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TYPYY ЬУУРИ ЭЗЭЛБЭ

Октябриин 12 Сагаан-Морин нютагта аймагай багшанарай спар
такиада унгэрбэ.

16 булгэм хабаадаба, хоёр гурбан hypi yy.ni сугларжа нэгэ булгэм 
болобо. Санага, нэгэдэхи hypi yy.ni, техникум ами аминдаа булгэм 
боложо мурысее.

Мурысоонэй эхиндэ Буряад Уласай Арадай Хуралай Ьунгамал 
Г.Ю. Доржиев, аймагай гулваа С.В. Гонжитов, Сагаан-Мориной 
hypi yy.nnni захирал С.С. Ринчинова амаршалба, аймагай эрдэм бол- 
босоролой хутэлбэрилэгшэ И.В. Бандеева амаршалгын угэнуудые 
хэлэбэ:

-  Хундэтэ тамиршад! Эрдэм hypa.ica.iaii ажалшадай заншалта 
болодог мурысоондэ хабаадагшадые унэн зурхэпЬоо амаршалнаб. 
Булгэм бухэндэ илажа гарахыетнай хусэнэб, -  гэбэ.

Депутат Геннадий Доржиев 10 мянган тухэриг шангай мунгэ нэ- 
мэжэ hypi yy.nnni захирал Сарюна Ринчиновада барюулба.

Тиигээд урда жэл ii.iahaii булгэмэй капитан Е.Б. Идамов туг дээ- 
шэнь ургэжэ, буряад бугэдэ найрамдаха уласай дуулал шагнажа 
мурысо© нээбэ. Волейбол наадан эхилбэ, эстафета, теннис, канат та- 
талга, 60 ба 100 метр гуйлгэ. Бухы ЬургуулинуудЬаа багшанар хабаа
даба.

Энэ мурысоонуудтэ ii.iahaii булгэмууд: нэгэдэхи hyvpii Нурта, 
Дутулур, Хужирай hypiyy.nnni булгэм эзэлбэ. Хоёрдохи йуурида 
Холтосон, дурбэдэхи hypi yy.nnni булгэм оробо, гурбадахи йуурида 
РУО, ЦДО, удэшын юрэнхы hypa.ica.iaii hypi yy.ni оробо. Yглоонэй 10 
carhaa удэшын 11 саг болотор мурысоон болобо.

Н Ю Т А ГА Й  П О Н И Н

ЭРХИМ ТАМИРШАД

Октябриин 18 пен- 
сионернуудэй спартаки
ада унгэрбэ.

Эндэ 6 булгэм хабаа
даба. Энэ Утата, Шара- 
Азарга, Дутулур, Сана
га, Закаменск, Цакир ба 
Ехэ-Цакирай булгэмэй 
найатайшуул мурысэбэ. 
Волейбол, шатар, дартс, 
теннис ба хунгэн атлети- 
кэ болобо.

Мурысоонэй эхиндэ 
«Эхын буян» ансамбль 
ерэжэ дуулаба, 10-дахи 
сэсэрлигйээ хуугэд ерэ
жэ тамиршадтай бэеэ 
йорибо, шулэг хэлэ
бэ, эмхи зургаануудай 
тулоолэгшэд амаршал
ба. Иигэжэ мурысоон 
эхилбэ. Туруун волей
бол наадан болобо. 
Дутулур Санага хоёр 
волейбол наадаба. Энэ 
шанга мурысоондэ Ду- 
тулурай булгэм илажа 
гараба. Иигэжэ удэрэй 
туршада мурысэжэ. 
Туруушын йуурида 
Цакир, Ехэ-Цакирай 
булгэм илажа гара
ба, хоёрдохи йуурида 
Закаменск, гурбада
хи йуурида Санага, 
дурбэдэхи йуурида Ду
тулур, табадахи Ьуурида 
Шара-Азарга, зургаада- 
хи Ьуурида Утата оро
бо.

Д . Д О Н О Е В А , 
манай корр.
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мурысеен

Мориной йайниие унажа мэдэдэг
Байгша оной октябриин 12 Моййото газарта 

аймагай мори урилдаанай мурысоон унгэрбэ.
Хорёод буряад уултэрэй морид урилдаан- 

да хабаадаба. Энэ мурысеен гурбадахи жэл 
унгэргэгдэжэ байна. Буряад Уласай Арадай 
Хуралай депутат Г.Ю. Доржиев, аймагай гул- 
ваа С.В. Гонжитов, аймагай мори урилдаанай 
ударидагша А.Ш. Норбоев ба туйалагшань 
залуушуулай rahаг даагша А.И. Батуев амар- 
шалгын угэнуудые хэлэжэ найр эхилбэ. Мори 
урилдаан Захаамин аймагта h ал б а ржа, шэнэ 
уултэрэй урилдаанай моридые бии болгохын 
туда унгэргэгдэжэ байна гэжэ тодорхойлогдо- 
бо. Алексей Шойжилжапович амаршалба:

-  Нютагай хубуудые харахадаа ехэ хухижэ 
байнаб, иигэжэ булта эбтэй хабаадажа, энэ ажа- 
лаа дэмжэжэ байхадаа harm. Шэнэ азарта асар- 
жа, морёо олон болгогты. Урилдаанай моридые 
йургажа, мурысоонуудтэ хабаадажа байхада ехэ 
бэрхэнуудтэ.

Сергей Валерьевич, Геннадий Юрьевич туйа 
хэжэ урилдаа унгэргэжэ байна. Мунео 100 мян- 
ган тухэриг Геннадий Юрьевич шанда угоо. 
Хэйэн хэрэгтнай уригшатай, йайн йайхан бай- 
хыетнай хусэнэб, -  гэбэ.

