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Х у идт и сэрэгшэд,

ара талын ажалшад! 
Хундэтэ нютагаархид!

Буряад Уласай Арадай 
Хуралай ба еерын зугйоо 
Агуу Илалтын йайндэроор 
бугэдыетнэй халуунаар 
амаршалнаб!

Эсэгэ ороноо хамгаал- 
гын Агуу ехэ дайн орон 
нютагаймнай хун, гэр, 
айл бухэндэ хабаатай. За
хааминай арад зон хамтын 
Илалтада сэгнэшэгуй ху- 
бита оруулйан туухэтэй. 
Манай нютагта уйлэд- 
бэриглэгдэйэн вольфрам 
гурбадахи танк бухэндэ хэ- 
рэглэгдээ гэжэ бугэдэ зон 
мэдэнэ! Амгалан байдал 
бэлэглэйэн, хархис дайса- 
дые илажа i apahan алдарта 
уеын зониие -  сэрэгшэдые, 
ара талын ажалшадые дур- 
сан йанажа, дурасхалыень 
хундэлэн хододоо омогорхо- 
жо ябаха ёйотойбди!

Хундэтэ ветеранууд, 
ара талын ажалшад, ню- 
тагай зон! Агуу Илалтын 
Ьайпдэроор! Танай ажа- 
байдал гал гуламтынгаа ду- 
лаагаар, урн хуугэдэйтнай, 
дутынтнай зоной дураар, ду- 
лаан хандасаар дуурэн бай- 
хань болтогой!

Буряад Уласай Арадай 
Хуралай депутат 

Геннадий ДОРЖИЕВ

Ч____ ______

Илалтын йайндэртэ -  
мунгэн бэлэг

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудта майн 
9-дэ дашарамдуулан, 10 мянган тухэриг барюулагдаха. Тиигэ- 
жэ жэл бури мунгэн тулэгдэжэ байха юм.

1941-1945 оной Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай 
ветеранууд болон эрэмдэг бэетэй болойон хунуудтэ Илалтын 
йайндэртэ мунгэн тэдхэмжэ узуулэгдэхэ. 2019 онйоо тулэгдэхэ 
тэдхэмжын хэмжээн 10 мянган тухэриг юм. Жэл бури май- 
июнь йарануудта эды шэнээн мунгэн тулэгдэжэ байхаар ха- 
раалагдана.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дурадхалаар энэ 
хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэбэ.

-  Захааминай аймагта муноодэрэй байдалаар оройдоо 4 ве
теран мэндэ ажайууна, -  гэжэ аймагай ветерануудай Соведэй 
туруулэтшэ Александр Цыбиков тэмдэглэбэ.

Туймэрэй аюулйаа Ьэргылэе
Буряад уласай зарим аймагуудта туймэрэй аюултай хайын 

онсо гурим соносхогдоо. Тиигэжэ апрелиин 15-нйаа Баргажан, 
Бэшуур, Зэдэ, Ярууна, Загарай, Захаамин, Ивалга, Кабанск, 
Хэжэнгэ, Хяагта, Мухар-Шэбэр, Аха, Сэлэнгэ, Тарбагатай, 
Тунхэн, Хори, Байгал шадарай аймагуудта болон Улаан-Удэ 
хотодо туудэг носоохо, хагда, бог шорой галдаха хэрэг хориг- 
добо гэжэ аймагай ГО ЧС талаар консультант Руслан Будаев 
мэдээсэнэ.

Муноодэрэй байдалаар аймаг доторной 4 ойн туймэр са- 
рагдаад байна, тиихэдэ гэр бараанда 43 туймэр болоо гээд 
туймэр саралгын албан мэдээсэнэ.

Тиимэйээ хагда, бог шорой, туудэг носоохо хэрэг огтолон 
хоригдоно. Энэ дуримуудые хазагайруулбал, эрхэтэд 4 мянган 
тухэриг хурэтэр, харюусалгата нюурнууд -  30 мянган тухэриг 
хурэтэр, юридическа нюур байгуулангуй олзын хэрэг эрхилэг- 
шэд -  40 мянган тухэриг хурэтэр, юридическа нюурнууд 400 
мянган тухэриг хурэтэр ялада унаха юм.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
манай корр.
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УРАН-ДУШЭ НЭГЭДЭЛЭЙ 50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

АЮША ДОНОЕВ
Аюша Жапович Доноев 1933 ондо Санага нютагай Сиинтэ гэжэ газарта турэйэн намтартай. Ню- 

тагайнгаа долоон жэлэй йургуули дуургээд, Хяагтын соёл гэгээрэлэй училищида йурайан байна. 
Удаань Улаан-Удэдэ багшанарай дээдэ йургуули дуургээ йэн.Аймагайнгаа йургуулинуудта буряад, 
ород хэлэнэй багшаар олон жэлнууд соо амжалтатай худэлее. 1990 ондо «Буряад Республикын га- 
бьяата багша» гэйэн нэрэ зэргэтэй болоо Inn. Аюша Жапович йургуулида йуража байхайаа эхилжэ, 
шулэг найруулгануудые бэшэдэг баййан. Зохёолнуудынь уласай бухы йонинуудта, сэтгуулнуудтэ 
саг ургэлжэ толилогдожо байдаг байгаа. «Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо», «Уран-Душын угалзанууд» 
гэжэ хамтын согсолборинууд соо оруулагданхай. 1991 ондо «Дуулахал дайдам Захаамин» гэйэн но- 
моо гаргуулаа Inn. 2012 ондо «Сиинтэ» гэжэ нэрэтэй ушоо нэгэ номынь нара харанхай. Аюша Жа
пович олон тоото дуунуудай угэнуудые шадамар бэрхээр бэшэдэг баййан юм.

ЭРЫН НЭРЭУРГЭЖЭ
Энэ ганса найандаа 
Эрын нэрэ ургэжэ, 
Эрмэлзэжэябаха 
Эрхим хунэй шэнжэ юм.

Олон зоной ажалда 
Ожо нарин хандажа,
Ото сасан ябаа йааш,
Омог нэрыш ургэхэ.

Удэр, хоног унгэргэн,
Уухи муугаар харагдаад, 
Угэ хооргуй ябабал,
Ундэр йулдэш доошолхо. 
Дойбо торго йануулйан 
Долоон унгын йолонгоор 
Доодо дээдэ зиндаатай 
Дотор ухаа уудалха.

Хурса, хурдан бодолоо 
Хубиин хэрэг болгонгуй, 
Урса гэрйээн гаргажа 
Улас зондоо зорюулбал,

Уе хайын хунууд соо 
Ундэр дээгуур сэгнуулхэ 
Уйлын урн байха гээд 
Удэр бури йаналши.

Энхэ тубшин йанаатай 
Эжы абын захяае 
Эбдэнгуйхэн сахижа,
Эрын нэрэ ургэлши!

ХУНЭЙ ХУБИ ЗАЯАН
Тооложо табийан найандаа 
Тоолэжэ табийан бэемнай 
Тулиха, жаргаха хоёры 
Тудхаажа узэйэн байхал даа.

Эжы абын бэлэн дээр 
Эдир залуу найандаа 
Эрхэлээдшье ябайан 
Эрхим жаргал бэлэй даа.

Оршолон юртэмсын табилан 
Орёохон замуудаар хутэлжэ, 
Ошото найандаш тоорюулхэ 
Оншотой хатуухан сохисотой.

Хунэй хуби заяанай 
Хушэр замай эрьесэ 
Хэндэш нэгэ тудаад лэ 
Хэлбэлзуулйэн байдаг юм.

Найанаа илдамхан нухэртэй 
Налайжа жаргажа йуухадаа, 
Намаалжа эхилйэн сэсэгтэл 
Наранай элшэдэ хуртэхэш.

Хуби заяан баранда 
Хубааритай байдаг ха. 
Хунэй жаргал заяанда 
Хухюутэй, сэнгуу ябалтай.

Нэгэтэ угтэйэн найандаа 
Нэрэтэй, солотой ябаад лэ 
Нэтэрхэ гээшые мэдэнгуй, 
Нэрэеэ улээбэл гоёл йэн.

Хуби заяан шамхандаа 
Хуурай шэнгэн аялгаар 
Хуушан, шэнэ дуунуудаа 
Дуушан ёйоор ургэнэб.

ТОХОРЮУН
Тохорюун, тохорюун

шубуунай 
Тогтохо таланууд холо даа. 
Тэнгэриин гунзэгы

таляанай

Тэмдэгтэл тэдэнэр
зурылдаа.

Гуниглан, гурылан
тохорюун 

Гурбалжан зэлэеэ улгэйоор 
Сабшалан, йуринууд

дээхэнуур
Сахарит гаргажа элилдээ.

Ороноо хамгаалхаа
зоринхой 

Омогтой эрэлхэг хубууднай 
Тойрожо нютагаа

гороолоод, 
Тохорюун шубуундал

мордонхой.

