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ПОНИН

Малай уултэр йайжаруулагдана
Захааминай аймагай худее 

ажахын управлени йаяхана 
хальмаг уултэрэй бухануудые 
асаржа малшадта тараажа 
угэбэ.

-  Байгша оной март йарада 
республикын уУлтэРэй ажа- 
хынуудаар ябажа, хальмаг 
уултэрэй бухануудые хаража 
ерэйэн байнабди, -  гэжэ Эр-

дэни Цыденжапов хоорэнэ. 
Гурэнэй уултэрэй албанай 
ажалшадтай Бэшуурэй айма
гай ООО «Победа» булгэмэй 
ударидагшатай хэлсээ батал- 
жа ерээбди.

Тиин 80 буханууд coohoo 
27 шэлэжэ, Гутай гэжэ газарта 
карантинда табигдаа.

Муноодэрэй байдалаар

аймагаймнай 21 ажахынууд 
бухануудые абаа. Нэгэ бухын 
тулоо малшад хошоод буруу 
угэйэн байна.

Пуулшын удаа аймагру- 
умнай 2002 ондо 60 толгой 
буха асарагдайан юм. Тэрэ 
гэйэнйээ хойшо иимэ ажал 
ябуулагдаагуй.

Ехэ-Сахирта шэнэ ФАП нээгдэбэ
Ехэ-Сахирта «Элуурые хам- 

гаалга хугжэлгэ» гэйэн про- 
граммаар шэнэ байшан бариг- 
дажа, ашаглалгада тушаагдаба.

Захааминай аймагай тубэй 
больницын ахамад врач Алдар 
Хайдаповай хэлэйээр, энэ Ара- 
дай Хуралай йунгамалнуудай

В.В. Аюшеевэй, Б.Б. Цыде- 
новэй, В.Н. Лыгденовэй аша- 
ар Ехэ-Сахир нютагта байшан 
бодхоогдоо.

Ехэ-Сахирта муноо йуул- 
шын санитарна гуримда, 
муноонэй байдалай эрил- 
тэнуудтэ тааруу зохид байшан 
баригдаба. Ехэ-Сахирай зон 
шэнэ байшанда, йаруул, бухы 
тухеэрэлгэнуудтэй кабинедтэ 
ерэжэ аргалуулха, туруушын 
туйа абаха аргатай болобо гэжэ 
нээлгын баярай уедэ тэмдэглэг- 
дээ. Туе ёйололдо Арадай Ху
ралай йунгамалнууд Ееннадий 
Доржиев, Вячеслав Ц,ыбиков, 
аймагай депутадуудай Соведэй 
туруулэгшэ Людмила Санже-

зураг дээрээ: Алдар Хайдапов, Ехэ-Сахирай 
медсестра Роксана Доржииева

ева гэгшэд ерэжэ амаршалаа. шэнэ ФАПай байшангууд ба- 
Тиихэдэ 2020 ондо аймагтам- ригдаха юм. 
най Хамни, Хуртага, Бургэ, Бато-Жаргал ЛОГИНОВ,
Улэгшэн, Харасай нютагуудта манайкорр.
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УРАН-ДУШЭ НЭГЭДЭЛЭЙ 50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

ВЛАДИМИР ГОМБОЕВ

Владимир Бальжанович Гомбоев Захааминай аймагай Санага нютагта 1939 ондо турэйэн юм. 
1958 ондо Санагынгаа дунда йургуули дуургээд, Улаан-Удын багшанарай дээдэ йургуулида ороо. 
1961-1963 онуудта Нуртын эхин йургуулида багшалаа. 1966 onhoo эхилээд Мэлын дунда йургуулида 
туухын багшаар ажаллаа. Залуу ябахайаань шулэгуудые бэшэдэг баййан.

БУРЯАД БАСАГАДТА
Буряад манай басагадта 
Биил хаш эрдэниин зуйл.
Эрьелдэжэ байтараа 
Эзэлэгдэшэйэн байхаш даа.

Зула шэнги уралдаш 
Зугын тойон биил хаш.
Зугын тойоной шэмэ 
Зурхэнэй охиие дайрана даа.

Шуйан улаан хасарташ 
Суранзан хусэн биил хаш.
Сэдьхэл зурхэм эзэлуудгуй 
Шуйаа тургэн булэнэ даа.

Баглаа хоёр нюдэд соош 
Байгалай уйан тогтоол хаш.
Тогтомол энэ уйан соо 
Тодоор бодолыш харанам даа.

Унжэгэн шэнги сэдьхэлдэш 
Унгын сэсэгууд байрлаал хаш.
Убгэн буурал болотороо 
Уйалжал, хаража байхаб даа.

Буряад манай басагадта 
Биил хаш эрдэниин зуйл.
Гэнтэ мэдэн гэхэдээ 
Гэрлэшэйэн уни байхаш даа.

УГАЛЗАНУУДАЙ УДХА
Угалза хээ гоёолто 
Угаймнай баял иг юм.
Ухибууд муноо танда 
Угалзын удха хоорэхэм.

Уулэн угалза байбал 
Ундэр тэнгэри ходо 
Уршоон байг гэнэл даа.
Сэсэг набша угалза 
Шэмэглэн зураатай байг

Сэлгеэ ургэн нютагташ 
Сэсэгууд бадараг гэнэл.
Убэр хамар угалза

Ургэлжэ зураатай байг -

Табан хушуу малшни 
Тобир байг гэнэл.
Ошон гал угалза 
Олоор зураатай байбал

Баабайншни бадараайан гуламта 
Байг хэтэдээ гэнэл даа.
Лайза хээ угалза 
Лаб зураатай байг -

Уйлын хара шудхэрнууд 
Ургоондэш орохогуй гэнэл. 
Зэрэлгээн хээ угалза 
Зубоор зураатай байг даа -

Газар, уйан нютагшни 
Гандангуй ногоорог гэнэл даа. 
Хоёр загайан угалза 
Холбоо зураатай байг -  
Инаг дуран хэтэдээ 
Эндэш байг гэнэл.
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ШОЙДОН БАКШЕЕВ
Шойдон Базарович Бакшеев 1936 ондо Сахир тосхондо турэйэн 

юм. 1955 ондо нютагайнгаа йургуули дуургээд, Эрхуугэй универ- 
ситедэй журналистикын тайагые дуургээ. Хун ба байгаалиин ор- 
шон харилсаан тухай, агнууриин уршагта ябадалнууд тухай гур- 
бан номуудай автор.

Гурбалжан бэшэгууд
Нютаг нугадаа «Далан ху- 

далша» гэжэ дабхар нэрэтэй 
болойон Даша убгэн наян 
наЬанайнгаа ундэр дабаанда га- 
раад ябабашье, хооруу, зугааша 
зандаа, жалбагар хэлэеэ жажа- 
лан, ээрэн байжа, шашаха дура- 
тай. Тэрэнэй хэзээ худалаар, хэ- 
зээ унэн хоорэйыень ойлгохоор 
бэшэшье Ьаань, хеороеень шаг- 
нажа, сэдьхэлээ дулаасуулан 
энеэлдэхэ дуратайшуул олон. 
Нютагайнь зон дайнай ветеран 
хуршэеэ хундэлдэг, хурим турэ 
унгэргэхыень даалгадаг юм.

-  Битнай Эсэгын дайнда 
хабаадахадаа, авиамеханик 
ябайанаа, хоёрдохи жэлдээ зуун 
зугэй заха холын Магаданйаа 
американ самолёдуудые Вол- 
го мурэн хурэтэр агаараар жо- 
лоодожо асаралсадаг болооб. 
Лётчигуудай дуталдахада бидэ, 
механик мэргэжэлтэн, иигэжэ 
«перегон» хэдэг байгаабди.

-  Тиимэ, тиимэ. Американ 
сэрэгшэд дайнай уедэ совет сэ- 
рэгшэдтэ туйалдаг байгаа гэжэ 
мэдэнэбди, -  гэжэ залуу шагнаг- 
шад хоорооень тобшолбод.

-  Пэ, капиталис хара но- 
хойшуулшни хэндэшье юумэ- 
еэ миинтээр угэдэггуй ха юм. 
Орон доторхи муноенэй байда- 
лые хаража шуумжэлыт, -  гэжэ 
байгаад Даша таабай буршага- 
нана.

-  Ахатан, шагныт даа. «Ленд 
лиз» хэлсээгээр Америкын сэ- 
рэг эдеэ хоолой зуйлнуудые, 
буу зэбсэг угэхэ ёйотой байгаа, 
-  гэжэ залуушуул убгэндэ даб

гээд абтанагуй.
-  Тиигээ, туНалаа. хубаал- 

даа! Магаданай унэтэ ашагта 
малтамалнуудаар андалдажа, 
самолёдуудые угэйэн юм. Со
вет арадай ryhaap американ 
этэгээдууд баяжаЬан байха, 
-  гэжэ мэдуулээд, убгэжоел 
абяагуй болошобо. «Далан ху- 
далша» таабайн унэн болойон 
уйлэ хэрэгууд тухай муноо 
хоорэжэ йууйыень залуушуул 
ойлгоно.