Туруун гурбан найатай морид 8000 метртэ 
урилдаба. Пайхан морид хатаралдажа хунуудэй 
сэдьхэл буляагаа. Мориной йайниие унажа мэ
дэдэг гэжэ хэлсэдэг. Тиимэйээ эсэхэ сусахые 
мэдэхэгуй хусэтэй, ябадалтай, тусгаар йайхан 
морид ябана. Эндэ туруушын йуури Цыренов 
Валера Хамни нютагйаа мориной эзэниинь 
Цыренов Валера «Куб» гэжэ нэрэтэй морёор 
туруулбэ. Хоёрдохи йуури Миронов Вадим Ён- 
горбой нютагйаа мориной эзэниинь Миронов 
Тимур «Малыш» гэжэ нэрэтэй морёор эзэлбэ, 
гурбадахи йуурида Дашеев Цыренжап Хурта- 
га нютагйаа мориной эзэниинь Цыбиков Цы- 
дып «Шуурган» гэжэ нэрэтэй морёор гараба, 
дурбэдэхи йуурида Бадмаев Чингис Дутулур 
нютагйаа «Хэер» гэжэ морёор гараба. Хоёрдо
хи урилдаан гурбатай буряад уултэрэй найман 
морид 10000 метр урилдаба. Эндэ туруушын 
йуури Доржиев Нима Улэнтэ нютагйаа «Ха- 
люун» гэжэ нэрэтэй морёор эзэлбэ, хоёрдо
хи йуурида Дампилов Цырен-Нима Улэнтэ 
нютагйаа эзэниинь Самбуев Саян «Хара»

Цыренов Валерий

Доржиев Нима
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гэжэ нэрэтэй морёор оробо, гурбадахи йуурида 
Миронов Вадим мориной эзэниинь Жигжитов 
Баир Ёнгорбой ino i ai haa «Хадын Бургэд» гэжэ 
морёор оробо. Гурбадахи урилдаан 6000 мет- 
ртэ найман холимог уултэрэй морид урилдаба. 
Эндэ туруушын Ьуури Цыпилов Николай Ехэ- 
Цакир inoiai haa «Чёрный» гэжэ нэрэтэй мо
рёор эзэлбэ, хоёрдохи йуури Цыбепов Цырен 
Хуртага нютагйаа, гурбадахи йуурида Дым- 
пилов Цырен-Нима эзэниинь Базаров Алдар 
Хуртага нютагйаа «Якут» гэжэ нэрэтэй морёор 
эзэлбэ. Пуулшын урилдаан хатарша морид 2400 
метр, дурбэн найатай арбаад морид урилдаба. 
Хатарша йайхан хулэгууд хурдан. Туруушын 
Ьуури урилдаанда Цыдмпов Виктор Дутулур 
нютагйаа эзэлбэ, хоёрдохи Ьуури Базаров Жал- 
сан мориной эзэниинь Самбуев Саян Улэнтэ 
нютагйаа, гурбадахи Ьуури Цыбенов Цырен 
мориной эзэниинь Норбоев Алексей Шойжил- 
жапович Хуртага шотагЬаа эзэлбэ. БаЬал Цы- 
репова Арюпада Хамни нютагйаа «За волю 
к победе», Самбуев Саянда «За хорошую под
готовку лошади» Улэнтэ нютагйаа ба Миро
нов Вадимда «Самый юный участник» Ен- 
горбой нютагйаа бэлэг барюулагдаба. Мори 
урилдаанда хабаадагшад булта мунгэн шанда 
хуртэбэ. Булта хабаадагшадые ба харагшадыс 
хониной мяхаар, халуун сайгаар хундэлео ИП 
«Арзуманова» СП «Хуртагинское». Иигэжэ 
Ьонирхолтой урилдаан унгэржэ олон хунуудые 
баярлуулаа. Пайхаи моридые хаража haiiaaia
дуургэжэ айлшад ябаба.

Д. ДОНОЕВА, манай корр.

Цыпилов Николай

Цыдыпов Виктор
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«У РА Н -Д У Ш Э » Н Э ГЭ Д Э Л Э Й  50 Ж ЭЛ ЭЙ  О Й ДО
СЭНГЭ РИНЧИНОВ

1961 ондо Санага нютагта турее. Санагын дунда Иургуули 1979 
ондо дуургээд, нютагтаа почтальоноор худэлжэ байтараа (8 Пара) 
сэрэгээ албанда мордоо.

Албаяа дуургээд, Доржо Банэаровой нэрэмжэтэ Буряадай 
багшанарай дээдэ йургуулида йуража гараа. Мэлын, Санагын 
йургуулинуудта багшалаа. Шабинартаяа хиэаар ороноо шэнжэ- 
лэлгын ажал эдэбхитэйгээр ябуулаа. Бурагшадынь «Абай Гэсэр» 
ульгэрэй мянган жэлэй ойн хэмжээ ябуулгануудта эдэбхитэйгээр ха- 
баадаа. Хяагта, Хэжэнгэ, Сэлэнгэ, Аха, Тунхэн аймагуудаар ябажа, 
хиэаар ороноо шэнжэлэлгын конференцинуудтэ туруу зэргэнуудтэ 
хабаадажа, Захаамин дайдаяа магтуулжа, эрдэм мэдэсэеэ харуулжа 
шадаа. Улаан-Удэдэ унгэргэгдэйэн тугэсхэлэй ехэ нааданда Захаа- 
минай эдир хиэаар ороноо шэнжэлэгшэд туруу Ьуурида гараа Ьэн.

Сэнгэ (унэмшэлговрвв Цынгэ Цыренович) Ринчинов ИургуулиИаан 
найруулгануудые бэшэдэг. 1995 onhoo аймагайнгаа редакцида ажал- 
лаа. «Ажалай туг» сониндо Ьонинуудые, зураглалнуудые rapraxahaa 
гадна, «Уран Душэ» нэгэдэлэй гэшуудээр эб хамта худэлжэ, олон 

уран душоорхинэй зохёолнуудые ном болгожо гаргуулйан байна. Арадай аман угын абдарые уудалжа, 
уреэл юроолнуудэй гурбан ном гаргуулаа. Мунов Ородой Холбоото Уласай Сэтгуулшэдэй холбооной 
гэшуун, Буряадай соёлой габьяата худэлмэрилэгшэ Сэнгэ Ринчинов «Буряад унэн» Хэблэлэй байшанай 
сурбалжалагшаар ажаллана.

БУЯНТАЙ ХУНЭЙ 
ДЭМБЭРЭЛТЭ ЗАМ 
(очерк)

Зунды баатар, Радио-Зунды, 
парторг Зунды, инженер Зунды, 
Зунды шэрээтэ, эрхим хундэтэ 
Зунды таабаймнай

Ажалда атаржайан, худэл- 
мэридэ худэржэйэн хамтын ажа
лай эдэбхитэн сагайнгаа эрхээр 
КПСС-эй гэшуун боложо, 47 
жэл соо унэн сэхээр арад зон- 
доо алба хэжэ ябайан, арад зо- 
нойнгоо аза жаргалай тулоо ами 
бэеэ зорюулйан Ринчин Дулма- 
евич Зундуев Санагын дасаниие 
йэргээн бодхоойон ундэр габьяа- 
тай юм.