Хабартаа, намартаа
тохорюун

Хариха, бусахаа эрьелдээд, 
Харидаа тэмсэлээ

дуургэнхэй
Хайрата аханар йанагдаа.
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ВАСИЛИЙ АЮШЕЕВ

Василий Арсаланович Аюшеев 1933 ондо Ехэ- Сахир нютагта турэйэн юм.
Пургуулияа дуургээд, Улаан- Удын соёл- гэгээрэлэй училищида йураад, нютагтаа клубые дааг- 

шаар ажаллаа. «Сэнхирхэн Сахирни» гэжэ шулэгуудэй номой автор.

САХИРНИ
Ури хуугэдтэмни байшан

уршоохэ
Ундэр йайхан шэнэйэдтэй,
Ури хуугэдтэмни жаргал

юроохэ
У пдэр буурал убгэдтэй 
У л! i)i сагаан Сахирни.

Нахяа хутэлоор йалхяа
туужа,

Набшайата ойгоо
намхалзуулйан, 

Эрьейэн наранай элшээр
буужа,

Ерэйэн хабараа
хабархуулйан 

Ехэ сагаан Сахирни.
Хангай дуурэн адуун йурэгтэй 
Хадануудаа долгёор татайап, 
Зэдэлэн татаа солгёон урадхал 
Зэдэ голой зэлэтэ угайап -  
Зэрэлгээ сагаан Сахирни.

Эжы аба хоёроо хундэлоод, 
Иимэл йайханаар йанагша, 
Дуйал мэтэ турэжэ

мундэлоод,
Дурлан, дуулан ябагша 
Дуулгата сагаан Сахирни.

УРАН ДУШЭ
Сэхэ замаар Байгалаа зорингуй, 
Сэлэнгэ мурэнтэй уулзан

ошохоор
Захаамин дайдайаа эхи абажа, 
Замдаа шуумаййан Зэдэ

голнай.
Уран Душэ, Уран Душэ 
Урасхалынь уршоон табяа. 
Уран Душэ, Уран Душэ 
Урамдажа удэшоол даа. 

Уран Душынгоо соло дуудаха 
Уран угэтэй хубууд, басагаднай 
Уян гуурйанай узуур

хурсадхажа,
Оюун бэлигээ нэгэдхэнхэй.

Уран Душэ, Уран Душэ, 
Уран угын удха нэмээ.
Уран Душэ, Уран Душэ 
Дуран тухай дууень шэмээ. 

Уран Душынгоо нэрые ургэн, 
Уужамхан Буряадай тайгын

аялгаар
Дуулимхан талынь дуургэн

дуулахаа
Дуулин зорёолши, Зэдэмни. 

Амар мэндэ, «Уран Душэ», 
Агаар дуурэн сууряатаарай. 
Амар мэндэ, «Уран Душэ», 
Аяар холуур наяраарай.

МИНИН БУРХАДНИ
Турэл газар, турэйэн дайдамни 
Тулижэ hyvhan гэр,

гуламтамни,
Хада уула, хангай тайгамни, 
Хаан Хурмаста, Баян

Согтомни.

Буянта сагаан аба, эжымни, 
Е уламта дулаан уг гарбални, 
Сэдьхэл налгай убгэд,

хугшэдни,
Сэбэр сэгсэ уетэн нухэдни.

Угым залгажа ургайан
уринэрни,

Урмым зайажа ябадаг ахаймни.

Е эгээн сагаан гэрэлтэ нарамни, 
Эгээл нангин эдэл -

минии бурхадни.

ХАБАР БОЛОО
Алаг туун ерэлэй,
Хабарай дуун эхилээ. 
Борбилоонууд суглараад, 
Сонхо дээгуур ёохорлоо.

Бориин сайан мултараад, 
Уйан болоод горхолоо. 
Хуйтэн хурьйэ нэбтэрээд, 
Хухэ ургы дэлгэрээ.

Хуугэд тойрон дэбхэрээд, 
Хооршоон дайдаа энхэрээ. 
Хабар болоод, ногоороо. 
Шубууд ерээ олоороо.

МАНАЙ ЗАХААМИН
Буряад дайдынгаа хаанань 
Оршодог юм Захаамин?

Байгалай Урда-Сарьдагай
саанань

Хадалиг дайда -  манай
Захаамин,

Хойто талайаань
мундарганууд хаабал, 

Заабол манай Захаамин.

Монголой хилэ урда
захаарнь

Еарайан байбал, манай
Захаамин.

Байгал далайтай залгаа
амин

Зэдын эхин -  манай
Захаамин.

Дууша, дархаша угсаатанай
гуламта

Дуулгата йайхан Захаамин
тоонто,

Ендэр тэнюун ундэр дайда 
Ерэйэн айлшадаа угтажа

байдаг.
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НИКОЛАЙШАБАЕВ
Агууехэ Илалтын 70 жэлэй ойдо

ТурУУШЬ1НХИеэ Тунхэн ошобо гээшэб...
(Уулын Yiid jp Убгэнэй мунхэ дурасхаалда)

( Ургэлжэлэл).

Удэшэ орой болоЬон хойно 
холын тосхон орожо ерэхэдэш- 
ни, хунууд таража ябашоогуй, 
хулеэжэ байха, нэгэ мэдэхэ- 
дэшни нэгэниинь дуулажа 
байха, ушее мэдэхэдэшни 
нугеедэнь шулэг уншажа бай
ха, зоной сэдьхэл эзэлжэ ша- 
дахал хунууд ябана байн даа 
гэжэ адаглажа ябаа Ьэм. Шаг- 
дар Дашеевичтайгаа гоёор 
хоорэлдэЬоор, дид-хамбаяа 
угтажа абаад, Аршаан ошо- 
бобди. Пуурин соогуур ото 
гаража, хууежэ байЬан Хэн- 
гэргэ голые хундэлэн гараад, 
нарЬан туглэ соогуур баруул- 
жа, ойн захабагаарнэгэтухэреэн 
соорхойдо ошожо тогтобобди. 
Эндэ урдандаа адуунай байра 
байЬан, ехэ Ьайхан газар гэл- 
дээд, хаанахана дасанаа бод- 
хохо Ьуурииень абахамнайб 
гэжэ иишэ тиишээ таража 
гэшхэлэлдэнэбди. ТииЬээр соор- 
хойнгоо зуун хойгошогуур за- 
хашагта нэгэ газар тааруулбад 
хэбэртэй, тэндээ суглараад 
байхадаа Ардан Лопсонович- 
най:

-  Ай, энэ харыт, нухэд, да- 
санаймнай Ьууриие ламын 
дарга намын дарга хоёр абажа 
байнал, -  гэжэ байЬан зоноо 
хухеэбэ. Нам гээшэмнай пар- 
ти гэжэ оршуулагдадаг гээбы 
даа, тиигэжэ би Аршаанай да- 
санай Ьууриие ламын даргатай 
абалсаЬандаа баЬал омогор- 
холтой ябадагби. Хожомынь 
тэрээ руу ябахадаа заатагуй 
хурэжэ гарадагби. Шагдар Да-

шеевич Ардан Лопсонович хо- 
ёройнгоо Ьайгаар Тунхэноор 
дуурэн нухэдтэйгоошье уулза- 
ха аргатай байгааб, ехэ гоёор, 
эльгэлжэ хоорэлдэжэ тараа Ьэн 
бэлэйбди. Хожомоо Шагдар 
Дашеевич Улаан-Удэ ерэхэ- 
дээ Шишковкодо ухибуудтээ 
байрлаха, би саанань холо 
бэшэ байдаг Ьэм, саг ургэлжэ 
уулзахаш, ехэл гоё Ьэн, бидэ 
хоёрой хоорэлдоомнай таара- 
даг бэлэй. Эды ехэ бэшэлгэ соо 
усоохэн угоор дурсаба хаяаб, 
гэбэшье тэрэ туруушынхиеэ 
Тунхэн ошоходоо уулзаЬамни 
минии сэдьхэлдэ айхабтар 
сэнтэй уулзалга болоЬон, хо- 
жомой олон уулзалгануудЬаа 
эгээл улуу, эгээл ехээр, эгээл 
дутоор Ьанагдажа байдаг юм.