Унэндое дулэтэ дайнай хатуу 
хайада залуу, дуршэл багатай 
лётчигууд Ал ас Дурнын, Сиби- 
риин дайда дээгуур удаан саг 
соо ниидэдэг Нэп. Самолёдоо 
ори гансааран жолоодойоор, 
баруулдаг байгаа. Лётчигуудай 
амарха, агаарайнгаа онгосые 
тойо тулишеор хангаха пункт 
Эрхуу хотодо байдаг йэн ха. 
Эндэйээ холын баруунай хи- 
заар руу зуглэхэдоо, лётчик 
Буряад ороноо, Захаамин дай- 
даяа, Мэлэ тоонтоёо дээрэйээ 
araaphaa хараха дураниинь 
эзэлуудгуй хурэдэг байгаа.

Нэгэтэ командирнуудтаа 
мэдуулэнгуй хуйхэр Дашын са
молёдоо Эрхууйээ урда зуг руу 
залажархёод, Саяан уулын, Ха- 
мар-Дабаанай хормой дээгуур 
ниидэн гаража ябахадань, 
уданшьегуй Баянгол, Мэлэ ню- 
тагуудай гэрнууд харагдаба. 
Лётчик Даша самолёдойнгоо 
кабинын сонхо нээжэ, гурбал
жан бэшэгуудые доошонь хая- 
жа урдеэ йэн. Энэ гурбалжан 
бэшэгуудынь инаг хайрата Да-

ридань зорюулаатай бэлэй.
-  Битнай (иигэжэ убгэн хэ- 

лэхэ дуратай) гурба-дурбэ да- 
хин хулгайгаар ерэжэ, тоонто 
нютаг дээгуурээ элеэ, бургэд 
мэтээр ниидэйэн, сэнхир огтор- 
гойн ундэрйоо самолёдойнгоо 
хоёр далинуудые хэлбэлзуулйэн 
хум. Нюдэдйооиь нёлбойо 
гоожуулан, холын холо ба- 
руун хизаар зуглэжэ ошодог 
зоригтой эрэ ябааб, юу хэлэ- 
хэб даа! Бэрхэл хадаа сэрэгэй 
трибуналда орожо, сохоёо соо 
буудуулангуй амиды улэйэн 
хум. Хулиган ябадал хэзээб даа 
нэгэтэ олондо мэдэгдэшэдэг ха 
юм даа, -  гэжэ Даша таабайн 
хоороогоо тугэсхэхэеэ байхада, 
нэгэ йонюуша хуйхэр:

-  Та айхабтар Ьонирхолтой 
юумэ хоорэбэт, Наин даа! -  гэбэ.

-  Нухэд, энээнйээш ехэ ho- 
нин байха. Тал дулэтэ дай
най замхайаар олон жэлнууд 
унгэроо. Минин гол гайхал- 
ни гэхэдэ, наЬапайм нухэр 
Дари хугшэмни самолёт 
дээрэНээнь тарааИан гур
балжан бэшэгуудэйм али нэ- 
гые муноо оложорхиходоо, 
нюдэнэйнгоо шэл зуужэ, тэ- 
дэнииемни уншаад, мэлмэгэр 
нулимса дуйаажа Ьуутша даа, 
хоорхэймни! -  гэжэ далан ху- 
далша Даша таабай бодолгото 
болонгёор угэлоод, абяагуй бо- 
ложо, удаан дуугай Ьууба.
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НИКОЛАЙШАБАЕВ

«Байгаарай даа, золиг!»
( Тугэсхэл.

Эхиниинъ 8-дахи дугаарта).

Мэндэ сайн, Цыбикжаб 
Цыденович!

Сайн, сайн, зем
ляк! Зай, йайн байна туш? 
Хаанайаабши?, -  гэхэ мэтээр 
халта хеерэлдэбэбди. Радио- 
гой байшанйаа ябанаб гэнгуй 
убгэндоо хэлэбэб:

Энэ хайшаа, радиогой 
байшан зорибо гут?

-  Тиибэ. Хаанайаа мэдээб- 
ши?

«Эмийн сан»
1985 ондо Захаами- 

най аймагай худое ажахын 
уйл эд б эрил эгш эд эй эбл эл эй
(хэлэеэ ойлгожо ядажа баййан 
маанарта оршуулгань хэрэгтэй 
ха: профсоюз работников сель
ского хозяйства) 5 тулоолэгшэд 
Зэлтэрээр хилэ нэбтэржэ, Мон
гол оробобди. Хоёр талын 
хэлсээнэй упдэЬоор Булган 
аймагай уйлэдбэрилэгшэдэй 
эблэлтэй дуршэлоороо андал- 
даха зорилготойбди. Зэлтэртэ 
хилэ дээрэ маанарые угтажа 
абаха ёйотой байгаа. Хилэ 
дээрэ хулеэгээд, хилэ га pah а и 
зон халта саашаханаа ошожо, 
талада тубхинэжэ хоолоо ба- 
ряад, угтаха монголнуудайн- 
гаа угы хада тэндэ ябайан мо- 
ритой нэгэ хундэ зам заалгаад, 
урдайаамнай ябаа юм болобо- 
лынь ушарагдаха юм бэзэ гээд 
лэ, амяараа ябажа ошобобди. 
Яйалашье ябагдаа, орой боло- 
жо захалба, эндэ-тэндэ ганса 
нэгээрээ Ьэсы гэрнууд сайра- 
жа харагдана, тэдэнь теэд ма- 
най ябайан замйаа холо бай-

Хари, энэ дээрэ, опер
ный газаа, афишанууд соонь 
TOMohoo томоор «Цыбик
жаб Найданов радиогоор 
шулэгуудээ уншахань», -  гэжэ 
бэшээтэй байна гэЬэмпи:

Угы, муноо муноохэнэл 
хоорэлдоод, энэ гаража яба- 
на бэшэ аалби. Юуншье гэЬэн 
тургэн бэшээд улгэдэг юм бэ, 
-  гэжэ унэн зурхэнЬоо гайха- 
шаба.

ПаЬатай хуниие мэхэлээд 
орхижо болохогуй бшуу даа,

ха юм. Яагаа зам дээрэ гэрээ 
табидаггуй юм гэлдэЬээр яба- 
тараа, нэгэ ЗИЛ-130-тай уул- 
зажа, замаа тодорхойлбобди. 
Монгол жолоошон яг лэ зуб 
ябажа байнат, холо бэшэ-оо, 
эндэхэнэ, нэгэ жаран модо, 
гэжэ Ьапааемпай амаруулба. 
Зай тиигээд лэ тэрэ жараяа 
хоёр нугалжа ябаад байха- 
дамнай, манай ябаЬан замЬаа 
холо хойгуур, ушоо яагаа бэр- 
хэ бурыгоогуй байЬап юм, нэгэ 
шара УАЗ-ик зуулэжэ хараг- 
даба. Тэрэ угтаашадЬаамнай 
ондоо хэн ябуужа гэжэ тэдээн 
тээшээ нугараад, галаараа они- 
голзуулан барин ябатарнай, 
тэдэшье маанарые обёоржо, 
замЬаа гараад, урдаЬаамнай 
ерэбэ. Хоёр замай хоорон- 
до уулзахадаа, нээрээшье 
Булган аймагай худое ажа
хын уйлэдбэрилэгшэдэй дар- 
га Хасаг гэдэг оороо угтажа 
гарайан байба. Оройтообди 
гэжэ хулисэл гуйгаад, маана- 
раа дахуулжа урдамнай ороод 
ябаба. ЯаЬан тэрэ жаран мо-

тээ саанахана ouiohoH хойнонь 
убгэноо оогложо зогсоогоод:

- Дедушка-аа, битнай ху- 
далаар хэлээб. Хэн, хэдыдээ, 
юу бэшээд улгэбэ гээшэб. Бу- 
лад Намдакович Дулгар Рин- 
чиновна хоёрой хоорэлдэхые 
шагнажа hyyraa Ьэм, -  гэЬэмпи 
оороо шогууша хухюу хун ха- 
даа ойлгоо юм бэзэ:

- Байгаарай даа, золиг! - 
гэжэ тулуураараа нэгэ занаад, 
саашалаа бэлэй.

доб, Булгандаа тэрэ удэшэндоо 
хурэхэгуй, замдаа Хилганта 
дээрэ хоногдохо ё1ютой, зошо- 
дой буудалда маанарые хулеэжэ 
байха гэжэ Хасаг даргамнай 
ойлгуулба. Хилганта хуроод, 
углов эртэ ябахабди, хонолгын 
урда хоёр машинадаа «шингэн 
шатахуун» (бензин) хэе гэжэ, 
тэрэ газартаа дахуулжа ошо- 
бо. Ошожо тогтоод, Хасаг 
дарга мунгэеэ тулэхэеэ оробо, 
манай жолоошон Зэгбэ Нохо- 
ров машинаБаа гаража, бен- 
зинээ хэжэ эхилбэ. Тэрэнь ха- 
лижа, газарта халта адхараад, 
утэр хаажа абамсаарнь тэндэ 
худэлдэг ажалтан гуйдэлоороо 
ерэжэ, унэн зурхэнБоо хараал 
табяад, жолоошонииемнай со
хни алдаба. Бензинээ айхабта- 
раар гамнадаг, ехэ нарилжа, 
тэрэш оороо машина руумнай 
юулэхэ байЬыепь, жолоошом- 
най ооЬэдыпюо гуримаар 
оролсожо, унэхоороо Ьужэржэ 
болохо хэрэлдээе Хасаг дар
гамнай номгоруулба. Тэрэ уедэ 
манайш орондо бензин гээшые
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балай тиигэжэ тоолодоггуй, 
йангай ажахын бензин байнал 
гэжэ хээд ябадаг байгаа ха юм- 
бибди. ПураЬап юумэ hypaap 
таташагуй гэжэ энэ болобо ха.

