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ПАЙНДЭР

Захаамин хотын 75 жэлэй ойе угтуулан

Дундаршагуй дуранай дулэндэ дайрагдыш, дулаахан тоонтомни, 
Барагдаимгуй байгаалиин баялигаар билтарыш, баян дайдамни, 

Замхашагуй жаргалай хэшэгкээ хуртыт, ундыжэ яба/тн хуугэдни, 
Залиршагуй параной элшэИээ дулаасыш, Дархан солото арадни.

Роза Намжилова

Июлиин 19-20-до манаи Захаамин хотодо ехэ наир наадан унгэргэгдоо. Энэ хэмжээ ябуулга бол- 
бол Захаамин хотын 75 жэлэй ойдо ба Зэдын вольфрам-молибденэй комбинадай 85 жэлэй ойн баяр 
угтуулан унгэргэгдэбэ.

Турэл арадайнгаа туухэ хадагалжа байха, за- 
луу уетэниие энээндэ хабаадуулха гэйэн удхатай 
йайндэр эмхидхэгдээ.

Июлиин 19-дэ удэрэй хоёр сагта Юбилейнэ 
гудамжаар шэнэ йайхан хуугэдэй наадаха тал- 
май нээгдэбэ. Тэрээн тойрон ажайуудаг ухибууд 
энэ болойон ушарта ехэ баярлаба. Умсын хэрэг 
эрхилэгшэ Павел Анатольевич Петухов наадаха 
хэрэгсэлнуудые суглуулжа бодхообо. Хуугэдэй

талмай «Таарамжатай зохид байдал» гэйэн фе
деральна тусэлэй шугамаар бутээгдээ.

Удэрэй дурбэн сагта «Эхинэй эхин» гэйэн 
хэмжээн Седлецкын сквертэ болобо. Хотын 
Ьургуулиин ухибуудэй 2004 ондо бэшэйэн 
бэшэг гаргажа уншагдаба. Захаамин хото 
ерээдуйн сагта ямар болохоб гэжэ бэшэйэн 
йанамжануудтай шэнэ бэшэг ушоо табин жэл 
соо хадагалагдаба.
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Хоёрдохи удэрынь июлиин 20-до углеенэй 
11 carhaa Захаамин хотын ажалшад «Горняк» 
спортын комплексйоо туб талмай хурэтэр 
гоёор шэмэглэйэн эмхинуудэй болон ажахынуу- 
дай булгэмууд ябаба.

Эгээн туруун эжынэр хуугэдээрээ эхилбэ. 
Саашань манай хотын туухэ харуулагдаба. 
АО «Закаменск» ба ООО «Литейщигэй» ажал
шад дайнай уеын урда сагые харуулба. Булгэм 
бухэн шалгархаяа йанаа. Ехэ йонин зужэглэмэл 
зураг артистнууд харуулжа шадайан байна.

«Крымэй хабар» гэйэн акциин тусэл 
бэелуулжэ Закаменск хотойоо Крым хурэтэр 
Л.Б. Громовагай хутэлбэри доро ябаха 
булгэм авто унаагаараа туб талмаййаа харгы- 
гаа эхилбэ.

-  Хундэтэ нухэд, анхарагты! Захаамин хото 
танда хэлэнэ, харуулна! Аглаг ундэр Захаа
мин хото байгуулагдайаар 75 жэлэй ба Зэдын 
вольфрам-молибденэй комбинадай 85 жэ
лэй ойн баярта зорюулагдайан найр наадан- 
да хабаадагшад сугларбабди! Пайн удэроор 
амаршалнабди! -  гэйэн угэнуудээр йайндэрэй 
хэмжээнууд эхилбэ.

Тиигээд найр наада Захаамин аймагай тол- 
гойлогшо С.В. Гонжитов амаршалгаар эхилбэ.

Улаан-Удын, аймагай айлшад М.С, Цыре- 
нов, А.Д. Дариев, Е.Н. Поляков, Е.В. Пега
сов, В.И. Морозов болон Е.Е. Ц,ыбикова хо
тын ажалшадые амаршалаа. Захаамин хотын 
хундэтэ эрхэтэн В.К. Старицын, Зэдын комби
надай ветеран Ф.Т. Еилазов байал амаршалаа. 
«Ажалай габьяагай тулоо» гэйэн орденоор 
А.И. Жаркой, «Буряад Уласай наймаанай га- 
бьяата ажалшан» гэйэн нэрэ зэргэдэ О.И. Жи- 
ликова, «Буряад Уласай гэр байрын ба комму
нальна ажахын габьяата ажалшан» гэйэн нэрэ 
зэргэдэ А.А. Невзгодов хуртэбэ. Буряад Уласай 
хундэлэлэй грамотануудаар С.А. Еусельников, 
Е.Н. Поляков, А.Б. Жугдуров, Х.Б. Ц,ыденова, 
С.В. Потапов, Е.В. Воронина, Д.Ю. Ворожбиц- 
кий, С.В. Потанин, С.В. Карюкин, В.В. Ананин, 
С.А. Кочетулин, С.П. Кравченко, О.И. Макси
мова, Ч.Б. Ц,ыренов, Л.П. Осипчук, Я.В. Норбо- 
ева, М.Н. Уланова, В.Ю. Бадмажапов, А.И. Ба
туев шагнагдаба.

Буряад Уласай Арадай Хуралай 
йунгамалнууд В.Н. Лыгденов, Е.Ю. Доржиев, 
Буряад Уласай засагай газарай тулоолэгшэ 
М.Ю. Степанов болон амаршалба. Буряад Ула
сай Арадай Хуралай Хундэлэлэй грамотаар 
Е.В. Чупошева шагнагдаа. Байал йайндэртэ
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ерэйэн айлшад И.Г. Франк, А.Б. Бальжиров, 
О.Д. Жигжитов, А.И. Жаркой болон В.А. Зам- 
балаев хотын ажалшадые амаршалаа. «Захаа- 
мин хотын хундэтэ эрхэтэн» гэйэн ундэр нэрэ 
зэргэдэ эмшэн Елизавета Михайловна Самбуе- 
ва ба туймэр сарагшадай дарга Сергей Павло
вич Жилин хуртэбэ.

Пуулээрнь 12 сагта Захаамин хотын зоной 
амардаг парк соо найр наадан ургэлжэлбэ. 
Фото-зурагуудай узэсхэлэн, хотын хуугэдэй 
булгэмуудэй уран йайханай концерт унгэргэгдоо. 
Байал лапта, городки, домино ба шатар наадаа. 
13 сагта «Захаамин-форпост хото», «Манай за- 
луу найанай дуун» гэйэн хэмжээ ябуулганууд 
болон хотын хуугэдэй булгэмууд ба ансамбль- 
нуудай бэлдэйэн концерт харагшадай зурхыень 
буляан абаба.

Татьяна Штырёва, Сергей Бураченков болон 
мэдээжэ артистнууд концерт наадаяа харуулба.