2007 оной февралиин 8-да 
Шагдар Дашеевич Баймино- 
вай ойн баяр Буряад театр соо 
унгэроо бэлэй, тиихэдэ теат- 
райнгаа зугЬоо амаршалгын 
угэнуудые барюулаа Ьэмди. 
Т эдэ угэнуудые нь оороо 
бэшэЬэн хадаа, Шагдар Даше- 
евичайнгаа мунхэ дурасхаалда 
Ьугэдэн, олоной Ьонорто ду- 
радханаб:

Тунхэн дайдын
тухэреэн соо

Турэл Ьайхан Тухэреэндэ, 
Парьдагуудай духэриг соо 
Парлагуудай тииргэндэ, 
Агууехэ Хубисхалай 
Арбан жэлэй бэлэг боложо, 
Алтай дэлхэйдэ

мундэлоот... 
...АнзаЬа баряат,

caapha «дэрлээт»,

Ахадаш худэлоот,
Тунхэндоош,

Аяар холын Захааминда -  
Агууехэ Хонгоодортон 
Абаал урдатнай малгайгаа! 
Турэл тоонто Буряад

дайдаа
Туурээн, дуулан ябаалта. 
Колхоз дээрээ парторг, 
Корреспондент «Yпэпдоо», 
«Ажалай тугта»,

«Саяандаш» 
Ажаллажа гараалта.
Ургэн зоной хойморто,
Yреэл, Ьургаал айладхан, 
Хунгэн, тургэн убгэжоол, 
Хуримай туруу бологшот... 
Мунхэ хэрэгээ дэнзэлээд, 
Мунхэ нэрэеэ «дэрлэнхэй», 
Ypr3H ехэ Буряадтаа 
Улызр домог болонхой 
Урдын заншал, Ьургаалтай 
Уулын «Ундэр» убгэндэ 
Манай Ьайхан Ьанаанай 
Маша ехэ талархал!
Гунан ехэ дэлхэй дээрээ 
Гурбан зоолэндэ

улгыдуулэн, 
Хурэнгэ (жаргалай) таряал 

хадаа,
Хуряажал «ургасаа»

Ьуугыт, хубаа! 
Юроолэй угэнууд мунхэ 

наЬа бэлэглэдэг бэшэ, ой- 
рын саг соо сэдьхэлэй байдал 
ургэдэг гээбы даа, юуншье 
гэжэ бэшээ Ьаамнай, маанар- 
тай байжа угэхэгуй, ябахал 
байгаал даа, ооЬэдымнай 
наЬан хэды хэмжууртэй юм, 
тэды саг соо дурасхаал боло
жо ябахал даа Уулын Ундэр 
Убгэн...



2019 оной апрелиин 26 «Ажалай туг» 5 нюур

Галсаанхын хубуун
Булай унидэ, бар жэлдэ 

(1973 он) болоЬон ушар.
Шэтын совет-партий-

на йургуулида Ьуража байха 
уедэмнай Ьуралсалай практика 
гээд, областиин колхоз, совхо- 
зуудаар тараажа гаргадаг Inn. 
Тиигэжэ намар-убэл 3 hapa, 
хабар-зун 3 hapa тэрэ практи- 
каяа гарахаяа бидэ, 4 хун -  яхад 
Гриша, буряад Гриша (Хурам- 
хаанай Григорий Бубеевич 
Цыренов), Эрхуугэй Володя 
Тирских болон би -  дурбуулээ 
Агын округой Могойтын райо- 
ной Хара-Шэбэр ошобобди.

Практикамнай тон тэг- 
шээр хубаарилагданхай: со
мон зублэлдэ нэгэ хэды саг, 
парткомдо, нярвын албанда 
(бухгалтери), экономистнууд- 
тай, колхозой туруулэгшэтэй 
гарагдаха ёЬотой байЬап юм.

Хабарай Ьуул шахажа бай- 
гаа.

Округ, областьЬоо болохо 
орон дотороо мэдээжэ, СССР- 
эй Верховно Соведэй удаа да- 
раалан дурбэ дахин депутат, 
Социалис Ажалай Герой Баль- 
жинима Мажиевич Мажиевай 
ударидажа байЬап алдартай 
суутай С.М. Кировэй нэрэм- 
жэтэ колхоз хунуудээрээшье, 
хурэнгэ мунгоороошье одоол 
дээрээ ахагуй баян haa6 даа.

Туруулэгшын ажалаар прак- 
тикаяа гараха болзортоо Баль- 
жинима Мажиевичай ажалаа 
эрхилхые анхаржа, уужам ка- 
бинедэйнь нэгэ буланда стол 
табинхай, дурбуулэн шэмээгуй 
Ьуухабди. Би тэрээхэн сагаа 
ажабайдалайм Ьургуулиип 
эгээл ехэ аза гээд Ьанагшаб. 
Удэроо дуурэн туруулэгшын 
ажал адаглажа Ьуухада ямар 
гоё Ьэм, тэрэ хунэйш ажалттта 
зоноороо харилсаан тусгаар

ондоо Ьэмнай даа, нютаг соо- 
гоо домог болоЬон хун ха юм.

Нэгэтэ Бальжинима Мажи
евич:

Та дурбэн эндэ иигээд сог- 
сойлдожо Ьуухадатпай, уйтай 
болошодоггуй юм гу? Хурьгад 
адхаржа, эгээл халуун xaha бо- 
лоод байна. Зон дуталдана. Энэ 
улэЬэп 10 удэроо сакманда га- 
рахатнай гу? Багшанарайтнай 
хонходобол, «Энээн тойрон- 
гоол даа» гэхэ мэтээр мэхэлээд 
йуугуужаб, энэ кабинет соо Ма- 
жиевые Ьахижа ЬууЬапайтпай 
хэрэг оройдоошье угыл, -  гэбэ.

Худоодэ, ухэр мал соогоо 
эрэ болоЬоп буряад Гриша 
бидэ хоёр тон дуратайгаар 
зубшоожэ, нугоо хоёрнайшье 
зубшоохэ баатай болобо.

Хара-Шэбэртэ колхозой зо- 
шодой буудалда байдаг Ьэмди. 
Тэрэ удэшэндоол газаам- 
най машина ерэжэ тогтоод, 
нугоо гурбыемни иишэ-тии- 
шэнь тараахаяа абаад ябаша- 
ба. Намайе сомон зублэлэй 
туруулэгшэ Намдаков (нэрэ, 
обогыень Ьанажа ядабаб) «За
порожец» машинадаа Ьуулгаад 
лэ гуйлгэжэ мэдэбэ. Замдаа 
хоорэлдэЬоор, худоогэй ажалда 
дуршэлтэйемни ойлгожо абаа, 
юундэшье юм, нэгэл баяртай 
шэнги ябаа бэлэй. Тэрээнэйнь 
тайлбариие хурэхэ газартаа 
хуроод ойлгоо 1пм.

Олон тоото аб адлиханууд 
губээнуудые даба дабаЬаар, 
хурэхэ газартаа хурэбэ хабди. 
Наран арайхан ороодуй. Хай- 
шаашье харахада, ургэн, Баял 
бултайЬап нарай таряалан. 
Хоёр ехэ таряалангай хоорон- 
до урагшаа, хойшоо зурыЬап 
ургэншье бэшэ газарта нэгэ 
Ьури убЬэп, газаагаа зосоогоо- 
шье хара мянган яслитай хо-

ниной хотон, тракторай ундэр 
тэргэ дээрэ тумэр вагончик, 
1пеы гэр -  хонишоной Ьуурин 
хурэгдэбэ хэбэртэй.

Хотоной газаа ясли соо 
нэгэ наЬажаал тээшээ эхэнэр 
голоЬон эхэдэ хурьгыень аб- 
хуулжа тухашарна.

-  Мэндэ сайн, Минжаама! -  
гэжэ Намдаков даргамни мэн- 
дэшэлээд:

-  Зай, энэ шэнэ ажалшаниие 
тушаажа абыш даа, -  гэбэ.

Ай, бурхан, юун гээшэ эхил- 
шэбэ гэжэ йананабта?

Тэрэтуруун асарйан гурбан 
мангадуудшни ymaxahaa бэшэ 
шадалгуй, эдээнээ xaanahaa 
олоод лэ иишэ руу зоожэ 
байЬап зомта! Тэрэ гурбанаа 
Ьуулгаад, энээнтэйнь дурбэн 
мангадаа абаад арил саашаа! 
Ажалдаа тухашархаш, ушоо 
тиигээд эдээндэш хоол шана- 
хаб! Эндэ юу, курорт олоо зон 
гут? -  гэхэ мэтээр одоол Мин
жаама хээтэйн шэруун угэнууд 
буужал мэдэбэ даа. Намдаков 
даргаяа хайрладаЬам хурэжэ 
байгаа бэлэй. Тэрэм томоотой 
дарууханаар, хонишоной ха- 
раалаа дуургэхые хулеэгээд:

-  Зай, хуроо даа, Минжаама. 
Бишни муноо шамдаа одоол 
худоогэй малшаниие асарба ха 
юмбиб. Ушоо тиихэдэ энэш- 
ни буряад хун байха. ХооЬон 
угоор шууяа татажа байнхаар, 
ажалшанаа тубхинуулэ. Зай, 
иигээд эбтэй, Ьайн худэлыт даа, 
-  гэжэ маанарые танилсуулбаб 
гэжэ оорыгоо тоолоод, «Запо
рожец» машинадаа Ьуугаад, 
гуйлгэжэ арилшаба. Наран 
орожо, бурын Ьагад байгаа бэ
лэй.

Углоогуур эртэ Ьэреэд, газаа- 
шаа гарабаб. Хон-жэн. Хони-

( Ургэлжэлэлынъ 6-7-дохи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
шодой байдаг йэеы гэртэ оро- 
ходомни, хэншье угы, зуухан 
дээрэ сай хэбэртэй, стол дээрэ 
хилээмэн, тойон табяатай. Аяга 
абажа сайлаад, хониной бай- 
рада ороходомни, бурхан зай- 
луул, шэхэ дулиирмэ шууяан, 
хэдэн зуугаад хонидой, хурь- 
гадай мааралдаан. Ябайаар, 
хонишодые анхаржа, дутэлбэб. 
Удэшэнэй угы баййан гэрэй 
эзэн бии болойон байба.