Таабайнгаа нэрээр Зунды 
гэжэ алдаршайан хубуун буурал 
хангай Захааминай сэлгеэ ехэ 
Санагын Хужар нютагта 1926 
оной улаан бар жэлдэ турэйэн. 
Тэрэ уедэ хашуулаашье йаа, Са
нагын дасанай ламанар бутэн 
булеэнээрээ ажал хэрэгээ 
ябуулжа, зон зургаандайгаа 
зайал хээд, байгаа. Зээгэй боло-

ходоо хухнйэн таабай дасанда 
ошожо, ямархан хубуун турэбэб 
гэжэ узуулээд, нэрэ гуйгаа. Лама 
айладхахадаа, ехэл йубэлгэн 
йонор, эрлэм номтой болохо, 
арад зондоо туйатай хубуун 
туроо гэжэ урмашуулаа, Ринчин 
(Эрдэни) гэжэ нэрэ угоо. Тии- 
гээд иигэжэ нэмэбэ:

- Теэд лэ нюйа, няагайагуй 
юм байна.

Иимэ йайн мэдээ дуулажа, 
сэнтэй нэрэ хубуундээ эрийэндээ 
урмаш айан таабай  энээн- 
дэнь йаналаа табингуй, нюйа, 
няагайагуй сэбэр сэгсэ ухнбуун 
гэбэ гэжэ бури урмашаад бусаа 
йэн. ворын уригуй байха гэжэ 
ламбагай хэлэбэ гэжэ хухюутэй 
хугшэн аба хаанайаа ойлгохо 
йэм даа. Тиихэдэ гэгээн мэдэл- 
шэ Дужэрэй ноёной уридшалан 
мэдээсэйые эндэ дурдая:

-  Санагын дасан жаран соо 
йунэхэ. Жаран жэлэй удаа айлай 
ганса нюйа няайагагуй хубуун 
шажан дэлгэруулхэ. Хиидэй ехэ 
йахюуйадые урижа, арад зоной

хусэ шадал элсуулжэ, Санагын 
дасан йэргээхэ, бурханай шажан 
Буряад ороноор дэлгэрхэ!

Дасан дугануудай тулэг 
хугжэжэ, лама багшанарай ху- 
сэндоо орожо байхада, Сана
гын дасан йунэхэ юм гэйэн иимэ 
айдайатай, зэбуурхэмэ юумэ хэ- 
лэжэ ябайан зунтэг убгэн гуулээ 
йэн. Саг жэлэйл унгэрхэдэ, энэ 
тэрэнь тиимэл юм ха юм даа, 
«турэ гээшэ тургэн, шажан гээшэ 
мунхэ» гэжэ бага сагаар элирээ 
б эл эй.
МАРТ АГДАХАГУЙЛ ДАА

Залууйаань Ринчин Дулма- 
евич хамтын ажалда эдэбхнтэй 
йэн. Дунда эрдэмэй инженер- 
механик мэргэжэлтэйшье йаа, 
оорынгоо усэд нэтэруу хусэл 
оролдолгоор эрдэм мэдэсэеэ 
ургэдхэйэн, алитттье талаар хуу 
юумэ ойлгохо, мэдэхэ хун гэжэ 
суутай байгаа. Теэд саг жэлэй 
унгэрхэдэ, Ринчин Дулмаеви- 
чай хэйэн хэрэгуудынь мартаг- 
дахаа гу, али сагай эрхээр ба- 
лай ехээр тоогдохоёо болино
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гэжэ йанагдана. Тиимэйээ ажал 
хэрэгуудэйнь аша габьяае тобшо 
тэдыгээр тэмдэглэе.
ЗУНДЫ БААТАР

1945 ондо совет арадай 
туйлайан Агуу Илалта тэм- 
дэглэйэн баярай суглаанай удаа 
«Сталин» колхозой правле- 
ниин урдахи добуун дээрэ бухэ 
барилдаан болобо. Барилдаа- 
най шуугшэ, колхозой парторг 
Дамба Гармаевич Намсара- 
ев эдэбхи ехэтэйгээр мурысоо 
хутэлбэрилжэ, залуу шиираг 
арбан табан хубуудые барил- 
дуулба. Шанга тулалдаанууд бо- 
ложо, Ринчин Зундуев туруулбэ. 
Нанзад абгай абарга хубууе 
амаршалжа, ёйотой баатар гэжэ 
магтаад, альгандань hy дуйаажа 
сагаалуулаа бэлэй. Тиигэжэ 
хонин шагнал абажа, дайнай 
дуурэйэн хатуу жэлдэ золтой 
улад одоол садаа бэлэй. Тэрэ 
гэйэнйээ хойшо Ринчин Зундуев 
Зунды баатар гэжэ нэрлуулдэг 
болоо.
РАДИО-ЗУНДЫ

1947 оной зун колхоз радио
лой болохонь гэжэ, намартаа 
айл бухэн бахана йуулгаха хо- 
шоод гунзэгы нухэнуудые мал- 
тажа, ундэр бахананууд гудам- 
жануудаар жэрысэ йуулгагдажа, 
убэлдоо утайанууд татагдаба. 
Тиигээд айл бухэндэ тухэреэн 
хара табагууд ханада бухоор 
йуулгагдаа. Хабарынь колхозой 
ухибуудэй сэсэрлиг баййан Сана- 
гын дасанйаа асарагдайан бай- 
шанда радиолой сганци, томойоо 
томо аккумуляторнууд тодхогдо- 
жо, апрелиин эхеэр хууесэ дуу- 
гаржа эхилбэ. Радиолой ноёор 
томилогдойон Ринчин Зундуев 
тэрэ гэр соогоо байдаг болоо. 
Хоногтоо хоёр дахин буряадаар 
дамжуулгануудые шагнадаг бо
лоо. Клубай газаа тодхогдойон 
томо сагаан йуулга шэнги юумэн 
бухы нютагаар дуурэн дуул- 
дахаар дуугаржа байха. Тэрэ

гэйээр Зунды баатарнай «Радио- 
Зунды» гэгдээ бэлэй.