Тиигээд лэ зошодойнгоо 
буудалда хурэжэ ерэбэбди. 
ХоорэлдэЬоор, хоол ундаяа 
барийаар, унталган тээшээ 
бологдобо. Худеегэй зон эр- 
тэшэ, манай дарга (бу нэрлэе 
даа) бидэ хоёр бодобобди. 
Нюураа угаажа байхадамни, 
нухэрни газаалжа гараба. Байд 
гээд гарахадам, хорёо соогуур 
ябайан нухэрни намдаа: «Ямар 
Бонин юм, энэ томо гостини
ца соо ганса эрэшуул байха, 
эхэнэрнуудэйнь гостиница 
амяараа байдаг юм ха юм», -  
гэбэ. «Яагааб, юундэ тиигэжэ 
тобшолол хэбэш?» -  гэйэмни, 
«Энэ харыш, эхэнэрнуудэйнь

гостиница энэ байна», -  гэжэ 
манай хонойон буудалйаа тээ 
саана баййан байшан харуулба. 
Тэрээн дээрэнь улгоотэй хабта- 
гай дээрэ уншайам, «ЭМИИН 
САН» гэжэ бэшээтэй байба. 
Энеэдэйэеэ барингуй энеэ- 
жэ мэдэбэб, тэрэм халта байд 
гээд, сухалдажа захалба. Ноё- 
нойнгоо сухалдахайаа одоол 
айдаггуй хумби, юундэб гэхэдэ 
багайаа суг эрэ болойон, суг 
ЬураЬап уури зон байban юу- 
мэбди. (Байал эртуур, харам- 
тайханаар найа барашайан юм 
даа). «Энэш эмын сан бэшэ. 
«ЭМЭ» бэшэ, «ЭМ» гэжэ 
угэБоо гарайан аптекэ гээшэ» 
-  гэжэ ойлгуулхадам, «Ондоо 
хундэ бу хэлээрэйл даа, наадан 
болохоб», -  гэжэ гуйгаа бэлэй. 
0ороо хуниие наадалхадаа ту- 
сагаар эрдэмтэй юм Ьэп, тиимэ

«Тамгаа дарахабди...»
1980-дахи онуудаар бэ

лэй. Ээлжээтэ нэгэ Ьунгалтын 
уд эр. Тиихэдэ Ьунгалтын
танхимууд углоонэй 6 саг- 
та нээгдээд, Ьуниин 12 сагта 
хаагдадаг байгаа. Тиигээд лэ 
бюллетеньнуудээ тооложо, ехэ 
нарин гамтайгаар Закаменск 
абаашажа тушаадаг байгааб- 
ди. Протокол-дансануудыень 
алдуугуй сэбэрээр бэшэхэ эрил- 
тэтэй байгаа. Тиигээд алдуу 
гаргахагуйн тула Ьунгалтын 
унгэрБэн тосхондо бэшэ, За- 
каменскдаа асархаш, хаана, 
Ьуниин тэпЬээ упгэрЬэп хой- 
но, тон наринаар бэшээд, 
гарнуудаа табижа тамгаяа да- 
раад, тушаадаг байгаабди. Би 
йунгалтада хабаатай, худое 
ошожо (Утаата ошоо йэн хаб) 
йунгалта унгэргоод, Закаменск 
ерэжэ хэрэг дансануудаа ту- 
шаажархёод Ьуухадампи, тээ 
тэндэ нэгэ столдо аймагай

зургаануудта хутэлбэрилхы 
тушаалнуудта бухы паЬаараа 
худэлжэ iapahan, эрилтэ ехэ- 
тэй, дуршэлтэй нэгэн, тиихэдэ 
совхозой парторг, директор 
байЬап, партиин райкомдо 
ажаллажа баййан хоёр прото- 
колоо бэшэжэ дуургэбэ хэбэр- 
тэй.. Байал худое тосхонуу- 
дай нэгэндэ ошожо йунгалта 
унгэртэБэн хоёр гээшэ. Нэгэ- 
дэхинь:

-  Заа, иигээд гарнуудаа та- 
биябди. Тиихэдэнь нугоодэнь:

Тиигэе. Тиигээд тамгаа 
дарахабди, -  гэбэ. Тиихэдэнь 
нэгэдэхинь:

Тиихэбди. 0одэнь ха- 
руулаад, шангаар дарахабди, 
- гэбэ. (Тэрэ тамгынгаа гер- 
бые уруунь харуулжархингуй, 
оодэнь харуулаад дараха тухай 
хэлэбэ гээшэ).

Тиихэдэнь тэндэ шагнажа 
Ьууйан би энеэжэрхибэб. Хо-

хунуудшни оороо наадан боло- 
ходоо дурагуйлхэдэг, сухалда- 
даг ха юм.

Булганаараа яйала ябаад, 
яйала юумэ хараад, узоод, 
болзортоо наашаа гарабабди. 
Ьайп, Ьайхан Ьапаазай Хасаг 
даргамнай Эрдэнтэ хурэтэр 
удэшэхэмни гээд, манайнгаа 
машинада Ьуулсаад гаралсаба. 
«Булганаа агаарай онгосоор 
бусана даа», -  гээд лэ гараа 
бэлэй. Эрдэнтэ хурэжэ ерээд: 
«Заа даа, битнай мунгооч мар- 
талай, заа яахав ээ, шууданд 
суугаад л явачна дээ», -  гээд 
тэндээ улэжэ, бидэнь Зэлтэр 
тээшээ ябажал ошобобди...

Пайн хун хунэй сэдьхэлдэ 
улэдэг, би байд гээд лэ Хасаг 
даргаяа Ьапаапдаа оруулдагби. 
Пайн лэ ябаа юм гээбы даа.

ёрдохи хумнай, ургэлжэ хуниие 
гасаалжа, наадалжа ябадаг 
хун хадаа намайе миин лэ 
энеэгээгуй байха гэжэ ойлгоод:

-  Юундээ энеэбэбши?! -  гэ- 
хэдэнь:

-  Эндэ шагнажа Ьуухадамни, 
али буруу дуулаа юм губ, тэрэ 
«Тамгаа дарахабди» гэхэдэт- 
най намда «Т» узэгэйтнай 
орондо «П» узэг дуулдаал - 
гэЬэмпи, Ьуужа hyviapaa ойл- 
гожорхёод:

Энэш энээнээ мэнэ бай- 
тар зугаа болгоод, тараахань 
байха. Эндэ тэндэ дуугараад, 
хунуудтэ дуулгаад туршаа- 
райш! -  гэжэ «занаба» ха. Теэд 
би юу амаа барихамни Ьэм даа, 
хоороошьеб, хожомынь ушоо 
«Буряад унэн» Ьониндошье бэ
шээд гаргуулаа бэлэйб.

«Сагаан морин» гэжэ 
HOMhoo абтаба
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буряад  унэнпее ДЫМБРЫЛ ГАРМАЕВ

БААБГАЙ ХУДЭРИ ХОЁР
Эрид хабсагайн орой дээрэ, 

ута шэнэйэнэй хажууда худэри 
зогсожо байба. Энэ хадаа 
гуроойэнэй турэлэй, утаашаа 
метр тухай, далаад сантиметр 
ундэр, эбэргуй амитан юм. Тэрэ 
байгааша худэри, юунйээб даа 
аййан хэбэртэй, тогтожо ядана, 
тархинь иишэ тиишээ эрьелдэ- 
нэ. Тиигэжэ байтараа, хабса
гайн эрмэг дээрэ туласа ошоод, 
доошоо халта харан сасуу 40 
метр тухай гунзэгы хабшал руу 
йурэшэбэ. Тархияа хойшонь 
хинсайлгажа, хулее дороо эб- 
хэнхэй. Аяар доро ошожо биса 
унахань гэйэй, хабсагайн эрид 
гэгшын ташалан тэбсэг дээрэ 
тэб буугаад, худэлхэеэ болишо- 
бо. Дээшээ харана.

Удангуй худэриин йаяхана 
байгша газарта баабгай гаража 
ерэбэ. Аманиинь ангайшайан, 
даахиршайан ноойотой
юумэ аахилжа байна. Доо
шоо шагаажа харажархёод, 
хойнойоонь бууха гэжэ тур- 
шаба. Хабсагайн мэлшэгэр 
хажууда айасалдаха гэжэ бури 
ямаршье арга байбагуй. Бааб
гай доошоо буугаад, худэри 
тээшэ доройоонь айажа ябата- 
раа, гурба метр тухай дээрэйээ 
халтиран, шулуун дээрэ унаша- 
ба. Убдоо хаш даа. Шангаар 
хашхараад, убдэйэн газараа 
эгээл хундэл адляар эльбэнэ. 
Дээшээ харана.

Тиигэжэ байтараа, нэгэ 
йанал досоонь ороо ха, байа 
ондоо газарта ошожо, иигэн 
тиигэн дээшээ айажа, хабса- 
гай дээрэ гараба. Тиигээд тэн- 
дэ хэбтэйэн шэнэйэ тэбэреэд, 
хабсагайн эрмэгтэ абаашажа, 
узуураарнь худэриин дээрэйээ 
тулхижэ оробо. Модониинь 
худэри дээрэйээ тудажа уна-

хаар бэшэ байба ха. Тэрэнээ 
ургэжэ, сэхэ дээрэйээнь бол- 
гожо зайаба. Тиигээд лэ тэрэ
нээ тэбэйэн зандаа хойто хул 
дээрээ бодожо ерээд тулхибэ. 
Тулхинэ, тулхинэ. Тиигэжэ бай- 
тарын модонойнь узуур диилэ- 
жэ, хабсагай руу хунтэршэбэ.