Иимэ эртэ оороо бодоод, 
хонид соогуур ябажа баййан 
намайе харайан Минжаама хээ- 
тэй:

Яагаа эртэ бодобош, 
гээд, нухэртэеэ танилсуулба. 
Тэрэм Хара-Шэбэртээ Гал- 
саанха гэлсуулдэг хонишон 
байгаа. Туруушын уд эр намда 
нарай хурьгадые адуулха ажал 
даалгагдаба.

- Араатайаал йэргэг ябаа- 
рай, хурьгадыешни абаашаха, 
таряанда оруулжа болохогуй, -  
гэжэ гэрэй эзэн хаагуур ябахы- 
емни заажа угоод, хэдышье юм 
бэ, ороойод шэнги бишыхан 
хурьгадые гаргажа угэбэ. Тии- 
гээд лэ «хонин йурэгоо» туу- 
жа гарабаб. Сэхыень хэлэхэдэ, 
Захааминай хойто болон дээдэ 
талын ажахынууд хонигуй, ху- 
бидаал хэдэ-хэдэн толгойтой, 
хонин ажалда нэгэшье удэр 
ябаагуй хум. Найан соогоо 
туруутынхеэл «хонишон» бо- 
ложо гараба гээшэб. Агын- 
хид яагаа йониноор шоноёо 
нэрлэдэг юм гэжэ йанабашье, 
тэрэмнай олон нэрэтэй ха юм 
даа гэжэ бодоноб. Захааминда 
«Худоое таабай» гэлсэдэг бэ- 
лэй. Туруушым удэр ехэл ураг- 
шатай, йайн унгэрбэ. Унэгэ 
харааб. Байн мэдэхэдэмни, тэ- 
рэмни: араата гээшэнь байгаа 
ха юм.

- Удэшэлэн Галсаанха но- 
ёмни: «Углоодэр турэхэ хони-

доо адуулхаш», -  гэжэ даабари 
угэбэ.

Углоодэрынь мун лэ эртэ 
йэреэд, ундэр хээртэ мордо- 
жо, хонидоо дахаад, хойшоо 
зуглэбэб.

«Т уруушынхеэ турэжэ баййан 
хонид хурьгаяа хаяад арилшадаг. 
2 саг болоод лэ мори-тэргэ ошо- 
дог байха (тэрээнээ йуулдэнь 
«СП» -  «тургэн туйаламжа» 
гэжэ нэрлээ йэмди). Эхэ хурь- 
ган хоёрые холбожо уяад лэ, 
тэргэдэ ашаад, хотон тээшээ 
ябуулдаг байхаш, -  гэжэ Гал
саанха даргамни захяад ябуул- 
ба.

Иимэ олон хони найан 
уеэрээшье дахажа ябаагуйб. 
Худое малшын булэдэ эрэ бо- 
лоходоо, гансал ухэрнууд 
соогоо ябайан хум. Палхин, 
шоройдо хаб хара боло- 
шойон дахатай хонидни 
урдайаанынье, хажууйааньшье, 
хойнойооньшье харахадамни, 
аб адлинууд. Хонишод эдээ- 
нээ яагаад илгаруулдаг, тани- 
даг байба хаб. Бил илгаруулжа 
шадахагуй байнаб даа. Зээл 
бэзэ, харайаар байтарни, тээ 
тэндэ нэгэ хурьган «унашаба». 
Тургэн буужа, мориёо туша- 
жархёод, гуйдэлоороо ошожо, 
тэрэ хониёо барижа абаад, яа- 
хаяашье ойлгожо ядан халта 
зогсобоб. Тэрэ «СП» гээшын- 
гээ ерэтэр хурьгалйан хонидоо 
бултыень баряад байха бэшэ ха 
юмши. Тиийээр байтарни ушоо 
нэгэ хурьган «унаба» хаш.

Хун аргатай гэжэ, хара даг 
болойон дахайаань нэгэ, тэрэ 
уеын 5 мунгэнэй зэргэ, ноойо хо- 
должо абадхадам, тэндэнь саб 
сагаан мур улэбэ. Энэ хониёо 
хаяжархёод, нугоодэеэ тургэн 
барибаб. Харатай гээшэнь, су- 
хал хурэхоор, хурьгаламсаа- 
раал, йооргоошье харангуй, 
хонид руугаа арилшанад. 2 
саг соогоо хонинйоо хониндо

гуййоор ХЭДЭН ХОНИ тэмдэг- 
лээб. Тэмдэг гаргажа, тэрээ- 
хэн ноойыень хондолоййоонь 
эхилээд хузуундэнь хурэтэр 
хоёр хажуугаарнь ходолдог 
байгааб. Хаанаа тэмдэгтэй хо
ниной хурьган хаана хэбтэнэб 
гэжэл йанажа абаха хэрэгтэй 
байгаа, гэбэшье энэнынье ба- 
рагтай байба. Тиийээр тэргын 
ерэхэдэ, эхэ хурьган хоёрые, нэ- 
гыешье йэлгэнгуй, хулнуудыень 
тэргэ дээрээ бэлэн байдаг бого- 
нихон оойорнуудаар холбожо 
уяад лэ, хоорбо соонь ашажа 
ябуулбаб.

Тиийээр тэрэ удэроо гуйдэл 
соогуур унгэргэбэ гээшэб.

Байра тээшээ шэглэхэ саг 
болобо хаш. Ошожо мориёо 
бариха гэйэм, тушаатай мо- 
римни собхорйоор собхороод 
байра тээшээ оодоржо арил- 
шаба. Хонидоо ябагаар туужа 
ерэйэмни, Минжаама хээтэйн 
баяртай гээшэнь -  уроойэн хул 
дээрээ. Ушарынь, тэрэ удэр би 
гансашье хони хурьган хоёрые 
йэлгээгуй байбаб. Хонидоо 
оруулалсажа, газаа досоохиёо 
яйала сааша-наашань болгол- 
соод, вагончик тээшээ ошожо 
ябатарни:

-  Хайшалбаш? Наашаагыш. 
Минжаамам усоохэн лэ ушар- 
та баярладаг хун юм. Тугаарай 
шамайгаа магтажа, мэдээ таби- 
жа баярлаад, вагончик соохи 
оро дэбидхэрыеш гэртээ оруу- 
лаа. Манаар байдаг болобош, 
гэртээ оро, -  гэжэ Галсаанха 
ахай ооглобо.

Тиигэжэ хоёрхон удэрэй 
ажалай дунгоор иимэ ехэ хун- 
дэдэ хуртэбэб.

Туруушынхеэ турэйэн хо- 
ниншни ондоо хурьганйаа 
болохо оорынгоошье хурьга 
абажа угэхэгуй, эхэеэ йэлгэйэн 
хурьга угжажа тэнжээхэш, 
угышье йаа, тэрэшни ухэжэ 
арилха. Галсаанхатан 800 тол-
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гой туруушынхеэ турэхэ эхэ хо- 
нитой Inn.

Тиихэдэ Галсаанхында гай- 
халтай сэсэн нохой бии бэ- 
лэй. Хурьгаяа голойон эхые 
хурьгатайнь ясли сое оруу- 
лаад, нохойгоо оруулха. Но- 
хойнь ороод, хурьгыень эгээл 
хазаагуйхэн, борожо, хусажа 
орохо. Тиийээр хониндо ха- 
шартай болошодог байгаа бэзэ, 
тэрэ хурьгаяа аршалжа, нохой- 
доо орохо, мургэхэеэ забдаха, 
тиийээр хурьгаяа унэрдэжэ, 
долёожо, байн хухуулжэ за- 
халха. Энэ уедэ нохойнь ясли 
дээгуурээ йурэжэ гараад, эзэн- 
дээ гуйжэ ерэдэг Inn. Тиигэжэ 
удэроо дуурэн ясли соогуур 
ажалтай бэлэй. Хэдэн зуугаад 
хурьга «тээгэлжэ», яажа заха- 
дань гарахабши? Тэдэнь «но- 
хойн дуун» дорол тэнжэдэг 
хурьгад бэлэй даа.

Удынгоо хоолдо гэжэ ерэхэ- 
дэмни, хонид заримдаа таряан- 
да орошохо. Т эрэ ушар холойоо 
харабал, Г алсаанхамнай но
хойгоо тухирха, тэрэнь холуур 
тойрожо саанань гараад, хони- 
доо наашань улдэжэ, таряанйаа 
гаргадаг Inn. Юрэдоол, хунйээ 
сэсэн нохой бэлэй.

Нэгэ углов хонидоо дахажа

гарахаа байтарни, Галсаанха 
дутэлоод:

- Хая тэрэ яндан мориёо. 
Агын эрхим хонишод хони- 
ёо мотоциклаар адуулдаг юм. 
Энэ «Минск» унаад, тэдээнээ 
дахаад яба, -  гэжэ мотоциклаа 
намдаа барюулба.

