоно- 
гов шэбэнээд, онгосо тулхижэ, 
нугоодуулэйнгээ туйаламжаар 
уйа руу оруулйаар, дээрэнь га
ража, йэлюурэй орондо солдат 
хурзэхэнуудээрээ худэлгэжэ 
эхилээ бэлэй.

Хэды аалишье йаа, йэлюур- 
дэлгэйээ гарайан шолшого- 
ноон Батый шэхэндэ бухэли 
хууюуртэл дуулдаха юм, «Саа- 
да эрье хурэтэр дайсанда 
мэдэгдээгуй йаа!.. Тиигээл йаа 
хахад хэрэг бутээ гэхэдэ болохо 
хаш. Бу мэдэйэй даа!»

Онгосонь хэды хурдаар ураг- 
шаа тэгуулээшье йаа, мэлхэйдэл 
удаан шэнги: «Бушуу, урагшаа 
дабшыш!.. Бушуул дабшыш!» -  
гэйэн бодолдо эзэлэгдэнэ.

Одоошье саада эрье. Таг- 
нуулшад буйэдоо хурэтэроо уйа 
ойможо, хулйанда онгосоо тор- 
гоод, шагнаархана. Амиды юун- 
тттье угы шэнги. Бата Витя хоёр 
туруулэи ябаадхибад. Нэгэ хэды 
сагай унгэрэмсоор, хулеэн йагад 
хубууд шэхээ шулуунда няажа 
шагнаархаха юм. Тиигээд дай- 
сан ерэбэ гэйэн тэмдэг Батань 
угоод, хоюуландаа зэйэшэнхэй.

Нэгэн! гэжэ Кривоногов 
шэбэнэбэ.

Батый бухы бэе монсойжо, 
эреэн гуроойэн мэтэ, дээрэнь 
йурэжэ буухаар шиидээ. Байа 
Витишье орой уухилнагуй.

Дайсанай харуулшан ду- 
тэлжэл ябана. Нэгэ алхам!.. 
Хоёр!.. Гурбан!.. Алад гаража 
ябахын тэндэ, нюдэ сабшаха 
зуура, йалгай гарайнгаа нюдар- 
гые Бата шэхэ уруунь байлгажа 
алдалуулаад саашалшаба. Бухы 
йанаандань блиндаж. Хоёр гур
бан алхам хэхэдээ, блиндажай 
плащ-палатка уудые хуу татажа 
хаянхай, досоонь оройоор:

- Хендэ хох! -  гэжэ Бата 
хашхаран сасуугаа, нэгыень 
байлтажархиба. Нугоодыень 
Витя асалйаар, шэрээд гуйжэ

гарахадань, Плужников Мак
симов хоёр саб шуурэн абаад 
гуйлдэшэбэ.

Онгосодоо йуужа абайаар, 
«тургэн урагшаа шуумайгыш» 
гэжэ сэдьхэн, Бата бухы хусоо 
монсойлгон худэлнэ.

Ракетэ йуниин харанхые 
хаха зуйэжэрхибэ. Эгээл энэ 
уедэ О0ЙЭДЫИГ00 эрьеын хулйан 
соо онгосонь орожо урдеэ бэ
лэй. Ай, худэлхэ юумэн хуу 
худэлшэбэ: йомонууд шууял- 
дажа, снарядууд Днепрэй уйые 
сорготуулан тэйэрэлдэнэ.

Ракетэнуудйээ удэр шэнги 
йаруул. Тагнуулшад ургамал 
шулуудай саана хороно. «Ол- 
зошье» мэдээ оронхой: шиига- 
найаар, нюдоо хаража захалаа.

«Олзоёо» штабта бутэн 
хургэхэ ёйотой гээшэбди, -  гэжэ 
Кривоногов йанаата болобо.

0ОЙЭДЫНГОО эрьедэ гарга- 
жа шадайан хадаа бараг хур
гэхэ хабди, -  гэжэ Бата найдам- 
тайгаар нэмэбэ.