Муноо ба унгэрйэн сагай хатарай баттлнууд- 
та хотын дуратай булгэмууд хабаадайан байгаа. 
Олон ехэшуул ба ухибууд хабаадажа, хоёрынь 
илажа гараба. Томошуулай «Закамна» болон 
багашуулай «Алтай сэсэг» туруу йуринуудые 
эзэлээ.

Удэшын найман сагта «Металлург» стадион 
дээрэ буряад ороной мэдээжэ залуу артистнууд 
найр наадаяа харуулба. Мария Басаева, Дарья 
Новицкая, Алдар Дугарон, манай Захаамин 
нютагай хубуун Амгалан Цыренов ба болон 
бусад тоглолтодо хабаадаба. Захаамин хото 
байгуулагдайаар 75 жэлэй ба Зэдын вольфрам-

77.77. Оситук ба Я. В. Норбоева хундэлэлэй 
грамотануудаар шагнагдаа

молибденэй комбинадай 85 жэлэй ойн баярта 
зорюулагдайан найр нааданда нюдэ йаргаама 
гоё йайхан салют табилга болобо. Иигэжэ найр 
нааданаймнай тугэсхэл болойон байна.

Дэнцэма ДОНОЕВА, манай корр.
Анна АГАФОНОВАГАЙ фото-зураг
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TYPYY ХУНУУД

Бэлигтэй ажалшан
Хорло Базаровна Цыденова 

хорёод жэлэй хугасаа соо Захаа- 
мин хотын соёлой йалбарида 
ажаллана.

2008 он1юо «Захаа- 
мин» ансамблиин хорой 
хутэлбэрилэгшоор худэлжэ 
эхилээ. Гушаад жэл соо энэ 
булгэм уран йайхан дуу хата- 
раараа хунуудые баярлуул- 
жа байдаг. Захаамин аймаг- 
та болон Буряад Уласта 
унгэргэгдэйэн йайндэрнуудтэ 
дуушад хатаршад эдэбхи- 
тэйгээр хабаададаг. Дуулаха 
дуратай, урдаа зорилготой,

урагшаа йанаатай Хорло Ба- 
заровна тэрэ хэмжээнуудтэ 
талаан бэлигээ харуулна. 
Ургажа ябайан залуу халаа- 
ниие хумуужуулнэ, элдэб 
мурысоонуудтэ хабаадахыень 
бэлдэнэ. Хумуужуулйэн, уран 
йайханай талаар бэлигыень 
улам хурсадхайан шабинарынь 
аймагай, уласай, тойрогууд 
хоорондын мурысоонуудтэ ха- 
баадалсажа, илалта туйладаг 
болон шангай йууринуудые 
эзэлдэг. Эдэ болбол Сэсэг Ба
туева, Тумэн Будаев, Бато Бу
даев ба Дари Тарбаева.

Урагшаа дабшан ябана
Марина Нимаевна Уланова За

хаамин хотын соёлой йалбарида 
2006 онйоо методистын тушаалда
худэлжэ эхилээ.

Туруушын удэрнуудйээ эхил- 
жэ, бэрхэ, эрмэлзэл ехэтэй, ша- 
далтай ажалшан баййанаа харуу- 
лаа. Тиигэжэ ахамад методист 
болойон юм. Хотын соёлой бухы 
хэйэн ажалда эдэбхитэйгээр хабаа
дадаг. Аймагай соёлой ажалшадай 
зохёон байгуулга тугэлдэржуулнэ, 
дээшэлуулхэ ажал ябуулна. Хо- 
дол мэдэсэеэ ургэдхэжэ, оороо 
йуража байдаг. Шударгы йайнаар 
худэлмэрилжэ олон шангууд- 
та хуртоо. Буряад Уласай со
ёлой яаманай Хундэлэлэй грамо- 
таар, Россини соёлой ажалшадай 
профсоюзуудай Буряад Уласай 
эмхиин Хундэлэлэй грамотаар, 
Захаамин аймагай захиргаанай 
хундэлэлэй грамотануудаар, Буряад 
Уласай арадай оюун бэлигэй тубэй 
Хундэлэлэй грамотаар, Захаамин 
аймагай соёлой тайагай хундэлэлэй 
грамотануудаар шагнагдайан юм.

Дэнцэма ДОНОЕВА, манай корр.
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НЮТАГАЙ ЗАЛУУШУУЛ

Москвагай эдир зужэгшэд
Москва хотын Щуки- 

най нэрэмжэтэ театральна 
Ьургуулиин оюутад гурбан 
жэлэй турша соо ямар юумэн- 
дэ hypahaii, юу хэжэ шададаг 
болойон тухайгаа тоосоогоо 
харуулба.

Нютагаймнай харагшад ехэ 
йонирхол ехэтэйгээр, халуун 
анхаралтайгаар энэ ухибуудые 
дэмжэн абаа. Туе студиин 
хоёр басагад, Рая Бадмаева 
ба Арюна Цыденова, Санага 
нютагйаа уг гарбалтай. Бэшэ 
эдир артистнуудые нэрлэбэл, 
Екатерина Кудряшова Мос
ква хотойоо, Бато Шойнжо- 
нов -  Хэжэнгын, Бальжан 
Арданбазарова -  Дотор Мон- 
голой Шэнэхээнэй, Дахалэ 
Жамбалов ба Арина Желае- 
ва Улаан-Удэ хотойоо, Во
лодя Иринцеев -  Эрхуу мо- 
жын Ойын аймагай Кутанка 
нютагай, Игорь Раднаев Зэ- 
дын аймагай Дээдэ Ушоотэ 
нютагай. Эдэ ухибуудые 
зоолэхэноор «ворошилов- 
цууд» гэдэг, юундэб гэхэдэ 
тэдэниие Людмила Сергеевна 
Ворошилова хутэлбэрилнэ, 
багшань болоно.

Людмила Сергеевна оороо 
энэ дээдэ йургуулида йуража 
дуургээд, 1991 онйоо эн- 
дээл худэлжэ байна. Буряад 
ухибуудэй урда Кабарди- 
но-Балкариин булгэм абажа 
хумуужуулээ. Людмила Сер
геевна буряад хубууд басагад 
тухайгаа иигэжэ дулааханаар 
дурсана: «Эдэ минии ухибууд, 
минии сэнтэй шулуудни!».

Буряад эдир актёрнууд За- 
хаамин хотын тайзан дээрэ 
гэр булын найрта сугларйан 
габьяата захааминайхидта

бэлэг болгон ялас гэмэ 
оньйотой, оншотой кон
церт наадаа харуулжа бая- 
суулба. Нютагайнгаа баса- 
гадые аймагай захиргаан, 
соёлой ажалшад, турэлхид ха- 
луунаар амаршалаад, баярай 
бэшэгуудые барюулаа. Рая 
ба Арюна басагадай аймагай 
гимназида йурахадань эрдэм 
ном заайан багшанарынь 
Лариса Гомбоевна Зомонова 
ба Ольга Николаевна Ланди- 
на хоёр, шабинараа дулаахан 
угэнуудээр дурдажа, баглаа 
сэсэгуудые баряа.

