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БАЙДАЛ

БУРЯАДАЙ ТОЛГОЙЛОГШО
АЙМАГУУДААР ЯБАА

2019 оной августын нэгэн- 
дэ Буряад Уласай Толгойлог- 
шо Алексей Цыденов засагай 
газарай тулеелэгшэдтэй За- 
хаамин ба Зэдын аймагуудаар 
ажалай хэрэгээр ябаба.

Y ephee  хохидойон га- 
зарнуудые хараба. У тата, 
У лэгш эн, П етропавловка ба 
Захаамин хотын харгынууд- 
та , Н агорн а  уйлсэдэ, Тохой 
ба Зэдэ тосхонуудта уер ям ар 
хохидол хээб гэжэ хараба. Хэ- 
дэн удэрэй турш ада хунэгоор 
адхайандал хура бороон  оро- 
жо, м анай эндэ хундэхэн бай- 
дал тогтоо  йэн. Х оёр айм агай 
харгы нууд уйанда абтаа.

-  Захаамин айм агта ехэ хо
хидол угы. Х арты , хуургэнууд 
уйанда абтаа, -  гэжэ Алексей 
Ц ы денов хэлэбэ. Тиимэйээ 
харгынуудые зайаха, хуургэ- 
нуудые бодхоохо гэйэн тоб- 
ш олол гаргагдаба. Болойон 
уер Зэдын айм агта ехээр тод- 
хор асараа.

-  Д ам ба унажа, гэр байра- 
нууд уйан соо байна. Тиимэйээ 
хунуудтэ туйа хургэхэ хэрэг- 
тэй, -  гэжэ Уласай Толгойлог- 
шо тэмдэглэбэ. Аймаг бухэндэ 
суглаанууд унгэргэгдэйэн бай
на.

Эгээл туруун хун зондо 
туйалха аж алаар  социальна 
хам гаалгы н тал аар  Буряад 
У ласай сайд Т атьяна Б ы 

кова ажал ябуулха болобо. 
Айл бухэнэй байдал хараж а, 
хуугэдыень зунай ам аралты н 
газарнуудта эльгээхэ асуу- 
дал ш иидхэхэ гэжэ хэлсэбэ. 
26 ухибуудтэ ам аралты н ла- 
герьта байра бэлдээтэй гэжэ 
хэлэбэ. У ласай Т олгойлог- 
шо хохидолдо оройон бухы 
хунуудтэ туйа хургэхэ, ууха 
уйаар хангаха ш ухала гэжэ 
тэм дэглэбэ. А вгусты н нэгэн- 
дэ Зэдын айм агта гурбан га- 
зарта  харгы  хаалгаатай , 20 
айлай гэр байра уйан соо 
байгаа.

ТИИМЭЙЭЭ 00ЙЭДЫНГ00
хуш оор энэ хохидолнуудые

зайаж а эхилхэ хэрэгтэй, 
гэжэ Алексей Ц ы денов тэм- 
дэглээ. Г араха долоон  хоног 
соо дахин Т олгойлогш о Зэ
дын аймаг ерэжэ ш алгахаар  
тусэблоо.

Байал Захаамин айм агай 
У лэгш эн тосхондо дам ба уна
жа байна, хуургэ эбдэрээ, Са- 
нагада дам ба уйанда абтахаа 
байна. Захаам инда М одонхул 
уйанай захаар  орш одог Боль- 
нична, Ю билейна, Горняцка 
уйлсэнуудээр аж айуудаг айл- 
нуудые йэргэлэн байхыень 
мэдуулээ.

Д. ДОНОЕВА, 
манай корр.
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БУРХАНАИ БАРИЛГЫН 
ТАЛМАЙ hAA

БУЯНТАУЙЛЭ ХЭРЭГ

Хундэтэ Захаамин нюта- 
гаархид! Арьяа Баала бурха- 
пай барилгып талмай дээрэЬээ 
йуулшын байдал иимэ байна: 
зупай ааяма халууи гэлтэ угы, 
бороо xypahaa тэрьедэжэ бай- 
гаад, ажалпай ургэлжэлЬоор.

И валгы н Нурселени тос- 
хондо бурханай бутэжэ бай- 
han талмай дээрэ хамта 7-8 
бэрхэ ажалш ад хаа-яанаЬаа 
сугларжа, тургэн ажалаа 
дуургэйээбди гэжэ урдаа ту- 
сэб табяад, зунайшье унгэржэ 
баййыень мэдэбэгуй янза- 
тай. Энэ бурхамнай 41 метр 
ундэртэй, 30 метр ургэнтэй 
(зуубшэ гоёолтотоёо) мунтэн 
сагаан бодо бэетэй, 4 гартай. 
Удэр Ьуни угы зальбаржа, 
хун турэлтэндэ хайра туйаяа 
хургэхэеэ бэлэн боложо бай
на. Энэ нам артаа бодо бэе- 
ынь хубаажа, С анага н ал агай

хурьйэн дээрэ хургэжэ, бухы 
гоёолтыепь хамтаруулап иэгэ 
болгожо, ундэр табсан  д ээ
рэ гаргаж а, доогуурнь лотос 
сэсэгуудээр шэмэглэхэ боло- 
по. Эпэ ехэ ажалпай хун зоной 
туйаламж аар, аймагай толгой- 
логш ын хусоор, гурэн турын 
тэдхэмжээр мунхэ йуурияа 
эзэлжэ Ьуухань улдое. Ами- 
тан бухэпиие хайрлажа, аюул 
гаййаа хам гаалж а, м анай 
бэеын мэндэ ябахые хаража, 
хойто найандаа ехэ зоболон 
амсангуй Дивааж ин орондоо 
хурэжэ, эрьежэ бусахыемнай 
хусэжэ hyyxa болоно бшуу. 
Энэ бурханай номоор амитан 
бухэнэй абяан, хун бухэнэй 
Ианаан, хухэ мунхэ тэнгэриин 
хубэн уулэн соо хухарангуй 
ябажа гараг гэжэ йанамаар. 
Унэхоороошьс Ьанаад узэс, 
Санага ню тагтамнай тухэл

ш арай зоолэп, тэнюун туухэ 
домог ехэтэй, урда талаараа 
шобхо ундэр уула хадануу- 
дайнь эзэд хододоо маанадаа 
хулеэн байдаг. А арса хан- 
галаар, уляанжа Ьамартай 
модоор ой тайгамнай зэнхы- 
дэг, еэхэ дээшээ угсэжэ яба- 
хадамнай унгын сэсэг, ногоо 
набш айад, ухэр малнууд ур- 
данай зангаар нэмжыжэ, хаб- 
тайжа хэбтэдэг ха юм. Ш энэ 
даеан яларжа, Арьяа Баала 
бурхан мундэлжэ, 14-хи Да- 
лай ламын Ьунэйэн буужа, 
нютаг нугамнай ондоохоноор 
бухы айлшадые, аяншадые, 
Ьузэгшэдые угтахань гээшэ. 
Буряад ороной баруун хойто 
зугтэ орш ойон Санага ню та
гай убсуун дээрэ ямар ехэ баяр 
зугаа дэлгэрхэнь бэ? Аарса 
хужын арюун унэр анхилжа, 
сан хэнгэрэг сохигдожо, хон-
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хо дамари хунхинэлдэжэ, лим- 
бын шэнгэн зеелэн аялга шэ- 
хэндэмнай шэнээр дуулдахань 
гээшэ гу?