Тиигэжэ Галсаанха ахай 
Минжаама хээтэй хоёртой 
сакманай xaha жаргажа гараа 
агша бэлэйб.

Нэгэтэ хонидоо даха
жа ябатараа зуруулаа, хаа- 
наб даа, гээжэрхийэн байбаб. 
Тамхинша амитан, яажашье 
гал абажа ядаад, зобожо бай
тарни туруулэгшын ГАЗ-69 
монсогонойоор бии болоод, 
зосоойоонь Бальжинима Ма- 
жиевич буужа ерэбэ. Бэеэ най- 
жалха, анхарха тухай балай 
бододоггуй хун ха, соо шэнэ хаб 
хара пиджагтай, убсуундэнь 
Социалис Ажалай Герой гэйэн 
одониинь улгоотэй, тиихэдэ 
буйэйоо доошо нэгэ хуушаржа 
хубиршайан трикотой ерэжэ 
бууба гээшэ. Намтай мэндэ- 
шэлээд, хаанахи хэн гээшэбши 
гэжэ йайн мушхэжэ мэдэхэ бо
лоод, яажа худэлжэ баййан ту- 
хаймни Г алсаанхындамни 
орожо мэдэжэ абаад ябайан,

«Иди на Хурлик!»
1980-аад онуудай тэнгээр 

Захааминай аймагай Санагын 
совхоздо ажаллажа байгааб. 
Тэрэ уедэ худое холын мал- 
шад адуушадые хангалгын 
худэлмэри аймаг дотор ундэр 
хэмжээндэ табигданхай байгаа.

Нэгэтэ зун, убйэнэй хайын 
эхилээд байхада, уран зо- 
х ё ол шо Г унта Чимитов, дуушад 
Клим Миткинов, Солбон Бад
маев гэгшэд Далахайн совхо- 
зой зуйалангуудаар, убйэшэд 
дээгуур ябажа дуургээд, манай 
совхоздо ябадал хэхэ болобод.

Утаата Санага хоёр хоорондоо 
дутэ, ушар тиимэйээ «дадал 
болойон Утаатынгаа зошод 
буудалйаа гарангуй, удэроор 
ябаад ерэдэг байя», -  гэжэ ду- 
радхал оруулбад.

Би энэ бригадын газаршан 
болобоб. Санагын малшадай 
зуйалангууд холо, ошоо йаа, 
морёор лэ ошохоор, дутэ ха- 
дань убйэшэд дээгуур ябаад 
дуургэхэ шиидхэбэри абабаб- 
ди.

Аймагай соёлой тайагай 
УАЗ-ик (таблетка) маанарые

магтажа баяр хургоод ошо- 
бо. Би энэ уедэ эгээл хэрэгтэй 
зуруулаа асууйамни, намда 
угы, тэрэ машина соогуур бэ- 
дэрэл даа гэбэ. Пайн бэдэрээд 
олоогуйб. Тэрэ удэшэ гэртээ 
хурэтэроо тамхи татабагуйб.

Тиигэйээр барийаар эмнеэ- 
нэй «йайндэр» болотор Гал- 
саанхындаа байгаад, Хара-Шэ- 
бэрээ ошоо йэм.

-  Галсаанха ахай тэрэ уша- 
раа Хара-Шэбэрээр дуурэн 
«йайрхажа» дуургээ, халта ха- 
луутай зошодой буудал орожо 
ерээд лэ:

-  Хубуум хаана байнаб?! - 
гэжэ йуухирхэ, тайалга соом- 
най орожо ерээд, заатагуй нэгэ 
шэл, энэ тэрэ гэрйээн асарйан 
жажалха юумэтэйхэн, стол 
дээрэ гаргажа табиха заншал 
болошоо йэн. Халтал удаараа 
йаань, хубуудни:

- Хэзээ тэрэ Галсаанхаш- 
ни ерэхэ юм? -  гээд, намайгаа 
гасаалха, теэд Галсаанха ахай 
хэзээ бэшэ йэм, ерээд лэ байдаг 
бэлэй...

Тиигэжэ Хара-Шэбэртэ Г ал- 
саанхын хубуун гэлсуулйээр 
практикаяа дуургэжэ, Шэтэеэ 
ошоо агша бэлэйб.

шэрэдэг байгаа. Санагаяа 
тойроод, Сэхир голой хоёр 
эрьеэр яйала ябагдаа. Тиигээд- 
шье айлшадаймнай хариха бол- 
зор дутэлшэбэ.

- Зай, углоодэр нэгэ удэр 
улэбэ. Хаагуур ябахамнайб? - 
гэжэ Гунга Гомбоевич асууба.

- Энээхэн баруун хадын 
саада тээ Хуурлиг гол байна. 
Совхозой 9 звено тэндэ убйэн- 
дэ.

«Сагаан морин» гэжэ 
номйоо абтаба

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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«Буряад унэнБее» 
ШИРАБ-НИМБУ ЦЫДЕНЖАПОВ

Улзы хутагай утайан
( Ургэлжэлэл).

Ерэ гаратай нагаса эжыгээ 
заабол эрьехэ уялгатайб. Пая 
наашашье тэрээнтэеэ уулзаха 
заб ологшогуй йэмби, -  гэйэн 
хусэлдэ эзэлэгдэжэ, турэл ню- 
тагаа ошобоб.

Эгэшэ дуунэрэймни харуу- 
йан доро оршойон нагаса 
эжымни хэбтэриин боло- 
Ьонпн.с haa, ухаагаараа яйала 
йонор байба. Тэрэнэй намайе 
харамсаараа баярлажа, хаса- 
рыем олон дахин ундэйэнэйнь 
удаа:

-  Нагаса эжы, бэетнай бараг 
гу? -  гэбэб.

Нэгэл хэм соогооб даа. 
Хуниие удаан тухашараангуй, 
тургэн naha барахаа йанахадам, 
ухэлни ерэжэ угэнэгуй. Теэд ии- 
гэжэ бодохомнишье нугэл ааб 
даа.

-  Амиды мэндэ баййантнай 
болоол гээшэ.

-  Энэ дороошье хада гэртээ 
харяahаа, ехээр шаналхагуйб. 
Хулеэйэн хунтэеэ уулзайандаа, 
сэдьхэлнишье амарба. Мухаа, 
шамайгаа нилээн йанаалби. 
Яагаа удаан ерээгуйбшэ?

-  Арга боломжогуй байгааб.
-  Ажалтай хундэ хаапайаа- 

шье сулеетэй саг олдохо 
юм. Тиигээдшье ходо эндэ 
ерэйэнэйшни улуу ааб даа, - 
гээд еертэнь абаашайан бэлэг 
сэлэгйээмни ухибуудтэ хубаажа 
эхилбэ.

Тиихэдээ тэрэ ехэл омогор- 
хонгёор бардамаар хэлэбэ:

- Аша хубуунэйм acaphan 
хэшэгйээ хуртэлсэжэ, хампяад- 
ха, суушхэйээ ама хурэгты. 
верымни шудэд унажа, эдихэ 
юумэ хороохоёошье болёоб

даа.
Пуулдэнь нагаса эжым 

хажуудань табяатай модой 
шэрээн йугалга уудалжа, до- 
соонь хадагалагдайан туул- 
магтай юумэ гаргаад, намда 
угэбэ. Тэрээн соо дуурэн хээтэй 
хатайан урмэнйоо, хушэнйоо, 
айрйанйаа амтархан амасахы- 
емни ажаглан:

-  Шамдаал суглуулааб. Са- 
датараа эди даа, -  гэмсээрээ, 
нам руу ехэл йаналаа ханангяар 
хараба.

Энээнэй дараа тэрэмни нам- 
даа нютагайнгаа йонинуудые 
хоорэхэ зуураа:

- «Нюун ноогуйгоор унэн 
сэхэеэ хэлээшэмни дээрэ. Эн- 
дэхн алаабхннуудгамнай сагаан 
буд гаранагуй. Иигээд найа 
барахадаа тиимэ юумээр 
орёолгохо ёйотойб -  гэхэдэнь, 
досоом аягуй болоод, юушье 
хэлэхэеэ ойлгожо ядан, саг зуу
раа аниргуй йуубаб.

Тиигээд нагаса эжыдээ удаа- 
дахи зубшоол угэбэб:

Та энээндэ анхаралаа хан- 
дуулангуй, урн хуугэдтэеэ суг- 
таа уни удаан ажайуухаяал эр- 
мэлзэгты.

Гэхэтэйм сасуу тэрэ:
-  Ямаршье хун мунхэ бэшэ ха 

юм даа. Энэ дэлхэйдэ турэгшэд 
бултадаа хосорхо хуулитай гээ
шэ. Бишье удаан амидархаяа 
болибо хэбэртэйб. Теэд яахаб... 
Амиды ябайан сагтаа йайн муу 
хоёрые узэхысэ узооб. Таа- 
надайнгаа, урн хуугэдэйнгээ, 
элуур энхэ ажайуухые хаража 
урдийэндоо досоомни тэниг- 
лэн байна, -  гэбэ.