Удаадахи удэрнуудтэ Са
нага нютагта Буряад студиин 
оюутадые, Людмила Сергеев- 
нае, суг хамта морилжо ерэйэн 
Буряад театрай ажалшадые, 
илангаяа Саян Жамбаловые 
нютагай арад зон, йургуулиин 
багшанар, Утаата нютагай 
аха дуунэр, уран зохёолой 
«Уран-Душэ» нэгэдэл хани 
халуунаар амаршалба. Нюта
гай байгаалитай, туухэ домо- 
гуудтай танилсажа, Санагын

дасанда мургэхэ, Молон 
ламын йургаал заабарида 
хуртэхэ хуби заяатай бай- 
йандаа холын айлшад одоо 
жаргалтай байгаа.

Заха холын Захааминйаа 
гадна Зэдын аймагай Петро- 
павловкада, Хэжэнгын айма
гай Могсохон нютагта, Бу
ряад драмын театрай тайзан 
дээрэ хубууд басагад талаан 
бэлигээ харуулаа.

Ерэхэ жэл энэ залуушуул Бу
ряад театрай буридэлдэ урдан 
орожо, зужэгшэдэй булгэмэй 
тон залуу халаан болохо.

Нюдэндоо галтайхан, сэдь- 
хэлдээ бэлигтэйхэн ерээдуйн 
зужэгшэдые саашаа ушоо дээ- 
шээ дэбжэн ябахыень хусэе!

Буряад театраймнай хэдэн 
уе зужэгшэдэй хани барисаан, 
дуй дуршэлоо дамжуулдаг уг 
залгамжалйан алтан утайан хэ- 
зээдэшье тайарангуй байхань 
болтогой!

Долгорма ТОГМИТОВА, 
Уран зохёолой «Уран-Душэ» 

нэгэдэлэй гэшуун
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УРАН ДУШЭ НЭГЭДЭЛЭЙ 50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Уула хадын орьёл байса 
Уужам Ьайхан баян талам 
Ургын гоёор надхан байнал 
Угайм нютаг Сагаан-Морин. 
Хабар сагой хугжэм доро, 
Холиюр мини зурхым шатан, 
Хухын дуугаар жэргэн

байнал
Хухюу дуунайм

Сагаан-Морин.

Николай Чимитович Шиба
ев 1949 ондо Загарайн (мунее 
Хориин) аймагай Дээдэ-Тайлса 
нютагта туреед, Захааминай 
аймагай Сагаан-Морин нютаг
та ундыйэн юм.

Санагын дунда hypiyy.ni 
1968 ондо дуургээ. Ленинград 
хотын профсоюзуудай дээдэ 
Ьургуули дуургээд, Захааминда 
партийна-профсоюзна ажал- 
нуудта олон жэлдэ худэлоо. 
Буряад Уласай Гурэнэй радио 
болон телевидениин хороон- 
до амжалтатай ажаллаа. Хода 
Намсараевай нэрэмжэтэ Бу- 
ряадай Гурэнэй драматическэ 
театрта уран зохёолой тайагые 
хутэлбэрилхэдоо, олон сцена- 
ри, найруулгануудые бэшэйэн 
байдаг.

Шулэгуудынь республикын 
сонин болон сэтгуулнуудтэ 
толилогдожо байдаг, «Зэмхэ 
сэсэгэй зэрэлгээн соо», «Уран 
душын угалзанууд» гэжэ сог- 
солборинуудта оруулагданхай.

Н.Ч. Шабаев Буряад ба Ород 
Уласай соёлой габьяата худэл- 
мэрилэгшэ, олон тоото шаг- 
налнуудта хуртэнхэй.

1980-д ахи онуудаар Захаа
минай аймагта зужэг харуул- 
жа, гастрольдо ябаха уедоо 
Николай Чимитович Шаба- 
евтай, урдань танилшье haa, 
дутэ танилсаха хубитай баййан

хум. Николай Чимитовичые 
анха туруун харахадаа: «Энэ 
ород яйанай хубуун аад лэ, 
ямар сэбэрээр буряад хэлэн 
дээрэ дуугарна гээшэб?» -  гэжэ 
гайхаа бэлэйб. Газар газарта, 
нютаг нютагта иимэ ушарнууд 
узэгдэжэл байдаг. Буряад 
ухибуудэй дунда удэйэн ород 
ухибууд буряад хэлэтэй боло- 
шодог ха юм. Харин Николай, 
буряад хэлэн дээрэ сэбэрээр 
дуугархайаа гадна, Захаами
най зоной диалект дээрэ уйан 
буряад хэлэн дээрэ урадхуул- 
жа, буряад хунэй зан абари, аяг 
ааша эхын уурагаар сэдьхэлдээ 
шэнгээйэндэл хуурэлдэхэ, зу- 
гаалха дуратай, шог ёгтотой 
онсогой Бонин хунтэй ушараа 
бэлэйб. Шарайень абайаар ха- 
раадхихада ород шарайтай аад 
лэ, анхаралтайгаар адаглажа 
xapahaap, хоорэлдэйоор бай- 
тар, шарайдань буряад хунэй 
тухэл эли бодо узэгдоодхихэл 
даа.

Доржо СУЛЬТИМОВ, 
Оросой Холбооной габьяата 

артист, уран зохёолшо, 
Оросой Уран (охёолнюдой 

холбооной гэшуун

НИКОЛАЙ ШАБАЕВ
ЗАХААМИНДАА 
ЖАРГАЛТАЙБ 

(Захаамин аймагай гимн)

Арад зоной анханйаа 
Ангай зургэ мушхэжэ, 
Адуу малаа удхэйэн 
Арюун йайхан

тоонтодоо

Заяа, йулдым ургэйэн 
Захааминдаа баяртайб. 
Залгаа хубшын жалгада -  
Захааминдаа жаргалтайб.

Далай ехэ тайгадаа 
Хангайн нюуса уудалжа, 
Олон жэлдэ хугжэйэн 
Орон нютаг тоонтодоо

Заяа, йулдым ургэйэн 
Захааминдаа баяртайб. 
Залгаа хубшын жалгада -  
Захааминдаа жаргалтайб.

Мунхэ энэл замбида 
Мушэн мэтэ яларжа, 
Улгын дуугаар

боомэйлйэн
Улыэр шэнги

тоонтодоо

Заяа, йулдым ургэйэн 
Захааминдаа баяртайб. 
Залгаа хубшын жалгада -  
Захааминдаа жаргалтайб.