Пуулшын жэлнуудээр Бу- 
ряад аймагта Будда Ш а- 
кьямууни бурханай Хориин 
ню тагта мундэлхэдэнь 540 
мянган аяншад, йузэгшэд 
морилйон юм, Тунхэнэй тал- 
май дээрэ М анла (Аюша) бур
ханай мундэлхэдэ байашье 265 
мянган айлш ад морилоо гэжэ 
сониной хуудайан дээрэ бэ- 
шэгдэнэ. Тэрэ мэтээр Санага 
ню тагтамнай хэды мянган зон 
айлш алхан бэ, мэдэхэ аргагуй. 
Н ю тагай зон ургэн суглаан 
дээрэ хэлсэжэ угтамжын тусэб 
табилсахаяа, бэшэ ню тагай 
толгойлогш од С анагадаа мо- 
рилжо, сэдьхэлээрээ хубаал- 
сагты.

Бидэ, ню тагай зон, Сэ- 
хир голойнгоо эрье дээрэ 
тубхинэйэн байдалаа хара- 
жа, урн ухибуудээ, аш анар 
зээнэртээ зуб харгыень заа- 
жа, холын зам руу оруулжа, 
иимэ золтой хуби заяатай 
баййандаа омогорхожо, ал- 
таар шэмэглэйэн А рьяа-Баа- 
ла бурханайнгаа мундэлхэдэ 
угтахаяа м унеенйее бэлдэе. 
Бэеэ уш ее йайнаар зайажа, 
ню таг нугаяа сэбэрлэжэ, арил- 
гажа эхилэе. Буряад дэгэл гу- 
талаа, самса умдее, малгай 
толгойгоо магнат торгоор 
гоёожо, ундэйэн буряад ёохор 
наадаяа, дуу хатарнуудаа, 
шулэг онтохонуудаа, элинсэг 
хулинсагайнгаа тогоо тор- 
хо, танха соргынь тэрэ ёйоор 
гуламтадаа йеергэн таби- 
жа, том оотой тэнюун зангаа 
гаргаж а, архиин дуунуудай 
тургеер  зэдэлхыень оролдое. 
М унгэн зуубш энуудээрээ, 
хонтуул боолтоороо, бэлэ 
хутагаараа бэеэ гоёожо, мо- 
риной йайниие унажа, маши-

нын тургэниие шэлэжэ, шар- 
га тэргээ хуллэжэ, сагаалжа 
ногоолж о Ьууя. Зоной тулее 
зобожо, бэеэ угэжэ ябайан 
ню тагай хубууд басагад олон 
боложо байнад, эрхэ ехэтэй, 
эрмэлзэхэ бэетэй, орьёл еедэ 
дабш аха, оройдонь гараха 
заяа хубитай гэсэрнууд, дан- 
гинанууд байхал байха гэжэ 
йанагдана. Н ааш аа  гэхэдэ 
сааш аа буляалдангуй, наада- 
хи саадахияа йайнаар бодом- 
жолжо, наранай мандахада 
оройтож о нобш оронгуй, нэ- 
мэгдэжэ ябайан найанайнгаа 
харгы арилгаж а ябагты. Бэлэн 
юумэн энэ тубидэ угы, бул- 
таараа  ню тагаараа хамтараа 
haa, байдалнай йэргэхэ, сээ- 
жэмнай тэниихэ, ню тагаа ха- 
рахадаа, ню тагаа йанахадаа, 
ню тагтаа бусахадаа, ню тагтаа 
тубхинэхэдээ.

Туйаламжын талаар  хэ-

лэхэ болобол иимэ: сааша- 
даа энэ ехэ ажалда хайра 
туйаа хургэйэн зондо, абдар 
соойоон алта мунгее гаргаж а, 
сагаан сэдьхэлээ йэргээжэ, гэр 
булеерее ерэжэ, ажалшадые 
хангажа, эдеэ холоор, мяха 
ш улеер дутаангуй байлгаха. 
Таанадай хэйэн юумэн ном 
соо бэшэгдэжэл байха. Ажал- 
ш адта ехэ баярые хургэжэ, 
уреэл дамжуулжа: унгын сэ- 
сэгэй баглаа ургэн сэжэдээ 
тэбэригты , урн ухибуудэйнгээ 
жаргалые утэлсэрынь хаража 
Ьуугты, аба эжынгээ захяае 
аятай сэхээр дуургэгты, А рьяа 
Б аала бурханай тарниие ун- 
ш ажа, тэгш э замай тулее, та- 
хилгатай газарта зогсогты.

Ум мани бадмэ хум!
3. БАБУЕВА, 

багшын ажалай ветеран
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мурысеен

МУРЫСввНДЭ ХАБААДА h АН ГЭР БУЛЭ
Шагдуржап Александрович ба Галина Бадмаевна Хазагаевтан Захаамин аймагай Улэгшэн 

нютагйаа Россини гэр булын мурысоондэ хабаадаба.

«2019 оной гэр булэ» гэйэн 
мурысоондэ туруу йуурида 
гараба. Мурысоон энэ жэл 
дурбэдэхиёо боложо байна. 
Бухы Россини эрхэтэн хабаа- 
дажа болохо байгаа. 3343 гэр 
булэ хабаадаа. Тэдэнэй тоо- 
до манай уласай региональна 
ш атад а  илаж а гар ай ан  Ш .А  
ба Г.Б. Хазагаевтанай ба В.Л. 
ба М.Д. Лубсановтанай булэ. 
«Олон ухибуудтэй гэр булэ», 
«Заншал уе залгамжалга», 
«Россини алтан гэр булэ», «За- 
луу гэр булэ» ба «Худоогэй 
гэр булэ» гэйэн номинацинууд 
байгаа. «Худоогэй гэр булэ»

гэйэн мурысоондэ Х азагаевта
най булэ илажа гараба. Октяб- 
риин 20-до Гурэнэй Кремлиин 
ордой соо гэр булэнуудэй шаг- 
налга болохо. Энэ заншалаар 
хабаадайан гэр булэ ниислэл 
хотоор аяншалха, гэр булын 
танилсалгын йайндэртэ хабаа- 
даха ба энэ мурысоон тухай 
ном хэблэгдэхэ болоно.

Хазагаевтанай гэр булэ ма
най аймагта мэдээжэ болойон. 
Хазагаев Александр Харитоно
вич абань дайнай ветеран, баг- 
ша, йур харбалгаар Уласай Сур- 
харбаанай чемпион. Душоод 
жэл турэл Улэгшэн тосхондоо

багшалаа. Ш агдуржап Алексан
дрович хубууниинь байал мэдээ
жэ багша, йоригшо, залуушуу- 
лые хумуужуулдэг, шабинарынь 
бухы дэлхэйдэ мэдээжэ тамир- 
шад болоод байна. Тиибэшье 
Ш агдуржап Александровича!! 
хубуудынь Александр ба Баир 
абыгаа харгыгаар ябажа тамир- 
шад болойон байна. Гэр булын 
заншал алдангуй ашанарыншье 
дутангуй бэеэ йоридог. Муноо 
Хазагаевтанай гэр булэнь 17 
хунйоо бурндэнэ, тэдэнэй тоодо 
9 ашанар болоно.