Yyp хираалхайаа урда яда- 
хын сагта нуугадаа хурэхэ хэ- 
рэгтэй гэжэ тагнуулшад йо- 
монуудай эшхэрээн соогуур 
урагшаал дабхиха баатай болоо 
йэн.

Эсэсэй эсэстэ усэгэлдэрэй- 
нгоо нуугада арай гэжэ хурэжэ 
ерэбэд ха юм. Гэрэлтэ удэр ерэ- 
жэ, саашаа ябахын аргагуй.

«Олзо» немец хухюутэй шэн
ги, юундэшьеб эмнисэгээхэ юм.

-  Ээ, хуйхэр лэ бшууш даа! 
Энээниие эдихэдээ мэдэхэш! - 
гэжэ Плужников нюдаргаа ха- 
руулна.

Гараа гамна, оортэшни хэ- 
рэгтэй болохо, -  гэжэ «олзо» сэ- 
бэр ородоор харюусаба.

Ши ямар яйатан юмттти? 
-  гэжэ тагнуулшад нэгэн доро 
асуубад.

«Олзо» немец харюусахын- 
гаа орондо, нюдэнйоо нёлбойо 
дуйаалган, мэнэ мэнэ уйлаша-
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хаар байна хэбэртэй.
-  Харыт, тума яма болохыень... 

Ши юундэ шархаагаа юмши? 
гэжэ Плужников шангарба.

Теэд немец бархирдайаа 
барижа шадабагуй, эрхиржэ 
орошобо. Хубуушье гайхалаа 
баранагуй:

-  Унэн з урхэнйее бархирна гу, 
али зорюута балаална гу?.. Сэлсэ- 
гэр нёлбокшуудай хасар уруунь 
шурэтэн гоожохые харыт!.. Ма- 
гад, уйлэ хэрэгуудэйнгээ тулее 
хэйээгдэхэм гэжэ айхадаа, yha 
нюйанда баригдабалтай?.. Али 
дахин байлдажа, ухэхее болёоб 
гэжэ сэдьхэл йанааниинь баяраар 
дуурэжэ, бархирдайаа бариха ар- 
гань йалаа юм гу? гэбэ Витя.

Бархирхадаа бидэниие 
уяруулхаб гээ бшуу? -  гэжэ 
Плужников шудее зуубашье ху- 
дэлбэгуй.

Эсэстээ тэрэ намдаба.
Юундэ бархираабши? 

гэжэ Иван асууба.
-  Бархирангуй байхын арга 

байна аал!
- Шамайе сохёошьегуйбди. 

Занаашьегуйбди!.. Бархирха 
ямаршье шалтагаан шамда 
орой угы хаш, -  гэжэ Бата хее- 
реендэ оролсобо.

-  Зуб лэ гээшэ!..Теэд...
Теэд... Орон нютагыемнай

дээрмэдэжэ, хун зонииемнай хюдаа 
бшууш. Хото йууринуудыемнай 
йандаргааш... Айха йурдэхэдее, 
бархирха ёйоороо бархираа 
бшууш? -  гэжэ Плужшжов шан- 
гарха юм.

-  Тэрэншье зуб гэел даа.Бэеэ 
сагааруулха ямаршье баримта 
намда угы...

-  Алалга тонолго хээ хадаа 
шамайе сахадашье улгэхэдэнь, 
хэлээ хазаад байха ёйотой 
бшууш! -  йуулдэнь нууга соо- 
гуураа Плужников ябасагаана.

Теэд Бата «олзо» немецтэ 
энэрхы сэдьхэлтэйгээр хандаха 
дураниинь булижа:

- Хаана ород хэлэ hypahan 
хумши?.. Али Россида ажайууйан 
хун хаяаш? -  гэжэ асууба.