Холын урда гарбалаа 
Хонгоодорйоо захалжа, 
Ходол намай энхэрйэн 
Хонгор йайхан

тоонтодоо

Заяа, йулдым ургэйэн 
Захааминдаа баяртайб. 
Залгаа хубшын жалгада -  
Захааминдаа жаргалтайб.
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ЭЖЫНГЭЭ T Y P 3h3H  
НЮТАГТА

«Эжым турэЬэн нютагта 
Энэл нажартаа ябанхайб...»

М. Самбуев
Элинсэгэй заяагаар 
Эжым эндэ туров Ьэн.
Эгээл Ьайхап захяагаа 
Энэл нютаг угее Ьэн.

Арбан найман наЬамни 
Аляархажа, эндэЬээ 
Ажабайдал, жаргалай 
Арюун замаар ошоо Ьэн.

Зонойнь нангин уреэлынь 
Замайм жолоо болоо Ьэн... 
Элдин талын нюрууда 
Эрьен, бусан сэнгээ Ьэм.

Эжын турэл хэлые 
Эрхим дээрэ сэгнээ Ьэм. 
Донойн Жабай Аюшын 
Золтой шабинь ябаа Ьэм.

ЗАХААМИН
Дуурэн баяр, жаргалаа 
Дуулан, дуулан магтанаб. 
Дуулим Ьайхап Захаамин 
Дэлгэр баян хизаар юм.

Парьдаг уула дэрлэжэ 
Халуун нара тодонхой.
Халюун дайдам -  Захаамин 
Хамаг зондоо налархай.

Ангар мурэнэй шэнжэтэй

Аглаг Зэдэм мэлмэрнэл,
Баглаа сэсэг дэнзэтэй 
Баян дайдам Ьалбарнал.

Замбиин эгээл арюухан 
Захынь шэлэн байрлаЬан 
Хонгор минии Захаамин 
Холуур суутай хизаар юм.

Угэнь Н. Шабаевай 
Хугжэмынъ Б. Наранбаатарай 

НЮТАГАЙМНИ 
БАСАГАН

Намжаа худее нютагтаа 
Нара, Ьараар бадарЬан, 
Паншаг сагаан убгэдее 
Пайхан сайгаар хундэлЬэн.

Дабталга:
Нугын сэсэг,
Нуурай хун шубуун: 
Нюусамни, дурамни -  
Нютагаймни басаган.

Дурдам торгоош эсхэхэ, 
Дуугааш гоёор дуулаха,
Адуу, малааш найжалха,
Алтай гартай, арюухан.

Дабталга:
Нугын сэсэг,
Нуурай хун шубуун: 
Нюусамни, дурамни -  
Нютагаймни басаган.

Сагаа, айраг элбэгээр 
Сагай сагта хэшээЬэн,

Сарюун илдам шарайтай, 
Сайхан уужам сэдьхэлтэй.

Дабталга:
Нугын сэсэг,
Нуурай хун шубуун: 
Нюусамни, дурамни 
Нютагаймни басаган.

Дурлаа хадааш сэдьхэлЬээ, 
Дурым буляан эзэлЬэн,
Зулын гэрэл нюдэндэнь, 
Зангынь аляа, зулгыхан.

Дабталга:
Нугын сэсэг,
Нуурай хун шубуун: 
Нюусамни, дурамни 
Нютагаймни басаган.

Угэнь Н. Шабаевай 
Хугжэмынъ В. Дамбаевай 

САНАГА
Дуулим Ьайхан Буряадтаа 
Дууша нэрын ургэнэб.
Дуран, ажал тухайгаа 
Дууеш дахин шагнахаб.

Улгэн дэлхэйн хойморто,
Yпдэр гэгээн гарбалтай 
Убэр-Боориин хормойдо 
Ургэн ехэ Санага.

Сэхир, Зэдэ, ХуурлигЬаа, 
Сэнхир нуурЬаа, уулаЬаань, 
Уран-Душын дуулгаЬаа 
Угтай бэлэй дархашуул.

Улгэн дэлхэйн хойморто, 
Убэр-Боориин хормойдо 
Ундэр гэгээн гарбалтай 
Ургэн ехэ Санага.

Дайда дээрэ суурхаЬан 
Дархан солыш дуулахаб. 
Мунгэн Ьарын толондо 
Мунхэ нэрыш хуурдахаб!

Улгэн дэлхэйн хойморто, 
Убэр-Боориин хормойдо 
Ундэр гэгээн гарбалтай 
Ургэн ехэ Санага.
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б у р я а д  унэнпее
« 0 0 Ь Э Д Ы Г 0 0  
ХАРУУЛХАЯА, БУЛТАНИИЕ 
БУЛИХАЯА ЕРЭЭБДИ!»

Буряад арадайнгаа ал- 
дар нэрэ алас холын Арави- 
да нэрлуулхэ гэжэ зорийон 
зон гэхэдэ, сулеетэ барилдаа- 
гаар уласхоорондын зиндаа- 
гай спортын мастер Балдан 
Цыжипов, дайшалхы сам- 
богоор дэлхэйн абарга Баир 
Омоктуев, «Пээр шаалган» 
гэйэн Можо нютагууд хоорон- 
дын холбооной туруулэгшэ 
Гомбо Зурбаков, йээр шаал- 
гаар абарганууд Алек
сандр Базаров, Валерий 
Цыренов, олониитын ажал 
ябуулагша Алексей Гыргенов, 
эрдэмтэн Татьяна Иванова, 
дайшалхы самбогоор Ород 
гурэнэй габьяата йоригшо 
Тумэн Санжиев, мун би 
сэтгуулшэн Владимир Шира- 
пов.

Нуудэлшэдэй ехэ наада- 
най уедэ дэлхэйн элдэб ара- 
дуудай ундэйэн барилдаагаар 
тэмсээнууд болоо. Эгээл ту- 
руун эмхидхэгдэйэп Азер- 
байджанай «гюлешээр» манай 
Балдан Цыжипов бултаниие 
були-булийаар, тугэсхэлэй ша- 
тада гаража, Монголой на- 
шан солотой Серик бухэтэй 
уулзаад, тэрэнэй нюрга шо- 
ройдуулаа. Иигэжэ илалта 
туйлайанайнгаа ашаар су- 
перфиналда хабаадаха эрхэ- 
дэ хуртэйэн Балдан, дуримэй 
ёйоор, бусад тэмсээнуудтэ 
оролсохо аргагуй болошоо. 
Тиихэдэнь мэдээжэ тамиршан 
Баир Омоктуев тон барилдаха 
зорилготойгоор ерэйэн бэшэ- 
шье haa, хаба шадалаа тур- 
шаха юм байна гэжэ шиидээд, 
хибэс дээрэ гарамсаараал, оло- 
ной анхарал татажа шадаа. 
Америкэйээ ерэйэн 175 ки-

лограммай барилдаашаниие 
унагаайаниинь Нуудэлшэдэй 
ехэ нааданай ялас гэмэ, эгээл 
мартагдашагуй ушар болоо. 
«Буряад барилдаанайнгаа ар- 
га дурэ, мэхэ гохо хэрэглэжэ 
унагаагааб. Хулеэн йагад ба- 
рилдааб, -  гэжэ туе илалтаяа 
тэрэ тайлбарилхын хажуу- 
гаар, -  Аяар иишээ юундэ 
ерээ зомбибди? оойэдыгоо ха- 
руулхаяа, бултаниие булихаяа 
ерээбди!» -  гэжэ зорит дуурэн 
хэлэнэ. Тиимэйээ Балданйаа 
гадна, Баиршье Нуудэлшэдэй 
ехэ нааданай барилдаанай 
суперфиналда гарайаниинь 
гайхалгуй.