Д. ДОНОЕВА, манай корр. 
фото: Baikal-dailY■ fu
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МЭДЭЭСЭЛ

ТОО БУРИДХЭЛДЭ БЭЛЭДХЭЛ

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Бухэроссиин ажаЬуугшадай 
тоо буридхэл 2020 оной октябрь 
йарада болохоор хараалагданхай. 
Хэды тиигэбэшье, гурэн дотор энэ
ехэ хэмжээ ябуулгада бэлэдхэлэй 
ажал хэгдэжэ эхилэнхэй.

Ород гурэнэй ТОО бурид- 
хэлгын албанай Буряадтахи 
тайагай хутэлбэрилэгшын ор- 
логшо Дора Баиновагай тэм- 
дэглэйээр, бэлэдхэлгын ажал 
олон бэрхэшээлтэй дайралдана.

-  Худое нютагуудай болон 
аймагуудай захиргаануудтай 
нягта харилсаа холбоотой-
гоор худэлнэбди. Теэд зарим 
дарганар маанадтай худэлхэеэ 
йананагуй, -  гэжэ Д ора Сам- 
буевна халаглана.

Бурятстадай мэдээсэйээр, 
Буряад Уласай аймагуудта
болон худое йууринуудта 285 
тусхай комисси байгуулагдаа. 
Ганса Бэшуур аймагай Дээдэ 
М ангиртай йууринай сомоной 
дарга ажал ябуулжа угэнэгуй 
гээшэ. Бусад нютаг нугануудта 
ааляаршье haa, ажал хэгдэнэ.

Too буридхэл ундэр хэм- 
жээндэ хэхын тулада нютаг 
бухэндэ уйлсын нэрэнууд, гэр 
байрануудай тоо элеэр бэшэг- 
дэхэ ёйотой. Юундэб гэхэдэ, 
тоо буридхэлгын мэргэжэлтэ- 
дэй ажал ябуулгань бэлэн боло- 
жо угэхэ ха юм. Олонхи худое 
нютагуудта гудамжануудай 
нэрэ харагданагуй, гэрэй тоо 
мэдэгдэнэгуй. Зарим сомоной 
дарганар энэ ажал статистикын 
албанай мунгоор хэжэрхихэ 
йанаатай. Теэд Ород гурэнэй 
Хуулиин ёйоор, энэ уйлэ хэрэг 
йууринаа болбосон тухэлтэй 
болгохо ажалай буридэлдэ оро- 
но бшуу.

Улаан-Удэ, Северобайкальск, 
Закаменск, Гусиноозёрск бо
лон бусад хотонуудта болбосон 
тухэлтэй олон дабхар гэрнуудэй 
квартиранууд тоогуй байна.

Мун тиихэдэ аймагуудай 
захиргаануудай ашаар нютаг 
нугануудай хилэ элируулхэ хэ- 
рэгтэй. Мун тиихэдэ тэндэ хэды 
хун зон ажайуунаб гэйэн мэдээ- 
сэл бэлэдхэлэй уедэ тон шухала 
болоно.

Пуулэй мэдээгээр, Буряад- 
та нэгэшье ажайуугшагуй 9 
йуурин тоологдоно. Дора Б а
иновагай хэлэйээр, эдэ йуу- 
ринуудые хуулиин ёйоор угы 
болгохо хэрэгтэй. Юундэб гэ
хэдэ, тоо буридхэлдэ ехэ йаад 
ушаруулха байна. Мун тиихэдэ 
17 йууринда 1-7 хун ажайууна. 
Понирхолтойнь гэхэдэ, Сэлэнгэ 
аймагай нэгэ йууринда мянга 
таран хун ажайуудаг гээд бу
ридхэлдэ абтанхай аад, тиишээ 
мэргэжэлтэдэй ошоходонь, нэ
гэшье хун харагдаагуй.

Пуулэй уедэ Загарай, Баунта 
болон Ивалга аймагуудта хэдэн 
йууринууд Арадай Хуралай сес-

си дээрэ нэгэдуулэгдээ. Тэдээн 
тухай саарйа дансанууд хусэд 
бэлдэгдээгуй байна. Тиимэйээ 
дээрэ нэрлэгдэйэн аймагуу
дай захиргаанууд энэ ажалаа 
тургэдуулхэ болоно.

Too буридхэл эй уедэ ху- 
дэлхэ хунууд усоон ха. Юундэб 
гэхэдэ, хун зонтой харилсаха 
гээшэ хундэ ажал. Мун салин 
хулйэниинь бага гээшэ.

Бухэроссиин тоо буридхэл- 
гэ 2020 оной октябриин 1-йээ 
30 болотор унгэргэгдэхоор ха
раалагданхай. Харин холо ор- 
шодог нютаг нугануудта тоо 
буридхэл июль йарада эхилхэ. 
Зарим холын йууринуудта га- 
зарай хурэйэнэй удаа убэлэй 
харгыгаар ошожо, тоо бурид
хэл эмхидхэгдэхэ.

Буряад Уласаймнай бухы 
ажайуугшад, илангаяа засаг ба- 
ригша ноёд йайд, сомон дарганар 
гурэнэй удха шанартай ажалые 
гуйсэдоор хэжэ, тоо буридхэл Бу- 
ряадта ундэр хэмжээндэ унгэрхэ 
бэзэ гээд найдагдана.

Б. БАЛДАНОВ
Буряад унэнйее
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TYPYY XYHYYfl

Эдэбхитэй багшын дуршэл ехэ
Янжама Васильевна Норбоева 1981 oiihoo Захаамин хотын гур- 

бадахи Ьургуулида эхин ангиин багшаар ажаллаЬан намтартай юм.
Урагш аа йанаатай, бэрхэ 

багша муноошье болотор ам- 
жалтатайгаар ажаллажа бай- 
на. Хуугэдтэ дуратай, ухибуун 
бухэндэ заажа, йургажа, хэрэг- 
тэй юумыень харуулжа угэдэг, 
хумуужуулдэг. Зоолэн даруу 
зантай багшадаа шабинарынь 
ехэл дуратай байдаг. Душоод 
жэлэй хугасаа соо арбаад уеын 
хуугэдые йургажа i api ahan га- 
бьяатай. Пургуулияа дуургэйэн 
шабинарынь муноошье бо
лотор багшаяа мартадаггуй. 
Ехэнхи йурагшадынь дээдэ 
йургуули дуургэжэ, мэргэжэл 
абаад худэлжэ байна. Тии- 
бэшье Янжама Васильевна 
жэл бухэндэ ходол эрдэмээ

дээшэлуулжэ байдаг. Ганса- 
шье йуралсалай талаар бэшэ, 
ухибуудэй хумуужуулгэдэ, 
тэдэнэй бэлиг шадабариие 
хугжоолгэдэ ехэхэн лэ анха- 
рал табидаг юм. Ш абинарынь 
йуртуулиин, аймагай, Уласай 
ба Россини мурысоонуудтэ ха- 
баадажа туруу йууринуудые 
эзэлдэг заншалтай. Олон жэл 
соо оролдосотойгоор ябуулйан 
багшын ажал грамотануу- 
даар, дипломуудаар, баярай 
бэшэгуудээр урмашуулагдажа 
байдаг. Июлиин 20-до Захаа
мин хотын йайндэртэ Буряад 
У ласай  Х ундэлэлэй  г р а м о 
та  ар ш агнагдайан байна.

АлдаршаЬан эмшэнэй аша габьяа
Елизавета Михайловна Самбуева 1989 ондо дээдэ Ьургуули дуургэЬэнэй Ьуулээр Улаан-Удэдэ 

интернатурада Ьураа. Тиигээд турэл Захаамин нютагтаа бусажа эмшэнээр худэлжэ эхилээ.