Баабгай модоёо табижа 
урдингуй, модотоё доошоо 
ябалсашаба. Душэн метр 
дээрэйээ шулуу сохижо уна- 
хадаа баабгай юун бололтойб 
даа. Худэри доошоо баабгайн 
хойнойоо нэгэ хараад, дээшээ 
гаража, ой руу орошобо.

Л. линховоиной
«Лодон багшын дэбтэрЬээ» 

d Id ii  iiomIioo

ТОХОРЮУН
Хитад ороной Бээжэн хотын 

Буддын шажанай хиидэй нэгэ 
дасанай урда тусхай мрамор шу
луун йуури дээрэ сад тумэроор 
шудхажа хэйэн томо гэгшын то- 
хорюун шубуун байна.

Энэ тохорюунай дурсэ ху- 
шоо намда тон ойро йанагдажа, 
сэдьхэлым уяраан, олон йайхан 
бодол туруулбэ, олон ушар йа- 
нуулба.

Багым нютаг Соолготодо 
эжэл хоёр тохорюун нютагжан 
зуйадаг йэн. Багахан ябаха- 
дам, хабар бури хоёр тохорюун 
ерэгшэ бэлэй. Минин эсэгэ ехэ 
баярлажа:

Тохорюумнай ерээ. Бу 
ургоогты! Пайниие зугнэжэ 
зуйадаг юм. Эдэнэй ундэгэлйэн 
нютагта улзы хэшэг оршодог. 
Тохорюун болбол ута найатай, 
сэсэн, юроолтэ тураг шубуун 
шуу «хооргы», -  гэжэ хэлэдэ- 
гынь йанаандам тодоор оробо.

Чимит Цыдендамбаевай 
Тарбагатайда гэжэ шулэг элеэр 
йанагдаадхиба:

Томоотой хоёр тохорюунууд

Тооромои оигуур алхалжа 
Алда сажан даляараа 
А я mail хурьгадые Иурдввнэл 
Хабапшй аажам хабарнай 
Тарбагапшйдам ерэнхэйл. 
Аршаанай орон Ессентуки 

(юйэн туг) хотодо Эхэ ороноо 
хамгаалжа, агууехэ дайнда 
унайан хубуудтэ бодхоойон 
хушоо нюдэндэм харагдана. 
Энэ хушоо хадаа долоон то
хорюун ниидэжэ ябатараа, 
нэгэниинь шархатаад, унажа 
ябайаар харуулйан бутээл юм. 
Энэ хушоое нютагайнгаа суу- 
та шулэгшэ Расул Гамзато- 
вай «Тохорюун» гэжэ мэдээжэ 
шулэгэй удхаар бутээгээ бшуу. 

Шулэг соонь:
Тэмсэлдэ уна/юн хубуудэи

ИунэИэн
Тохорюун болоод,

дээшээ дэгдээ, -  
гэжэ угэнууд бии.

Энэ хушоо харайан хун то
хорюун болон бухы шубуудые 
хамгаалан аршалха йайхан 
боди сэдьхэлдэ абтангуй 
аргагуй байна даа. Хушоо 
яарангуй харагшад эжэлуудгуй 
йайхан сэдьхэлйээ урдан мунгэ 
ургэдэг байна. Бишье мунгэ 
табяа йэм. Хараа далда оро- 
торни, тохорюун ута хузуугээ 
улылгоод, хойнойоом харажал 
байгаа йэн.

Буряад оронойнгоо худое 
нютагуудаар ябахадаа, эжэл 
хоёр тохорюунай хатар наа- 
дажа байхые харажархихадаа 
баярлан, Бээжэндэхи тохорюун 
хушоо сэдьхэлдэм йанагдажа, 
энэ тохорюута нютагые тон 
ондоогоор йайхашаан хаража, 
йургаалтай ухибуудтэй, ехэ 
йайн хунуудэй ажайуудаг, улзы 
хэшэгтэй нютаг гэйэн урма 
баяр сээжэдэм турэдэг юм.
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ТООДОГОЙ YHITOH 
ДАЛЬБАРАА

Булган тала, Эгэтын хой- 
мор, Ульдэргын майланууд 
тураг шубуун болохо тоодогой 
дуратай нютагууд байгаа бэ- 
лэй. Ундэр Хилгана ургасатай 
уужам губиин дунда тобойл- 
дожо йуухадаа, дайда дэлхэйн 
шэмэг болон харагдагша йэн.

Мунее таряагаар бурхоог- 
дэйэн тала дайдын байбашье, 
тэрэнэй анханай эзэд боло
хо тоодогууд харагдадаггуй. 
Тоодог болбол таряан соо 
йуудаггуй, харин зэрлиг уужам 
тала бэлшэридэ дуратай.

Тиигэбэшье, уг гарбалайн- 
гаа дуратай анханайнгаа ню- 
тагта тоодог шубуун хадууран 
эрьедэг байна. Усоохэн зарим 
нэгэнэйнь зуйахаяа тогтодог- 
шье ушар узэгдэдэг.

Энэ зунай убйэнэй уедэ За- 
ха-Толгой Холбоолжоной хоо- 
рондо нэгэ борохон тоодог 
удэр бури абяа тара rapahaap 
ниидэдэг байба. Энээниие 
йайхашаан ажаглайан убйэшэн 
ухибуудтэ нютагай ундэр 
найатай убгэн ульгэр, онтохон 
шэнгеэр сэдьхэлыень худэлгэн, 
иигэжэ хоорэбэ.

Ай, зайлуул, хабарай 
йайхан сагта, ургы, тэрэнгаин 
йалбаржа байха уедэ хоёр томо 
тоодог нютагтамнай ерэжэ 
тогтойон юм. Манай нютаг 
тэдэнэй тоонто нютагшье бай- 
жа болоо бэзэ даа. Анхандаа 
тоодогой олоороо зуйадаг 
лэ нютаг байгаа бшуу. Тэдэ 
булэ тоодог эндэмнай зуйажа, 
хоёр дальбараагаа дэгжээгээд, 
дурбэ боложо, йурэг болоод, 
ниидэжэ ябахыень хаража, 
баярладаг байгаабди. Зуун- 
Ульдэргэдэ хаалташад гэжэ са- 
даха дэбтэхэгуй хомхойшуул 
бии боложо, ан амитаниие, 
шубуу шонхор уймуулдэг, хю- 
дадаг болоо. Тэдэндэ энэ тоо-

догойшье булые хайрлангуй 
хюдаа.

Эхэ Эсэгэеэ, эхирээ алдайан 
энэ уншэн дальбараа амидыл 
хадаа турэлхидоо бэдэржэ, уй- 
лан, хайлан ниидэжэ ябана гээ- 
шэ даа, хоорхы, -  гэбэ.

Энээнйээ хойшо уншэн 
тоодогоо харахадаа, убйэшэн 
хуугэдэй сэдьхэл уярдаг боло- 
шоо йэн.

Цокто НОМТОЕВ.

БЭШЭГ
Унгэршэ зун Бадма ахайтай 

сугтаа убйэндэ ябаа йэмди.
Нэгэтэ бороогой орожо, 

ажалыемнай йаатулхадань, 
Бадма ахай отог соогоо даб- 
шалжа йуугаад, шороб удхэн 
утаатай мохоорхо тамхи баая- 
са татан, дэбтэрэй елэгэр сагаа- 
хан хуудайанууд дээрэ юушьеб 
удаан бэшэбэ.

Тиихэдэ би хэхэ ажалаа оло- 
жо ядан, миин байтараа, Бадма 
ахайда дутэлоод:

-  «Та яатараа саарйа эреэ- 
лээ хумтэ?» Али уран зохёолшо 
болошобо гут? Хаарта наадаа 
йаамнай, дээрэ бэшэ ту? -  гэ- 
бэб.

-  Аша хубуумни холын га- 
зарта сэрэгэй алба хэнэ ха юм. 
Нютагаа йанажа, досоогоо 
хундыржэ ябахагуйнь тулада, 
тэрээндээ захяа бэшэнэб. Сол
дат хун гэрйээ йайн мэдээ аба- 
хадаа, нюдоо хужарлажа баяр- 
лана бэзэ.

вороошье дайнда ябажа 
узооб, -  гэмсээрээ, Бадма ахай 
хундоор йанаа алдаба.

Та яагаа ута бэшэг бэшэ- 
нэ гээшэбта? Хунууд дуратайл 
басагадтаа иимэ унжагай за- 
хяануудые эльгээдэг ааб даа, -  
гэжэ тэрэнэй энэ хэрэгээ тургэн 
дуургэхыень дурадхайан шэн
геэр хэлэбэб.

- Эльгэ зурхэндоо дутоор 
узэдэг аша хубуумни миниин-

гээ элбэг йонинтой захяа абажа 
уншахадаа, йайсахан сэдьхэлээ 
дуурээд, йанаагаа амархал. 
Бэшэг гээшэшни хэрэгтэйхэн 
зоори даа, -  гээд, Бадма ахай 
уроойэн гараараа шанаагаа 
тулан, нэгэ хэды соо аниргуй 
йууба.