ПАРТОРГ ЗУНДЫ
1953 ондо «Сталин» колхоз 

«Коминтерн» колхозтой нэгэ- 
дэжэ, 2-дохи отделены болоо. 
Тиихэдэ нютагай коммунист- 
нууд Ринчин Дулмаевичые шэнэ 
ехэ колхозойнгоо партор- 
гоор йунгаа бэлэй. Тиигэжэ 
нютагайнгаа коммунистнуудые 
эблуулэн ударидажа, Хужарйаа 
зониие зоолгэхэ, гэр барааень 
асаруулха, байра байдалыень 
тогтоохо, ажал хэрэгыень хэб 
соонь зохёохо, ури ухибуудынь 
сэсэрлигтэ оруулха, йургуулида 
ябуулха, нютагтаа улэйэн мал- 
шадай ухибуудые хамтын байра- 
да байлгаха гээд лэ захагуй олон 
хэрэгуудые шиидхэлсээ бэлэй. 
Тиигэжэ ябахадаа «Парторг Зун
ды» гэжэ нэрлуулээ йэн.

ИНЖЕНЕР ЗУНДЫ
Тиигэйээр саг жэлнуудэй 

унгэрхэдэ, дээдэ эрдэмэй дип- 
ломтай залуушуул ерэжэ, хутэл- 
бэрилхы ажалда табигдаа. 
Ринчин Дулмаевич тэдэниие 
йургажа, хумуужуулжэшье бай- 
гаа йаа, авто-хулэгуудэйнгээ жо- 
лоошодай замынь зайажа, залуу- 
рынь баййан гэхэдэ, тэрэ уеын 
залуу жолоошод Зунды таабайн 
хушоор замай хундые дабанабди 
гэжэ ойлгоошьегуй юм. Муноол 
найатай болоходоо, тэдэ муноо 
таабайе йайн йайханаар дурсажа 
ябадаг.

САНАГЫН ДА111А- 
ПУНСЭГЛИНГ ХИИД 
БЭРГЭЭГШЭ

Табяад жэлдэ коммунис пар- 
тида унэн сэхээр ябайан Рин
чин Дулмаевич гэнтэ партиин 
райкомой бюрогой суглаанда 
унэмшэлгэеэ гаргажа табяад:

Ленин багшада, Сталин 
багшада, коммунис партида 
муноо болотор унэн сэхэ ябааб. 
Иигээд лэ Бурхан багшадаа

унэн сэхэ ябаха сагни эхилбэ. 
Уряа урданай баян туухэтэй Са- 
нагынгаа дасан йэргээхэмни! 
-  гэжэ эрид хатуугаар мэдуулээ. 
Тиигэжэ партийаан гараад, 
йузэгтэйшуулые суглуулжа, нэн 
туруун будаадын шажантанай 
булгэм байгуулаа. Тиигээд лэ 
эсэхэ сусахые мэдэнгуй дасанаа 
йэргээхэ ажал ургэн олоной дун- 
да ябуулжа эхилээ. Захааминай 
бухы нютагуудые дээрэйээнь доо- 
шо, зуунйээнь баруулжа дол о эс- 
хээ. Тиихэдээ ганса мунгэ зоори 
суглуулжа ябаагуй, дасанайн- 
гаа туухэ, эрдэмтэ болон эмшэ 
маарамбанар тухай сэгнэшэгуй 
ехэ хоороонуудые суглуулйан 
юм. Мун байа нютаг нютагай 
уула обоонууд болон бэшэшье 
мургэлтэй, шутоонтэй нангин га- 
зарнуудые мэдэжэ абаад, хожом 
эндэ субаргануудые бодхоохоёо 
йанамжалаа йэн.

Тэрэ уедэмнай Зублэлтэ за- 
саг ушоо хусэндоо байжа, ком
мунис парти ударидайаар хадаа 
Ринчин Дулмаевичай ябадалда 
йаад тодхор ушаруулйаниинь 
мэдээжэ. Хэд бэ гэжэ хургаа 
даран нэрлэжэ йуудаг йэн. 
Тиигэбэшье, Зунды таабай 
тунхарихагуй усэд зангаараа 
элдэбын торгуулинуудые хуу 
дабажа гарайан габьяатай юм. 
Теэд яахамнайб даа, сагай эрхээр 
болохо юумэн болохоороол бо
лоо. Шэнээр бодхогдойон даса- 
най рамнайда Бандида-Хамба 
лама заларжа, ламанар бухы 
уйлэнуудые бутээжэ, Ринчин 
Дулмаевичые арад зоной дэмжэл- 
гээр шэрээтээр томилоо. Иимэ 
ехэ тушаал эзэлйэн хундэтэшье, 
харюусалгатайшье уургэеэ бури 
муйэн хусэлдуулхэ, йанайанаа 
бэелуулхэ гэжэ «Ринчин Дулма
евич -  Зунды шэрээтэмнай хор- 
мой шуун, хамсы шаман «хиирзэ 
сабхяараа» урагшаа шармайгаал 
даа, ами бэеэ гамнангуй!» -  гэжэ 
зон муноо хэлсэдэг.

( Ургэлжэлэлынъ 12-дохи нюурта).
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ДОЛГОРМА ТОГМИТОВА

Долгорма Цыденжаповна Тогмитова (Шангаева) 1974 оной 
августын 22-до Захааминай аймагай Хуртага нютагта турое. Най
ман класс дуургэйэнэй Ьуулээр Улаан-Удын багшанарай 1-дэхи 
училищи, удаань Буряад гурэнэй университет д уургээд, Закаменск 
хотын 2-дохи Ьургуулида, Бургалтайн, Хуртагын Ьургуулинуудта 
буряад хэлэнэй багшаар, хуугэдэй хумуужуулгын тубэй методи- 
стаар, директорээр худэлоо. Удаань Захааминай аймагай Нуртын 
дунда Ьургуулиин директорээр, аймагай «Вести Закамны» газе- 
тын ахамад редактораар худэлоо. Ьургуулида йуража байхайаа 
шулэг зохёолдо дурлайан, оорвошье бэшэжэ туршадаг байгаа. 
Арадай аман зохёол, дуу хугжэм ехэ йонирхон уншадаг. «Уянгата 
дуунууд», «Тэнгэриин одон», «Аялгаар йайхан дуунууднай» гэйэн 
дуунай номууд соо тэрэнэй дуун болойон шулэгуудынь ороо.