Тэрэ уедэ олон жэл худэлжэ 
баййан Ирина Иннокентьев
на Асташкинатай ба М арта 
Георгиевна Ковалевскаятай суг 
худэлхэ заяатай баййан юм гэжэ 
ажалшадынь хоорэнэ. Залуу 
акушер-гинеколог Елизавета 
Михайловна талаан бэлигээ гар- 
гажа худэлоо. Муноошье боло
тор тоонто Захаамин нютагтаа 
гушаад жэл соо эдэбхитэйгээр 
ажаллажа байна. Ажалдаа бэр
хэ, жэл бухэндэ шэнэ аргануудые 
хэрэглэжэ эхэнэрнуудые эмшэл- 
дэг. Дуршэлтэй хутэлбэрилэгшэ, 
эрдэмээ дээшэлуулжэ, ультразвук 
ба кардиотахографи хэхэ мэр- 
гэжэлтэй боложо эхэнэрнуудые 
эмнэнэ. Елизавета Михайлов
на шанга эрилтэтэй, ажалшад-

таа хундэтэй хун. Олон тоото 
грамота болон дипломуудаар 
шагнагдайан. Ородой Холбоо- 
то Уласай элуурые хамгаалгын 
яаманай хундэлэлэй грамотаар 
2012 ондо, «Элуурые хамгаалгын

йалбариин эрхнмтэн» гэйэн ундэр 
нэрэ зэргэдэ 2018 хуртэбэ, «За
хаамин хотын хундэтэй эрхэтэн» 
гэжэ тэмдэгэй унэмшэлгэ 2019 
ондо барюулагдаба.

Д. ДОНОЕВА, манай корр.
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«у р а н -д у ш э » нэгэдэлэй 50 жэлэй ойдо ХАНДАЖАП ЦЫРЕНОВ

Хандажап Базарович Цыренов -  уран шулэгшэн, ажалай 
ветеран, уран зохёолшодой «Уран-Душэ» нэгэдэлэй гэшуун. 
Хандажап Базарович Цыренов 1949 оной январиин 27 Ёнгорбойн 
Ьомоной Бэлшэр нютагта турэйэн юм.

-  Бэлш эрэйнгээ эхин ша- 
тын Ьургуулида 1956 ондо 
хоёр жэл Ьураад, Ёнгорбойн- 
гоо найман жэлэй Ьургуулида 
Ьуралсалаа ургэлжэлуулээб. 
1965 ондо турэл колхоздоо 
трактор  жолоодож о, ажа- 
лайнгаа эхине эдэЬээн эхилээ 
Ьэм. Н ам ар болоходо ком- 
байнаар таряа хуряажа, ехэ 
амж алтатай худэлеебди. 1970 
ондо Ленин эй зуун жэлэй 
ойдо зорю улагдаЬан медаль- 
да хуртэхэ азатай байгааб. 
1977 ондо «Коммунис ажалай 
ударник» гэжэ тэмдэг зуулгээ 
Ьэн. 1980-аад оноор малша- 
най аж алда гэр булеороо 
орож о худэлеебди. 1986 ондо 
Ьайн худэлЬэнэй тулее Об- 
комой тулееЬэгуй путёвкоор 
ш агнагдаж а, Д унда А зиин 
гоё Ьайхан газарнууды е ха- 
раж а ерээб. 2006 ондо «Уран- 
Душын» гэшуун болооб.

2013 ондо М элс Самбуевай 
нэрэмжэтэ уласхоорондын 
уран зохёолой мурысеендэ 
ш алгарЬан дипломдо хуртее 
Ьэм.

2019 ондо «Байгал» жур- 
налай «Далан долоон домог» 
урилдаанай III ш атада нэгэ- 
дэхи Ьуури эзэлээ Ьэм. «Хон- 
гоодор» гэЬэн домог-туухэ 
залуудаа ухаандаа бухеер 
хадуун абаЬан байжа бэшээб. 
Ехэ олон грамота, дипломоор 
ш агнагдаа Ьэм. Залуу ябаха- 
даа  хунгэн атлетикээр, во- 
лейболоор Захааминайнгаа 
нэрэ турые хамгаалж а, олон 
жэл соо ябагдаа Ьэн. 2004 
ондо аж алай ветеран болооб, 
- гэжэ Х андаж ап Базарович 
Ц ыренов хеерэбэ.

Хандажап Цыренов ёоеын 
холо Ёнгорбой нютагай бэлиг- 
тэй хубуудэй нэгэн болоно. 
О ерее бухы хонгоодорнуудай

уг гарбал мэдэдэг хадаа «Хон- 
гоодор» домог-туухэ зохёоЬон 
байна. 2018 оной декабрь 
Ьарада «Байгал» сэтгуулэй 
6-дахи дугаарта хэблэгдээ.

Гансал Ёнгорбой нютагай 
зоной туухые бэшэ, баЬал бухы 
хонгоодорнуудай туухые яЬала 
уряанЬаа удхалан бэшэдэг. Тэ- 
рэнэй зохёолнуудынь «Б ай
гал» ж урналда, «Буряад унэн» 
ба «Аж алай туг» сонинуудта 
хэблэгдэнэ.

АЖАЛАЙ т у г
Урда сагЬаа хойшо 
Уран дархаа ханхинуулЬан,
Уула ундэрэй оройдо 
Уран-Душэ магтаалтай.

Уран-Душын гэшууд 
Ульгам буряад хэлээрээ 
Улад зоноо баярлуулжа,
Урма зоригынь бадаруулналши. 
Уншагты, уншагты,
Уран-Душын Ьониниие.
Уулын бургэдэй бэлигые шагнахат 
Уран хонгёо дуугынь Ьонирхохот.
Альган дээрээ ургэжэ,
«Ажалай туг» газетэеэ 
Алтай узэгеер Ьиилэжэ,
Ажалттта зоноо магтаябди.
Дабаан олон жэлнуудшни

Далай шэнги баян намтартай.
Даруу Ьонор ажалшадай хусеер 
Дархан солоёо ургэжэ ябанал.
Сэсэн Сэнгэ даргатай
Сэбэр буряад угеерее
Сэдьхэл зурхымнай баярлуулЬан
Сагаан хадаг шэнги -  «Ажалай туг».
Уран-Душын шулэгшэд
Уран гоо угэнуудээр
Удхалан гоёожо,
Улад зоноо хужарлуулЬан -  «Ажалай туг».

ХАЙРАТАЙ ГАНСА АМАРАГНИ
Дуулим Ьуниин Ьэрюундэ 
Д урев ниилуулэн хатаргажа,
Дутэ харлан байЬан хадаар 
Дуревгэй ханхинаха абяан сууряатана.