Энээнйээ уламжалан:
-  Нээрээшье, хун бухэн найа

бараха табисууртайл. Нагаса 
эжымни мунхэрхэдэнь, бухы 
хэйэн йайхан хэрэгуудынь 
мартагдахагуйл. Урдандаа 
уран гоёор зурагдайан зурагууд 
саг жэлнуудэй хусэн доро орой- 
доо унгэеэ бууранагуй ха юм, -  
гэжэ шэбшээд, уни хада нагаса 
баабайнгаа дархалйан модой 
шэрээ тээшэ шэртэбэб.

Зугоор нагаса эжымни иимэ 
бодолым таайан мэтээр намда 
хандаба:

Энээхэн модой шэрээ 
дээрэ зурагдайан угалзаш- 
ни хунэй жаргалай уеын уедэ 
тайархагуйень тэмдэглэйэн 
улзы хутагай утайан гээшэ.

Гэнтэ утаар татан ханяаха- 
дамни тэрэм йанаагаа зобон:

Палхи абаа хэбэртэйш. Эм 
уужа, дулаанаар бэеэ орёогоод, 
унтахайааш дээрэ юумэн угы, 
-  гэйэнэйнгээ йуулдэ оороошье 
зоолэн бухэдэ диилдэбэ.

Yiлоодэрыпь нагаса эжым
ни убдэжэ, халууржа, ханяажа, 
хундоор амилжа эхилбэ. Эм- 
шэдтэ аргалуулхадамнайшье 
эдэгэбэгуй.

Бэень мууда муудайаар, огто 
эдеэнйээ гарашаба. Ойронь 
йууйан минии гарые баряад та- 
биха дурагуй болобо.

Тэрэ амияа табихайаа урда 
тээ нам руу йуулшынхиеэ урин 
дулааханаар гэтээд, аалиха- 
наар дуугарба:

-  Мухыхаан, ши намйаашье 
ондоо убгэд хугшэдтэ туйалжа 
ябаарай. Шинии дулаахан 
тар барихадаа, газар дэлхэйн 
убсуунйээ шагтагалдажа, заха 
хизааргуй дайдануудаар тог- 
тон торонгуй хиидэхэеэ боли- 
но хэбэртэйб. Ши намайе энэ
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юртэмсэтэй холбойон хуугэмни 
гээшэш.

Удангуй нагаса эжым ню- 
дэнуудээ анихадаа, бэшэ нээ- 
бэгуй. Тиигэжэ тэрэ турэйэн 
удэртэм найа бараба.

Худеелэлгэндэнь сугларйан 
ундэр найатайшуул:

-  Аша хубуунтэеэ уулзажа, 
гэрээд угэеэ хэлээд, жаргалаа- 
раал аялба даа. Дутынгее хунэй 
ерэхыень хулеэйэндээ, нилээн 
амиды байба гээшэ. Унинэй 
хэбтэриин болобошье, энэ дэл- 
хэйтэй удаан хахасажа ядаа ха 
юм, -  гэлсэбэ.

Тэдэнэй хэлээшые шагна- 
хадаа, иимэ бодол толгойдом 
турэбэ: Намйаа грипп халдажа 
ханяада хурэхэдее, йула бэе- 
тэй хэбтэриин хун тиимэ убшэ 
даагаагуй гээшэ ха. Юундэшье 
элуур мэндэ ябахадаа, нагаса 
эжытэеэ уулзахаяа ошодоггуй 
байгаабиб?

Энэ йэжэг ходил намайе та- 
малдаг. Мунее эжым эхэ ами
ды мэндэ шэнгеэр сэдьхэлдэм 
узэгдэжэ, йуулшынь хэлэйэн 
угэнууд шэхэндэм соностодог.

Зуб даа... Хуниие алтан дэл- 
хэйтэй холбойон йайн хол- 
боонь хэзээдэшье тайардаггуй 
ха юм. Тэрэнь улзы хутагай 
утайан шэнги олон уеын зо- 
ниие дамжан, хэтын хэтэдэ 
ургэлжэлуулэгдэдэг ааб даа.

ЭРЬЮУЛГЭ
Уни й э н  даа... Ехэл бороо- 

той зун болоо бэлэй.
Нэгэтэ амаралтынгаа уедэ 

городйоо нютагаа ерэхэдэм, ду- 
ратай басагамни хээрэ убйэндэ 
гарайан байба. Тэндэнь ошо- 
жо, хани ганса Пэлжэдтэеэ заа- 
бол уулзаха гэжэ шиидээ йэм.

Зугеер хугшэн эжымни иимэ 
хусэлыемни дэмжэбэгуй.

-  Харана гуш? Тэнгэримнай 
йая наашашье сэлмэхэгуй. Хура 
бороо дээрэйээмнай хунэй

хунэгеер адхайандал адляар 
йуужа оронол. Хаа-хаанагуй 
уйа горхон уерлэшее ааб даа. 
Шамайе табихаяа айдайам 
хурэнэ. Тэндэ ошоходоо яажа 
Витимые гаталха хумши?

-  Тамараад лэ тарана бэзэб.
Тиимэ бэлэн байхагуй. 

Хубшэ тайгын гол уерлэхэдоо, 
аргагуй аймшагтай ха юм, -  гэн 
тэрэ намайе урдаа оруулбагуй.

Теэд яашье угыень дуула- 
ха хэбэргуй байхадам, хугшэн 
эжымни намда эрьюулгэдэ 
оройон хунэй яажа амияа абар- 
ха тушаань хоорэбэ.

-  Гунзэгы голой эрьюулгэдэ 
оройон хун тэндэйээ мултаржа 
ядаа йаа, хусэеэ дэмы гээнгуй, 
бэеэ йула табяад, доошоо шэн- 
гэхэ ёйотой. Тиихэдэнь эрьюул- 
гын тэрэниие нэгэ хэдэн дахин 
эрьелдуулйэнэйнгээ удаа таби- 
хань дамжаггуй. Эндэл тэрэ- 
нэй гамнайан шадалынь уйан 
соойоо 00Д0О хоорэжэ гараад, 
эрье хурэтэр тамархадань хэ- 
рэгтэй болохо зэргэтэй.

Гэхэтэй хамта ухаа заа- 
хайаань хашаржа, угыень тайа 
дуурэн:

- Уйанай хусэндэ бэеэ ту- 
шааха хайшаахан ааб? Тиигээд 
бэеэ йула табижа, доошоо шэн- 
гэхэдэ, эрьюулгын хохидолдо 
оройон хуниие огто табяагуй 
йаань яахаб? -  гэйэн асуудал 
тэргэндээ табибаб.

Тиихэдэм хугшэн эжы нам
да йургаал заалгаяа саашань 
ургэлжэлуулэн:

Энэшни нилээн олон 
уеын хунуудэй уйанай усал- 
да ороходоо бэе абархадань 
хэрэглэгдэйэн, шалгагдайан 
арга байжа болохо. Иигэжэ 
эрьюулгэ соойоо гараха тухай 
бури дээдэ уеын убгэд хугшэд 
хэлсэгшэ бэлэй. Зэрлиг дошхон 
голой хара хусые хусоор були- 
хань гайтайл гээшэ, -  гэбэ.

Энэ хоорэлдоонэй удаа хар-

гын машинада йуужа, Зазын 
дабаае дабаад, Турхэл хуроо 
йэмби.

Саашадаа замайнгаа за- 
рим хубииень ябагалжа, Пэл- 
жэдэйнгээ баййан газарта 
дутэлхэдоо, Витимые гаталхам- 
ни улэбэ.

Сээл хара уйаяа сахаригта- 
жа, мушхаржа, бурьялжа, ха- 
рьялжа урдайан Витим уерэй 
уедэ улам гунзэгы, бури тургэн 
болоод, ундэр эрьенуудйээ 
зарим газарнуудтаа халижа 
гарайан байба.

Мурэнэй уйанда туласа ойр- 
тоод шангаар хуугайлхадамни, 
саада бэедэнь баййан отогйоо 
Пэлжэд гаража, намайе харам- 
саараа даллаба.

Залуудаа огсом дорюун зан- 
тай ябайан дээрэйээ тэрээнтэеэ 
дары уулзаха хусэлдэ эзэлэгдэ- 
жэ, холын хизаарйаа бооноо- 
роо мухарижа ерэйэн хуйтэн 
уйатай Витим руу зурхэтэйгоор 
йурэжэ ороод, нугоо эрье тээ- 
шэнь тамаржа эхилбэб.

Удангуй габшагай бэеэрээ 
голой уйа хаха эмхэйээр, саада 
таладань хорёод алхамай зайда 
дутэлбэшье, гэнтэ газар хороо- 
жо шадахаяа болишобоб. Тии
гээд бухы хусэ шадалаа зангида- 
жа, уйанай баряанйаа тулмарха 
гэжэ оролдоходомни, хэрэг 
бутэнэгуй. Эсэтэрээ, шадал тэн- 
хээгээ гээтэрээ, гарнуудайнгаа 
йулартар, дэмыл уйа салгидуулна 
хэбэртэйб. Унгэрхэдоо, уйанай 
урасхалда бишыха гэдэргээ та- 
тагдан, аалиханаар уруудажа 
абаашагдайан шэнги болобоб.