Гэнтэ Бадма ахайн нулоодэ 
орожо, бишье байал нэгэ 
хундэ захяа эльгээхэ хусэлдэ 
эзэлэгдээд: «Бэшэг бэшэхэдэ, 
муу бэшэ даа», -  гэн тэрэнэй 
хэлэйые зубшообэб.

Бэшэгууд болбол беэ бэейээ 
холо баййан хунуудэй зурхэ 
сэдьхэлнуудые холбожо ша- 
даха шадалтай ха юм. Фронт- 
до ябаха уедоо Хандынгаа 
эльгээйэн захяануудые абажа 
уншахадаа, инаг басагандаа, 
тоонто газартаа, нютагайнгаа 
зондо улам дуратай шэнги бо- 
логшо йэмди.

Тиигээд убгэжоол дээрэ- 
йээнь олон дахин мохоорхо 
тамхияа хомхойгоор йорожо 
татамсаараа, хоороогоо саа- 
шань ургэлжэлуулбэ.

Бадма ахай нютагайнгаа 
хубуун Дампилтай сугтаа дай- 
най эхинйээ йуул хурэтэрнь 
шахуу хариин этэгээдуудые 
дараха хэрэгтэ хабаадалсайан 
юм.

Тиихэдэ манай сэрэгууд 
эршэтэйгээр добтолжо, дайн 
дуурэхэ дутэлйэн байгаа.

Г эбэшье фашистнуудай 
эсэргуусэлтэ дайнай йуулшын 
удэрнууд хурэтэр замхаагуй бэ- 
лэй.

Хабарай дулаахан углоо- 
гуур аха дуу мэтэ дутын нухэд 
болойон Бадма Дампил хоёр 
окоп соо нэгэ газарта байбад.

Дайсанай снарядуудай заб- 
да залигуй дээгуурнь эшхэрэл- 
дэжэ, холо бэшэ тэйэрхэдэнь, 
тэдэ сожоошье татанагуй.

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

Сэльхэлэй гуниг
( Ургэлжэлэл. Эхэниинъ 8-дахи дугаарта)

-  Сараана та хоёр унэхоор 
лэ жаргалаа олоо байнат даа! -  
гэжэ сэхэ хэлэбэб.

Рабдан хуйтэншэгоор ми- 
йэрэн, нюураа уршагад гуулээд:

-  Угы ааб даа, би Сараана- 
тай уни заяанда йаланхайб, жэл 
тухай йуугаад лэ, -  гэбэ.

Ойро зуура хэлэхэ угее оло- 
жо ядан байтараа, хулгэйэн 
зурхее доро даран:

- Юундэ йалаба гээшэбта? 
Та хоёр эгээл таарама -  гэжэ 
хэлэхэдэмни, Рабдан угым тайа 
дуурэн:

Угы, угы тиигэжэ бу 
хэлэ! Сараана бидэ хоёрой ду- 
ран залуугаймнай алдуу бай- 
шоо. Абари зангаараа огто 
таарахагуй хоёр ниилэшообди
-  гэжэ хэлэбэ.

Энээгээр Рабдан бидэ хоё
рой хоорондо хоорэлдэхэшье 
юумэн дууйашаба.

-  Зай, зай! Баяртай! -  гээд, 
би байра дээрээ эрьелдэн ошо- 
хо тээшээ забдабаб.

Баяртай! гэн, Рабдан 
саашалан ябатараа зог татаад,
- Сараана намтай арсалдаха, 
тоосолдохо буреэл Дамдин на- 
майе заатагуй ойлгохо Нэп гэжэ 
хэлэжэ йалагшагуй Нэп! -  гээд, 
намда хэлэхэ гэйэн юумэеэ 
одоол дууйан хэлэбэб гэйэндэл, 
эрид алхалан саашалба.

«Тиихэдэнь ши тэрэ Дам- 
диндаал тонил саашаа гээд 
лэ улдоо ха юмши даа» -  гэжэ 
сэдьхэлдээ, гэнтэ залуухан Са- 
раанаяа урдаа харайандал бо- 
лоод:

Баарйан, яабашье нам 
тухайгаа йанажал ябаа ха 
юмши даа йайнши даа, Сараа

на -  гэжэ губэрхэдоо, тэрэнэй 
зоолэхэн альгаараа хасартам 
хурэйэндэл, дулаахан йалхинда 
эльбуулээд абабаб.

Энээгээр хоороогоо дуургэхэ 
гэжэ hanahan байгааб. Теэд тэ- 
рэмни болоогуй. Ушар юуб 
гэхэдэ, йаяхан Баяндайн айма- 
гай нэгэ колхозой hy йаалиин 
фермэ дээрэ йаалишадта алба- 
най хэрэгээр ерээд, лекци ун- 
шабаб. Урдамни ажалайнгаа 
забйарта сугларйан хорёод 
Нам гад hyyraa Н эп. Хууртиг, ва
ленка умдэйэн, энгэртээ фартук 
зууйэн эхэнэрнуудэй йуухада, 
opohoop бултанай нюур обёор- 
жо, йайнаар ушоо хараагуй 
байбаб.

Ехэл анхаралтайгаар хоо- 
рэжэ байтарни гэнтэ:

- Сараана, яабаш? -  гэжэ 
нэгэ эхэнэрэй хэлэхэ Улаан бу
лан соо элихэнээр дуулдашаба.

Би гайхайандаа хоороогоо 
болюулаад, тэдээн тээшэ хара- 
баб. Энэ уедэ углууда хэдэн эхэ- 
нэртэ хашагдаад hyvhan эхэнэр 
нам тээшэ хараад, нюдэнйоо 
нёлбойо гуйлгэжэ йууба.

Угы, юуншье болоогуй? 
- гэжэ губэд гээд, тэрэ эхэ
нэр йамгадые хажуу тээшэнь 
этэрйээр, газаашаа гуйжэ гара- 
ба.

Тиихэлээрнь МИНИН тол- 
гойдо Сараана гэйэн нэрэ 
сахилгаан мэтээр зуралзан 
ороод, ухаан бодолыемни ба- 
лартуулхадал гэбэ. Хаана, юу- 
шье хоорэжэ баййанаа ойлго- 
хоёо болишобоб! Шэхэндэм 
гансал Сараана, Сараана гэйэн 
угэ шэнхинэнэ. Элидхэлээ 
будэхи болошойон хоолойгоор 
арайхан дуургээд, асуудалнуу-

дыешье хулеэнгуй, баяр хургоо 
йэн губ, али угы гу, тургэхэн лэ 
газаашаа гарабаб. Тиигээд Са- 
рааные бэдэрэн, хашаа хорёо 
соогуур иишэ тиишээ гуйбэб. 
Олдохо юм бэшэ. Энэ уедэ 
урдайаамни мори хутэлоод ерэ- 
жэ ябайан убгэжоолйоо:

Сарааные хараагуй гут?
-  гэжэ асуухадам, тэрэ хун та- 
шуураараа обоолйон йолоомо 
тээшэ заагаад:

-  Тиишээ гуйжэ ябана йэн! -  
гэбэ.

Обоолоотой йолоомондо 
хурэжэ ерэхэдэм, тэрэнэй убэр- 
тэ нэгэ эхэнэр уруугаа харанхай 
йууба.

- Сараана! -  гэхэдэм, ур
дайаамни залуугайнгаа сэбэр 
шарайе алдаашьегуй йаа, нюдэн 
доогуураа, уралайнгаа хажуу- 
гаар жэжэхэн уршалаануудтай, 
елэн хара удхэн уйэн соогуураа 
усоохэн сагаан уйэтэй, уйлажа 
улаабтар болошойон нюдэтэй 
эхэнэр нам тээшэ хараба.

- Сараана, энэ ши гуш? - 
гэжэ асуугаад, хажуудань ябан 
йуубаб.

- Дамдин, иимэ танихаар 
бэшэ болошоолби даа, хулисэ!
- гэжэ тэрэ хэлээд, сээжэдэм 
толгойгоо бухан уйлашаба.

Тэрэнэй толгойень тэбэ- 
рихэдэм, эдир залуудаа Ми
нин гоёшоодог гурлоо хоёр 
гэзэгэгуй байба. Орондонь эгсэ 
тайрагдаад буржылгагдайан 
уйэн хурган соогуурни мул- 
тарха юм. Иигэжэ тэбэрилдэн 
удаан йуугаад, йэгээ орон, амяа 
даруулаад, хоорэлдэжэ эхилхэ- 
дээ туруулэн асуубаб:

- Угы, шамайе Элистэ хо- 
тодо ажайуудаг гэлсээ йэмнай,
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юундэ энэ аяар холын Усть- 
Ордада байнаш?

-  Иимэл хуби заяатай бай- 
гаалби даа. Мунее болойон 
хойно залуудаа хэйэн алдуу- 
гаа амасажа ябанаб гэжэл бэеэ 
йамааруулдаг болонхойб!

-  Ямар алдуу тухай хэлэнэш?
Шамайе хулеэхэб гээд, 

хулеэгээгуйб, шамда хадам- 
да гараха хун аад, Рабданда 
iapahan алдуумни мунее боло
тор намайе тамална.

