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Санагаархин Сагаалганаа угтаба
Санага нютагаархид сагаал

ганаа угтуулан сэлеэн зоноороо 
сугларжа олон хэмжээнуудые 
унгэргэбэ. Тэрэнэй тоодо дик
тант бэшэлгэ, шагай наа- 
дан, шатар наадан, таабари, 
oiibhoii угэнууд, Ьэер шаалган, 
туудэгэй наадан.

Байгша оной 2 дугаар 
йарын 2-до Санагын соёлой 
ордон соо нютагай зон суг
ларжа, сагаан йарын баярта 
зорюулйан наада унгэргэбэд. 
Нютагай 4 сэлеэнэй зон суг
ларжа, наадануудта хабаада- 
ба.

Энэ удэр дуратай хунууд 
диктант бэшэжэ туршабад. 
Урда удэрнуудтэ нютагай 
эмхи зургаануудай ажалшад 
диктант бэшэйэн байна. Тиин 
энэ удэр шалгажа, дунгуудынь 
гаргажа, бэрхэ бэшэйэн ху
нууд бэлэгуудээр урмашуулаг- 
даа. Эмхинуудэй дунда эгээл 
бэрхээр Санагын амбулато- 
риин ажалшад диктант бэшэ
жэ туруу йуурида гаража, 
Ьургуулиин багшанарые 
хоёрдохи йуурида орхибо. 
Хугжэмэй йургуулиин багша- 
нар гурбадахи болобо.

Соёлой ордон соо дик
тант бэшэйэн зоной дунда 
шалгарйан А.С. Унтановада, 
Б-Х.Д. Шагжеевада, Р.Ф. Баль- 
журовта, Д.Ш. Тарбаевада, 
Б.Б. Бахутовада, В.Ж. Нан- 
зановада шангууд барюу- 
лагдаа. Тиихэдэ эгээл ундэр

найатай диктант бэшэйэн 
Нина Цырен-Доржиевна 
Намсараева (77 найатай) бэ- 
лэгээр урмашуулагдаа.

Соёлой ордоной хашаан 
соо Туудэгэй наадан боложо, 
зуу гаран зон сугларжа, ёохо- 
роо наадаа. Тиин тайзан дээ- 
рэ эгээл йонин йэер шаалган 
болобо. Эндэ ганса эрэшуул 
бэшэ, байа йамгадуудай дун
да тулалдаан боложо унгэрбэ. 
Эхэнэрнуудэй дунда Баярма 
Цыренова барийан йэерээ хуу 
бута сохижо эрхимлээ.

Фойе соо шагай нааданда 
Николай Тогошеевич Гэрэл- 
ма Вадимовна Чимитовтанай 
булэ эгээл олон шагай шуурэн 
абажа туруулээ.

Конкурснуудай удаа ара- 
дай дуу хатарай «Санага», 
«Сагаан дали» ансамбль-

нуудай хабаадалгатай кон
церт болобо. Конкурснуудай 
дун гаргагдажа, урда сэлеэ
нэй «Спорт», хойто сэлеэ
нэй «Мэлс Самбуев» ТОСууд 
шангай нэгэдэхи йуури ху- 
баабад. Центрэй «Молодежь» 
ТОС хоёрдохи йуурида гара
жа, «Таёжный» ТОС шангай 
гурбадахи йуурида гараба.

Конкурс унгэргэлгэдэ туйа 
хургэйэн эбээн тэдхэгшэд- 
тээ Арадай Хуралай депутат 
Г.Ю. Доржиевта, нютагай ол- 
зын хэрэг эрхилэгшэдтэ ИП 
Нохорова В.Б., ИП Гомбоев 
В.В., ИП Данилова О.Б., ИП 
Цыбенов Б .С , ПО «Туяа» 
Балданова О.С. гэгшэдтэ бая- 
рые хургэнэбди.

Б. ЦЫДЕМПИЛОВА, 
Санагын соёлой 

ордоной захирал
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ИНТЕРВЬЮ

Буряад зоной йайндэр
Сагаан haрампай удангуй 

дутэлжэ ерэбэ гээшэ. Бидэ энэ 
удэрые угтуулан Утаата нюта- 
гай убгэд хуппэдЬоо Сагаал- 
гамнай ямар удхатай Ьайпдэр 
гээшэб, Совет засагай уедэ хай- 
шан гэжэ найрладаг байЬыспь 
болон тэдэнэй буряад зондоо 
ямар уреэл хусэхэ тухайнь 
hypahaH байнабди.

-  Сагаалган гэжэ йайн- 
дэрнай ямар удхатай гээшэб?

Гармаева Валентина Будаев- 
на: Сагаалган гээшэмнай нэгэ 
найа нэмэхэдээ, бэе бэеэ золго- 
хо, баярлаха найр гээшэ. Оро- 
дууд Шэнэ жэл гэнэ, тэрээндэл 
адли.

Юрий Бадмаевич Будаев: 
Аха зоноо амаршалха, хундэлхэ 
гФпп удхатай Ьайндэр. Буряа- 
дуудай эгээл дуратай, Ьайхап 
удэрынь гэхэдэ алдуу бэшэ.

Гармаев Борис Будаевич: 
Сагаалган ехэ гунзэгы удхатай 
гээшэ. Буряад зоной Шэнэ жэл 
болоно. ТиимэЬээ энэ уд эр айл 
аха дуудээ сагаалхаяа ошоноб- 
ди, Ьайп Ьайхапиис бэе бэедээ 
хусэнэбди.

Самбуева Анна Эрдынеевна: 
Буряадуудай жэл соо нэгэ дахин 
болодог Ьайндэр гээшэ. Пара 
соо бидэ сагаалнабди. Тиимэйзэ 
эдэ удэрнуудтэ аха захатандаа, 
хуршэнэртоо, нухэдтоо ошо- 
жо золгохо, баяраа хубаалдаха 
гэйэн удхатай.

-  Совет засагай уедэ Сагаал
ган хорюултай 6aiihan гула зон 
нюусаар сагаалдаг Ьэн. Юун- 
дэ хоригдоо гээшэб? Тэрэ уедэ 
сагаалдаг бай1шн eho заншал 
муноонэй Caiaa.naiihaa ондоо 
байгаа гу?

Гармаева Валентина Буда- 
евна: Тэрэ уедэ буряадууд бур-

ханда мургэнэ гэжэ Сагаалган 
хорюулагдайан юм. Сагаан 
йарын урда удэр бутуу удэр 
гэжэ нэрэтэй. Тэрэ удэр айл- 
да ошожо, архи уужа, хашха- 
ралдажа болохогуй Inn. Бутуу 
сэмгээ шанаад, буузаа эдеэд 
унгэргэдэг Inn. Сагаалганай 
удэр углоонэй 4-5 сагта бодоод, 
уудэнэйнгоо гохые нээдэг бай
гаа. Тэрэ сагаар Пама бурхан 
дэлхэй тойрон, айлаар ябажа, 
хунуудые адисладаг юм. Тиихэ 
уеоорнь унтажа байЬап зониие 
ухэйэндэ тоолодог гэжэ хэлсэ- 
ДЭГ. ТэрЭНЭЙ ЬууЛПр 300ХЭЙГ00, 
сайгаа шанажа бэлдэдэг бэлэй. 
Наранай хадада туяархада га- 
заагаа йан бадаруулжа, гурба 
тойрон гороолхо. Тиигээд гэр- 
тээ орожо галдаа дээжэ ургоод, 
бурхандаа мургэхэ. Пуулээрнь 
бэе бэетэеэ золгодог заншал- 
тай байгаа. Муноошье энэ зан- 
шалнай сахигдаЬаар. Зарим зон 
мартаашье гэхэдэ алдуу бэшэ.

Будаев Юрий Бадмаевич: 
Сагаалганай хоригдожо байха 
уедэ орой йуни ябажа сагаал
даг Бэмди. Сагаалганаймнай 
ёЬо заншал нэгэ бага ондоо 
болонхой. Тэрэ уедэ морин 
шаргаар нютагаа гурба дахин 
тойродог байгаа. Аха захата- 
наа, нютагаа тойрон сагаалжа 
ябадаг Бэмди.

Гармаев Борис Будаевич: Со
вет засагай уедэ хоригдожошье 
байгаа йаань, улад зон сагаа- 
лаад лэ байгаа. Ламын Ьайпдэр 
гэжэ йанадаг байгаа ёЬотой. 
Муноо сагта тэрэ ё1ю заншал- 
най орхигдоогуй. Аха захата- 
наа, айл зоноо сагаалдаг гээ- 
шэбди.

Самбуева Анна Эрдынеевна: 
Тэрэ уеын табяад, жараад онууд

соо ехэ хорюултай байЬап юм. 
Хоргодожо байгаад сагаалдаг 
Бэмди. Сагаалжа ябаЬап хун 
баригдабал ехэ хараалгадаг, 
муу хунэй тоодо ородог бай
гаа. Саашадаа хоригдохоёо 
болёо. Муноо уедэ Сагаалга
наймнай заншал тэрэл зандаа 
улоо гэхэ байнаб. Энэ заншал- 
най саашадаа орхигдохогуй, 
мартагдахагуй бэзэ гэжэ най- 
дагдана.