МОНЕОЛОЙ БУРЯАД -  
АЕУУЕХЭ АБАРЕА

Монгол орониие туе ехэ 
нааданда тулоолйэн гурбан 
барилдаашад бултадаа супер
финалда гараа. Тиигэжэ ма
най Балдан Баир хоёртой бо- 
лоходоо, дэлхэйн арбан эрхим 
бухэшуул соойоо табаниинь 
монгол гарбалтай байшоо. 
Муншье монгол бухэ барил
даагаар тэмеээнэй болойон 
удэр Саудай Аравиин саг уда
рил гайхалтай йонин абари 
харуулаа. Удэрынь элйээр 
шуургалйан аад, удэшэнь 
аадарлаа. Арбан ондоо ара- 
дай барилдаагаар эрхимуудэй 
элируулэгдэйэнэй йуулээр су
перфинал соносхогдожо, тус- 
хайтаар зохёогдойон шэнэ 
дуримоор барилдаан болобо. 
Тиигэжэ эсэсэй эсэстэ Монгол 
Уласай нашан Доржын Ана- 
рай хундэлэлдэ Нуудэлшэдэй 
агууехэ барилдаанай абаргын 
соло дуудагдаа. «Би Дорнод 
аймагай Дашабалбар сомон- 
до турэйэн буряад хубуумби. 
Алтай медаль абайандаа ехэ 
баяртай байнаб. Буряад зон-

доо хамагай йайн йайханиие 
хусэнэб», -  гэжэ тэрэ Буряад 
ороной арад тумэндэ мэндые 
хургоо.

«ХУНЭЙ ХУЛ ТАР 
ИИЕЭЖЭ ХУХАЛХААР ТУ?»

Имагтал йээр шаалгые дэл
хэйн олониитэдэ танилсуул- 
ха гэжэ ошойон манай хубууд 
зорилгоёо гуйсэд бэелуулээ. 
Пээр шаагаад хухалжа баййан 
буряадууд ондоо юртэмсэйоо 
бууйан мэтээр олоной нюдэн- 
дэ узэгдоо. Арадайнгаа анха- 
най заншал муноо болотор 
хадагалжа, йуулэй уедэ улам 
дэлгэруулжэ баййан тухайгаа 
манай хубуудэй хоорэхэдэ: 
«Хунэй хул гар иигэжэ хухалжа 
болохо ха гу?» -  гэжэ асууйан 
хунуудшье бии. «Болохол даа. 
Урдань сэрэгшэдэй тусхай бэ- 
лэдхэлдэ йээр шаалга заатагуй 
ородог баййан ха юм. Харин 
муноо миин лэ арадай зугаа бо- 
лоод байна», -  гэжэ ойлгуул- 
ха баатай бологдоо. Пээр 
шаалгаар тэмеээ эмхидхэхэ 
тусэбтэй ошойон буряадууд 
йуулэй йуулдэ 00ЙЭД0ОЛ бухы 
йээрнуудээ хухалаад ерээ. 
Улаан гараараа яйа сохихо 
зурхэтэй хунууд олдоогуйшье 
йаа, аргагуй ехээр йонирхоно. 
Олоной гуйлтаар туб талмай 
дээрэ йээр шаалгын эмхид- 
хэгдэхэдэ, хэдэн мянгаад хун 
сугларжа: «Яйаяа туруун тай- 
ража бэлэдхээд шаана бэзэ?» -  
гэжэ йэжэглээншье болоо, мун 
зарим эрэлхэг хубууд заатагуй 
йурахабди гэжэ угэеэ угэжэшье 
байгаа йэн. Пуулэй 6 жэл 
соо йээр шаалгые йэргээжэ, 
аргагуй ургэноор дэлгэруулжэ 
баййан хубуудэй Асхат Акиба- 
евта мунгоор, унэтэ шулуугаар 
шэмэглэгдэйэн йээр бэлэг 
барихадань: «Харыт, эдэ
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хубуудэй гарнуудые. Буряа- 
дууд иимэ шанга!» -  гэжэ баяр 
хургэжэ, бахархал туруулмэ 
угэнуудые хэлээ.

«БУРЯАД ХУБУУД 
БУЛТАНАЙ УРДА 
ЯБАХАБДИ!»

Удаадахи Нуудэлшэдэй 
нааданууд Турцида унгэрхэ. 
Тэндэ йээр шаалгаар тэм- 
сээ эмхидхэхэ тухай зубшеел 
абайан буряад хубууднай: 
«МуноонЬоо бэлэдхэл хэхэ 
хэрэгтэй. Барилдаашад, hyp 
харбаашад, йээршэднай ооЬэ- 
дыгее харуулжа, буряад нэ- 
рэеэ суурхуулха ёЬотой!» 
гэжэ зориг дуурэн хэлэнэ. Эндэ 
сугларЬан элдэб гурэнуудэй 
тулоолэгшэд аргагуй дулаан, 
эб найрамдалай оршоной 
байгуулагдайые тэмдэглэ- 
хын хажуугаар, арад бухэнэй 
Ьулдэ ургэЬэн арга хэмжээн 
болобо гэжэ нэгэн дуугаар 
батална. «Бидэ Сурхарбаа- 
наа иимэл маягаар эмхид- 
хэжэ, хии мори йэргээмэ 
баяр болгохо ёЬотойбди. 
Талада гаража, барилда- 
хадашье, дуулаха, хатарха- 
дашье, сэдьхэл баясадаг ха 
юм. Мун ундэйэн соёл, спор- 
тынгоо гайхамшагые олондо 
мэдуулхэ талаар ундэр хэм- 
жээнэй уйлэ хэрэгуудые эмхид- 
хэжэ эхилээ Ьаампай, Буряад 
оромнай бусадай Ьопирхол та- 
таха ха юм», -  гэжэ Тумэн Сан- 
жиев Саудай Арави ошойон 
дунгуудээ согсолонгоо тобшо- 
лол хэнэ.

Даши-Доржо БОЛОТОВ
бэлдэбэ

ХАДАМДА ГАРАХЫН 
TY JI00 ХАРИ ХЭЛЭ 
УЗЭНЭ ГУ?