-  Рабдантай таараагуй гэжэ 
дуулаа йэм. Теэд юундэ эндэ 
ерэйыешни ойлгоногуйб, -  гээд, 
нёдондо Рабдантай Могойтын 
уйлсэдэ уулзайан тухайгаа хэ- 
лэхэеэ зурхэлбэгуйб. Энэ асуу- 
далдамни Сараана Рабданйаа 
дуулаЬапЬаампи тад ондоо 
юумэ хеерэжэ угэбэ: «Элиста 
хото ерэйэнйээ хойшо Рабдан 
нютагаа бусахаб гээд йалахаяа 
болижо, хэды дахин гансаараа 
Ага нютагаа ерээд ошойон юм. 
Тэрэ уедэ би найанайнгаа ама- 
ралтада iapahan эхэ эсэгэдээ 
туЬалалсахаяа Рабдантай Эли- 
стэ ерээ йэм. Теэд Рабданай ню
тагаа тэгуулээд Ьалахагуйдэ, 
гэртэхинээ хонишон ахадаа 
даалгаад, нухэртэеэ нютагынь 
бусаха гэжэ шиидээ бэлэйбди. 
Теэд гансаараа нютагаа буса
ха нюуса тусэбтэй байЬап Раб
дан яахашье аргагуй, дуратай 
дурагуйгеер зубшеехэ баатай 
болобо.

Нэгэтэ углеегуур би таба 
Ьаратай хубуугээ тэбэреэд, 
Рабдантаяа поезддо Ьуубаб. 
Рабдан нютагаа дутэлхэ буреэ 
угэ хомортой, халтад гэхэ- 
дээ ар-тур сухалдадаг боложо 
эхилбэ. Хэдэн хоног поезд соо 
ябаха зуураа, намайе ямар- 
шье шалтаггуйгеер харааба, 
гомдохообо. Убгэнэйнгее ню- 
таг бусажа ябаЬап би шудэеэ 
хам зуугаад, бэеэ баряад яба- 
баб. Тиш элдэЬээр Эрхуу хото

хурэжэ ерэбэбди.
Эрхуудэ буугаад, Шэтэ ошо- 

хо ондоо поезддо hyyxa гэжэ 
вокзал руу оробобди. Рабдан 
намайе хубуутэймни сулее 
йандали дээрэ, олон табан че
модан, боолтотай, орёолто- 
той монсо сонсо юумэнуудээ 
орхёод, билет абахаяа кас
са руу ошоо йэн. Тэрэ гэйээр 
би Рабданиие мунее болотор 
хараагуйб. Тэрэ Ьупипдоо 
убгэнее хулеэгээд, милици- 
дэшье мэдуулээб. Углеегуур 
болотор хулеэгээд, намайе 
Рабдан хаяад гансаараа ню
тагаа бусаа гэжэ эхэнэр хунэй 
гунзэгы сэдьхэлээр ойлгоо Ьэм. 
Иигэжэ орхигдошоод байхадаа 
яалтайб? Хайшаа ошолтойб. 
Убгэнэйнгее xoiinohoo поезд
до Ьуугаад, Могойто орохоёо 
Ьапажа ядаагуйб. Теэд залуу 
эхэнэрэй омог дорюун сэдь- 
хэл тиишэ табяагуй. Нютагаа 
Элистэеэ эхэ эсэгэдээ бусаха 
гэхэдээ, ямар йэшхэлээр ошо- 
хобиб. Убгэндее хаягдаад, ган
саараа гу? Ямар эшхэбтэр, эхэ 
эсэгын нэрэ турэ хухарта hypar 
суутарахал. ТэндэЬээ пнэЬээр. 
зобоЬоор, Баяндайн тала руу 
ерээб. Эндэ баян дэлгэр сэдь- 
хэлтэй зоной Tyhaap орохо бай- 
ратай, хилээмэеэ олохо ажал- 
тай болооб. Иимэ Ьайхап зоной 
хушэр хундэ уедэ туЬалЬапайпь 
ашада мунее болотор хусэ ша- 
далаа гамнангуй худэлнэб. Бэеэ 
хусэйэн хубуумни еврее гэр 
булэ болоод, амарагты гэжэ 
намда хэлэжэ ядаад болинхой. 
Рабданай Ьуулээр би хадамда 
гараха гэжэ огто йэдээгуйб. 
Мунеешье хурэтэр бараг ба- 
раг эрэшуулэй хойпоЬоомпи 
гуйлдэхэдэ apcahaap, бухы 
инаг дураяа, эхын энхэрэлээ 
хубуундээ, ашадаа угэнхэйб. 
Энээнээл мунее дээдын жар- 
галда тоолоноб. Бурхан хара- 
жа, зоболон жаргал хоёрым-

ни тэнсуулээ! -  гээд Сараана 
хеереегее дуургэбэ.

Удаан нам тухай асуухагуй- 
дэнь, вер тухайгаа хэдэн угеер 
хэлэхэ гэжэ шиидэбэб. Тиихэ- 
дэмни Сараана урданайхидаа 
уриханаар миЬэрээд:

-  Бу оролдо, би шам тухай 
дууЬан мэдэхэб! Ши жаргалтай 
ябанаш, Ьайхап Ьамгатайш, 
урн хуугэдтэйш, дээдэ эрдэм- 
тэйш! Би шинии тулее, шинии 
амжалтаар унэнхэ зурхэнЬвв 
баясажа, омогорхожо ябадаг- 
би. Шамайе Ьайн ябана гэжэ 
дуулахадаа, зосоом наран га- 
радаг, дулаардаг. Минин тулее 
зобожо, тулижа ябаагуйшни 
болоо даа! -  гэбэ.

Бишье Сараанын Ьанаа сэ- 
дьхэл тэгшэлхэ Ьанаатай вер 
тухайнь Ьайхан угэнуудые 
хэлэхые оролдобоб. Теэд 
энээнЬээмнишье балай туЬа 
гарабагуй янзатай. Сараанын 
нюдэн мунввхил уйдхараар 
дуурэЬэн зандаа байгаа Ьэн. 
Тиихэдэнь Сараанаяа унэн 
зурхэнЬввн хайрлаад хаха- 
саха дээрээ толгойхонииень 
эльбээд, уралхануудыень таа- 
лажа, вврынгвв, мун тэрэнэй 
сэдьхэлэйнь гуниг тарааха 
хусэлэнтэй. Сарааные шан- 
гаар тэбэрибэб. Харин Сараа
на залуугайхидал адли альгаха- 
наараа амыемни буглэбэ. Теэд 
мунее тэрэнэй альган хушэр 
хара ажалЬаа холожо дарбии- 
шанхай, харлашанхай, силосэй, 
Ьунэй унэрввр хамарым сорьёо 
бэлэй.

-  Дамдин, намайгаа иигэжэ 
бу Ьамааруулыш даа, шинии 
Ьайхан хусэл мэдэнэб. Теэд за
луу охинойнгоо шэмэ шууЬэн 
соо ябахадаа, шамда таалуул- 
хаяа харамнаЬан аад мунее 
хатажа хуйтэршэЬэн уралнуу- 
даа юун гэжэ угэхэбиб даа? 
Ойромни хурэжэ, шархыемни

(Тугэсхэлынъ 10-дахи нюурта).
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(Тугэсхэл).
йэндэнгуй ошыш даа, гуй- 
наб. Шам тухайгаа ухэтэрее 
йайханаар йанажа ябахаб, 
баяртай! -  гээд, уйатанги 
нюдее намайе харахадань, би 
нюдэнйее iapahan нулимсаяа 
Сараанада харуулха дурагуй 
тургэхэн бодоод, машина тээ- 
шээ алхалшоо йэм. Гэдэргээ 
эрьежэ хараха хусэн намда 
байгаагуй. Сараана минии 
хойнойоо харан, дааража 
бурсыхэдэш00д зогсоно, магад, 
энэ найандаа йуулшынхиеэшье 
уулзаад хахасаба губди гэжэ 
йанахадаа, сэдьхэлэймни гуниг 
уйдхар болон дэлбэрээд, сээжэ 
зурхыемни тамалжал тамалжал
байгаа бэлэй.

Дугар ДЫЛГЫРОВ

БАТАСЭНГЭЛЭЙ XYBYYH
(рассказ)
Хэдэн хоногой саана Мос

ква хотойоо гараад, замаа 
ургэлжэлуулжэ ябайан по
езд йуниин тэнгэйээ унгэрйэн 
хойно Сухэ-Баатар хотын 
тумэр замай вокзал дээрэйээ 
худэлжэ Монголой ниислэл 
Улаан-Баатар тээшэ шэглэжэ, 
ябадалаа тургэдхэбэ. Пурбын 
йуужа ябайан вагон дотор 
хун зон олон, иишэ-тиишээ 
яаралгуйхэн ябуултанад. Поез- 
дын нэгэ жэгдэхэнээр туерйэн 
абяан шэхэндэ уринаар сонос- 
тожо, гэртээ дутэлжэ ябайан 
зоной зурхэнэй сохидол дуу- 
ряахадал гэнэ.

Yyp сайжа, гэгээ орохо уеэр 
зоной йундэлхэ тургэдэжэ, аба- 
жа ябайан чемодан, уутануу- 
даа янзалса, хубсайа хунараа 
умдэжэ, уйэ гэзэгэеэ зайаад: 
«Намайе энэ-тэрэ угтажа бай- 
ха, хонходоо йэмби. Намайе 
хэн угтаха юм ааб? -  гэхэ зэргэ 
хеерэлдеенууд боложо эхилбэ.