-  Муноо сагта Сагаалган 
буряадуудай гол йайндэр гэжэ 
мэдээжэ. Тиимэ хадань буряад 
зондоо Сагаалганаар ямар уреэл 
хусэхэ байнабта?

Гармаева Валентина Буда- 
евна: Бултадаа iapahan гахай 
жэлдээ гарза гай угы, элуур 
энхэ, бурны бутэн ябахамнай 
болтогой!

Будаев Юрий Бадмаевич: 
Булта баян тарган, хухюутэй, 
урагшаа hanaaiaii ябая. Адуу 
малнай олон боложо, нюта- 
гаймнай зон баян болог. Буряад 
зон олон боложо, буряад хэлэм- 
най мартагдангуй байг!

Гармаев Борис Будаевич: 
Сагаан йарын йайндэрые ор- 
хингуй дээшэнь ургэжэ, мори 
шаргаар урнлдаха, lnep шаал- 
га гэхэ мэтэ мурысоонуудээ 
хугжоожэ, дуу, шулэг, юроолоо 
мартангуй, буряад Ьайхап хуб- 
саЬаяа умдэн сагаалжа ябахам
най болтогой!

Самбуева Анна Эрдынеев
на: Сагаалган буряад зоной 
дунда ушоо Ьайса дэлгэржэ 
байг. Урн хуугэднай буряад 
заншалаа мартангуй, бэе бэе
дээ дамжуулжа, аха захатанаа 
хундэлжэ ябаг лэ даа.

Гэрэлма БАДМАЖАПОВА, 
штатна бэшэ корр.
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бу ря а д  унэнпее

Сэбэр ород аад. Сэдьхэлээрээ -  буряад
( Ургэлжэлэл).

Гансал 2014 ондо Ага 
нухэдтоо ерэхэдээ туруу- 
шынхиеэ Балей хото ошожо, 
турэлнуудтэеэ уулзаа йэм. Тии- 
хэдээл хамниган элинсэг эжы- 
тэй байban тухайгаа мэдээб, 
гэрэл зурагыень харааб.

-  Кирилл Александрович 
унэн алдартанай шажанда ямар 
хандасатай гээшэбтэ?

Пузэглэдэггуйб. Зугеер 
багадамни эжы абамни намда 
хэрээБэ зуулгэйэн. Эхэ эсэгэм- 
ни ходо йумэ ошожо мургэгшэ 
йэн. Харин би буддын шажа- 
най Ьургаалаар ажаЬуудагби.

-  Та тиихэдээ буддын ша
жанда ехэ Ьузэгтэй болоногто?

-  Буддын шажан гээшэтнай 
гун ухаан ха юм даа. Тэрэнэй 
ашаар би ё1ютой хун шэнгеэр 
ажайуухаяа оролдоноб, зуб 
шиидхэбэринуудые абанаб. 
Тэсэмгэй, тэсэбэритэй бай- 
жа, хуниие, илангаяа багшаяа 
хундэлжэ йургадаг.

-  Тамирай талаар ямар туй- 
лалтануудтайбта?

Заншалта каратэгээр 
хара бэйз, дайшалхы каратэ
гээр -  хурин.

-  Ойлгожо яданаб, та Мос- 
квада ажайуунат, ухаатайт, 
бэрхэт, теэд юундэ дээдэ hyp- 
гуулида Ьураагуй гээшэбта?

15-haa 20 найан боло
тор ажабайдалаймни хугасаа 
хундэ байгаа: дутымни турэлэй 
5 хун хойно xofiHohoo Haha 
дуурээ. Тиихэ уедэ Ьуралсал 
тухай hanaxaap байгаагуйб. 
Пуулдэ тамираар бэеэ йорёоб, 
худэлооб. Намда Хальмагай 
ехэ йуртуулида заочноор туухэ 
шудалхыемни дурадхаЬап. 
Теэд муноо болошоод, йуража

байха сулоомнишье угыл даа.
-  Муноо ямар нэгэн тусхай 

зорилготойгоор наашаа ерээб- 
та?

Москвагай шууяанйаа 
амархаяа ерээб, турэлнуудээ 
нухэдоо йанашооб. ЭиззиБээ 
урид 2016 ондо ерээд ошоо 
йэм.

-  Буряад ороноор хаагуур 
ябаабта? Газар дайдамнай хэр 
байнаб?

Тунхэн, Аха, Сэлэнгэ, 
Хяагта, Кабанска аймагуу- 
даар аяншалааб. Байгал да- 
лайда хуроо аабзаб даа. Ерэ- 
хэ бухэндоо уярдагби. Ямар 
узэсхэлэн гоё газартай гээ
шэбта. Эндэл ажайуудаг Байб 
гэжэ ходо йанадагби. Зугоор 
нютагтамни найатай болон- 
хой эжымни намайгаа хулеэжэ 
байдаг.

-  Та эды олон жэлдэ монгол 
туургата арадуудай соёл хэлэ, 
туухэ шэнжэлээт, Ьуудал бай- 
далыень нюдоороо хараат...

Гэрэл зурагууд, видео 
буулгабаринууд, шэнжэлхы 
тэмдэглэлнууд гэхэ мэтэБээ 
эхилээд олон юумэн сугларан- 
хай. Тэдэнээ согсолжо гурим- 
шуулжа, нэгэ юумэ бэшэхэ гэ- 
хэдээ, дуршэлгуйдэнэб. Хэрбээ 
хунэй тодорхой асуудал табяа 
haa хоорэхэ юумэн олдохол 
байха. Жэшээнь би буряад, 
хальмаг, тува арадуудай соёл 
зэргэсуулэн хараха дуратайб. 
Таанад турэл арадууд гээшэт, 
дутэ ажаЬуунат, зугоор бэе бэеэ 
Ьайпаар мэдэнэгуйт. Жэшээнь 
«Джангар» эпос абаад хараха- 
да, хаанайаа энэ нэрэнь абтааб 
гэжэ хальмагууд ооЬэдоошьс 
лаб хэлэжэ шададаггуй, олон 
ондоо йанамжанууд бии. Ха

рин алтай хэлэн дээрэ «джан
гар» гээшэтнай «дуун» гэйэн 
удхатай. Хэнэйшье мэдэЬээр 
алтай зон хальмагуудта ехэ 
дутэ. Джунгарай буридэлдэ 
ородог баййан.

Гэсэрые байа уншаа ёйо-
тойт.

- Уншангуй яахаб. Зугоор 
«Айдурай Мэргэн» эпосто 
ехэ дуратайб. Удхаараа Тува 
арадай «Богтуг-Кириш, Бора 
Шээлей» эпоста адлирхуу. 
Тэрэшэлэн соёл ёйо заншал- 
тнай дутэрхынууд. Бэе бэейзэ 
TahaphaH хадаа илгаанууд 
эли болонхой юм ааб даа. 
Илангаяа хальмагууд каза- 
хуудай, кубаниин болон кры- 
мэй татарнуудай, ородуудай 
нулооЬоо боложо 400 жэ- 
лэй ургэлжэдэ дуу хатарынь, 
хугжэмэй зэбсэгуудынь, хэ- 
лэнииншье хубилаа. Буряа- 
дуудай соёлдо ород, монгол, 
манжуур, хамниган болон 
эвенкнууд нулоо узуулээ. Тыва 
арадай туухэ, соёл ехэ Бонин. 
Тэдэтнай эгээл Ьуулдэ манай 
гурэнэй буридэлдэ opohoH 
ymaphaa, мун Саяан хадаар 
халхалаатай хадаа, хэлэ, соё- 
лоо ехэ алдаагуй. Тэндэтнай 
бури урдапЬаа тюрк, уйгур 
кыргызууд ажа1гуу11ан. Тиин 
муноо Тыва зоной дунда шаб- 
шара у1гэтэйшуул дайралдаха 
ундэр хамартайшууд бии, бэл- 
тэгэр нюдэтэйнууд байха. Хуу 
ондо-ондоонууд. Зан абаряа- 
раа буряадууд эгээл номгон, 
тэсэмгэйнууд. Харин nahaiaii 
хальмагууд муноошье боло- 
тороо тон туруун зуун хулдоо 
гуталаа угладаг -  мориндоо 
тургэн мордохын тула.

( Ургэлжэлэлынъ 4-5-дахи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
-  Та Чингисхаанай зурагтай 
футболко умдэнхэйт. Энэ эли- 
тэ хун тухай олон йанамжа яба- 
даг.

- Чингис хааниие элдэбээр 
зэмэлдэг. Зугеер Киевскэ 
Русиин йапдаржа байха уедэ 
ород князьнууд засаг барихын 
тула турэйэн аха дуунэрээ ала- 
даг байхайаа гадна хуршэ кня- 
жествынгаа бухы зониие бо- 
гоол худалдажархидаг баййан 
ха юм. Тэдэ юугээрээ дээрэб?