Плужников шудоо зуужа 
шангаршаба:

- Манай газар уйан дээрэ 
тагнуулай ажал хэйэн хуйхэр 
бшуу! Ямар нэгэн айлшантай гу, 
али аха дуутэйгээ хоорэлдэЬэп 
шэнги юундэ энээнтэй дууга- 
ралдажа байгаа зомта!.. Хаана 
ород хэлэ ЬураЬапиипь бидэндэ 
хамаатай бэшэ...

Хаана ород хэлэ hypaa 
хумши? -  гэжэ Бата энээндэ 
тайлбари олохо хусэлтэй бэлэй.

-  Ород хэлэн минии эсэгып, 
МИНИН оорым турэл хэлэн! Хубууд 
ород гэжэ этигээгуй баййан тула 
yha балгаЬапдал дуугаа хуряажа, 
зариманиинь амаа ашайлгаЬап 
шэгтээ зогсошоо Нэп.

Тиихэдээ... Эхэ орондоо 
урбаЬап шудхэр бшууш! -  гэжэ 
Плужников тогтожо ядана.

Тон зуб!.. Пуулшынгээ 
hoMoop сохо уруугаа буудаха 
аргаа ЬалаЬапдаа урбаЬап лэ 
гээшэб!

- Худал!.. Худал!.. -  гэжэ 
Плужников сухалаа багтаажа 
ядана. -  Эхэ орондоо урбааша- 
дые иигэжэ хоорэхыень Ьургапа 
бшуу. Юундэ бэеэ сагааруулха 
баримтануудтай болоЬопиипь 
элитэ бшуу!

-  Намайе муноошье буудыт, 
танай дуран. Би оор тухайгаа 
хунгэлэлтэ гуйнагуйб. Гансал...

-  Юу хэлэхэ гээбши? -  гэжэ 
дуугай hyyhaH Иван асууба.

-  Фашистнуудые ушоо сохи- 
хо хусэлэнтэй ябаЬап хум.

-  Хайшан гээд?
-  Манайхин намда буу ба- 

рюулаад, дайсаниие сохихыем- 
ни эльгээхэ гэжэ бододогби!

Бата захиран татажа, «олзо- 
до» хандаба:

Дайсанай Ьабарта хэзээ 
ороо хумши?

-  1941 оной июль соо. Хилэдэ

дутэ. Гурбан хоног тулалдаад, 
олохоншье дайсаниие йалгаагаа 
Ьэмди. 0оЬэ;цю гуйсэд хуреэлэлгэ 
соо тэмсээ гээшэбди: йомо хэрэг- 
сэлнайшье гуйсэд шахуу йалаа 
бэлэй. Би шархатаад, мэдээ- 
гээ табижа, дайсанай йабарта 
орошойон хойноо Ьэрсэ Ьэм...

Бата шэнэ асуудал табиба:
-  Бидэнэй урдаЬаа хэзээ дай- 

лалдажа ороо хабши?
- Таанар энээнэй «дабйал- 

хые» шагныт даа, би унтахам, 
-  гээд, Плужников суумхээ дэр- 
лээд хэбтэшэнэ.

Энээниие хоорэхэ болоо 
haa, туухэнь ута юм... Германн 
соогуур олон концлагерьнуудта 
зобооб, 1942 оной убэл зугадаад, 
немец нухэдэй туйаламжаар па- 
роходго Ьуужа, тэпдэЬээ тэрье- 
дэхэ гэжэ байЬаар баригдаа Ьэм. 
Теэд концлагерьЬаа тэрьедэхэнь 
хэсуу гэжэ ойлгоходоо, «Россие 
сулоолэлгьш армшш» зэргэдэ 
ороод, тэндэЬээ зугадаха гэжэ 
шшщэЬэн хум.

-  Хэзээ фронт ерээбта?
-  Муноо жэлэй июнь хурэтэр 

Ьургуули хээд, эндэ ерэЬээр ар- 
баад хонообди... Муноо Ьуни 
уур хираанаар наашаа орохо 
гэлсэЬэн хумди. Харуулда бай- 
Ьан Димкэтэйгээ... Намтай 
блиндаж соо байЬан немецые 
«унтуулха» зорилготой Ьэмди.