1990 онйоо шулэгуудынь «Буряад унэн», «Ажалай туг» 
газетэнуудтэ толилогдоно. Аймагай уран зохёолой «Уран-Душэ» нэгэдэлдэ 1993 ондо ерээ. «Уран- 
Душын угалзанууд» гэйэн ном соо шулэгуудынь оролсонхой.

2008-2016 онуудта аймагайнгаа уран зохёолой «Уран-Душэ» нэгэдэлэй хутэлбэрилэгшэ ябаа. 
Залуу ба эхилэн бэшэгшэдэй XVII-дохи конференциин делегат, ВАРК-ын VII-дахи, VIII-дахи 
съезднуудэй делегадаар йунгагдайан юм. Мунее «Захаамин аймаг» захиргаанай арадууд хоорондын 
соёл ба хэлэ хугжеелгын зублэлэй туруулэгшээр худэлнэ.

Хуртагын Эхинйээ эхитэй 
Балшар пай ап ай м нютаг лэ.
Урданай домог туухэтэй 
Уужам баян Хуртагам.

ДУУН «зохид»
Угэнь Долгорма Тогмитовагай 
Хугжэмынь Агван Борбоевой

Улаан-Удэ хотын
Унгын гэрэлнууд ялалзахадаа зохид,
С элмэг огторгойн сагаахан мушэд

гэрэлтэхэдээ зохид.
Ургэн дайдын
Унгын сэсэгууд йалбархадаа зохид,
Сэбэр нухэрэйм урихан шарайнь

энеэбхилхэдээ зохид. 
Алтай намарай дулаахан Нал хин

йэбшээлхэдээ зохид, 
Тунгалаг агаарта гургалдай шубуун

жэргэхэдээ зохид. 
Арюун тэнгэриин туруушын бороо

шэдэрхэдээ зохид, 
Ганса нухэрэйм илдамхан шарайнь

мийэрхэдээ зохид.

Дабталга:

ДУУН «ХУРТАГА»
Угть Долгорма Тогмитовагай 
Хугжэмынь Тензин Хобигагай
Ундэр уулануудай наагуур 
Улгы нютагни харагдаа.
Улзы йайхан байгаалинь 
Унэн дурыем буляагаа. 
Дабталга:
Хуртагын Эхинйээ эхитэй 
Балшар найанайм нютаг лэ. 
Урданай домог туухэтэй 
Уужам баян Хуртагам.
Сэнхир хадануудай захаар 
Сэлгеэ нютагни узэгдоо. 
Сэбэр аршаан булагуудынь 
Сээжэ бэеым арюудхаа. 
Дабталга:
Хуртагын Эхинйээ эхитэй 
Балшар найанайм нютаг лэ. 
Урданай домог туухэтэй 
Уужам баян Хуртагам.
Добо губээнуудэй дундуур 
Дуулим нютагни йанагдаа. 
Тумэн олон хуугэдынь 
Турэл тоонтоёо магтанхай.
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ЗАРЯА ШАНДАГАН ХОЁР 
(басни)

Зунай ааяма халуун удэр 
Заряа шандаган хоёр нухэсэжэ, 
Зайха йанаатай гэшхэлбэд.
Гэшхэлжэ ябаха зуураа 
Г эшууйэнэй тос гэхэдэ,
Гэнтэ шандаганиинь бард гээд,
Гэдэргээ харайхаяа йанаба.
-  Угы, шимни яабаш?
Юундэ шимни 
Юумэнйээ айжа,
Палганажа ябаха 
Амитан гээшэбши? -  гэжэ 
Нюдэеэ бэлтылгэн 
Нухэр Заряа йураба ха.
-У гы , шимни юу дуугарнаш? 
Бишни юумэнйээ айдаггуйб 
Бишыхан шамайе
Бага бага туршахаа йанаа йэм, -  
Гээд, аййан хэбээрээ 
Г эмгуй нюуйан янзатай 
Гэмэрэн байба шандаган. 
Тиихэдэнь нухэр Заряа: 

Томоотой амитан йэм,
Тоогуй олон нухэдтэй йэм, 
Тэдэнэй нэгэнииньшье 
Толгой дээрэм гарахаа 
Тон йанадаггуй Inn.
Шимни юунйээ боложо, 
Шандагамни, «бишыхан» гэжэ 
Шоглохоо йанаба гуш? 
Нухэдэйнгээ дунда 
Нэтэруу бишыхан баййанаа 
Нэгэтэшье йананагуйлби, -  гээд 
Шандагамни байал 
Юу хэлэжэрхихэнь ааб 
Гэйэн янзатай зогсобо.
Баарйан шандаган 
Бахардан байха зуураа:
-  Бишыхан гэжэ юу 
Би хэлэхэбиб даа 
Хэрэгтэ хэрэггуй юумэ 
Хэзээл дуугараа бэзэб, -  гэжэ 
Дорюухан Заряагайнгаа 
Дурыень гутаайандаа 
Дуугарба шандаган йэмээхэн. 
Зай, эдэ хоёр амитад
Арай бэе бэеэ ойлголсожо, 
Саашаа алхалбад ха.
Саашалжа ябатарнь 
Урдайаань улэгшэн шоно

Уймарлажа ябаба ха.
Тэбдэйэн хоёр амитаднай 
Тэндэ бай ban умхирйэп 
Томохон модон оодэ гаража, 
Уухилан, аахилан байбад ха.
Уймар шоно доронь 
Урагша хойшоо ябана,
Уур сухалынь хурэнэ.
00ДОО абираад туршана,
Теэд бутэхэ юумэн бэшэ.
Уноохи шандаганаймнай 
Арай аЬалдаад бай ha и 
Арбагар будуун, умхирйэн 
Аргагуй ута гэшууйэп 
Амилха бури Ьапжажа 
Тон лэ эдихээ йанааша 
Томохон улэгшэн шонын 
Толгой дээрэ унашаба.
Гэшууйэндэ сохюулйан шоно.
Г энтын муухайгаар улижа,
Гэдэргээшье харангуй 
Гол руу хиидэбэ.
Шандаган толгойгоо 
Байал халта дорьбойон,
Модонйоо буужа ябайан 
Монсогор борохон Заряань 
Хоёр боложо харагдаба.
Хажуудань Заряань ерэжэ;
-  Угы, нээрээшье, шандаган 
Шимни юумэпйээ айдаггуй 
Шадалтай амитан байнаш 
Шоные намнажархиха,
Шангахан байбалши, нухэрни! -  гэжэ 
Уруугаа xapahaH нухэртоо 
Уяран хэлэжэ байгаа йэн 
«Палтарта алдаршаа» гэжэ 
Паахаруу шапдагапЬаа удхатай.