Эрдэмэй доктор, мехатро- 
никын профессор, Россини 
эрдэм шэнжэлэлгын Акаде-

миин Сибирьтэхи таЬагай 
эд хэрэгуудые шэнжэлхэ ин- 
ститудай ажалшан, дээдэ 
Ьургуулиин шударгы эрмэл- 
зэлтэй багша, эшэгы гэрые 
мунеенэй хэбээр хубилгахын 
техническэ арга шэнжэлэгшэ, 
Захааминай yhan буряад Семён 
Никифоров гээшэмнай Ьонин 
хун даа. Япон хэлэ еврее шу- 
далжа, угаа шадамараар тэрэ 
хэлээр хеерэлдэжэ hypahaH, 
ород-буряад-япон хэлэнуудэй 
толи зохёоЬон. ТиимэЬээ 
вврынгвв методикоор олон 
йурагшадые тургввр япон 
хэлэндэ Ьургажа табидаг.

Гэбэшье, минии дурагуйл- 
хэЬэн ушар гэхэдэ, нэгэ-хо- 
ёр жэлдэ япон хэлэ шудалжа, 
оорыпхиЬоо дутуугуй Ьайпаар 
мэдэдэг болойон буряад ба- 
сагад удаань Япон орон мо- 
рилжо, элдэб ажалда ороод, 
тэпдэЬээ бусахаяа болишодог, 
япон хубуудтэ хадамда гараша- 
даг болонхой. Тиигэжэ олон ба- 
сагаднай Наран Уласай нютаг 
орон гэгдэдэг олтирогууд руу 
ябангаа ябашана. ТиимэЬээ би 
Семён Очирович Никифоров эй 
хэрэг Ьайшааха аргамни угы: 
буряад басагаднай оорыиюо 
турэЬэн нютагта хэрэгтэй ха 
юм, эндээ ухибуудые турэхэнь 
мунее сагта юунЬээшье унэтэй 
болоод байна.

Теэд баЬа яахабши, тон 
хэрэгтэй хэрэг, бумбэрсэг 
дэлхэймнай уйтаржал бай
на ха юм. ТиимэЬээ хари хэ- 
лэн яашагуй хэрэгтэй. Буряад 
залуушуулнай хайшаашье 
ябашадаг болонхой. Буряад 
хунэй ошоогуй, байгаагуй 
континент, гурэн турэ гэжэ 
мунее сагта угы ха. Саг тиимэ 
болонхой. Яахашье аргагуй, 
Ьураар татажа байлгаха бэ- 
шэбди. Миниишье аша хубуун 
Валера унюо Технологическа 
ехэ Ьургуулида Ь у ража байха

уедее амаралтадаа Америкын 
Холбоото Штадуудта гансаа- 
ран ошоод, элдэб ажалнуудта 
орожо худэлоод ерэЬэп юм. 
Мунее дулаан орон руу ошон- 
хой, томо онгосо дээрэЬээ 
далайн хапууста туужэ яба- 
на. Памга абыш гэхэдэмни: 
«Мунее сагта хун туруу мунгэ 
сохидог юм, тииЬэн хойноо гэр 
булэтэй болохоб», -  гэнэ.

Зай, эхилээшэеэ дуургэе. 
Япон хэлэн унэндоо хэбэрэг, 
мэдуулэлэйнь табиса буряад хэ- 
лэнтэй адляар Ьубаридаг. Нэгэ 
уедэ би Барас гэжэ зээ хубуугээ 
дахаад, Семён Очировичай хэ- 
шээлдэ хоёр-гурба hapa ябаад 
туршаЬан хадаа энээниие мэ- 
дэнэб. Эхилхэдэ, узэглэлынь 
лэ нэгэ бага орёошог гэхээр- 
шье haa, ядалдахаар бэшэ юм. 
Узэгуудынь анхан хитадЬаа 
абтаЬан, тоо бэшэгынынье 
мунее тон адли. ТиимэЬээ 
узэглэлынь гурбан янзын бай- 
даг: ооЬэдыньхидынь катака- 
на, хирагана гээд уе-уенуудээр 
бэшэгдэдэг, харин ондоо 
яЬатанай хунэй, жэшээнь, хи- 
тад хунэй уншаад ойлгохоор 
канзи богдо узэгуудээр бэшэг
дэдэг. Эндэ харуулагдаЬан 
толиин эхиндэ хитад дурсэ 
узэгуудээр номой нэрэ бэшээ- 
тэй.

Япон хунэй толгойгоо до- 
хин, иимэ угэнуудые хэлэжэ 
байхыень аихарЬаи байхат, 
хундэтэ уншагшад:

Сайн байна -  коньнитива;
Углоонэй мэндэ -  охаё год- 

заимасу;
Пайн даа -  аригато;
Баяртай -  саё нара;
Уулзатараа -  мата аймасё.
Япон орон ошоходоо 

ЬонирхоЬон хунуудтэ hyp 
тухайгаа буряадууд иигэжэ 
дуулгадаг:

Би буряадби-бурятиадзин 
дэс;
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Байгалай хажууда йуудаг- 
би -  Байкару дэс;

Буряад оронйоо ерэйэмби -  
Бурятиа кара кимасита.

Япон зон ухибуудээ бага- 
йаань хундэмуушээр йургадаг. 
Пургуулиин бишыхан ша- 
бинар хотын харгын «зеб- 
рэ» дээгуур гэшхэлээд 
гарайанайнгаа удаа зогсоод, 
эрьелдэжэ жолоошодто доро 
дохидог: «Аригато-оо!». Ма- 
найхид хэзээ тиигэжэ дохёод 
хэлэдэг болохо хаб?

Зарим япон оньйон 
угэнуудые муноо эндэ дурдая.

Сумэба мияко -  удхаарнь 
ойлгоходо, иимэ: турэйэн, 
ажамидарйан газаршни шам- 
даа хододоо ниислэлшни бай- 
ха;

Доку-о кураваба сара мадэ -  
эдеэ хадаа, табагаа долёо;

Тири мо цуморэба яма то 
нару -  тоойоншье ехээр дараа 
haa, хада болодог;

Кокэцу-ни ирадзумба
кодзи-о эдзу -  барай эшээн 
руу оронгуй, зулзагыень 
барихагуйш;

Асита-но хяку ёри кё:-но 
годэю -  углоодэрэй зуунйаа 
муноодэрэй табинь ашагтай;

Сэнри-но мити мо иппо ёрн 
хадзимару -  мянганшье модо- 
ной газар нэгэ алхайаа эхилдэг;

Дзю: нин то: про -  арбан 
хун -  арбан сэсэг.

Иигэд гээд тугэсхэхэм. Япон 
хэлэн буряад хэлэн мэтэ баян, 
тиимэйээ энээниие шудалха- 
да, муноо сагай залуушуулда 
улуу болохогуй байха гэжэ 
йанамаар.

Басаа Валера

ЮУНДЭ ЭРЭ ХУНИИЕ 
ХУНДЭЛХЭ, УРГЭХЭ 
ЁБОТОЙБ?