Харин Чингис хаан арад 
зоноо хамгаалхаяа оролдоо. 
Юуб гэхэдэ, тэрэ сагта олон 
арадууд хосорйон ха юм. 
Аргагуй сэсэн, холын хараа- 
тай хун байгаа. Хитадай бо- 
лон бусад хугжэнги гурэнуудэй 
зубшэлэгшэдые хажууда аба- 
жа ехэ хэрэгуудые бутээгээ. 
Жэшээнь Агууехэ торгон зам. 
Монголшууд энээгээрээ бая- 
жажа, ехэ шанга гурэн турэ бо- 
ложо шадаа. Энэ жэл хальмаг 
джангарчи Владимир Окоевич 
Каруев Москва ерээ йэн. Тэ- 
рэнэй хоорэйоор, Чингис хаан 
иигэжэ хэлэйэн: «Хунууд хуули 
сахихаяа болихо, турэл хэлэ, 
соёлоо мартаха, ухибууд эхэ 
эсэгынгээ угэ дуулахаяа, харин 
турэлхид хуугэдээ ойлгохоёо 
болихо иимэ сагай ерэхэдэ 
йамуурал болохо. Тиихэдэнь 
хунууд дахяад хуули журам 
тогтоолгохоёо йанаха. Харин 
би угы байхаб». Муноо бу- 
ряад, хальмаг, тыва арадуудай 
соёл хэлэеэ мартажа байхыень 
харахада ехэ уйдхартай.

-  Юундэ буряадууд иимэ

тургеер хэлэеэ мартана гээшэ- 
бибди?

-  Лата, кириллицэдэ оруул- 
han ушартай ехэнхидээ хол- 
боотой. Гадна гурэн турэ 
бухэн харьяата арадуудаа 
нэгэдуулхын тула нэгэ хэлэтэй, 
адли соёлтой болгохоёо орол- 
додог гээшэ ааб даа. СССР 
гурэншье бай ал тиимэ зорил- 
го табяад, хаа хаанагуй ород 
хэлэ нэбтэруулээ ха юм. Тии- 
хэдэ буряад арад хэдэн хубида 
тайалагдаа гэжэ мэдэнэбди. 
Энэнь байал ехэ нулоо узуулээ.

-  Буулэй уедэ Буряад Улас- 
та буряад хэлэ, соёл Ьэргээхэ, 
хамгаалха талаар олон хэмжээ 
ябуулганууд унгэргэгдэжэ Тус- 
хай программашье абтанхай. 
Ташье Москвада буряад хэлээр 
диктант бэшэйэн байнат. Бай
дал зайаруулхын тула ушее 
ямар хэмжээнуудые абахаар 
гээшэб. Миниил йанахада бу
ряад хуугэдтэ сэсэрлигЬээ эхи- 
лээд лэ турэл хэлыень зааха 
хэрэгтэй.

Болохол ааб даа. Зу- 
гоор буряадууд нэн туруун 
00ЙЭДЫГ0О хундэлжэ йураха 
ёйотой. Би 2014 ондо Ага ошо- 
ходоо, хуугэдэй сэсэрлигтэ 
нухэрэйнгоо басаганай тог- 
лолтодо ошоо йэм. Булгэм соо- 
нь 30 хуугэд: 1 ород ухибуун, 
бэшэниинь хуу буряадууд. 
Юун гэжэ йананат? Тэдэ нэгэ- 
шье буряад дуу гу, ал и хатар 
гуйсэдхоогуй, ганса ород тог- 
лолто болоо. Пуулдэ мэдэхэ- 
дэмни, Шэтын ноёд йайдйаа 
тубэгшоойэн, мунгэ танга 
угэхэеэ болишохо гэжэ аййан

байна.
-  Манай эндэ тиимэ бэшэл 

Одоол арга шадалаараа буряад 
хэлэ соёл дэмжэдэг лэ.

Буряад хэлэн хэрэгтэй 
гэжэ ойлгоно гээшэ. Аяншал- 
гыншье талаар абажа хараха
да, буряад хэлэнэй хосороол 
йаа буряад арадай соёл, ура- 
лиг байал йалаха ха юм. Аян- 
шалагшадые юугээрээ йонир- 
хуулхаб?

Ород арадай соёлоор гу? 
Теэд манай гурэнэй алишье бу- 
ланда ород соёл олдохол.

-  Та буряад дуунуудые дуу- 
ладаг гут?

-  Хоолой гэжэ угы хумби. 
Тиигээшье йаа буряад хэлэ шу- 
далхын тула 20-оёд дуу сээжэл- 
дэнхэйб. Зугоор шулэгуудые 
мэдэхэб, сээжээр уншадагби. 
Минин эгээл дуратай ирагуу 
найрагшад: Дондог Улзытуев, 
Цыдэн Жамбалов. Илангаяа 
Дондог Улзытуевай шулэгууд 
дабташагуй гоё, «Захяа» шу- 
лэгыень хоорэхэ дуратайб.

-  Кирилл Александрович, 
буряад зондо ямар уреэл хэлэ- 
хээр бэ?

Элинсэг хулинсагуудаа 
хундэлдэг йаа, турэл хэлэеэ бу 
мартыт, газар дайдадаа эзэн 
шэнгеэр хандыт даа. Байгал 
далайгаа гамнаха шухала. Бу- 
зарлагдажа баййаниинь ехэ 
муу. Монголой Хубсэгэл нуур 
Байгалда ороходоо, муноо ни- 
лээд сэбэр юм. Монголнууд 
ямараар тэрэнээ гамнадаг гээ
шэб. Таанадшье энэ эрдэни 
зэндэмэниие аршалжа, гамна
ха ёйотойт.

шэ йургаалай гэдэг губ. Афо
нине эзэдынь ходол нютаг- 
таа баряад байхадань, юрын 
унеэдтээ дадашанхай. Зугоор 
тэрээнйээ абайан тулынь хай-

0ерлигэй Аманай ажахыда
Оорлигэй гудамжаар йар- тагай зон хулеэн харан байдаг. 

лаг буха Афоня аалихан гэш- Парлаг хадаа хада уулаараа 
хэлнэ. «Афоня хэнэйдэ ошог- бэлшэжэ ябадаг гэжэ мэдээжэ. 
шо ааб, байза, манай унеэн Х арин энэ буха Оорлиг 
руу ошойой даа», -  гэжэ ню- соогоо ундыйэн юм. Мал гээ-



2019 опой февралиин 22 «Ажалай туг» 5 нюур

наг тула юрын ухэртэ орохо- 
доо, шэрхи, йумбэйншье удхэн.

АЖАЛША У ГА А 
ДАМЖУУЛАА

Афониин эзэнэйдэ ошохо 
хусэлыемни Аха аймагай со- 
ёлой тайагай мэргэжэлтэд дэм- 
жэжэ, УАЗик машинаар дары 
тургэн верлигэй захада оршо- 
дог фермерэй бууса абаашажа 
угэбэ. Эндэ Александр Дарба- 
ковтоной гэр булын фермэ бай- 
шаба.

Александр Будалия хоёр за- 
луудаа аяар холын Саха Улас 
руу ажаллажа баййанаа, эжы 
абынгаа найатай болоходо, 
нютагаа бусайан юм. Тиигэжэ 
Будалиин гэртэхин Иннокен
тий Ивановтоной бууса 2000 
онйоо Дарбаковтон вор дээрээ 
даан абажа ЛПХ бии болгоо. 
Усхэбэрилдэг олонхи малынь 
йарлагууд, гадна монгол унеэн, 
адуун, хонин бии.

-  Хадам баабаймни ехэ йайн 
газартай бууса бидэндэ орхёол 
даа. 10 гектар газарта обёос та- 
ридагби. Энэл газаахи буусадаа 
убйэеэ сабшадагби. Тойроод 
бухыдоо ажахымнай умсэдоо 
46 гектар юм -  гэжэ Александр 
Дарбаков хоорэнэ.

верлигэй захада оршодог 
энэ узэсхэлэн йайхан газар 
верлигэй аман гэжэ нэрэтэй.

Ажахынгаа малда уйа зведэг 
баййанаа, 2013 ондо газаагаа 
уйатай болойоор, ажалын- 
шье урагшатай ябажа захалаа. 
Нютагйаа 15 модо зайда йубай 
малаа баридаг. Харин зуйаландаа 
Монгол гурэнэй хилэйээ дутэхэнэ 
Забит гэжэ газарта малаа абааша
жа тэнжээдэг.

-  Нэгэл малшантайбди, тэ- 
рэмнай йарлагаа адуулдаг, бидэ 
нухэртэеэ хоюулаа бухы унеэдээ 
йаагаад лэ, ажаллаад лэ бай- 
дагбди. Ухибууднай туйалдаг 
хайын ажалнуудта аха дуумнай

хамйалсадаг, мун нютаг зон ха- 
баадуулагдадаг, -  гэжэ гэрэй 
эзэн мэдээсэбэ.

ХУД00ГЭЙ ДАХАТА ГАРЗА 
ОРУУЛНА

Алишье аймаг нютагуудтай 
худее дайдаар йуулэй хэдэн жэ- 
лэй туршада шоно олошороо 
гэжэ мэдээжэ. Жэшээнь Ага 
аймагай Хойто Ага нютагай 
нэгэ йамган унеэгээ йаагаад, 
тугалыень табихаяа хотон соо- 
гоо ороод, эрьелдээд ерэхэ- 
дэнь, унеэндэнь ара талайаань 
шоно айалдаад, дары тайа 
татажархийан байгаа. Иимэ 
ушар нютагай сээнтэртэ ушараа 
бэлэй. Харин худее ой тайгатай 
дайдаар, хада уулатай газараар 
энээнйээ аймшагтай ушарнууд 
тохёолдожол байгаа бэзэ.