БУСАЖА ЕРЭХЫЕШ ХУЛЕЭНЭБ 
Баян Буряадаа йанажа 
Баатар солотой ябаарай,
Халуун зурхыем баясуулжа,
Харюу эгэшэдээ бэшээрэй.
Улаан сэрэгэйнгээ албанда 
Урдалжа ходо ябаарай,
Турэл Буряад нютагаа 
Тургэн бушуу бусаарай.
Сэсэглэжэ бай ha и Хуртагаяа 
Сээжэ соогоо йанаарай 
Хурэжэ ерэхыеш хулеэнхэйб 
Хубуухэн, эгэшэдээ шамдаарай.
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АМГАЛАН БУДАЕВ

Амгалан Александрович Будаев Захааминай аймагай Утаата 
нютагта 1979 ондо турео Ьэн. Талаан бэлигтэй Амгалан Будаевай 
инаг дуран тухай уран шулэгуудынь эдир залуу хубууд, басагадай 
уян сэдьхэлэй хубшэргэйе дайран, турэл буряад хэлэеэ хугжеен 
Ьалбаруулха ухаан бодолдонь шэнэ хусэ нэмээхэнь лабтай.

1990-еэд онуудта Америкын элдэб сонинуудта шулэгуудынь 
хэблэгдэйэн байна. «Мунхэ сагаан йарьдагтай минии нютаг Утаа
та» гэйэнь номынь 1997 ондо, «Оронгодойн долгинууд» 1998 ондо, 
«Мунхэ дуранай гэрэл» 1999 ондо хэблэгдээ. «Бухэдэлхэйн эрхим 
шулэгууд» гэйэн Южно-Корейн антологидо шулэгуудынь оруу- 
лагдаа. Табан жэлэй турша соо «Сэбэрхэн» гэйэн арюун йайханай 
салондо баряашанар худэлоо.

Буряад Республикын Залуушуулай комитедэй шангай лауреат, 
Россини болон Буряадай Уран зохёолшодой холбооной гэшуун.

ИНАГ ДУРАНАИ БЭШЭГ 
Угии* Амгалан Будаевай 
Хугжэмынь Алдар Бадмаевай

Уняар манан дэнзэтэй,
Уулын шэмэг гуулэйэн,
Улад зоной жаргалтай, 
Утаата манай суутай лэ.

Дабталга:
Улгын дуу уршоонэ,
Улзы хэшэг дэлгэнэ 
Энхэ сарюун тоонто -  
Энхэргэн минии Утаата.

Нангин эхин йарьдагууд, 
Бугын гэшхэйэн мурнууд -  
Агуу уула орьёолнууд, 
Ангууша хутэл отогууд.

Дабталга:
Улгын дуу уршоонэ,
Улзы хэшэг дэлгэнэ 
Энхэ сарюун тоонто -  
Энхэргэн минии Утаата.

Эндэ турэйэн басаганай 
Шарайнь ямар йайхан бэ? 
Дууша йайхан сэдьхэлэй 
Дуунууд болон гараа лэ!

Дабталга:
Улгын дуу уршоонэ,
Улзы хэшэг дэлгэнэ 
Энхэ сарюун тоонто -  
Энхэргэн минии Утаата.

Хада байсын ороййоо -  
Хааян урдаа горхонууд, 
Сээжэ зурхым жаргуулйан 
Сэлеэнээр ургаа сэсэгууд.

Дабталга:
Улгын дуу уршоонэ,
Улзы хэшэг дэлгэнэ 
Энхэ сарюун тоонто -  
Энхэргэн минии Утаата.

 ̂  ̂ ^

Унтаршагуй галайм дулэндэ 
Ошон боложо ороош. 
Дурлайан сэдьхэл зурхэндэм 
Сот боложо мундэлоош.

Ами найан, бэедэм 
Уужам солгёон агаар туш? 
Амар мэндэ! -  дуунайм 
Урасхал ехэ мурэн туш?

Элуур энхэ бэедэм 
Худэлжэ баййан зурхэн туш? 
Алтай энэ юртэмсые 
Гэгээруулйэн наран туш?

Баруун гарайм сэржэмйээ 
Бусажа ерэгшэ бургэд туш? 
Уулын мургэл тахилйаа 
Орожо ерэйэн аадар туш?
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АРШААН НЮТАГ
(хуугхЪй шулэг)

Аршаан тосхондо зунай сагта 
Айлшад морилжо, амархаяа ерэдэг.
Саяан ундэр уула мийэрэн 
Сайн байна, гэжэ энеэбхилхэ.
Баруун гараараа мэндэшэлхэдэш 
Борохон хэрмэеэ эльгээхэ.
Эрхуугэй зургаатай басаган 
Эдир шамйаа уридшалан
Шуран тургеер гуйжэ ошоод,
Тайгын хэрмэ гар, дээрээ йуулгаха.
Памар хармаанйаа гаргажа,
Пайрхан урдашни эдеэлуулхэ.
Хуугэн басаганай хэрмэндэ 
Хоёр нюдэёо залажа табяад,
Понирхожо сулеегуй байхадаш 
Хангай тайгын абяан
Шамтай танилсажа мэндэшэлхэ.
Хеерхэн жэрхи урдашни йуужа,
Хоёр гараа шамда йарбаййан 
Хеерэлдыш намтай айлтттан гэхэ.
Бэлшээриин наран хадын саагуур 
Хуугэдэй нюдэнйоо хоргодожо ошохо. 
Огторгойдо одо мушэд гарайан 
Пайхан зуудые хуугэдтэ хургэхэ.
Хулэг дуулюур дошхон моридто 
Алтай таха тахалжа унайан 
Хатадаа гар, дээрээ тэбэрийэн 
Пэлмэ жаса барийан баатарнууд,

Харанхы йуни элдэб дайсадйаа 
Хуугэдэй нойрые харууйалжа хонодог. 
Иимэл юм даа -  Аршаан нютаг 
Хуугэдэй дурые буляадаг юм даа.