-  Юундэ уур хираанаар оро- 
жо ерэхэ гэлсэЬэн байгаабта?

Бидэ боевой охранешщэ 
бшуубди. Эндэ хунууд ерэхээ 
бол1щог. Фёдоров гэжэ хумнай 
усэгэлдэр блиндаж шадарнай та
най снайперЬаа Ьалаа. Муу хун 
Ьэн. ТииЬэншшь болоо юм бэзэ, 
гээд, тэрэ дуугаа хуряажа, солдат 
хурзоор гуталайнгаа улые хаха 
сохижо, гэлигэр саарЬанда 
орёолтотой юумэ гаргажа за- 
далба: тэрэнь Васильев Серё- 
жын комсомольско билет бай
гаа бэлэй.
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ЛУБСАН ЦЫРЕНОВ

Енгорбой нютагай урданай дуунууд
МЭДЭНЭЛБИ

Багахан борынгоо ульгамые 
Байсынгаа ундэртэ сэгнэбэлби 
Баабайнгаа захяагай сэсэниие 
Багахан найандаа мэдэбэлби.

Эмнигхэн борынгоо ульгамые 
Элйэтэй харгыдаа сэгнэбэлби. 
Ибиингээ захяагай сэсэниие 
Энээхэн найандаа мэдэбэлби.

Хатаршал борынгоо ульгамые 
Холынгоо харгыда сэгнэбэлби. 
Хоюуланайнь захяагай сэсэниие 
Хорёод найандаа мэдэбэлби.

ОШОХОЛ БАНААТАЙБ
Хадын орой ногоотой 
Хангал харам тэрээндэ.
Клуб соо наадатай 
Хамаг йанаан тэрээндэ.

Уулын орой ногоотой 
Унаган бором тэрээндэ.
Школа дээрэ наадатай 
Ошохол йанаан, тэрээндэ.

Шэлын орой ногоотой,
Шэлдэг бором тэрээндэ.
Центр дээрэ наадатай 
Сэдьхэл йанаан тэрээндэ.

МУНХЭХЭН ДАА
Тухэреэн шарахан нарамнай 
Тубиёо тойрохонь мунхэхэн даа 
Турэйэн аба эжын алдар нэрэ 
Тоорихэш угы -  мунхэхэн даа.

Алтай шарахан нарамнай 
Агуу дэлхэйдэ тойрохонь мунхэхэн даа. 
Ашата аба эжын алдар нэрэ 
Алдагдахаш угы -  мунхэхэн даа.

ЁОХОРОЙ ДУУНУУД
Хушуугаар сэмэхэ йамарнай 
Холбоо хушын оройдо.
Холшортоо ханилйан нухэрни 
Холын холо газарта.

Хонин соогоо ябахадаа 
Хусаар хурьган худалша.
Хорни хоёртой ябахада 
Холшор ябаха худалша.

Шонын эдихэ мориие 
Унан угы яахаб 
Ш оройдо булуулха бэеые 
Ябаал угы яахаб.

Жэбэржэ йалаха тумэрые 
Унан угы яахаб 
Шоройдо булуулха бэеые 
Ябаал угы яахаб.

Барюул угы тогоогоо 
Барихын йанаан дундахан 
Басагад угы наадандаа 
Байхын дуран дундахан.

Табюур угы тогоогоо 
Табихын дуран дундахан 
Танил угы наадандаа 
Хатархал дуран дундахан.

Убэл болохын урда тээ 
Унэгэн малгай хэрэгтэй 
Убгэн болохын урда тээ 
Уеын нухэр хэрэгтэй.

Хабар болохын урда тээ 
Халюун малгай хэрэгтэй 
Хугшэрхын урда тээ 
Ханилха нухэр хэрэгтэй.

Эдэ дуунуудые БАТУЕВА Долгор, 
ДБ1МБРЫЛОВА Долгоосой 

хугшэдйее бэшэжэ абаба.
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