Яахашье муроо оложо 
ядахада: Иигээд бэшэ яал- 
тайб? Хунуудйээ туйа эрижэ, 
шангаар хашхараашье йаам, 
урэ гарахагуйл. Тамаржа 
шададаггуй Пэлжэдйээ ондоо 
хэншье дутэ нааша угыл. 
Дээгуур шиидэйэн шубуухай-
( Ургэлжэлэлынъ 10-11-дэхи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
дал адли далинуудтай байхаяа 
яагаабиб даа? -  гэжэшье бодо- 
ноб.

Гэб гэнтэ хугшэн эжын- 
гээ эрьюулгэ тухай хэлэйэн 
угэнуудые йанаандаа оруул- 
жархибаб. Тиин унгэрйэн 
найамни йанагдажа, дутымни 
хунууд сэдьхэлдэм узэгдеед, 
хара уулэнуудэй забйараар 
бултаййан наранай хэлтэрхэй 
улуу йайханаар нюдэндэм ха- 
рагдаба.

Энээнэй дараа намйаа холо 
бэшэ зогсойон Пэлжэдые ал- 
тан дэлхэйтэй сугтань досоогоо 
шэнгэхэ гэйэндэл хомхой- 
гоор шэртэмсээрээ бэе йула та- 
бин, yha руу доошоо ороходо, 
хулнуудээрээ оёорынь дайра- 
жархибаб.

Хусуусээ уйатай газарта 
ерэйэнээ мэдэнгуй, тэндэхи 
тургэн урасхалые тамаржа 
дабаха гэйэн дэмы йэдэлгэ 
i api ahan байгааб.

Хулнуудээрээ хайр шулуу 
йабардамсаараа, дороо тулга- 
тай болоходоо, эрье тээшэ уль- 
гамаар дугташажа хуурай га
зарта гараад, хохидолдо орон 
алдайыем хусэд ойлгоогуй 
баййан Пэлжэдээ убсуундээ 
шангаар няагаа йэм.

Амиды мэндэ улеед, инаг 
нухэрее тэбэрихэ золтой 
баййандаа баярлайандам, ню- 
дэдйеем эзэлуудгуй нулимса- 
нууд мухарилдаа йэн.

Тиихэдэ хугшэн эжым, 
хурьйэтэ газар эхэ хоёрни ад- 
лил дутоор намда узэгдоо. 
Юундэб гэхэдэ тиимэ хундэ 
байдалда ороходом, хугшэн 
эжымни угэйэн зуб заабаринь, 
дээрэн гэшхэйэн газар эхэмни 
хоюулаа хамтаран, ажамидара- 
лайм тулга боложо угон бэлэй.

Саг соогоо газар гэшхэнгуй, 
шадалаа буураад, халима 
дуурэн уйатай Витимэй хусэтэ

урасхалда туугдан уруудажа, 
зуугаад метр доро оршойон 
эгсэ шулуун хабсагайта 
эрьенуудэйнь забйарта хуроо 
йаа, сохом амиды улэхэгуй бай
гааб.

Тэрэ гэйээр олон жэлнууд 
унгэроо. Хугшэн эжымни угэйэн 
йайн захяа заабаринуудынь 
ажабайдалдамни дайралдайан 
нилээн олон эрьюулгэнуудые 
дабахадам, намда муноошье 
хурэтэроо туйалйаар.

БУРГЭДЭЙ ДЭЛИСЭ
Зунай тэн йара. Цаста уулын 

мундарганууд мунхэ сагаан 
сайаар хушаатай зандаа.

Удэшын йэрюухэн Пэбшээн 
Хонгор голой эрьеын ногоон 
соойоо ая гангын хангалма 
унэр асарна.

Бадрал убгэн бидэ хоёр йэеы 
гэрэй хажууда дэлгээгээтэй 
шэрдэг дээрэ йуугаад, томо ма- 
тар аяганууд соойоо айраг уу- 
набди.

Убгэнэй толгой саанань 
мантайгша Цаста уулын орой- 
йоошье сагаан унгэтэй шэнги.

Зугеер тэрэнэй духын даб- 
харяатайан уршалаанууд газар 
дайдын шарайе хээлэйэн мунхэ 
сагай сараануудта адляар нам
да узэгдэбэ.

Гэнтэ аяар дээгуур элийэн 
бургэдэй доошоо харбайан год- 
лидол зуралзан, эшхэрээтэй- 
гээр шуумайхань харагдана.

Бургэдэй агшан зуура 
ямаршьеб амитанай нюрган 
дээрэнь буумсаараа, бэедэнь 
хурса йабарнуудаараа бухоор 
айалдан, салиртал узууртэй 
хушуугаараа тархииень сооро 
тоншодогынь мэдээжэ.

Мяхашал шубуун гээ- 
шэ. Тэрэ хайрлаха сэдьхэлгуй 
дээрэйээл еврее амидархын 
тула ондоо амитадые хороодог 
ха юм, -  гэйэн бодолдо эзэлэг- 
дэнэб.

Удангуй юушьеб бажуунхай 
унеехи шубуунай дээшээ дэг- 
дэн гарахыень Бадрал шэртэжэ:

-  Манай Цаста уулада бур- 
гэдууд олоороо амидардаг, - 
гэбэ.

-  Тэдэ нилээн лэ олон хурь- 
гадыетнай эдеэ ёйотой, -  гэбэб.

- Манай эндэхи бургэдууд 
ухаатай юм. Тэдэ айлай малда 
оройдоо добтолдоггуй. Тэдэ- 
нэй эдихэ зэрлиг амитад той- 
роод элбэг ааб даа, -  гэжэ убгэн 
агсан табиба.

Гэрэй болон зэрлиг ами
тадые илгаруулжа шадаха ха- 
даа эдэ хунэй нюдаргайаашье 
багахан толгой соогоо бишы- 
ха солоохойтой шубууд ха, 
-  гээд, нэгэ хэды соо аниргуй 
йууйанайнгаа удаа хоорооюо 
дам саашань ургэлжэлуулхэ зо- 
рилготойгоор убгэндэ иигэжэ 
хэлэбэб.

-  Тиихэдээ эндэхи бургэдууд 
айлай звери хулгайлдаг хул- 
гайшадйаа дээрэ болонол.

Турэлхи шунахай та- 
бисууртай шубуун диилэйэн 
олзынгоо халуун шуйа уужа, 
мяхыень эдийэндээ, ехэ зэмэ- 
тэй бэшэ ааб даа. Зарим ан- 
гуушадшье тэдэнйээ юугээрээ- 
шье дутангуй, байал арьяатан 
шэнгеэр адагуусан турэлтэниие 
алажа шуйалдаг ха юм.

Гэхэ зуура хэрзэгы дошхон 
шубуун хунэй йургаалда оро- 
жо, зеелэн абаритай болодог 
байна, -  гэн, Бадрал убгэн 
хумэдхее буулгажа, гунзэгы 
бодолдо хатайан мэтэ болоод, 
намда хэлэбэ.

-  Манай нютагта бургэд ту
хай домогууд олон юм. Тэдэнэй 
нэгыень шамда хеерэхэм.

Урда сагта Цаста уулын наа- 
да хажуугай ташаланда ургайан 
нарйан тужын захада табигдан- 
хай йэеы гэр соо убгэн хугшэн 
хоёр ажайууйан йурагтай.

Нэгэтэ тэдэнэй хубуун ба-
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саган хоёрынь барлагууд 
болгоогдожо, эндэйээ хо- 
лын газарта opniohoH хаанай 
ордондо сэрэгшэдэй хусеер 
абаашагдайан юм.

Yбгэн хугшэн хоёр энээнйээ 
уламжалан, сэдьхэлээ убдэжэ, 
хара буугаашье haa, гурэн 
турынгее эзэнтэй зурилдэжэ, 
ухибуудээ буляалдахаяа зурхэ- 
сеегуй.

Тэдэнэй хаантай муудал- 
даа haa, ееЬэдтее, ури хуу- 
гэдтээ бури ехэ тубэг татаха 
байЬаниинь мэдээжэ ааб даа.

Хэрзэгы шэруун хаан ур- 
даЬаапь хунэй нэгэшье эсэргуу 
угэ хэлээ haaHb, тархиинь Taha 
сабшуулдаг заншалтай бэлэй.

Типы ухибуудтэеэ хахасажа, 
хохидолдо ороошодой иимэ 
харшалалтые аниргуй тэсэ- 
хэйээнь ондоо арга угы Inn.

Туруушээр убгэн хугшэн 
хоёр ухибуудэйнгээ тэндэйээ 
табигдажа гу, али бодхуулта- 
жа, нютагаа бусаха шэнгеэр бо- 
додог байгаа.

Теэд нилээн удаан сагай 
упгэрйэшнье haa, тэдэнь гэртээ 
ерээгуй. Магад, хундэ хушэр 
дарлалта даангуй, carhaa урид 
Haha баража болоо.