БАЙХАН
Найанайм алхамай харгыда 
Намтаяа ябанаш йайхан.
Зорюулйан шулэгэйм эхиндэ 
Зурагни болонош -  йайхан.
Арбан сагаан буянай харгыда 
Алхам хэжэ оройомни -  йайхан. 
Тэнгэриин сагаан сэдьхэлтэй болгохо 
Тхеровадын Бикшууе шагнайам -  йайхан.
Заяанай далайда дуулюур онгосые 
Дуранай хугжэмеер табийам -  йайхан. 
Сэбэрхэн шарайеш хухэ бэхээрээ 
Сэлгеэхэн мушэдеер гоёойом -  йайхан.

Элуур нюдеер юртэмсые хаража,
Элуур ухаантай нухэсэйэм -  йайхан. 
Элуур бэетэй, жаргалаа узэжэ,
Элуур ажабадалтай найалхам -  йайхан.

БААТАР ХААНАЙ МАГТААЛ
Уран-Душын хормоййоо 
Зэдэ мурэн эхитэй даа,
Дээдын дурбэн нютагаа 
Дуурэн тэгшэ харагша,
Албанда ябайан хубуудэй 
Арюун сээжын йахюуйан,
Дайнда мордойон хубуудээ 
Дулэн соойоо гаргагша,
Уула тэнгэриин хормоййоо 
Ургэжэ хубуудэй харагша,
Буугай номые халхалха 
Барисын эзэн Баатар хаан.
Шэбэнэжэ юроолоо урдагша 
Шууяа тургэн Сэхир голоо,
Арса хужоор анхилйан 
Аршаан булаг голнуудаа,
Хубшэ, тайга, нугануудаа,
Хизаар татайан хадануудаа,
Холын газарта хубуудээ,
Харида ябайан басагадаа 
Хаража йуудаг Баатар хаан.

УШХАЙТЫН БАСАГАНДА
Сэлмэг тэнгэри нэмжыйээр,
Хаяадань урхигэр уулэд гарагша, 
Салин шалбаагай уйан 
Харгы руу горхолжо ядагша.

Ушхайтын айлнуудай газаа 
Моййон хабартаа сэсэглэгшэ.
Уужам талыень хушан,
Унгын сэсэгууд йалбарагша.

Юундэшьеб даа -  энэ нютаг 
Эрьехэ дуран хурэгшэ.
Эндэ инагайм бууса гу? -  
Сэдьхэл зумни таажа ядагша.

Дуулим талыень дурсажа,
Ушхайтые магтана бэшэб,
Дуранай гэрэлэй наадайанда 
Халуунаар золгоно бэшэб.

Баатарнуудаарнь барилдан,
Дууша зонииень шагнаа йэм... 
Ушхайтын басаганай гансал 
Урихан шарайнь -  эльгэн соом...
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«У РА Н -Д У Ш Э » Н Э Г Э Д Э Л Э Й  50 Ж ЭЛ ЭЙ  О Й ДО

ТАИСИЯ МАРХАЕВА

Таисия Хандуевна Мархаева 1968 оной намарай баян сагта, 
сентябриин 12, Захааминай аймагай Санага нютагта турэйэн нам- 
тартай. Багайаань хугшэн эжыгээ дахажа, хони хурьганай маа- 
раан соо, ухэр малай мовроон соо эрэ болойон байна. 1975 ондо 
Санагынгаа Ьургуулиин богойо туруушынхиеэ алхажа ороо. Сэл- 
мэг йайхан шарайтай туруушын багша Валентина Жугдуровна 
Нанзанова эрдэмэй алхамуудые хэхэдэнь ехэ нулее узуулйэн юм.
Гоёор шулэг уншадаг, дуу дууладаг йэн! Уран зохёолдо дурлал 
туруулйэн буряад хэлэнэй багша Бадма Шойдокович Шойдоков 
дурдангуй гаража болохогуй. Хэшээлэй йуулээр йурагшадые суг- 
луулаад, шулэг, онтохо, багахан рассказ бэшуулжэ туршадаг 
баййан. Эндэйээл буряад хэлэндэ, уран зохёолдо дурлал турее 
гэхэдэ алдуу болохогуй. Санагынгаа дунда Ьургуули 1985 ондо 
дуургээд, Улаан-Удын багшанарай 1-дэхи училищида ороо. Туе 
училищи дуургээд, ажалайнгаа намтарые Саяан уулын хормойдо 
оршодог Тунхэн аймагай Загтын эхин Ьургуулида эхин классай 
багшаар эхилээ юм. Тунхэндэ ажаллажа байха уедее, аймагай Мунхэ Сарьдагай нэрэмжэтэ литера- 
турна нэгэдэлэй гэшуун ябаа. Ж.Д. Юбухаев, Б.Н. Ябжанов, Л.Д. Тапхаев гэгшэд дэмжэдэг, алдуу 
эндууе заажа угэдэг Ьэн. Хоёр жэлэй хугасаа соо ажаллаЬанай удаа, турэл нютагтаа ерэжэ, эхин 
классай багшаар худэлее. 1991 ондо Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ багшанарай дээдэ Ьургуулида 
буряад хэлэ бэшэгэй тайагта орожо, 1996 ондо Буряадай гурэнэй университет амжалтатай дуургээ.

Эхилэн бэшэгшэдэй 14-дэхи конференцидэ хабаадалсаа. Шулэгуудынь «Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн 
соо», «Уран Душын угалзанууд» гэйэн согсолборинууд соо толилогдоо.

30-аад жэлэй хугасаа соо турэл Санагынгаа дунда Ьургуулида багшална. Уянгата буряад хэлэеэ 
болон уран зохёолоо хуугэдтэ заана. Дээдэ шатын багша, 2018 ондо «Почётный работник сферы 
образования РФ» гэйэн нэрэ зэргэдэ хуртее. Буряад арадай наадан «Алтаргана -  2018» хабаадаа.

1990 онйоо аймагай литературна «Уран-Душэ» нэгэдэлэй гэшуун.

ЭХЭ ТУРЭЛ ХЭЛЭМНИ
Эбиин hyeep дамжажа 
Эдир хуугэдтээ шэнгээйэн -  
Эхэ турэл хэлэмни.