«Эрэ хунэй hyp Ьулдэ яагаад 
ургэхэб» гэйэн арсалдаа- 
та асуудалда манай сонин ха-

рюу бэдэрйээр. Тиин Хэжэнгэ 
аймагай Могсохон нютагай 
жэшээтэ гэр булэдэ хандаабди. 
Даша Шоймполович ба Лю
бовь Гончиковна Батомунку- 
евтан 54 жэлдэ суг ажайууна. 
8 хуугэдтэй, 24 ашатай, 1 гу- 
шатай унэр баян айлайхи юм. 
Гэрэй эзэн бухы найаараа Чи- 
саанын совхоздо инженерээр, 
МТМ даагшаар, зайабарилгын 
тайагай бригадираар худэлоо. 
Ажалай ветеран хубхэгэр олон 
грамотануудтай. Найанайнь 
нухэр ёйотой буряад эхэнэр- 
тэл тал гуламтаяа тахяад, урн 
хуугэдээ ундылгоо. Муноо 
Даша Шоймполович 80-тай 
болонхой, Любовь Гончиков
на 74-тэй.

Понин юумэниинь гэ- 
хэдэ, аяар 8 хуугэдэй эжы 
йая турэнхэй нарай бэетэйб 
гэжэ найан соогоо эрхэлжэ 
узоогуй: нухэртоо нэгэшье 
йуури угаалгаагуй, нэгэшье 
удэр ухибуу абхуулаагуй. 
Олон сурба хадаа, йуниин 2-3 
болотор юумэеэ хэдэг бай- 
гаа. Нухэроо ходо хундэлжэ, 
хайрлажа, ургэжэ ябаа. 
Ажалйаань йаатуулхагуйн 
тула гэр тойронойнгоо, ухи 
шубуудайнгаа асуудалнуу- 
дые арга шадалаараа оороол 
шиидхэхэеэ оролдожо, гоё гоо 
ажабайдалда хорхойтонгуй, 
борохоноор лэ ажайуугаа. 
Эхэнэр хунэй жаргал гэдэ- 
гынь энэл юм аабы? Бидэ 
Любовь Гончиковнада хэдэн 
асуудал табяабди.

-  Любовь Гончиковна, та
нине иимээр хэн хумуу- 
жуулээб? Юундэ эрэ хуниие 
заал йаа хундэлхэ, ургэхэ 
ёйотойб?

Багайаа хойшо эсэ- 
гэеэ эжыйээнь улуугээр 
йанадаг баййамби. Намайе 
олиггуйгоор эрхэлуулйэн. 
Панаха йарбайха эсэгын-

гээ найа дуурэшэхэдэ, одоол 
угылооб. Эрэгуй эхэнэр, 
эсэгэгуй ухибуун абайаар лэ 
байуулха гэдэгынь тон зуб. 
Пур дээрээ узооб, ухибуудтэ 
нилээн байуулаа хум. Илан- 
гаяа ядамаргуйшэг айлай 
хуугэд йургуулийаа гэр- 
тээ ошохо зуурандам угта- 
жа, элдэбээр нэрлэхэ, со- 
хихо, хубсайа рууш сайа 
гударха. Тиихэдэл эсэгэ хун

гэр булынгоо найдамтай 
хамгаалагша, хангагша гэжэ 
бухы найандаа хадуужа абааб. 
Пуулдэ ухибуудтээ одоол 
шэхэнэйнь яра болотор 
хэлэйэмби: «Баабайтнай хада 
уула шэнги. Би юунби даа, 
баабайнтнай угы йаа, юушье 
бутээжэ шадахагуй нэгэл пяр- 
пяр гэйэн йамган байха йэм».

-  Та басагадтаа эрэ хуниие 
хундэлхэ хэрэгтэй гэжэ байа 
заайан гут?

Хадамда гараагуй саг- 
йаань хэлэйэн хун аабзаб 
даа. Нэгэ найаараа нухэсэйн 
нухэрйоо, ухибуудэйшни эсэ- 
гэйээ сэнтэй юумэн угыл даа. 
Убгэнйоо йалахада, хуугэд лэ 
зудэрхэ. Ямар хэмэршье йаа, 
турэйэн эсэгэйээнь дээрэ хун 
байхагуй. Тиимэйээ нухэроо 
хайрлажа, хундэлжэ ябаха хэ
рэгтэй гэдэгби.

-  Хубуудтээ юун гэжэ захи- 
дагбта?

Ёйотой эрэ хундэл гэр 
булынгоо хоолой тэжээгты, 
ухибуудэйнгээ эхые гамнагты, 
урагша-хойшоо йээтэ-йоото 
гээд, гэр булэеэ хаяжа байжа 
гуйлдэхэ юумэн угы гэгшэб.

-  Бэринуудээ хумуужуулдэг 
гут?

Угы. Хоорондонь оро- 
доггуйб. Басагадаал диилэ- 
хээрээ йургадагби. Тэдэм- 
ни архи тамхи амандаашье 
хэдэггуй. Нухэрэйнгоо ха- 
ламгайда пидшье бу гэгты,
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Эбтэй эетэй Батомункуевтанай гэр булэ

энэ-тэрэ алдууень гу, али 
аашыень бу тоогты, химэлжэл, 
гэмэржэл бу байгты гэхэш.

Любовь Гончиковна, 
нухэртэеэ иимэ ехэ хугасаада 
суг Ьуугаад, нэгэшье дахин хэ- 
рэлдэжэ узеегуйгта?

Айл бухэн ши-би гэл- 
дээл бэзэ. Зугеер бидэ олиггуй 
ехээр йайн-муу боложо 
узеегуйбди. Буруу юумэ хэ- 
нэш, бу тип гэхэ сагууд болоо 
ааб даа. Бэшээр ана-мана нан- 
шалдатараа, йалатараа хэрэл- 
дээгуйбди. Манайш баабай 
хаа-яа шангараад абаха. Тиихэ- 
дэнь урдайаань аржаганангуй, 
аргадажа дуугархаш.

-  Хэрбээ буруу шиидхэбэри 
абахань гэжэ йанаа haa, яагаад 
угэдее оруулдаг?

Пайнаар хеерэлдеед, 
угэеэ ойлголсодогбди. Теэд- 
шье баабаймнай буруу шиид
хэбэри абажа узеегуй. Мун 
гэр бараанай, хуугэдэй ху- 
муужуулгыи асуудалнууд ми- 
ниил даашын байгаа. Ажал- 
даа дарагдашоод ябайан 
нухэрэйнгее hanaae бололгуй

жаа-жуу бэрхэшээлнуудээр 
зобоохогуйн тула абарааха 
юумэнэйнгее аргыень еереел 
олохош.

-  Линий гэр булэ аяар 8 
хуугэдые ундылгее. Мунгэ ал- 
тан дуталдаал ааб даа...