Пуулэй Ьуулдэ пайажаал 
айлайхи дэмы хулеэлгэйээ 
сухэрхэдее: Утэлхэ дээрэмнай 
маанадые тэжээхэ, харууйалха, 
угыемнай залгаха хун хэрэг- 
тэй, -  гэхэ мэтээр хеерэлдеед, 
уншэн хубуу ургэжэ абабад.

Тиигээд тэдэ ургэмэл 
хубуугээ йайнаар хумуужуулжэ, 
звери зеершеер дуталдангуй, 
ан-бун hyyiapaa, зудай уедэ 
ехээр гарзатажа, газар гэшхэхэ 
малгуй болотороо угырбэ.

Гэрэйнь амитадай дундайаа 
йургамал бургэд нохой хоё
рынь лэ хохидобогуй.

Мал ажал эрхилхэеэ боли- 
1юн айл ядуу тулюур байдалда 
оробо. Тэдэ хоолойгоо убгэнэй

агнууриин мяхаар ба хугшэнэй 
оршон тойрон тууйэн газарай 
эдеэгээр тэжээжэ эхилбэ. Yбгэн 
хугшэн хоёр эдихэ хоолоо бэдэ- 
рэн, удэр бухэндэ шахуу эсэтэ- 
рээ сусатараа ой тайгаар тэнэхэ 
баатай болобо.

Энэ хирэндэ тэдэнэй ургэмэл 
хубууниинь хулдэ орожо байра 
соогуураа ябажа захалба.

Тиихэдээ тэрэ томо хара 
нохойдо эдихэ юумэ хаяжа 
угэмсоороо, хоншоорыень эль- 
бэжэ эрхэлуулээд, нюргандань 
мордожо наададаг бэлэй.

Харин зуудаг нохойнь ухи- 
буундэ дуратай баййандаа, тэ- 
рэнэй дутэлхэдэнь баярлажа, 
йуулээ шарбалзуулаад, нюуры- 
ень долёодог Inn.

Нэгэтэ эхэ эсэгынгээ но- 
хойгоо дахуулаад, хэрэгээ- 
рээ ошомсоорнь, хубуун ехэл 
йонирхойон маягтайгаар бай- 
рынгаа уудэн талада уяатай 
бургэдтэ ойртожо, гартахи 
хусоог мяхаяа угэбэ.

Тиигээд тэрэ нохойнгоо 
угы хадань бургэдтэй наада- 
жа йамаархаяа йанамсаараа, 
хузууень эльбээд, хушууень 
йабардаба.

Зугоор бургэд нохойдол ад- 
ляар 00Д 0О  хаража хэбтэбэгуй, 
байрайаа худэлбэгуй.

Гэбэшье уур сухалтай шу- 
буун хубуундэ хоро хургэбэгуй.

Тиихэдэнь хубуун бури 
зурхэтэй боложо, бургэдые 
оортэнь носолдуулха хусэтэй- 
гоор удыень зулгаагаад, далии- 
ень татаад, хузууень нугалаад, 
йабарыень бажуугаад узэбэ.

Шубуун иимэ аашануудыень 
тэсэмгэйгээр тэбшэжэ, гулмэр 
багахан хубууе гомдохообогуй.

Удангуй хубуун бургэд хоёр 
бэе бэедээ дадаба.

Хубуун ходол бургэдые но- 
сожо наададаг болобо.

Заримандаа тэрэ улуу ехээр 
тоомоо тайаржа, ойлгомторгуй

бургэдые убдэхоожэрхидэг 
байба. Тиихэдэнь шубуун урда- 
йаань ганганажа хубууе даляа- 
раа этэрээд абагша йэн.

Мун бургэд хубуунэй нохой- 
той наадахадань атаархайап- 
даашье аалам, аргагуй hypoo- 
тэйгээр гангаржа нюдэнуудээ 
ууртайгаар ёлолзуулдаг байгаа.

Хэзээ хэзээнэйхийээ хуйтэн 
аад, гунзэгы сайатай убэл эхил
бэ.

Убгэпэйхи унинэй шэнэлэг- 
дээгуй дээрэйээ хуушаржа шар- 
лаад, эндэ тэндээ хуйтэ табидаг 
болойои йеэытэй гэр соогоо 
даарадаг болобо.

Тиимэйээ убгэн забда за
лигуй галаа тулидэг байба.

Мунов гэрэй эзэн зуухын 
дэргэдэ нюргаяа шаран, удаан 
худэлэнгуй, шиидшье гэнгуй 
hyyna.

Тэрэ хубуунэйнгээ саашан- 
хи хуби заяан тухай hanaaiaa 
зобожо, муртэйгоор хоолойень 
тэжээжэ шадахаяа болиЬоидоо 
шанална.

Убгэжоолэй агнадаг оршон 
тойроной ой тайга соо ами- 
дардаг ангууд зузаан хур cahaH 
доро хушагдайан ургамал гар- 
гажа эдихэеэ бэрхэшээ1пндээ 
ондоо нютагууд руу нуужэ ари- 
лаа ха юм.

Тиин улам y irilnn , ша- 
дал тэнхээгээ i ээ1пн. нюдэеэ 
муудайаи, дохолон Ьэхэлэи 
болойои убгэжоолэй йуулэй 
уедэ урагшатайгаар агнахань 
хоморжобо.

Убгэжоолэй иимэ таагуй бо- 
долнуудые буйлуулйаар байта- 
рынь, боро хараан болошобо.

Y бгэн удэшын жабарай 
буумсаар, гуламтынгаа тал 
йэргээжэ, гунигтай нюдоор 
хугшэн тээшээ шэртээд:

- Бидэ хада гэртээ хариха 
дутэлообди.

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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Д А Ш И -Ц Ы РЕН  ТУГУТОВ

Тугутов Даши-Цырен Тудунович 1921 ондо Хамни 
нютагта туроо. Даши-Цырен Тудунович 4-дэхи гвардей- 
скэ воздушно-десантна дивизидэ дайлалсажа Эхэ орон 
Москвада дайсаниие оруулаагуй юм. 1941 ондо дайнай 
эхилхэтэй адли Улаан Армида сэрэгэй албанда абтайан 
байна. Энэ хун солдадай хулйэ yhaa миин адхаагуй, 
Москвада фашистнуудые оруулангуй дайлалсаа. Курск 
хотые, окоп соогуур хулдэжэ дааража Сталинград хам- 
гаалаа. 1941 оной октябрь йарада Можайска, Малоярос- 
лавска зуг руу, декабрь йарада контрнаступленидэ ороод 
Клин, Калинин, Улец, Калуга хотонуудые сулоолйэн 
бйна. Даши-Цырен Тудунович энэ байлдаанда «За обо
рону Москвы» медаляар шагнагдаа. Аймшагтай дай- 
шалхы Сталинград хотын тулоо «За оборону Сталин
града» медаляар шагнагдаба. 1943 оной февраль йарада 
Стара Русса хотодо эрэлхэг баатар, габьяа гаргайанай 

тулоо Улаан Одоной орденоор шагнагдайан байна. Энэ ехэ байлдаан соогуур 5 дахин 
шархатаа гартаа, сээжэдээ, ташаадаа. 1945 оной мартын 17-до баруун хулдоо хундоор 
шархатаад, хулоо таарюулйан байна. Дайгаа Австрида дуургээд, Вена хотодо Илалтын 
удэрые угтайан байна. 1945 оной сентябрь йарада турэйэн нютагаа бусаа бэлэй. Бур- 
галтай нютагтаа ажайуужа, сапожнигоор йайнаар худэлоо, I группын инвалид байгаа. 
1981 ондо хада гэртээ мордоо.

Энэ шулэгов хадам баа- 
байдаа Тугутов Даши-Цы
рен Тудуновичта зорюулнаб

ДУРАСХАЛ
Хунэй одхон хубуун

бэлэйлши,
Хайрата аба,

эжыш унинэй угы, 
Эсэгэ ороноо

хамгаалхаа, 
Эсэргуу дайнда

мордоолши. 
Эдир залуу найандаа, 
Эрэлхэг баатар

харуулааш, 
Энгэртээ олон

медальтай,
Элигэр Улаан одоной

ордентой,
Эхэ нютагаа бусаалши. 
Тумэр замай харгы

дээрэ,
Тэргэ морёор шамайгаа. 
Тодоод байгаа ахайшни, 
Тэбэреэд, хулгуй

шамайгаа
Тоорёогуйш, амиды

ерээш -  болоо гээ, 
Баруун хулшни

дохолоншье йаа, 
Бухэдэ ажалаа хэлсэжэ, 
Бурсахан нэгэ гэр

соогоо,
Ботинка, гуталаа оёжо, 
Бургалтай йайхан

нютагтаа
Бухы зондоо хундэтэй.

Нэрэ хундэёо доро
унагаангуй 

Налайжа, тэнюун
йуугаалши. 

Танай нэрэ мунхэ
байт лэ,

Танай зурхэн дэмбэрэл 
дуурэн заяатай, 

Танай йанаан, сэбэр урин 
зантай

Танияа хэзээдэшье 
мартанагуй аша

гушанартнай. 
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