( Ургэлжэлэлынь 8-дахи нюурта).
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( Ургэлжэлэл).
Хулэйм дурев дунгэлсэхэ 
Хайратай ганса нухэрни,
Хонгёо йайхан найанайм хугжэм 
Хухюу найдалтай амарагни.
Холын нютагаар ябахадаа 
Хурин зурхэнэйнгее гажархада,
Гэрэйм тулга болойон 
Ганса эжэл нухэрни йанагдана.
Сайа, уйанай хайлахада 
Сэдьхэл зурхэншни уярнал.
Он жэлнуудэй ошохо тума 
Одоо жэгтэй уян болонош.
Уян бэеэ гамнангуй
Y pn ухибуудые турее бэлэйш,
У гаа ургэлжэлуулэн тарааха 
Улад зонойм нангин уялга.
Найанай ошохо тума
Налгай хвврхэн аша, гушанараа харахадаа, 
Зулгэ ногооной хухэрэн байхада,
Зурхэ сэдьхэлшни уяран байнал.
Хухэ тэнгэриин ододой 
Хухилдэн бэедээ эмнилсэхэдэ,
Халуухан бэеын жэгнэйэн 
Хайратай ганса амарагни.
Пара, наранай туяа -  йаруулхан,
Парьдаг уулын сайан -  мунхэ,
Пэбшээ йалхинай эшхэрээн -  хугжэм,
Пурэг шубуунай зэлэ татаан -  дуун.

ХАБАР
Х абарай урин сагай ерэхэдэ,
Хужэ ногооноор сэсэглэн йалбарнал. 
Х ангалтама тунгалаг агаарта 
Хонгёо дуугаа хангюурданал шубуухайнууд. 
Уула хадын убэрввр 
Ургы сэсэгууд йалбаржа,
Улад зоной шарай
Урма баяртайгаар харагданал.
Урдажа харьялйан голойм уйан 
Уянгата хонгёо дуугаа сууряатуулйаар, 
Уужам субад голоороо 
Угалза хубее татайаар урданал.
Уянгата хугжэмэй сууряанда 
Уяран байнал зурхэмни,
Ушарйан гансаяа йанахадаа,
Урма баярни дэлгэрэн байнал.
Х абар, хабар гээшэмнай гоёл даа,
Хухы шубуунай донгодоходо йайхан даа.
Хухэ ногоон тэрлигээ
Хэдэрэн умдэйэн дайдам йайхан даа.

ГАХАЙ Ж ЭЛ
Парын мэшэнтэеэ дабхар тохёоходо 
Пайн жэл болохые харуулна.
Г ахай жэл ехэ баян,
Г азар дэлхэй дээрэ,
Дурбэн тэгшэ
Д урев ургуулмэ ногоон ургаха.
Туби дэлхэй дээрэ
Тубшэн даруу байдал тогтохо.
Тала дайда ногоорхо,
Таряа талхан далай шэнги долгилхо,
Г ахай жэлдэ амгалан тайбан 
Гарза гай угы йуугты,
Адуу, малтнай тобир тарган,
А мбаараар дуурэн алтан таряатай

жаргаарайгты.
ТААБАЙН ЗАХЯА

Алтан дэлхэй дээрэ 
Аш анараа хаража ябаха 
Аш ата ехэ буянтай,
Арюун буурал таабайлта.
Сэлмэг йайхан ухибууднай 
Сэсэг шэнги йалбарнал 
Сарюун ургэн нютагтаа 
Сагаан буурал таабайлта.
Таабайн нэрые ургэжэ ябаха 
Турэл хвврхэн аша, гушанарнай 
Тушэжэ йууйан тоонтымнай 
Тахижа, хундэлжэ ябаарайт.
Уг гарбалаа ургэлжэлуулжэ,
Уула хангайгаа арюудхажа,
Улад зондоо хундэтэй
Урма баяртай жаргажа йуугаарайгты.
Алтан шэнги ухибууд, ашанарнай 
Аялга дуугаа ханхинуулжа ябаарайгты. 
Аарса, бозоёо дэбэргэжэ,
Арзаяа гаргажа, айлшадаа хундэлжэ ябаарайгты. 

^ ^ ^

Ундэр турэлтэ зонойнгоо туухые 
Ухибуун ябахадаа шагнайанаа бэшэбэб. 
Ургэлжэлуулэн бэшэхэ хунууд байха.
Н арата хун шубуунйаа гарбалтай,
Нангин турэлтэй хонгоодорой 
Ю йэн туг йулдэтэй,
Ю йэн сагаан йэеы 
Ю рын гэртэй
Ю йэн сагаан хурдые эрьюулйэнтэй адли. 
Ю умын гамтайгаар гамнажа ерэйэн 
Ю йэн галабай йулдые шэнжэжэ шадаха, 
Хонгоодор зонойм хонгор баян,
Хун сагаан йэеы гэрэй 
Домог туухэ оршобой.
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б у р я а д  унэнпее

Хэбэрэг эрэшуул
Олохон эхэнэрнуудэй йанамжаар, эрэ хун гээшэ хугшэртэрее ухибуун мэтэ байхайаа гад- 

на хайрлаха сэдьхэлгуй юм. Саанайаа тиимэ табилантай. Хуугэдыешье хараад узэхэдэ, басагад 
ехэнхидээ томоотой, журамтай, ухаатай, энхэргэн байдаг. Харин хубуудэй диилэнхи хубинь юумэ 
удьхэлхэ, нэрэ Ьурагуй тоншохо, тулхабаагуйгеер аашалхайаа эхилээд, хэниие сохихомниб гэжэ 
ходо ha пажа ябадаг пиши. Тад ондоонууд. Мун басагад ай бухэ голтой, хубуудэй хэбэрэг хадань, 
эхэнэрнууд буЬэтэйшуулэй hyp Ьулдэ ургэхэ ёЬогой гэдэг хаш. Хоёр жэшээ хараябди.

Табан хуугэдтэй дунда на- 
йапай гэр булэ. Эхэнэрынь 
бэри боложо, хадамуудайнгаа 
богойо алхажа opohoop лэ, 
барлаг болошойон. Хадамуу- 
дынь хубуугээ эрэ шэнгеэр 
хумуужуулээгуй аад, залуу бэ- 
риеэ буряад ёйоор йайсахан 
лэ йургаа. Тиин мунее тэ- 
рэнь нухэртее хазагай угэ 
хэлэдэггуй, эдеэнэйнгээ дээжээр 
хундэлдэг, эхэ эсэгыень турэйэн 
басаганйаань йайханаар ха- 
радаг. Залхуу убгэнйее мунгэ 
нэхэнгуй, еврее тохиитороо хэ- 
дэн ажалда ябадаг. Гэртээ ерэ- 
хэдээшье, нэгэ амар йуудаггуй. 
Гуйдэл дундаа хамагаа хэжэр- 
хидэг.

Харин убгэниинь амаараа 
гаратараа эдеэлээд, дура зор- 
гон соогоо унтаад, йамгаяа, 
ухибуудээ йуумгашаа зараад, 
одоол хунэй хороо бусалхаар 
голиижо хэбтэдэг. Yniee тии- 
хэдэ гэмэргэн байхайаа гадна 
еврее муртэй юм шэнги юумэ 
ходо голосогоохо. Оролдожо 
шанайан эдеэенынье эдихын 
ехээр эдижэрхёод, садаха тээ- 
шээ дабйаниинь бага гу, али 
амтагуй гэжэрхихэ. Ехэ йонин 
хун даа. Хайрлаха сэдьхэл гэжэ 
угы, мун хэнэй угэйэн йэшхэл 
байхаб даа. Энэ барйанаймни 
хузуун дээрэ табан хуугэдни, 
эжы абамни, мун еерееш ье хоёр 
хулее йанжуулаад йуушанхайб 
гэжэ охорхон ухаандаа ойл- 
гоногуй. М агад, еерынгее 
амарые хаража, ойлгоошогуй

бол оно. Угышье йаа, эрэ хун 
гээшэ эхэнэрые дарлаха ёйотой 
гэжэ турэлхидынь хумуужуулээ.