Александр Дарбаковой 
хэлэйээр йарлаг усхэбэрилгэдэ 
худеегэй шоно тон ехэ гарза 
оруулна.

-  Анхан бидэ 100 йарлаг 
йаа 100 тугал абадаг байгааб- 
ди. Харин мунее оройдоол 30 
тул абанабди. Иимэл шанга саг 
болоод байна. Айлай хуреэ соо 
баййан тугал абаад лэ ябашана. 
Хунйеешье айхаа болёо, -  гэжэ 
Александр хэлэбэ.

Юундэ йуулэй уедэ шоно 
олошороо гээшэб гэхэдэ, 2016 
онйоо экологиин талаар хинал- 
та шангаржа, шоные хорлолго 
хоригдоо. Анхандаа хоро хая- 
жа, шонын тоо хороодог йэн. 
Тиихэдэнь хаядайыень мал мэ- 
рэхэ гу, али бусад амитад до- 
лёожо хосордог байгаа. Тии
гэжэ хорой бухы байгаалида 
хохидол угэнэ гэжэ элирээд, 
хоригдоо. Ангуушад шонын 
тон олошороод, хотон руу 
дутэлхэдэ, гулгэлеед байхадань 
хэлсэжэ булта булта агнуури- 
да гарадаг бэлэй. Харин мунее 
хаанайаа тиимэ олон ангуушад 
байхаб даа. Годоорйон шоно

худеедэ ябайан мал дахаад лэ 
ябана бшуу.

ЭГЭЭЛ УБШЭН АСУУДАЛ
Хото газарйаа дутэ оршодог 

гу, али харгыда ойрохон бай- 
даг худее ажахы эрхилэгшэдтэ 
буйлуулйан эдеэ хоолоо най- 
маалхадань бэлэн. Харин аяар 
холо оршодог Аха аймагайхид- 
та тиимэ бэшэ.

Улаан-Удэ руу мяхаяа най- 
маалхаяа абаашаха гээшэ гар
за ехэтэй. Нютагйаа ветери- 
нарна справка абаад ошоходо 
Эрхуудэ тоошогуй, тэндэ шэнэ 
справка бэлдэхэш. Буряад 
Уласйаа ерэйэн мяха хотын 
дэлгууртэ оруулжа угэдэггуй. 
Гэхэ зуураа, уйлэдбэриин 
аргаар улаа хэгдэйэн бай- 
ха ёйотой. Манай эндэ тии
мэ газар бии хэбэртэй, теэд 
хусэндее байал оруулагдаагуй, 
-  гэжэ Александр Николаевич 
бэрхэшээлнуудээ мэдуулбэ.

0лзо оршо хэжэ, малаа оло- 
шоруулха гэйэн зорилго ажа- 
хынууд урдаа табина. Харин 
усхэбэрилйэн малайнгаа мяха 
тойо наймаалха газаргуй бай- 
хада, байал хэсуу. Дарбаков
тон Эрхуугэй наймаашад дам 
худалдагшадтай хэлсээ бата- 
лаад хэлсэгдэйэн сагтань мя
хаяа бэлдээд байхадань, тэдэнь 
еейэдее ерэжэ абаашадаг. Энэ 
хэрэгынь байал хэлсээтэй. Гэхэ 
зуура тойо тулишын сэн нэмэ- 
жэл байха, харин мяханай сэн 
нэгэл зандаа. Энэ байа гайхал- 
тай.

Цмрегма САМПИЛОВА
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НИКОЛАЙШАБАЕВ

«УРГУУЛЬАН СЭСЭГЫНЬ УНГЭТЭН 
hAJIBAPhAfl...»

(Ургэлжэлэл).
Тиихэдээ тэрэ адлихан хоё- 

роймни нэгэниинь Захааминай 
аймагай худее ажахын продук- 
цинуудые худалдан абадаг ба 
тэдэнэй шанарай тулее харюу- 
садаг инспекциин дарга Очиров 
Пётр Санжиевич, нугеедэнь 
Харсаагай совхозой директор 
Тумуров Зана Галсанович, тэрэ 
нугоодэ, халта ундэршэгынь, 
Пётр Санжиевичай орлогшо- 
инспектор Токтохоев Цырен- 
Доржо Найданович гэгшэд 
болобо. Зай даа, эдэл гурбан- 
да хабаатай хун болохо юм 
хаб, хэн гээшэниинь болошо- 
хомни ааб даа гэжэ бодойоор 
йуутарни, Николай Батович, 
удаан гоёонгуй, сэхэ хэлэбэл 
даа Зана Галсановичай ор- 
логшо, бухэли ехэ Захааминай 
аймагай бухы мяханай ноосын 
ноён болошобоб! Найман со- 
вхозой болон унсэдэ баригдажа 
байдаг бухы мал минии мэдэ- 
лэй болобо гэжэл ойлгохойоо 
бэшэ, тэрэ ехэ баялигаараа 
юугээ хэхэеэ ушоо мэдэхэгуй 
хун hyyiia бшууб даа. Яахаб 
даа, «зай-зуу» гэлсээд лэ, гар- 
хулнуудээ барилсаад лэ даргын 
кабинедйээ гаража, доошоо, 
хоёрдохи дабхарта байдаг хоёр 
даргынгаа кабинет руу ошобоб- 
ди. Пётр Санжиевич кабинед- 
тээ ороод, намайгаа мушхэжэ 
эхилбэ, тэдэ гурбаншни намай
гаа, бинь тэдээнээ оройдоошье 
танихагуй байгаа ха юмбибди. 
Хэмнай хэн гээшэб гэжэ яйала 
мэдэхэ болобобди. Тиихэдэл 
Пётр Санжиевич (минии ди
ректор Зана Галсанович бидэ 
хоёроо мэдэлдээ абайан сэхэ

ноёмнай ха юм даа) «ноён лэ 
haa хатуу» -  гэйэн ойлгосо 
минии толгоййоо йалгаагаа 
бэшэ йэн ту даа гэжэ йанагшаб. 
Юу хэдэг, ямар тушаалда 
орошойыемни богони тэды- 
хэнээр ойлгуулжа угоод, ябан 
ошон hypaxani, ойлгодог бо- 
лохош гэжэ мэдуулээд: «Хаана 
ошохобши, Закаменск соо хо- 
нолготой хун туш?» -  гэхэдэнь 
Зана Галсанович тодожо абаад: 
«Энэш, юу, ажалда орошоод, 
Закаменскда хоножо байха юм 
аал, бидэ ябахамнай» -  гээд, 
ушоо энэ-тэрые хоорэлдэйоор, 
гаража ябабабди. Зана Галса
нович «собаковозоор» ябаа, 
гуйлгэлдэйоор Улэгшэн хурэжэ 
ерээд, гэртээ халта ороод, хэрэг 
байна, манайда, Тори хурэжэ 
хоноод ерэшэе гээд, дахин тэ- 
рэл «собаковоздоо» йуужа, 
Тори ябашабабди. Углоогуур 
8 сагта Улэгшэндоо ерээд 
байгаа йэмди. Тиигэжэ Пётр 
Санжиевичай мэдэл доро (ми
нии залуу мэргэжэлтэ боложо 
ерэйээр) ажалайм намтар эхи- 
лээ бэлэй...

Ажалаа тиигэжэ ехээр ойл- 
гожо ядаагуй, тургэшэг журам- 
даа ороо йэм, аймагаар дуурэн 
ябажа-ябажа ерээд, тэрэл ка
бинет соогоо орожо тоосоогоо 
хээд, мал гаргадаг комбинат, 
угышье haa шахан таргалуул- 
даг Тужын бааза хоёртоо саг 
ургэлжэ ябажа байхаш, мал 
амидыгаар зоохэ арбаад томо 
вагон шэнги машинануудтай, 
я Нал а баян йэмди. Жэл тухай- 
тай ажаллаад байхадамнай, 
1975 оной зун Ьунгалта боло
жо, би Сагаан-Мориндоо Сель-

соведэй туруулэгшэ болохоор 
зууршалагдаад, депутат боло
жо йунгагдаба хаб. Эгээл энэ 
уедэ Зана Галсановичые Улаан- 
Удэ хотодо Гурэнэй банкын 
lahai aii дарга болгожо абаад 
ябашаба, орондонь бусад сов- 
хозуудта ороходоо тон орёо 
ажалтай Харсаагай совхозой 
директорээр Пётр Санжие- 
вични дахинаа томилогдобо. 
Байал нютагтаа ерэхэ болоо. 
Хамта худэлНэп тэрээхэн саг 
соогоо ажалаашье, бэе бэеэшье 
hail и мэдэхэ болойоп хадаа: 
«Ши тэрэ Сельсовет руунь бу 
ошо. Эндээ бай, яйала йайн таа- 
ража худэлжэ байна ха юмбиб
ди, муноо директор болобоб, 
ушоошье hail и худэлхэбди», 
-  гээ бэлэй, теэд, яахабши даа, 
байал нютаг тээшэ татаа юм 
бэзэ, гаража ошоо бэлэйб. 
Хожомынь, нютагЬаа холо 
худэлхэдэ дээрэ гэжэ оороошье 
анхарааб, хэншье haa, байал 
тиимэ бодолтой байдаг, тэндээ 
Пётр Санжиевичтайгаа улоол 
haa дээрэтэхэ йэн байгаа хаб 
гэйзи тобшолол хээтттье Ьэм.