Мунгэ багаар асарнаш 
гэжэ зэмэлжэ узеегуйб. Бэеэ 
гамнангуй, одоол hynaiapaa 
совхоздо худэлжэ ябаха- 
дань, ушее юуень эрихэбши? 
ухибуудтээ турэ хуримшье хэ- 
хэдээ, олон ху хэлэнгуй, хусэн 
соохоноол байхаш.

-  1л ийхин хандасынтнай ха- 
рюуда нухэртнай бэлэг сэлэг, 
баглаа сэсэг нилээд барюулаа 
ё йогой.

-  Туруушэгээр бэлэглээ ааб 
даа. Пуулдэ, олон жэл боло- 
ходоо,тиигэд гээд дуурээ йэн. 
Зугоор йайхан угэнуудые ходо 
зорюулдаг. «Шиниил ашаар 
гэр булэмнай, ухибууднай хуу 
Ьайнууд байна. Архи уужа 
гу, али зайжа зуража яба- 
ха хун угы. Булта ажалтай, 
хундэтэйнууд», -  гэжэ хэлэ- 
дэг.

-  Любовь Гончиковна, та 
жаргалтайгта?

Намйаа жаргалтай хун 
угы гэжэ йанагшаб. Нухэсэйэн 
нухэртэеэ найатай болотороо 
сугтаа байха заяатайдаа баяр- 
тайб. Ухибууд хуу йайнууд. 
Гушаяа харааб. Yinoo юун хэ- 
рэгтэйб?

-  Залуушуулда ямар hyp- 
гаал хэлэхэбта?

Y хибууп эхэгуйгоор 
уншэрхэ, эсэгэгуйгоор газар- 
даха гэдэг. Тиимэйээ нэгэтэл 
хуби заяагаа ниилуулээ Нэп 
хойноо эхэнэршье, эрэшье хун 
хуугэдэйнгээ тулоо угэеэ ойл- 
голсоод, бэе бэеэ хундэлхэ, 
хайрлаха, сэгнэхэ ёйотой. Гэ- 
хэтэй хамта гэр булын байдал 
эхэнэрйээл дулдыдадаг гэжэ бу 
мартая.

Любовь Гончиковна, 
йайнта даа.

Дыжид МАРХАДАЕВА 
Г эр булын альбомЬоо 

гэрэл эураг
Дымбрыл ГАРМАЕВ 

«Буряад унэн» сонинИоо абаа

Ургэлжэлэльть удаадахи дугаарта.
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ШУЛЭГЭЙ ДОЛГИНДО

АНДА НУХЭДЭЙМ 
АЛЬГАН ДУЛААХАН

Эрдэни хулэгнай 
Эрэ хунэй,
Эжэлшэжэ ханилжа 
Эмээл дээрээ худэржэжэ, 
Эсэгынгээ нэрые

нэрлуулнэбди.

Хугжэмтэ аялгаа 
Хунхинуулэн ябагша,
Хундэтэ уреэлээ 
Хун зондоо зорюулдаг 
Хонгоодор угтанби.

Турэл хэлэеэ 
Туурээн магтагша,
Туухэ домогоо 
Толоруулан ябагша 
Тунхэн угтайлби.

Ундэр соёлоо 
Ургэлжэлуулэн ябагша 
Убгэн эсэгэнэрэйнгээ 
Унэн хэрэгые зэлэтуулэгшэ 
Ундэр хадын хубуунби.

Буха Ноён Баабайнгаа 
Бууха сэргэдэ 
Бухаяа, мориёо йэтэрлэжэ, 
БулгатаХангайгаа

нэрлуулйэн,
Бурхан Баабайн уринэрбди.

Солото нухэдее 
Сэргэдээ угтажа,
Сагаагаар хундэлжэ,
Сэнхир хадагаар найжалйан 
Суута хонгоодорой нэгэнби.

Хадынгаа эзэдые,
Хужэ ногооной шэмэтэй,

Хурэнгынгее архяар 
Хундэтэйгеер хундэлжэ, 
Хойто харгыгаа арюудханаб.

Уетэн нухэдэйм 
Угэ бухэниинь 
Убгэрхэ тумаа 
Унгын наран мэтэ 
Узэлэй гоё узэмжэтэй.

Дурлажа ябайан 
Дутэ нухэдтее 
Дээдын заншалаар,
Долоон унгын йолонгоор 
Дулэтуулжэ ябахым тогтоогыт!

Хандажап ЦЫРЕНОВ

ЭХЭ НЮТАГАЙ ХОЛБОО
Эхэ нютагтаяа
Эльгэ зурхеерее холбоотойб. 
Энээхэн холбоо 
Элэшэгуй торгон угайаар 
Эжэл, турэл гэрэймни 
Эржэн богойодо уяатай. 
Эгээл эндэ,
Элдин сагаан Санагадаа 
Эртэ углеегуур 
Эхын умаййаа унахадам 
Эмгэй эжым
Энгэр хормойдоо тодоо Нэп. 
Эгээл эндэ,
Элдин сагаан тоонтодоо 
Эмгэй эжын убэрйоо 
Эртын шуудэр соогуур 
Эхин алхамаа гаргаа йэм. 
Эгээл эндэ 
Эдир бага хайымни 
Эрьюулгэ тойродог найамни. 
Эшэгы гэрэймни 
Эрхиндэ хабшуулан

орхигдойон

Элинсэг таабаймни даайан, 
Эжымни мартайан бургаайан. 
Эгээл эндэ
Эдир солгёон найандаа 
Эжэл гансаяа ушаржа,
Эхин дуранай 
Эрьегуй далайда

шунгашоо йэм.
Эгээл эндэ
Элинсэгуудэймни тахидаг уула 
Энхэ сагйаа
Эрьен бусахыем хулеэдэг. 
Энээхэн найанайнгаа 
Эршэн холбоогой тайархада 
Эхэ газарайнгаа 
Элйэтэ хурьйэндэ бусахаб. 
Элинсэгуудэйнгээ улгыдэ, 
Энхэрэн дуулайан тоонтодоо 
Энхэ найанайнгаа эсэстэ 
Элйэхэн боложо шэнгэхэб!

Санжай-Ханда ДАРМАЕВА 

НЮТАГНИ
Хубшэр тайгаар нэлмынхэй, 
Хухын дуугаар зэдэлэнхэй. 
Ундэр хадануудаар

хуреэлдэйэн,
Углоонэй нараар толорйон, 
Улир моййоор хангалтайан 
Улэгшэн йайхан нютагни. 
Захын холын нютагшье йаа 
Зондоо ехэ хундэтэй,
Заахай багахан тоонтошье йаа 
Зуудэнэй эхиндэ татасатай. 
Элдэб малаа уусхэйэн.
Эрхим суута малшадтай, 
Эрдэм бэлигээр элирйэн. 
Эрхим хунуудээр суурхайан, 
Эжы, абын анхан тушэйэн 
Эхэ йайхан тоонто нютагни.
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