Иимэ ушарта эрэ хунэй йур 
йулдэ ургэйэнэй хэрэг бии юм 
гу? Хяа хэрэлдээд, ана-мана бо- 
лолсоод байгаа йаань, сэгнэхэл 
йэн даа гэжэ йанагдана. Хунэй 
абяагуй байха бури зарим зон 
улуу гарашадаг, энэмни нам- 
дал адли хун гэжэ ойлгохоёо- 
шье болишодог ха юм. Харин 
вертев амаралта угэжэ, эхэ 
эсэгэтэйнь хэдэн удэреер хаяад 
ябашоо йаань, хэниинь эдеэгээ 
шанаха хаб? Памган бэшэб гэ
дэг хубууниинь гу, али иимээр 
хумуужуулйэн эхэнь гу?

Хоёр хуугэдтэй залуу айлай- 
хи. Энэ гэр булэдэ убгэн йамган 
хоёр йууряараа йэлгэлдэшэнхэй 
гэжэ йанахаар. Эхэнэрынь 
гэр булэеэ хангадаг, буйэтэй 
нухэртее унэтэй бэлэгуудые хэ- 
дэг. Эрэнь нухэдэйнгее хажууда 
йурхэй болохо гэжэ, ульгэршэн 
шэнгеэр гоёор хеереед лэ, 
гэр бараандаа йамганайнгаа 
ама харашоод йууха. Эрын 
нэрэ зуухэйээ бэшэ саашаа 
юушьегуй.

Убгэниинь унэтэй гоё маши- 
нын хойнойоо унаагуй ябадаг. 
Хирэ-хирэ болоод лэ, унаагаа 
йэлгэжэ байгша. «Яатараа энээ- 
нээ эрхэлуулнэш?» -  гэжэ нэгэ- 
тэ асуухадамни, йанаа алдаад: 
«Дуратайень угеегуй йааш, жаа 
ухибуун шэнгеэр бархирхал», -  
гэжэ харюусаа.

Багахан хубууд дэлгуур соо

эжы абадаа эрхэлэн, заримдаа 
бархирхаараа айлгажа, наадан- 
хай машина эригшэ губ даа. 
Тон тэрээн шэнгеэр нухэрынь 
аашалдаг хаш. «Машина аба- 
жа угэ! Абаагуй йааш, эндэйээ 
холо болохогуйб!» -  гээд, дура- 
тай унаагайнгаа хажууда заа
хай хубуунйээ еерэгуйгеер дэб- 
хэржэ байдаг юм.

Бархирхайаа наагуур гоё 
унаа абхуулжа, хунэй нюдэн- 
дэ урагшатай, баян, ёйотой эрэ 
шэнги хундэтэй ябана гээшэ. 
Зарим буйэтэйшуулэй йур йулдэ 
иигээдшье ургэгдэдэг байна.

Дарима ЦЫБИКДОРЖИЕВА
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БУРЯАД БАСАГАДАЙ БААТАРШАЛГА
Монголов Дорнод аймагай Баяндун сомоной 14-18 найатай басагадай Халхын Го

лой байлдаанда оролсоЬон тухайнь бахархама туухэ бии. Эхэ оронойнгоо тулее зурхэ 
сэдьхэлээ зорюулЬан тэдэ басагад coohoo мунее нэгэниинь лэ мэндэ байна. 95 найатай 
Сэрэнэй Шэмэд-Сэрэн эгэшэ Улаан-Баатар хотодо ажайуудаг. Дайнда ошоходоо, 
15-тайхан лэ баййан юм. Тэрэ 2014 ондо Халхын Голой байлдаанай 75 жэлэй ойдо даша- 
рамдуулан, Монгол Уласай Юрэнхылэгшын зарлигаар Худэлмэриин габьяагай Улаан 
Тугай орденоор шагнагдайан байна. Баяндунай 16 басагадай туухэ олон тумэнэй дунда дурдаг- 
дажал байха аад, юундэ мэдэгдээгуй шахуу унгэршее гээшэб гэхэйээ эхилээд, Шэмэд-Сэрэн 
эгэшэйээ асуужа йонирхохо зуйлнууд олон.

Халхын Голой 
байлдаанда Илалтын 
туйлагдайаар 80 жэлэй 
туухэтэ ой энэ жэл тэм- 
дэглэгдэнэ. Харин Дор
нод аймагай Баяндун 
сомоной 14-18 найатай 
16 басагад энэ дайн
да оролсойон тухайнь 
хунууд йайн мэдэдэггуй. 
Ушарынь тайлбарилаад 
угыт.

Тиимэ ехэ габьяа 
гаргаа гэжэ тоолодог- 
гуй байгаа бшуу. Теэд 
бидэ еейэдеешье дай- 
най газарйаа бутэн булеэн 
ерэйэндээл урматай байхайаа 
бэшэ, юу хэйэнээ хусэд 
ойлгодоггуй байгаалди даа. 
Дорнод аймагай сониной сур- 
балжалагша Цэнднасаа гэжэ 
хун эгээл туруун бидэн тухай 
бэшэжэ, арад зондо мэдуулээ 
йэн.

-  Дайнда ошойон туухэеэ 
эхинйээнь дурсыт даа.

- Японцууд 1939 оной май 
Парада дай зарлангуйгоор, 
шууд манай уласта добтолон 
o p o h o H  гээд мэдээжэ. Тэрэ уедэ 
Дорнод аймагай Баяндун со
моной Ьургуулида Ьуража бай- 
гааб. Бухы эрэшуулнай дайнда 
ябашахадань, 14-18 найатай 45 
басагад лэ Ьургуулида Ьуража 
байгаабди. Тэдээн c o o h o o  16- 
иинь дайнда оролсохомнай 
гээд ошоо Ьэмди. Иимэ уусхэл 
би гаргаЬан хум. Хубисхал-

та намай залуушуулай эблэ- 
лэй тулоолэгшэ Н. Аюуша 
гэжэ хун хэшээлдэмнай ерэжэ, 
Япон самурайнуудай манай 
гурэндэ халдан ороЬоп тухайнь 
хоорэхэдоо, Баянтумэн сомо- 
ниие (муноонэй Чойбалсан) 
Ьаяхана бомбо хаяжа тэЬэлЬэн 
тухайнь дуулгаа Ьэн. Энэ мэтын 
гашуудалтай мэдээсэл дуула- 
хадаа: «Аюуша дарга, би дайн
да ошожо, арга шадалаараа 
туЬа хургэхэ хусэлтэй байнаб! 
Намтай ябалсаха хун бии ту?» 
-  гэжэ зоригтойгоор хэлэхэдэм- 
ни, нухэд басагадни нэгэ хэды 
шэмээгуй байЬанаа, гурбаниинь 
намайе дэмжэжэ: «Бидэ баЬа 
ошохобди», -  гээд, hyypuhaa 
бодобо. Дурбуулээ болоод, 
бэшэнээ баадхаЬанайнгаа эсэ- 
стэ хорин хоёр хун дайнда 
ошохоор болоо Ьэмди. Харин 
Аюуша дарга Эхэ ороноо хам-

гаалан бодохо хусэлтэй 
байЬандамнай баяр 
хургоод: «Аймагай на
май хороопЬоо, сэрэ- 
гэй хэлтэсЬээ зубшоол 
hypaxa хэрэгтэй», -  гэбэ. 
Тиигэжэ гурбан хоногой 
унгэрхэдэ, намайе дуу- 
даад, 16 басагадые эль- 
гээхээр болоЬоп тухай- 
гаа мэдуулээ Ьэн.