Ажалай талаар харюусалга 
ехэтэй, эрилтэ шангатай, хун 
талаараа бусад хунуудтэ эн- 
хэргэн, ёйогойл унэн сэхэ ком
мунист, Совет уеын тусэбтэ 
экономикын хутэлбэрилэгшэ 
байгаа, тиимэ хунууд хомор- 
шог байдаг. Закаменск дээрэ 
али олон суглаануудай боло- 
ходол уулзахайаа бэшэ удэр 
буриимнай харилсаан гайаржа, 
хожомоо хаанашье, ямаршье 
ажалда ябахадаа oophooHb дээшэ 
ноёдой энхэрэлдэ балай орожо 
баййапаа йанагшагуйб, гэбэ-
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шье еврее, Пётр Санжиеви- 
чайнгаа нулеендэ абтайан ха- 
даа юм бэзэ, eepheeHb доошо 
нухэдее ургэлжэ энхэрэлдээ 
абаад байдаг заншалтай 
ябааб, теэд, мунеешье тэрэ зан- 
шалаа алдаагуй гэжэ намайе 
мэдэхэ зон ойлгоно бэд даа, 
йайн хунйээ олойон зеериеэ 
йайрхаагуйдее аргамгуй...

Худее ажахын продукци- 
нуудые худалдан абадаг ба 
тэдэнэй шанарай тулее ха- 
рюусадаг инспекцидэ мун лэ 
Дээдэ-Торийоо гарбалтай Цы- 
рен-Доржо Найданович Токто- 
хоев худэлдэг байгаа гээ йэмди. 
«Мэлын улаан мэхээр минии 
газаа ургайай, Мэлын улаан ба- 
саган минии йамган болойой» 
гэжэ дуулайаар, энэ хумнай 
Мэлэйээ гэрлэжэ, Захааминай 
хурьгэн болойон, бэрхэ хун, 
агнуурида бэрхэ, Захааминдаа 
олон жэл худэлжэ гараа, мунее 
Улаап-Удэ хотодо ажайууна», 
-  гэжэ Зана Галсанович дуу- 
лажа хэлээд, энеэнэ. Тиихэдээ 
«энэ Пётр Санжиевич еврее ехэ 
мэдээжэ уг унгитай хун баййан 
юм. Абгань, Гармажап Очи- 
ров, Сухэ-Баатарай адъютант 
ябайан хун байха, абаньшье 
зэргэ ехэтэй хун баййан юм», 

гэжэ Зана Галсанович нэмэ- 
жэ хэлэбэ. Хун мунхэ бэшэ ха 
юм даа, гэбэшье йайн хунэй 
нэрэнь мунхэ, иигэжэ дурсалга 
болоод лэ, тэрэниие мэдэхэ зо
ной дунда хэдэн уеэрээ ургэлжэ 
нэрлуулжэ, дурсуулжа байнад 
гээбы даа...

Байсагалай аша Цынгун 
гэдэг Николаевска станицын 
атаманай орлогшо болойон, 
тиихэдэ Цынгунай еерынь аша 
Санжасурэн 1917 ондо сэрэгэй 
замаар Великие Луки хурэтэр 
ошоно, тэрэнэй Шэтэ бусажа 
ерэхэдэ, залуу хубуудые сэрэг- 
тэ йургахыень Хори эльгээнэ. 
1970-дахи онуудаар тэрэниие

нютагай зон «Соохор мори- 
той Очиров» гэдэг йэн, ушее 
йанаандамнай байна гэжэ 
Хориин найатай убгэд хэлсэ- 
дэг байгаа. Тэрэ убгэн ундэр 
найатай боложо, 1990 ондо хада 
гэртээ мордойон юм. Саг гээшэ 
ехэл йониноор эрьежэ байдаг 
гээбы даа, тэрэл соохор мори- 
той абынгаа алба хэжэ баййан 
Хориин аймагйаа хубууниинь, 
Пётр, гэрлэнэ. Уг удамыень 
хургаа даража тоолоходо иимэ 
юм: Олзотой Жугдэр Банзаа 

Байсагал Цыбээн Цынгун 
Туман Санжасурэн ПЁТР 

-  Баяр -  Булад, Алдар, Стас.
Тэрэ Зана Галсановичай 

дээрэ хэлээшэ абга тухайнь 
эрдэмтэдэй бэшэйэн иимэ ба- 
римта байна. Гармажап Ды- 
чинович Очиров 1893 ондо 
турэйэн, Атамано-Николаев- 
ска станицын (мунее Харсаа) 
хасаг гээд бэшээтэй. Эрхэтэнэй 
(граждан) ехэ дайнда эдэбхитэй 
хабаадалсайан, эскадроной ко
мандир болоод, сагаантанйаа 
Дурна хизаарые, Благове
щенск, Хабаровск хотонуудые 
сулоолэлсэйэп, удаань йайн 
дураараа Сухэ-Баатарай сэрэг- 
тэ орожо, тэрэнэй адъютантын 
тушаалтай алба хэнэ. Тиихэ
дээ Хитадай Гоминьдануудые, 
Унгерные бута сохилгодо ха- 
баадалсаа, эрэлхэг зоригтой 
баййандаа Монголой Хубис- 
халай вождь Сухэ-Баатарай нэ- 
рэтэ зэбсэг шагналда хуртэйэн 
байха юм. Тэрэ уедоо хоёр 
удаа нюгагаа амаралтаар ерээд 
ошойон, нютагайхидынь Сухэ- 
Баатарай гар табилгатай дан- 
сыень харайан байдаг. Баатар- 
лиг албанайнгаа тулее 1967 
ондо Улаан Одоной орденоор, 
1971 ондо Монголой «Найрам- 
дал» медаляар шагнагдаа.

Пётр Санжиевич, тэрэ 
убэлэй йуни сайан дээгуур хул 
нюсэгеер газаа гараад ерэжэ

байдаг Санжи Тумановичай 
дурбэдэхи хубуун, 1934 оной 
апрелиин 10-да турэйэн юм. 
Агууехэ зон апрель соо турэйэн 
байдаг, байгаалиин табисуур 
хаана ошохонь йэм. Тиигээд- 
шье тиимэ бэрхэ уг удамайнь 
шуйан хаана ошохо юм, Пётр 
Санжиевичай бэрхэ хунуудэй 
тоодо байгаагуйдэ арганьгуй. 
1953 ондо Улаан-Удэ хотын 
Буряад йургуули (мунее тэрэм- 
най нэгэдэхи лицей-интернат) 
России арадай артист Цыден- 
дамба Пурбуевтэй суг йуража 
гарайан, тэрээнтэйгээ суг те- 
атрай йургуулида Ленинград 
ошохоор забдаад, боксынгоо 
йоригшодо баригдажа, арти- 
стын бэшэ, аяараа харгы руугаа 
бусаагдайан намтартай байба. 
Тиигээд лэ аяараа замаараа 
1958 ондо Буряад ай Худее ажа
хын институт агроном мэргэ- 
жэлээр дуургэжэ тарана, тэрэл 
жэлээ, февралиин нэгэндэ Хо
риин аймагай эгээл Захаамин 
шэнги ой тайга соо тубхинэйэн 
узэсхэлэн йайхан Тээгдэ ню- 
таг тоонтотой, байал агроном 
мэргэжэлтэй Митыпова Дара 
Аюшеевнатай гэрлэйэн юм...

.. .Унинйее суугаараа
домогтой

Ургэлжэ бороотой
нютагнай.

Хараасгайн дурлажа
уурхайлйан

Хабтагай нютагнай -
Тээгдэмнай...

Тээгдэ эвенк хэлэнйээ ур
гэлжэ бороотой нютаг гэжэ ор- 
шуулагдадаг байба, бороотой 
нютагта агрономой хэжэ байха 
ажал барагтай гэлсэдэг ха юм 
даа, тиимэйээл Дара Аюше- 
евна, манай хубуунэй золоор, 
агрономой мэргэжэл шэлэйэн 
байхадаа болоо...

Тиигээд лэ айл гэр боло
жо тубхинэйэн хоёр агроно-

( Ургэлжэлэлынъ 8-9-дэхи нюурнуудта).