Вагоной сонхоор хара- 
жа, дуугай йууйап Пурбэтэй

нэгэ купе соо ябайан залуухан 
хубуун:

-  Танине хэн угтаха б? -  гэжэ 
гэнтэ асууба.

- Харин мэдэхэгуй даа, - 
гэжэ Пурбэ улэ мэдэг харюу- 
саад, дуугаа хуряаба.

- Танай аба хэн гэжэ нэ- 
рэтэйб? -  гээд, хубуун дахин 
Пурбэдэ хандаба. Пурбэ ойро 
зуура соо дуугай йуухадал гээд:

-  Батасэнгэл, -  гэбэ.
-  Бэе мэндэ гу?
-  Мэндэ, -  гэжэ Пурбын да- 

рууханаар харюусахада:
-  Танай абатнай ерэжэ уг

таха юм байна даа, -  гэжэ за
луухан хубуун Пурбэ тээшэ 
харасаяа шэглуулжэ хэлээд, 
юундэшьеб hanaa алдаадхиха- 
дань: Батасэнгэл гэдэг манай 
орон нютагай сомоной нэрэ. 
Намайе юундэ сомонойнгоо 
нэрээр нэршэжэ ябайыемни 
хун мэдэдэггуй. Эсэгымни нэрэ 
Очир ха юм, -  гэжэ бодохо зуу- 
раа, энээн тухай хубуундэ хэлэн 
алдаад, вагоной моориип ту- 
ерээн доро эдирхэн найандань 
болойон уйлэ хэрэгууд ойн- 
донь йэргэжэ, зуудэн мэтээр 
улхэлдэбэ. Y шэрйэп сагай 
уйлэ хэрэгууд талын зэрэл- 
гээндэл тодо бэшэ байбашье, 
зариманиинь яйанай сэмгэндэ 
хурэтэр шэнгэйэндэл элихэнээр 
йанагдажа эхилнэ.

Хабарай сагай нэгэ дулаа- 
хан удэр Пурбын гэртэхи зоохэ 
гэжэ юумэ-хуумээ бэлдэжэ, 
тухеэржэ байба. Тиихэдэ Пурбэ 
оройдоол таба найатайхан бай
гаа. Хойто эхэнь Пурбэ тээшэ 
эридээр хаража:

-  Энэ дуугээ хаража бай! -
гэжэ захиран йагад хэлээд, гар- 
тань барюулжархиба. Дуран 
соогоо эрхээр ундыжэ ябайан, 
тоомгуй, тэршээ хубуухэн
Пурбын угыень дуулажа
угэнгуй, аяг ааша гаргаад, 
хасар амыень маажаад, эхэ

тээшээ дугташахадань, Пурбэ 
тэрэниие диилэнгуй гарйаа 
алдажархиба. Газарта унайан 
эрхэ хубуухэн атиралдажа бай- 
гаад ори бархи табиба. Ухаа 
алдайан хойто эхэнь тэдэнэрэй 
хажуудатуаасагуйжэерээд, газар
та хэбтэйэн хубуугээ шуурэжэ 
абаха зуураа, Пурбые хараа- 
ха, зэмэлхэнь багадаад, саана 
сулеегуй баййан эсэгэ тээшэнь 
гуйдэлеерее ошожо, гомдо- 
лоо мэдуулбэ. Янгархайан 
эхэнэрэй угэдэ орожо, сухалаа 
хурэйэн Очир эсэгэнь Пурбын 
хажууда ерээд, юунэй болойые 
йурайан, асууйаншье юумэгуй 
нюдэнйоонь гол гаратар хаса- 
рыень альгадажархиба.

- Заяагуй муу хог! Иимэл 
хада турэйэн эхынгээ толгой- 
ень залгийан нобшо, нохой! - 
гээд, зэмэдэ оройон табатайхан 
хубуугээ нуудэлэй хойнойоо 
ябагаар дахуулха болобо. 
Очир еврее мори унажа, шэнэ 
йамган тэршээ хубуун хоёроо 
туруушын тэмээнэй тэргэдэ 
йуулгаад, нуудэлдээ худэлгэбэ. 
Нуудэлшэдэй газараа хороо- 
йоор ябатарнь, хунгэн машина- 
да йууйан хэдэн зон хажуудань 
гуйлгэлдэжэ ерээд, нуудэлдэ 
ябайан зониие тогтоожо, ту- 
руулжэ ябайан абатайнь уул- 
зажа, удаан хеерэлдэбэ. Энэ 
гэйээр хэды хоногой унгэрйэн 
хойно сомонйоо зорюута хун 
ерэжэ, Пурбые абаад ошохо бо
лобо ха. Энэ ушарта баярлайан 
хойто эхэ эсэгэ хоёрынь:

-  Абаашагты! Энэ эдеэ хоо- 
лой улуу йабаар бидэ юу хэхэ- 
бибди!? Абаашагты саашань! 
-  гэжэ урдилдэжэ байгаад, хоо- 
лойгоо ниилуулэн хэлэйэн юм.

Тиигэжэ бишыхан Пурбые 
сомоной тубтэ абаашаад, удэр 
йунигуй ухибуудые хаража 
байдаг хуугэдэй сэсэрлигтэ 
оруулба. Долоо найатай бо- 
лотороо хуугэдэй сэсэрлигтэ
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хумуужуулэгдээд, гурэнэй хан- 
галтатай хамтын байрада бай- 
жа, наймадахи класс дуургээд, 
аймагай тубэй дунда йургуули 
дуургэйэн жэлдээ зублэлтэ 
гурэнэй дээдэ йургуулида 
йурахаяа эльгээгдээ Нэп. Пурбэ 
хуугэдэй сэсэрлиг, йургуулида 
байхайаа уламжалан «Бата- 
сэнгэлэй жаа», «Батасэнгэлэй 
хубуун» гуулэжэ нэршэйээр 
ябатараа, Батасэнгэлэй хубуун 
гэжэ обогтой болойон туухэтэй.

Наймадахи класс дуургээд, 
аймагай тубтэ оршойон дунда 
йургуулида эльгээгдэхэеэ бай- 
хадань, нэгэдэлэй дарга Жам- 
баа гуай албанайнгаа тайалгада 
Пурбые дуудажа еруулээд.

-  Бидэшни шамайгаа углее- 
дэр аймагай тубэй дунда 
йургуулида йурахыешни эль- 
гээхэмнай. Шамда хэлэхэ, захи- 
ха юумэн байна. Ши болобол 
Батасэнгэлэй унаган хубуун 
гээшэш. Яагаад шинии иимэ 
обогтой болойон тухай хэлэхэ 
болоо йаа, иимэл туухэтэй юу- 
мэл даа. Гурбахан найатай бай- 
хадашни, энэ манай нэгэдэлйээ 
зуун хойно, тиимэшье холо 
бэшэ газарта оршодог, Нухэтын 
узуур гэжэ газарта намаржаан- 
да байгаат. Тэндэ оройдоол 
гурбан айл йуудаг йэн. Тэдэ- 
нэй дундахи гэртэ танайхин 
байгша йэнта: Очир эсэгэшни, 
Янжама эхэшни, бишыхан ши 
гээд. Эжышни набтархан бэе- 
тэй, борохон шарайтай, эхин 
йургуули дуургэйэн эхэнэр 
байгаа. Тэрэ жэлдэ эжышни 
хорин гурба найатай болонхой 
ябаа. Хуйтэхэн боложо баййан 
намарай сагай нэгэ удэр гэб 
гэнтэ сайан шуурган буужа, 
айхабтар ехэ аюул, тодхор бо
лоо йэн. Тэрэ аюулай болойон 
удэр Очирай эгэшэ хони 
адуулжа хээрэ гарайан байжа, 
гэнтэ йалхи шуурганай буужа 
ерэхэдэ, эжышни туйалха гэжэ

хойнойоонь ошобо. Тэрэ залуу 
хоёр эхэнэр нэгэдэлэйнгээ та- 
бан зуу таран хонидые абарха 
гэжэ сайан шуургантай бухэли 
йуниндоо тэмсэжэ, алтан амияа 
алдайан юм даа. Иимэ йайхан 
сэдьхэлтэй, олоной тулоо орол- 
дожо ябайан эхэйээ турэйэноо, 
Пурбэ, ямаршье сагта йанажа, 
эрдэм номдоо йайн йуража, 
Эхэ орондоо туйатай хун бо- 
лохые хусэжэ, шармайжа ябаа- 
рай. Тэрэ шуурганай болойон 
удэр айл хэсэжэ, ама халамгай 
гэртээ ерэйэн Очирто: «Памган 
эгэшэ хоёройнгоо хойнойоо 
ошо, туйала!» -  гэжэ хуршэ зо- 
нойнгоо хэлэхэдэ:

-  Энэ тэнгэри яатараа туу- 
хайрна гээшэб? Тэрэ хоёр 
хурэжэ ерэнэ бэзэ. Яашаха йэм! 
Энээнйээ болохо йалхи шуур
ган боложол байгша губэ! 
гэжэ йогтуурхажа хэлээд, унажа 
ерэйэн морёо табийан болоод, 
унташайан юм гэжэ хэлсээ йэн. 
Шуурганай болойон углов би- 
дэнэрэй ошоходо, тэрэ хоёр 
эхэнэр хонидоо бурны бутэноор 
нэмэри газарта тогтоожо 
шадайан байгаа. Харин Сэн- 
дэнь хадын хушуунай арада, 
эжышни сагаан толгойн арада 
зууража, найа барашайан бай- 
гаад йэн. Иимэл аюул болойон 
юумэл даа. Тэдэ хоёрой бэеые 
Боро хоолойн адагта худое 
табяад, сомонойнгоо тубтэ ду- 
расхаалай хушоо зорюулжа 
бодхоогоо йэмди. Эхэ, абышни 
эгэшэ хоёрой нэгэдэлэйнгээ хо
нидые абархын тула ами найаяа 
гамнангуй оролдойонойнь 
аша, харюунь гэжэ шинии эсэ- 
гэ Очирто йара бухэндэ бага 
бэшэ мунгэн тэдхэбэри тулэдэг 
болоо йэмди. Харин Очир нэ- 
гэдэлдээ ажал хэжэ угэхэеэ 
болёод, унишье болонгуй он- 
доо йамга абажа, уншэрйэн 
хубуугээ газаашалхайаа гадна, 
шоо узэдэг болойон юм. Тэрэ

сагта ши таба найатайхан 
ябааш. Шинии эжын, абыншни 
дуу хоёрой гаргайан баатар- 
шалга байра дээрэнь шудалха, 
мэдэхэ хусэлтэй аймагйаа хэдэн 
зон манай сомондо ерэйэн юм. 
Би тэдэ зондо юунэй болойон 
тухай тодорхойгоор хоорэжэ 
угооб. Харин тэдэ зон аюулай 
болойон газарта ошожо, бай
ра дээрэнь харан узэе, танил- 
сая, шинии аба Очиртай уул- 
зая гээд гарайан аад, замдаа 
таанарай нуудэлтэй ушарйан 
байна. Тиигэжэ шинии эсэгэ- 
тэй уулзажа, болойон ушар 
тухай асуухадань муртэй йайн 
харюу угэжэ шадаагуй, эхыш- 
ни худоолуулйэн газарыеншье 
олохогуй, мэдэхэгуй хун байгаа 
йэн.

Танай нухэртнай ямар 
хусэлтэй, ямар шарайтай хун 
байгааб? -  гэжэ асуухадань.

-  Мэдэхэгуй. Нэгэ боро гэхэ 
юм ту, ал и шара гэхэ юм ту ша
райтай эхэнэр байгаа, -  гээд, 
хуйтоор энеэбхилжэ зогсоо йэн 
гэдэг.

Аймагай тулоолэгшэд буса- 
ха замдаа манай сомон орожо: 
Энэ баатаршалга гаргайан хоёр 
эхэнэрэй хушоо зайажа шэнэ- 
лээд, хунэй нюдэндэ уринаар 
харагдаха болгогты. Тиихэдэ 
тэрэ Очир гэжэ хундэ тулэжэ 
баййан мунгэ уншэн улэйэн 
хубуундэнь Иурбэдэнь тулэжэ, 
дээдэ йургуули дуургэтэрнь, 
нэгэдэлэйнгээ зугйоо энэ 
хубуундэ анхаралаа хандуулжа, 
тэдхэмжэ узуулжэ байгты гэжэ 
захийан юм. Бидэ энэ захяаень 
бэелуулхэ гэжэ оролдообди, 
саашадаашье оролдохобди, 
гэжэ Жамбаа даргын хэлэйэн 
угэнууд поездын нэгэ жэгдэхэн 
туерээн доро Пурбын йанаанда 
элихэнээр ороодхино.

(Тугэсхэлынъ удаадахи дугаарта)
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Боро дом арга
Убгэн Бадмын хеереен: 

«Уни галабта манай худэлжэ 
ябайап саг сууряан болоод 
улеел даа. Хэйэн юумэмнай ха- 
рагдаха узэгдэхэеэ болёо. Залуу 
уедее агнажа ябахадаа, аха зо
ною дахажа йурайап юумэмнай 
олон.

Нэгэтэ агнаад углеегуур 
бодойомнай, манан хайшаа 
яашаа ябахаа ойлгогдохогуй, 
бутуу манан, маанадые удари- 
дажа ябайап Василий абгай ог- 
торгой руу шагаажа хараад:

-  Зам угы дайда байхагуй, -  
гэжэ хэлээд, гараараа заагаад:

Иишэ ябая гээд ябанабди. 
Наранай дээрэ гаратар ябаад, 
манан дэгдэжэ одоошье хада 
уулаяа хаража, хаана баййанаа 
ойлгобобди. Тэндээ ургээлгэ 
хэжэ, нэгэ бодон гахай гаража 
ерэхэдэнь, йуурида йууйан Ва
силий ахалагша буудажа уна- 
гааба. Нэгэ залуухан хубуундэ 
хандажа:

Энэ бодонгой шэбыень 
абажа хаягты, уни болгобол 
мяхандаа шэбтэрэй унэртэй 
бологшым -  гэжэ хэлэбэ. Хоёр 
гурбан хубууд олзодоо духэжэ 
бодонгоо дээшэнь харуулаад, 
гэдэйэнь доронь байдаг шэбы
ень бэдэрхэдэнь тэндэнь юушье 
угы байшаба. Ямар йонин юм 
бэ, бодон байгаад доогуураа 
шээгшэнь угыл -  гэжэ залуу 
хубууд гайхангяар хэлэбэ. Васи
лий абгай хаража баййанаа:

-  Энэшни байгаалиин ал- 
дуу. Энэ бодон гахаймнай эрсэ

байшаба. Энээнйээ боложо 
йурэгйоонь намнуулаад, гансаа- 
раа ябана ха юм даа, иимэ юу- 
мэд хангайда байгшым? -  гэжэ 
хэлээд мандаа ойлгуулба. Тии- 
гээдшье тэрэ гахайгаа убшэжэ 
абаад байтарнай Василий аха 
гахайн йэлйые ложка дээрэ гоо- 
жуулжа абаад, сог дээрэ бусал- 
гахадань, ложка соонь, хатуу 
хара юумэ болоходонь, хоб- 
холжо абаад, дахин йэлйээ хээд 
бусалгажа мэдэбэ. Харин бидэ 
сайгаа шанаад ууха гэжэ бай
тарнай убгэмнай нэжээд мондо- 
гор заахай хара болойон йэлйээ 
хобхолоод, нэжээд монсогор- 
хон дуйал шэнги хатуу хара 
йэлйэ сайдаа хээд, хайлуулаад 
уугты, энэтнай эльгэндэ яйала 
йайн юумэ гээшэ, архяа ууха- 
датнай эльгэндэ йайн. Баабгайн 
домхийоо дутуугуй -  гэжэ хэ
лэбэ. Тиигээдшье бидэ зургаан 
удэрэй туршада углоогуур сай
гаа уухадаа хээд уужа байгааб- 
ди. Иимэл юумээр урдандандаа 
бэе махабадаа эмшэлжэ байгаа 
ха юм даа гэжэ ойлгоо йэмди. 
Василий абгаймнай мун байа гэ- 
рэй тэжээмэл гахайншье ооргуй, 
эм домтой йэлйэниинь гээ йэн. 
Гэрэй гахайн йэлйэ хундэ уул- 
гайаншье ушар байгаа. воров 
уусын уедэ гахай гаргаад ша- 
нага соо шуйыень хээд, дээ- 
рэнь йэлйэ гоожуулаад йогтуу 
хундэ уулгахадань, тэрэ йогтуу 
хууниинь мэтэр тэлэршоо бэлэй. 
воров ветеринар (малай эмшэн) 
мэргэжэлтэй баййан, хунэй док-

ЛУБСАН ЦЫРЕНОВ

тор болобол яйала йайн эмшэн 
байха байгаа гэжэ убгэд хугшэд 
тэрэ уедэ хэлсэгшэ йэн. Малай 
байрануудаар, хубшэ худоогоор 
ябахадаа, хашагта хадхуулйан 
хуе абарйан ушаршье бии. Ха
шагта хадхуулйан хунэй шар- 
хые гуроойэнэй ту, али угышье 
йаа, хониной йэбйээр шабажа 
уяад хонуулхадань, хабдарынь 
хуу татажа абайан байха.

Yihoo тиихэдэ гуроойэ ол- 
золбол сээжын шуйыень халуун 
дээрэнь заахай шанагаар ууха 
гэгшэ йэн.

Байа Доргоной шуйаниинь 
нэгэл ложка байдаг, тэрэниие 
уубал байал бэе махабадта ехэ 
туйа хургэгшэ. Василий ахата- 
най хэлэйэн юумэн олон байгаа 
даа. Yihoo т и и х э д э  тарбаганай 
йэлйэ бухэлеэр уухада туйатай 
гэжэ хэлээ йэн.

Буряад зоной боро дом арга- 
нууд урдандаа яйала олон бай- 
гаал даа. Убгэн Бадма:

-  Залуу хун хусэрхуу, гулгэн 
нохой шудэрхуу гэйэндэл залуу- 
даа тоохогуйш, найатай болохо- 
доо эдээн тухай хундэ хэрэгтэй 
боложо магад гэжэ хоорэнэ губ 
даа, -  гэжэ хэлээд тамхяа тата- 
сагаана, бодолгото болойоной 
йуулээр:

- Алишье сагта борсын мя- 
хаар шулэ шанажа ууха ёйотой. 
Пу, тараг, айраг, сагаа сэгээгээ 
уужаа эдижэ элуур энхэ ута найа 
найалжа баййан буряад зомнай 
урдандаа баййан юм даа, -  гэжэ 
хоороогоо дуургэбэ.
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