-  22 хун байЬанаа юун
дэ 16 болошоо гээшэбта?

-  Хамалганда ороЬон 
хунуудэй хуугэдые ябуу- 
лаагуй гэжэ Ьуулдэнь мэ-

дээ Ьэмби. Тиихэ уедэ хамалган
да абтаЬан хунуудэй ухибуудэй 
Ьургуулида Ьурахапыпье хэсуу 
байгаа бшуу. Гадна дарганарай 
басагадые табяагуй байгаа Ьэн. 
Харин зубшоолтэй болоЬоп 16 
басагад ухэр тэргээр долоон 
хоног соо ябажа, аймагайнгаа 
туб хуроод, тэндэЬээ машинаар 
Баянтумэн хурэтэр хургуулээ 
Ьэмди.

-  Энэ дайнда Илалтын туй- 
лагдаЬанда Танай габьяагай 
биинь арсашагуй. Теэд тиимэ 
залуухан басагад байлдаанай 
газарта ямар уургэ гуйсэдхее 
гээшэбта?

- Баянтумэнэй сэрэгэй эм- 
нэлгын газарта ажаллаабди. 
Тогоо барихаЬаа эхилээд, ун- 
тариин хэрэгсэлнуудые угааха, 
элюурдэхэ гээд лэ, заримамнай 
убшэнтэниие ажаллаха, бага- 
сагын арга хэхэ уургэтэй бай-
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гаабди. Ж. Цэмпэлмаа бидэ 
хоёр эмшэнэй туЬалаппа болоо 
йэмди. Тэрэмни сомон даргын 
басаган байЬап юм. Дайнай 
йуулээр бэшэ басагадни булта 
гэртээ бусахадань, би тэрэ эм- 
нэлгынгээ газарта ажаллахаар 
улоо йэмби.

-  Дайнда ябахада, хэсуул 
байгаа юм аабза.

- Тон байлдаанай газарта 
ороогуйшье haa, ехэл аймшаг- 
тай байдаг Inn. Японцууд Баян- 
сагаан, Халхын Г ол, Алаг мори- 
тын хуургэ хурэтэр ерээд байгаа. 
М анай аймаг дээгуур 12 агаарай 
онгосо ниидэжэ, бомбо хаяжа, 
пулемёдоор буудажа, олон сэ- 
рэгшэдые хюдаа Inn. Хундоор 
inapxaiahan, хуу шуйандаа 
зууралдашайан хунуудые асар- 
жал байха. Тэдэнь шархынгаа 
халуунйаа дэмыржэ бодоод 
гуйхэ, харайха, бидэниие 
сохихойоо наагуур болохо. 
Теэд убшэнйоо боложо, ухаа- 
гаа алдаад баййан хунуудые 
хайрлахайаа бэшэ, яахабши? 
Ш арха йорьбонуудынь эдеэр- 
лэхэ. Тэрэнииень угааха, сэбэр- 
лэхэ ажалтай 5-6 хун байгаабди. 
Татьяна Петровна гэжэ ород 
эмшэнэй заабаряар лэ ажалла- 
даг байгаалди даа.

-  Тэрэ уедэ сэрэгэй эмнэлгын 
газар ямаршуу байдалтай бай- 
гааб? Олон хун эмшэлуулхэеэ 
ородог Ьэн гу?

-  Томо байшанда убшэнтэ- 
ниие хэбтуулжэ аргалдаг бай
гаабди. Харин inapxaiahan 
сэрэгшэдэй олоор ерэжэ эхил- 
хэдэнь, ушоо 10 1тэеы гэр 
барш даЬап юм. М анай эмнэл
гын газарта гансал монгол сэ- 
рэгшэд ородог байгаа, ородууд 
Хэнтэй аймагта 55-дахи госпи- 
тальдо эмшэлуулэгшэ 1гэн.

-  Шархатаад баййан сэрэг- 
шэд сэдьхэлээрээ унадаг лэ Ьааб 
даа.

«Гэртээ харихамни! Сэ-

рэНгээ болихомни!» -  гэжэ нэ- 
гэшье хун хэлэдэггуй 1гэн. Бу- 
шуухан эдэгээд лэ, байлдаанай 
газар руу бусажа, дайсаниие 
дараха гэжэ бухыл сэрэгшэднай 
эрид шиидэнги байгаа. Мун 16 
басагадаймнишье дунда дайн
да ерэ1гэнээ халаглаЬаи хун угы 
1гэн. Даажа абайан уургэеэ унэн 
сэхээр дуургээд лэ байгаалди 
даа. Убшэнтэндэ эмыень уул- 
гаха, тарилга хэхэ, аманайнь 
хатахада, yha угэхэ, марляар 
амыень норгохо гээд лэ, эдеэл- 
хэшье сулоогуй гуйлдэдэг бай
гаабди. Понинойхиие хэлэхэдэ, 
Дорнод аймагйаа гансал манай 
сомоной басагад лэ фронтдо 
эльгээгдэ11эн байдаг. Тон ба- 
гамнай 14-тэй 1гэн.

-  Дайнда ошоходотнай, аба 
эжытнай юун гээ Ьэн бэ?

-  Эжымни минии 6-тай бай- 
хада, найа бараЬаи юм. Аба 
эгэшэ хоёрни худое малаа ха- 
раад лэ байдаг байгаа. Тэдээн- 
дээ хэлэншьегуйгоор сомоной 
T y 6 h o 0  шууд лэ ябашоо Ьэмби. 
Бэшэ басагаднишье гэртэхин- 
дээ хэлэнгуй, уулзаншьегуй 
ошойон байха.

-  Унэхоор Эхэ орондо, зориг- 
той басагад байгаалта даа. Теэд 
хэды Ьара дайнда ябаабта?

-  Халхын Голой дайн 1939 
оной майи 11-дэ эхилЬэи юм. 
Бидэ Баянтумэндэ июль ha рад а 
ерээбди. Харин августын хуу- 
шаар Илалта туйлагдаа. Теэд 
октябрь болотор шархатаЬан 
сэрэгшэдые эмшэлжэ байгааб
ди. Пуулээрнь нугоо басагадни 
булта нютагаа бусаа 1пи, би 
эмнэлгынгээ газарта ажаллаха 
гэжэ улоо йэмби.

-  Таанадай габьяае сэгнэжэ, 
шагнал угэЬэн гу?

Тэрэ уедэ хэхэ ёйотой 
юумэел хээбди гэжэ бодохоЫю 
бэшэ, шагнал хулеэжэ бай- 
гаагуйбди. Пуулдэнь заха зээ- 
лиин харилсаанда шэлжэн

оройоной удаа би хотын за- 
хиргаанда ошожо, дайнда 
хабаадайан тухайгаа мэдуулээ 
1гэмби. Тиихэдэмни: «Баталан 
хамгаалха яаманда хандагты»,

гэжэ хэлэйэи юм. Тэндэнь 
ошоод, мэдуулгэ бариЬанаймни 
дунгоор 5-6 хумнай гэртэй 
болоо 1гэн. Бусадынь абаха 
юумэеэ абажа урдингуй, бур- 
хандаа харяа  1гэн даа. Энэ 
хэрэг ябуулхадамни, аймагай 
сониндо Цэнднасаа гэжэ хунэй 
толил1юн мэдээн ехэ T y h a  болоо 
1гэн, o p o h o H  га за р та а  тэ р э 
нииень харуулдаг байгааб.