8 нюур «Ажалай туг» 2019 оной февралиин 22

( Ургэлжэлэл).
мой ургуулйан эгээл сэнтэй 
ургасань -  сэсэгууд (табан 
хуугэдынь) мунее энэ сагта 
барандаа айл боложо, мун лэ 
аба эжынэр болонхой. Пётр 
Санжиевич алтан дэлхэй дээрэ 
алдар нэрэеэ нэрлуулжэ бай- 
ха йубэлгэн бэрхэ хуугэдтэй, 
ашанар зээнэртэй, мунее бо- 
лоод байхада аха нухэрэйнгее 
хуугэдтэй (сэхыень хэлэбэл 
одхон Цыпилматай) дутэ ха- 
рилсажа байдаг хадаа анхар- 
жа ябадагби, эсэгынгээ нэрые 
ойро зуураханшье нэрлэнгуй 
байдаггуй, ургэлжэ дурсажа, 
нэгэл ушараар ургэлжэ дурда- 
жа, ашата сагаан эжыгээ аль- 
ган дээрээ ургэжэ абаад яба- 
даг ухибууд юумэл даа. Пётр 
Санжиевичйаа хойшонхи йурэг 
хэтын хэтэ яахашьегуй, йайн 
hyyxa ёйотой, эхэ эсэгын буян 
гэжэ байдаг юм бэшэ ту? Тии- 
мэл байхань болтогой!

Пётр Санжиевич институт 
дуургэжэ, эжы абаяа бэритэй 
болгойон хун, Дара Аюше- 
евнагаа абаад, капот дээрээ 
хандагайтай таксигаар Улаан- 
Удэйее нютагтаа гуйлгэлдэжэ 
ерэнэд, аяар 58 он, унаа хо- 
мор, Улаан-Удэ холо, бодоод 
узэгты, муноонэй залуушуу- 
лай хэлэдэгээр нээрээл «Кру- 
уто!» бшуу даа. Бусажа ерээд, 
хоёр залуу мэргэжэлтэд агро- 
номууд боложо ажалайнгаа 
намтарые эхилнэд. Гурбан 
жэл худэлоод, 1961 ондо 27- 
той агроном «Улаан Октябрь» 
колхозой туруулэгшэ боложо 
йунгагдана. 1971 ондо Захаа- 
минай йуулшын колхозууд 
совхозууд болгогдоо (хамтын 
ажахы баййанаа йангай ажа- 
хы болобо гээшэ), йангай ажа- 
хын хутэлбэрилэгшын тушаал 
- директор. Тиигэжэ Харсаа- 
гай сохозой директор болобо. 
Тэрэ шэнэ тушаалдаа удааншье

болоогуй, аймагай ноёд эдэб- 
хитэй залуу хутэлбэрилэгшые 
анхаржа, тэрэ дээрэ хэлэгдэйэн 
инспекциин дарга болгобо, 
1975 ондо йооргоо Харсаа- 
гайнгаа совхозой директор, 
удаань, 1984 ондо, Зэдэ Захаа- 
мин хоёр аймагуудые хангадаг 
«Бурятсельхозхимиин» дарга, 
1986 ондо нютагтань сомон 
зублэлэй туруулэгшын тушаал- 
да йунгажа, тэндээ найанайнгаа 
эсэс хурэтэр ажаллажа, ямар 
дайдада, хаана ямар хэрэгтэй 
болойон байгаа юм, тиишээ 
сэхэ зорижо мордоходонь, га- 
зар дэлхэй дээрэ ургуулйан та
бан йайхан сэсэгуудынь, арюун 
йайхан алдар нэрэнь лэ улоол 
даа... Иигэжэл мунхэрхэ хуби- 
тай хун турэлтэн энэ дэлхэй 
дээрэ ажайуудаг, энэ уйлэйоо 
зайлахын арга угы бэлэй даа!

В.И. Ленинэй турэйоор 
100 жэл эй ойдо баярай меда- 
ляар шагнагдайан, Буряадай 
АССР-эй габьяата агроном, 
Ажалай Улаан тугай орденой 
кавалер, олон тоото грамота- 
нууд болон баярай бэшэгуудээр 
шагнагдайан, тэрэнэй хутэлжэ 
ябайан ажахы Табан жэл эй 
тусэбуудэй дунгуудээр нэгэн- 
тэ бэшэ Дамжуулгын Улаан 
тугта хуртэйэн байха. Абын- 
гаа буряад яйан номо бари- 
жа харбажа йураад, айма
гай мурысоонуудтэ шангай 
йууринуудые эзэлдэг болоод, 
нэгэтэ, 1992 ондо республикын 
Сурхарбаанай чемпион боложо 
тодорйон юм.

«Абамнай ном ехээр унша- 
даг, гэртээ яйалахан хэмжээ- 
нэй номой йан суглуулйан, 
тэрэл жэшээгээрнь бидэшье 
номтой ханилжа ундыгообди. 
Нютаг нугадаа дуратай, аха 
заха зониие хундэлжэ, хайр- 
лажа ябаха юм гэжэ йургадаг, 
баранииемнай худоогэй
ажалда дуршуулжэ, йайнаар

йургажа, дээдэ эрдэмтэй бол- 
гоо. Пайханаар дууладаг йэн, 
шулэгшье бэшэхэ, ушар дай- 
ралдаа йаа, нухэдэйнгоо дун- 
да пианино дээрэшье наадажа 
йууха. Нухэдоороо олоороо 
уулзаха, хоорэлдэжэ йууха 
дуратай байгаа, олон-олон 
яйатан буриин нухэдтэй байгаа 
бэлэй. Хоол бэлдэхэдээ бэрхэ, 
агнуурида дуратай...

Аба эжы хоёртоо тусгаар 
анхаралтай хун баййан юм, 
тэдэнь манаараа нэгэ хорёо 
соо йуудаг байгаа, иишэ-тии- 
шээ удаанаар ошоходоо уйда- 
шаха, саг ургэлжэ хонходожо 
байха, тэдэ хоёр хугшэднай 
ундэр найа эдлэйэн, абань 97, 
эжынь 89 найатай боложо хада 
гэртээ харийан юумэд, теэд 
хубуунэйнь найан...» -  гээд, 
Цыпилма хоорэйоор байтараа, 
дуугаа хуряашаба...

Пётр Санжиевичай эгэшэ 
дуунэр байал нютаг нугадаа 
мэдээжэ, бэрхэ хунууд бай
гаа, Цыпэ Санжиевна Очи- 
рова РСФСР-эй габьяата 
багша, Долсон Санжиевна 
Очирова Буряадай АССР-эй 
хангалгын албанай габьяата 
худэлмэрилэгшэ, Аюша Сан
жиевич Очиров Буряадай 
АССР-эй габьяата багша.

Май йарын 10-да Захаа- 
минай аймагай Улэгшэн 
тосхондо йур харбалгаар 
Пётр Очировой нэрэмжэ- 
тэ республикын хэмжээнэй 
мурысоонууд зарлагданхай, 
эсэгынгээ нэрые мунхэлжэ 
ухибуудэйнь эмхидхэйэн энэ 
нааданда мэргэшуул хаа- 
яанайаа сугларха байха, йайхан 
йанаатай, йайхан сэдьхэлтэй 
хутэлбэрилэгшын нэрэ дурса- 
хадаа, аймаг нютагаараа урга- 
жа ябайан урн хуугэдтээ ульгэр 
жэшээ харуулха, иимэ хэмжээ 
ябуулганууд хэзээдэшье йайн 
хойшолонтой байдаг гээбы даа.
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А гууехэ Илалтын 70 жэлэй ойдо

АБЫН БЭЛЭГ
(Хориин аймагай Тээгдэ ню- 

тагай 79 найатай ажалай вете
ран Митыпова Дара Аюшеевна- 
гай дурсалгайаа)

Хабтагай нэлэнхы талаар 
бэшэ, тайга соогуур хадаа бу- 
рьялжа, бусалжашье байхань 
йанаанда угы, аажам номгон, 
зогсошойон мэтэ гэхэдэ арай- 
шье тиимэ бэшэ, юрэ нэгэл 
аяараа урдажа байдаг Хурбэ 
голнай. Энэ голойнгоо эрьедэ 
ухаа орожо ундыйэн, тэрээхэн 
ойн соорхой мэтэ Тээгдэйээмни 
бэшэ ондоо дэлхэй юртэмсэ 
угы, эндэхэнээл мэдэхэ таниха 
зонойнгоо шарай хаража, нэ
гэл адли багашуул сугларан, 
наадайаар ябайан хайамнай бэ- 
лэй. 1943 оной зун. Гол соогоо 
удэроо барадаг бидэ гэртээ эрье- 
жэ ерэхэ гээшэеэ гэдэйэнэйнгээ 
дохёогоор алдангуй, гуйгоод лэ 
ерэхэш, дайнай уедэ элбэг юумэ 
гээшэмнай xaanahaa байба гэ- 
бэш, тиибэшье зунай сагта та- 
раг, хурэнгэ,.. ёпоошхын хухар- 
хай ушоо бии Нэп.

Xaanahaa гэнтэ бии болоЬоп 
юм агшаб, нэгэ ута сасагууд- 
тай тэбхэр хээтэй пулаадтай 
бэлэйб. Минин эгээл дуратай 
гоёлоймни хубсаЬап тэрэл бай- 
гаа, айхабтар hanxyyp Нэп хаб 
гэжэ муноо йанадагби. Манай- 
хинай ажалайнгаа забйарта 
ошоо нэгэ гэртээ суглархадань, 
тэрээхэн пулаадаа олон янзаар 
умдэжэ гэртэхюулээ хухеэхэш -  
толгойдоо умдэхэш, дала мурэ 
дээгуурээ нэмэреэд урагша хой- 
шоо гэшхэлхэш, угышье haa 
нарин матаргайгаа тойруулжа 
хоёр узуурыень уяад, пулаадаа 
доошонь Ьанжуулхадамни 
эгээл манай нютагай шэмээ- 
шэг йамгадай мэтэ ута сам

са болоод, сасагуудынь шала 
дээгуур шэрэгдэжэ ябаха...