-  Баяндун сомондо буряа- 
дууд байдаг. Тантай ябаЬан ба
сагад булта буряадууд байгаа 
гу?

-  Би буряад хумби. Мун тэдэ 
16 басагаднишье буряадууд 
байДан. М анай ню тагта оро
дууд олон 1гэн. Т эдэнэй хуугэдтэй 
иаадайаар, басагад ород хэлэтэй 
болойои байгаабди. Тиимэйээ 
дайнай уеэр ородуудтай харилса- 
хадаа, хэлэеэ ойлголсоод лэ байг- 
ша бэлэйбди.

-  Та хэды хуугэдтэйбта? Аша 
зээнэртнай олон ааб даа.

-  Би гурбан басагатайб. 
Ехэмни муноо 73-тай. Байал 
намдаа адли хугшэн болоод 
байна даа. Нэгэ хубуутэй 1гэмди. 
Тэрэмнай худое ажахын дээдэ 
Ьургуулиин оюутан болоод яба- 
тараа, Haha бараа 1гэн.

-  Халхын Голой байлдаа
най 80 жэлэй ойгоор гээд, СОНИН, 
телевидениЬээ олон сурбалжа- 
лагшад ерэнэ ёЬотой.

Паяхана Японой телевиде- 
иийээ дурбэн хун ерээд ошоо. 
Бухэли удэртоо газаагуур ябажа 
буулгуулааб, асуудалнуудтань 
харюусааб. Баримтата кино 
бутээнэбди гэжэ хэлээ 1пи.

Даши-Доржо БОЛОТОВ
хэблэлдэ бэлдэбэ
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ДАЙСАНАЙ УРДА 
БО Х И И ГО О ГУ Й

Японой тулоолэгшэдгэй 
уулзалгьш уеДэ Байгша ондо 
зуу найанайнгаа ойн баярые 
тушэглэйэн Хурган Анхаевнч 
Бадмаевай ажаябуулга тухай 
хеерэхэ хусэлтэйб.

Буряад Уласай архивйаа 
абтайан еерынь тусхай намтар 
соо иигэжэ бэшэгдэнэ: «Бадма
ев Хурган Анхаевнч 1919 ондо 
Буряад-Монголой Автономию 
Республикын Баргажан аймагай 
Барханай зублэлэй Саран-Хуур 
нюгагта турэйэн. Удаань 1936- 
1939 онуудга Эрхуу хотын худое 
ажахьш техннкумдэ йурайан. 1939 
onhoo 1940 он болотор Эрхуугэй 
юридическэ йургуулн дуургээд, 
Эрхуу хотьш Сталински хороо- 
гой прокуратурын мурдэгшоор 
худэлоо. 1940-оод онуудга Ал ас 
Дурньш фронтдо алба хээ. 1941- 
1943 онуудга -  сэрэгэй оршуу- 
лагшадай курсант, 1943-1946 
онуудга -  Политтайагай оршуу- 
лапна, 1946-1947 онуудга -  Убэр 
Байгалай сэрэгэй тойрогой По- 
литуправлениин 7-дохи тайагай 
оршуулагша. 1947-1950 онуудга 
-  Алас Дурнын сэрэгэй тойрогой 
ахалагша инструктор, япон хэлээр 
хэблэгдэдэг «Нихон Снмбун Пу» 
соннной уран йайханай талаар 
инструктор».

Баргажан нюгагай баян нам- 
тартай Хурган Анхаевичта иимэ 
шулэг зорюулаа йэм:

Дайсанай урда бохнингуй, 
Элннсэгэй зургоор ябаалта. 
Далан долоон хутэлые 
Эсхээд сэхэ гараалта

Тушаагдайан япон сэрэгшэдые 
Хунэй уринэр гэжэ бодоолта. 
Туйлай хушэр сагшье йаань, 
Хундэлжэ нэрэеэ шадаалта. 
Шубтэхэй шонынгоо угэйые 
Шутэлэй ундэртэ тахяалта. 
Хэгын алдарта Барханайнгаа 
Хэнгэрэгэй дуунуудые йанаалта. 
Олон ехэ шагналнуудай 
Тол он соо ербэдээгуйт.
Омог зоригго харгынуудай 
БэЛШЭр ДЭЭрЭ ЭСЭЭ1 уйк 
Ye сагайнгаа эрилтээр бодото 

сэрэгшьш, оршуулагшын уялга- 
нуудые дуургэхэнь тон ехэ харюу- 
салгатай байгаа. Эсэгьш дайнай 
дуурэхэдэ, генерал А.П. Белобо- 
родовтой Харбинда Япон гурэнэй 
бэеэ тушаайан тухай дансануудые 
буридхэлсэйэн юм. 1950 ондо Ха- 
баровскада Японой Квантунска 
армиин сэрэгшэдэй трибунал 
унгэргэлгэдэ оршуулагшын ехэ 
ажал дуургэЬэн. 1945 оной сен- 
тябриин 2-то «Миссури» линко- 
рой бортдо Япон гурэнэй бэеэ 
тушаайан тухай акт дээрэ гараа 
табилсайан.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын I ша- 
тьш болон Улаан Тугай орденуу- 
даар, «Дайшалхы шэн габьяагай 
тулоо» мунгэн медаляар шагнаг- 
данхай. Бухы дээрээ Хурган Ан- 
хаевич 17 орден болон медаль- 
нуудгай юм.

1954 ондо майор нэрэ зэргэ 
абайан аад, эрэмдэг бэетэй боло- 
жо, сэрэгэй тушаалйаа гарабашье, 
нюгагаа бусажа, хутэлбэрилхы 
худэлмэридэ дэбжуулэгдээ.

1959 ондо Гааргьш сомоной 
Кировэй нэрэмжэгэ колхозой 
туруулэгшээр, Барханай сомо
ной Лешшэй нэрэмжэгэ колхо

зой п ар ти и  эмхиин секретаряар, 
правлешпш туруулэгшээр, Бар
гажан ба Хурамхаан аймагуу- 
дай арадай хнналтьш хорооной 
туруулэгшээр, Буряадай АССР-эй 
Верховно Соведэй Президиумэй 
аппарадга эмхидхэлэй тайагай 
инсгруктораар худэлоо. Эдэ олон 
жэлнуудгэ суг худэлйэн нухэдынь 
Хурган Анхаевнч тухай олон 
йайхан угэнуудые дурсажа ябадаг.

Хурган Анхаевнч гэр булэдоо 
тон ехэ анхаралтайгаар ханда- 
даг. Найанайнгаа нухэр Цырегма 
Цьщеновнатаяа хумуужуулйэн 
хубуудьшь, бэринэрынь мун лэ 
ажалша бэрхэ, эрдэмтэй. Муноо 
тэрэ аша зээнэрэйнгээ, гушана- 
райнгаа дунда энеэдэгэй, зугаатай 
йууна.

Зуун найанайнь ойн баяраар 
гурэн турьш хутэлбэрнтэгшэд 
онсо ехэ хундэгэйгоор амаршал- 
жа, саашадаашье ухаан сэдьхэлээ- 
рээ сэлмэг, бэе тугэлдэр, булэдоо 
эбтэй эетэй, турэл гаралнуудайн- 
гаа, нухэдэйнгоо дунда амгалан 
тэнюун ажайуухыень хусэнэ.
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