Нэгэтэ, наратай халуун 
удэрэй тэнйээ улоод байха- 
да, тэрэл голойнгоо эрьеэр 
«ажалдаа» ябаЬапаа гэртээ 
ерээд, орохоо ябатараа газаа, 
уудэнэй хажууда богоо хаядаг 
газарта пулаадайнгаа саса- 
гуудай хэбтэхые харажархёод: 
«Хэн энэ пулаадаймни сасагуу- 
дые тайража хаябаб?!» -  гэжэ 
xauixaphaap гэртээ гуйжэ оро- 
боб. Г эр соо хон жэн. Эндэм- 
ни юум даа, нэгэл аюултай юу- 
мэн тохёолдойон шэнги, орожо 
ерээд балай Ьуухиржэшьс 
баймаар бэшэ, нэгэл жэгтэй 
байдалай ухибуун ухаандам- 
ни нэбтэржэ ороЬопдол, гэр 
соо ЬууЬашуулаа нэгэ нэгээр 
шарайшалан, абяагуй болоод 
байшабаб. Эжы,.. аба,., хугшэн 
эжымни,.. барандаа, гэнтэ 
тэнгэриин дуун шэнги орожо 
срэЬэп намайгаа туруушынхиеэ 
хараЬапдал, хараад Ьуупад. 
Байд гээд хугшэн эжымни, энэ 
абяагуй байдал тайалжа:

Абашни дайнда мордо- 
хонь... Пулаадыешни абадаш- 
ни сабхиин орёолто болгожо 
хэршээбди...

Абяагуй шагнаад hyyhaH 
абамни, намайе iарйаампи 
хутэлжэ бэе тээшээ асараад, убэр 
дээрээ йуулгажа хэлээ бэлэй:

-  ДайпЬаа бусажа ерэхэдээ 
хуухэндээ шэнэ, гоёхон пулаад 
асархаб. Эжынэрэйнгээ угоор, 
томоотойхон, абаяа хулеэжэ 
байгаарай...

Тээгдэйээ гараад, хайшаа- 
шье haa, ондоо газар нютагууд 
руу зорийон зон заал haa нара 
шэнгэхэ зуг руу -  баруун тээшээ, 
Тахяашын хойгуур зуглэдэг,

энээниие би hail и мэдэхэб. Та
хяашын бариса эндэ дутэхэнэ ха 
юм, харин хайшаа ошодогые- 
нь, тэндэ, саанань, юунэйшье 
байдагые, холо юм гу, дутэ гу, 
бу мэдэе даа... Газаамнай тэр- 
гэ моритой хэдэн хунууд бии 
боложо, тэдэ зоноор абамни 
тэргэ дээрэ йуужа, боожошон 
мориёо тэрэл баруун зуг руу 
залабал даа. Наран удэшэ тээ
шээ, баруун хяра дээгуур модо- 
дой оройнуудые халта шуурэн 
Ьагад орошохо аад лэ, юу- 
тттьеб хулеэйэн мэтэ улгоотэй. 
Тэрэ-уу холохоно посхоодой 
уудэн хуроогуй ябайан тэр- 
гын caxapurhaa юм гу, али 
моридой туруунйаашье юм 
бэзэ, дэгдэйэн харгын roohoii 
йалхигуй намдууда хоорэн ма- 
наржа, caaiiahaaiib туяарйан на- 
ранай элшэ roohoii соогуур нюдэ 
руу сохижо, улайран бусалйан 
утаа руу мори тэргэ оройон 
шэнги болоод, даамайханаар 
харагдахаа болин хайлажа, тэн- 
дээ улэшэбэ гэжэ ухаандамни 
ороод лэ,..

- Аба-аа! -  гэжэ айхабтар 
шангаар шашхан йуухирээд, 
тээ тэндэ, мори тэргын хайла
жа улэшэйэн посхоодой уудэн 
тээшэ гуйшэбэб. Уудэн хуроо 
тооной ябахадамни эжымни 
хусэжэ ерээд, барижа байлга- 
ба. Тоойон шэнгэржэ, эгээл энэ 
багаар хайлашайан мори тэргэ, 
тэргэ дээрэхи хунууд угы, гэнэн 
ухибуу мэхэлйэпдээ зэмэтэй 
юумэ шэнги тугаарай тээ тэн
дэ улгоотэй байЬан нараншье 
хярынгаа саагуур хоргодошон- 
хой, тойроод хон жэн...

«Сагаан морин» гэжэ 
ном1юо абтаба

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

ХУН ШУБУУД
Зэдэ голой таляан соо 
Эжэл хоёр хун тамарна,
Хэдэ дахин даляа йэбин
Мэнэл ниидэхээ забдайандал болоно.

Ургын йалбарйан хабар тэдэ 
Хухын донгодохые йопирхойоп шэнгил, 
Шугын харганаа бургаайад ходо 
Ламын шубуудта дохийон мэтэл.

Тунгалаг уйанда сээжээ задан 
Тэнхээ орохоо шубууд йажана,
Далбагар даляа дэбин дэбин 
Замдаа саашалхаа тэдэ зэйэнэ.

Инаг хоёр урда хойно оролсон 
Сэнхир агаарта шуумайн холодобо,
Булэг уулэнэй саагуур хоргодон 
Байгал далайгаа зорин шамдаба.

САРЬДАГТА
Хабшал ундэрнуудые дамжан алхалнаб: 
Аргал ямаан байсануудынь барсайна. 
Орьёл тоонтотой ангуудые гоёшооноб: 
Мургэл хэйэндэл тэдэ дохилдоно.

Зунэг тэхэ шубгэдэл оройдонь 
Зуудэ манайандал худэлэнгуй йажана, 
Хунэг соохидол хунды оёортонь 
Тулэг дундаа аршаан бусална.

Отторгай гэнтэ харлан манатажа,
Барагар уулэд намай тойрошобо. 
Сахилгаан ташуур галаар шарбажа,
Аадар мундэр толгойем тобжогонуулба.

Харанхыда сахилгаан могойдол шарбажа, 
Тэнгэриин дуун забгуй лужэгэнэнэ, 
Сарьдагта аяншалхаа гарайанаа шаналжа, 
Байсын эрмэгтэ мундэрйоо зайсанаб.

ШУУРГАН
Сарьдаг ундэрэй байгаали арюун 
Сэбэр агаараараа хэнииеш татадаг,
Сэлмэг байтараа гэнтэ шэруун 
Шэбэр шуургаар эшхэрэн дэмырдэг.

Аяншалжа ябатараа нэгэтэ тэндэ 
Аюулда арайл ороогуй бэлэйб,
Урбалдажа ерэйэн шуурган гэнтэ 
Агаарта эрьелдуулэн намай йабаа.

БАДМАШОЙДОКОВ

Хусэ шадалынь аляархайандал дошхорон 
Хэнэйш тэсэхын аргагуйгоор аашалаа, 
Шаса, хулнуудни эзэгуйдэл йалганан,
Арай шуурганда урэбхюулэн алдаа.

Сарьдагай байгаалиие мэдэхэгуй хундэ 
Сэнгэхээ тиишэ ошойоной хэрэггуйл, 
Шуурганай болохые мэдэдэг йаа тэндэ 
Хорохо газараа олохол йэм магадгуй.

САБАН
Орон дэлхэйн нюрууе хушан 
Абаахай сайан аргаахан унана,
Тубшэн даруугаар байгаали дууран, 
Эрбээхэй саййанда урмашан баясана.

Балшар зааханууд газаа сугларан 
Баабхилан мунгэн сайа обоолно,
Мэтэр хорёо соогуур йубарин 
Хуухэлдэйдэл сагаан убгэд жэрылдэнэ.

Ухибуудэй уураг тархиин хурданиие 
Ойлгохонь эндэ угаа хушэр лэ,
Хурэгуудэй дурсэнуудэй гоё йайханиие 
Бэлэхэн бутээдэгынь ейоор зураг лэ.

Сайан одоо угаа гоёлши -
Амтан ургасада туйалха хабатайлши,
Хэйэн, бутээйэн худэлмэри ажалшни 
Мульйэн хур тогтоохо шадалтайлши.

УЗЭГЛЭЛ
Балшар багым нухэр «Узэглэлни»
Урдам дэлгээтэй хэбтэнэ харланхай,
Абдар уудалжа усэгэлдэр байтарни,
Нимгэн гадартай энэмни гаранхай.

Намда латаар бэшэгдэйэн энэ дэбтэр 
Хэды унэтэй сэнтэйень мэдэнэлби,
Номдо туруун йурайан шабинар 
Олые энээнйээ ойлгойыень тухайлналби.

Хэнэйш зугаада «А» узэг 
Эрдэмэй эхин гэлсэдэгынь мэдээжэ,
Номой хуудайан бухэнэй зураг 
Снижай хубуун дабхарлаа гоёожо.

Эрдэмдэ шунахадам «Узэглэлэй» зарлиг 
Залууршан намда болойон гээшэл,
Ажалда саашадаа худэлхэдэм магад 
Жолоошон мэтэ хутэлйэн юмэл.
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«Узэглэлэй» хахархай хуудайан лабтай 
Намтай хамта йуужа йурайап 
Намсарайн Санжайн ажал гээшэлтэй,
Булай мэхэтэй балшар бэлэйл.

ААДАР
Сахилгаан ами абахын аргагуйгеер

шарбажа,
Тэнгэриин дуун замхангуй лужэгэнэнэ, 
Буудалдаан болойондол эшхэрэн шууяжа, 
Хасууриин мушэрнууд гунхан йалганалдана.

Гэнтэ баруун хойнойоо харлаад,
Ундэгэнэй тухайтай мундэрнууд шууяшаба, 
Пуртэ байгаалиин узэгдэлйоо айгаад, 
Цэрэнэй заахан басагахан бархиржархиба.

Шабжаргай хууеэгээр шабхуурдайан
мундэрнууд

Ургаса ногоо нугалан хэбтуулжэрхибэ. 
Хабсагай тойронхи heer хасууринууд 
Хухара нугара олоор хэбтуулжэрхибэ.

Агшан зуура байгаали дэмырээд,
Уулэнэй саанайаа наран мандаба.
Тубшэн даруугаар огторгой сэлмээд, 
Хунуудэй сэдьхэл баяраар ханаба.

ЗУГЫ
Зугы шумуулйаа ажалаараа илгаржа,
Шуты, нугадаа амаранги худэлнэ.
Хушуу, амаараа шууйыень шэмэжэ,
Хангал амтатайень хотондоо абаашана.

Сэсэг дээгуур алтан зугынууд 
Хамаг отогоороо гиинан ниидэнэ.
Тоорсог мэтэ йубарийан амбаарнууд 
Хэшэг Tohoop билтаран дуурэнэ.

МУЛЫгЭТЭ
Далахайн аршаанай хэлшэ газар 
Дабхар зузаан мульйэн хунжэлтэй,
Нютагайм эхинэй Хара Бэлшэр 
Нажар хайладаггуй сэбдэг мульйэтэй.

Далахайн Урда Голые унинйоо 
Мульйэтэ гэжэ тиигээд лэ нэрлээ,
Дохолойн Дондог хуйтэн зомгоолйоо 
Мушэтэ галаа абажа ядаа.

Хангайн нюруу малтаха гэйэм 
Хурьйэн хурэшэйэн зандаа байгаа,
Таабайм тоонтые Мульйэтэ гэйэн ~
Арюун нэрые арад йайшаагаа.

Сагаалганай арбан гурбанай удэр 
Аршаанай адагта хубуун турее,
Таабаймнай «Бадма» гээд ашаяа нэрлээ, 
Зугаатай хугтэй баяраа мэдуулээ.

Хугшэн эжым хэлэдэг байгаа:
«Энээхэн гэрэй налаашха доро 
Алтай тоонтыш таабайш хадагалаа, 
Аляархан йэндэбэлшни аюултай ёро».

ХАДАГ
Монгол угсаатанай хундын тэмдэг 
Сэнхир хадаг урданйаа юроогдэйэн лэ, 
Унил carhaa манай элинсэг 
Тэнгэри, обоодоо тэрэниие баридаг Нэп. 
Эрхим хундэтэй айлшанай морилходо 
Хамагай туруун хадагаар бараалхадаг йэн, 
Хурим дээрэ алтан худада 
Аягатай сайгаа хадагтай заладаг Нэп.

Тортон хадаг минии тухайлхада 
Yпэтэй сэнтэй бэлэгнай байгаал,
Хуушан сагай хубилан ошоходо 
Хадагай хундэнь халагламаар буураал.

Урдын заншал сахигдахаа болижо,
Угаа муухай ябадал гаргаалди,
Холын захяа хараадаа абажа,
Бултаа хадагай хундые дээрэ ургэе.

hYHH
Пуни...Ухибуун баахан найандаш 
Пуудэртэл бурэлзэхэнь хэды айдайатай йэм, 
Балай харанхыда газаа гарахаш -  
Нарай багадал заримдаа йалганахаш.

Хажар йуниин болодоггуй йаань,
Адар ехэ ажал хэгдэхэл йэн,
Сэсэг йунийоо айжа дэльбэеэ
Хадаг найжалйандал эбхэн хумидаг юм.

Удэр йунинууд усэдоор абалсан,
Худэр баатарнуудтал тэмсэн йэлгэлдэнэ. 
Хэдэр заримшуул нойртоо улгыдуулэн, 
Мухар зуудэ йуниндоо манана.

ААРСА
Дайнай уеын хэсуу жэлнуудтэ 
Аарсаар буряадууд садхалан ажаллаа, 
Туйлай шэруун уеын хунуудтэ 
Торхоор аарса туйалхаараа туйалаа.

Убэлэй янгинама хуйтэндэ шамдажа, 
Газаагаа ажаллажа хулдоод орохош,

( Ургэлжэлэлынъ 12-дохи нюурта).
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( Ургэлжэлэл).

Гэрэй УУДЭЭР оромсоороо мэгдэжэ,
Аягаараа аарсаа уужа халахаш.

Аарсын хусэн мусэдэ орожо,
Лагшан бэе халуу бусалшаха,
Буусын убЬэ асалхадаа эсэжэ,
Бултан шадални йуларйаншье haa,

тэнхэшэхэ.

Сагаан эдеэнэй шэмые одоо 
Тоонгуй газаашалжа огто болохогуй, 
Матаар соогоо дуургээд аарсаа 
Дуйаангуй уугаа haa, хэзээш улэсхэгуй.

хотошо
Талхи гэжэ манай хотошын 
Яашгуй Ьэргэгыс хунууд мэдэдэг.
Унхи абамсаа забгуй хусадагынь 
Аргагуй холуур дуулдажа байдаг.

Унтажа байтараа Ьард гэмсээрнь 
Ундэгэд гээд абяархажа ородог,
Магтажа хэлээд яахамнайб худэлсеернь 
Мийэрэд гэхэдээ хэнииеш тухайлдаг,

Хорёо соо малай оробол 
Хусажа байжа бойохоороо болодог,
Хонгёо сухалынь тэдэ ойлгойондол 
Холодожо эндэйээ зайсахаа оролдодог.

ГЭРЭЛ
Пулэмхихэнеер улайЬап гэрэл тээшэ 
Пэмээхэнээр найган арай зудхэнэб, 
Зузааншаг хур сайан гээшэ 
Дуугайхан Ьалирхадам торгуули болонол.

Хии юумэ нюдэм хараа гу?..
Гэрэл гэнтэ угы болошобо.
Нээн нюдее холые шэртээд,
Тэрэл гэрэл эй харагдаагуйе мэдэбэб.

Хиигээр узэгдэЬэп гэрэлэй хоргодоходо, 
Заахаш досоом наран туяарбагуй.
Буруул йуни i apahanaa ойлгоходоо,
XoohoH бодолйоо холодожо шадабагуйб.

ГУРГАЛДАЙ
Гунигта дуугаараа углоонэй нарые yn ahan 
Алдан гургалдай, хоорхы, зулгы шубуухайл, 
Баярта удэрэй морилон срэЬыс \ianahan 
Сэсэн удхатай дуунуудынь ehoop гоёл.

Зулгы хуухэн алтан гургалдайе шагнан 
Зугаа дууень Ьажаап дуулалсаЬапдал

харагдана,
Хухы шубуун гургалдаййаа дутахагуйе

оролдон
Хонгёо хоолойгоор шадал соогоо

донгодоно.

Басаганай инаг дурые гургалдай гэршэлэн 
Баталйан гансатайгаа энхэрэн ушархыень

хусэнэ,
Сэсэгхэнэй дэльбэпуудЬээ шубуухай

шуудэрыень Борон 
ШэмэЬэп умдаяа дуранда зорюулан

сэржэмдэнэ.

САГААЛГА Н
Сагаа, тарагаар салгидан морилЬоп 
Сагаалган -  буряад зоной найр лэ,
Панаа сэдьхэлэй туурээлгэ ургэЬэп 
Ульгэршэн убгэнэй юреел гээшэл.

Монгол гарбалта Азиин арадууд 
Тахяа жэлээ угтан абана,
Хуриг бурхадаа тахиЬап айлнууд 
Хэшэг, буянгаа гуйжа мургэнэ.

ЭлинсэгБээ угтай Шэнэ жэлнай 
Эдеэ хоол элбэгээр асарЬай,
Хатуухан лэ сагые хунууднай ойлгонхой -  
Хэрэг, ажалнай урагшатай байhай.

Паба Ьуулгаар билтарма сагаагаар 
Сагаалгамнай бичэн жэлдээ урдаг лэ,
Хаба шэдеэр шанга айрагаа 
Эзынэрнай хун зондо аягалаг лэ.

Буруу тугалнай булшантай, хэшэгтэй,
Унага даагамнай арьбантай, далантай, 
Хубууд, басагаднай хугтэй, согтой,
Тахяа жэлдээ жаргахань болтогой!
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