Ундыем харюулха аргатай 
Тунгалаг аршаан булат мэтэ -  
Турэл баян хэлэмни.

Тумэн буряад арадтаа 
Туухэ домогоо дамжуулйан - 
Уян турэл хэлэмни.

Энээхэн найанайм тулгуур 
Энхэ наитии тушэгни -  
Эхэ турэл хэлэмни.

БАНАНАБ ДАА
ХолоЬоо шэртэн харахадам 
Утаан бааядаг йэн, саха соо. 
Хуроод ойро дутэлхэдэм 
Ууядаг Inn, хоншуу хангалаар.

Хоотэй гуламтынгаа хажууда 
Тээбиим гаайаяа бааюулдаг Inn. 
Тогоогоор дуурэн caraahaa 
Хурэнгын унэр анхилдаг Inn.

Хугшэн буурал эжымнай 
Хоймор таладаа йуугаад, 
Хонгёо аялгаа зэдэлуулдэг Inn, 
Хошон зугаагаа дэлгэдэг йэн.

Буусадаа хаа-яа эрьехэдээ, 
Буурал тээбиигээ угылнэб даа. 
Хоотэйхэн гуламтынгаа дэргэдэ 
Хоншуу хангалаа йананаб даа.

ХАНИ НУХЭРНИ
Шангаар шарайан нарамнай 
Парьдаг уулые гэрэлтуулнэ. 
Эжэл нухэрэйм шарай 
Эльгэ зурхыем уяруулна.

Бадараад i apahan нарамнай
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Байгаа дэлхэйгээ халаана.
Хани гансым мийэрэл 
Халуун зурхыем дойолгоно.

Туяараад гарайан нарамнай 
Тухэреэн дэлхэйгээ гоёоно.
Ушарйан гансым мэдэрэл 
Уянхан зурхыем эзэлнэ.

ЯАРАНАБ ДАА
Эмээлтэй хулэг моримни 
Энгиин тоойо барьюулна.
Эмниг хулэгее жороолуулан 
Эжэлйэн гансадаа яаранаб даа.

Мунгэн хазаарта хулэгни 
Харгын тоойо бурьюулна.
Хулэг морёороо табилуулан 
Ханилйан инагтаа яаранаб даа.

Жороо тургэн хулэгни 
Шабхаййаань шорой шэдэнэ. 
Жаргал барийан ханидаа 
Шамдан оодоргоноб, яаруултай.

Тоойо бурьюулжа хатаргайан 
Тургэн жороо хулэгоороо 
Ханилйан гансадаа тэгуулнэб даа, 
Найанайнгаа ханида яаранаб даа.

TYPYYIIIblH БАГША
(В. Ж. Нанзановада зорюулнаб)

Аабагар бишыхан байхадам 
Улы эрэй орон руу дуудажа,
«А» узэгтэй танилсуулйан 
Унэтэ минии багша.

Эрдэм ухаанай дээжэдэ 
Эдир багайаа хуртоогоот -  
Эгээ туруушын багша,
Эльгэ нимгэхэн багшамни.

Ургажа ябайан хуугэдэй 
Урма зоригынь ургоолта, 
Унэнхаргы заагаалта- 
Урихан минии багша.

Эрдэмэй ехэ далайгаар 
Эдиршуулые гаталуулаат -  
Эжыдэл сэнтэй багшамни 
Эльгэ зурхэндэм мунхэлта.

 ̂  ̂ ^
Энхэ оршолон дэлхэйн альган дээрэ 
Эхэнэрэй бэе оложо турэйэндоо 
Эхын юроолэй арюун бодол хадуужа 
Энхэргэн сэдьхэлдээ нягтаар

хадагалан ябаналби. 
Буйэгуй хунэй найман шадал эдлэжэ, 
Юртэмсын амисхал бэедээ шэнгээнэлби. 
Буян хэшэг хуугэдэй сэдьхэлдэ тарижа, 
Юроол зугаагаа унэн зурхэнйоо дэлгэнэлби. 
Эхэ хунэй сэдьхэл уринэртоо гээд,
Эльгээрээ думэн урагшаа дабшаналби.
Урн хуугэдээ йунтэй энгэрйээнь йалгаангуй 
Убэр бэедээ боомэйлэн ургэнэлби.
Дээдэ замбиин уршоол заяанйаа дулдыдайан 
Ажабайдалай орьел ундэрые 
Арюун бодолоороо, сарюухан сэдьхэлээрээ 
Дуулим дайдадаа сэгнэжэ дууланаб.
Энэ юртэмсые уян зоолэхэн эльгээрээ 
Эбхэжэ уринаар тэбэрихэл йэм, унэхоороо. 
Энэ найандаа арюуханаар ябадаг йаа,
Эхэ дэлхэйтэеэ хуййоороо холбоотойгоо

мэдэрхэб.
Заяалан дурлайан турэл тоонтынгоо 
Заатагуй нэрыень ургэлсэжэ ябахалби.
Аял га хугжэмэй ирагуу дуунуудай утайа 
Yпэпхэ сэдьхэлдээ шэнгээхэлби, этигээрэйт!

САНАГА
Табан уулын дунда тубхинэйэн 
Тухэреэн сагаан Санага,
Мэндэ амар!
Баатар хаан, Ринчин хаан 
Буха-Ноён баабай,
Мэндэ амар!
Хурмаста, Пубарган -  
Сагаан Убгэн, Генин Чимбо,
Мэндэ амар!
Улзы тайбан йуудалтай 
Ургэн сагаан Санага,
Мэндэ амар!
Хуурлиг, Болхой, Номтогол -  
Хоргой торгон дайданууд,
Мэндэ амар!
Зэдэ, Сэхир аршаан булагууд,
Зулгы тургэн горхонууд,
Мэндэ амар!
Урдын сагйаа суурхайан 
Уран Душэ уулатай,
Омог дархан алдартай 
Ураг сагаан Санага,
Мэндэ амар!
Худэр шамбай хубуудтэй,
Хугжэмшэ, дууша басагадтай,
Хооруу сэсэн зугаатай 
Хатан Улаан Санага,
Мэндэ амар!
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( Ургэлжэл. Эхиниинъ 5-дахинюурта).

ЗУНДЫ ТААБАЙ
«Саг сагтаа, сахилза 

хухэдее» гэбэшье, Зублэлтэ 
засагай сагые алхажа, Бурхан 
шажанаа дэлгэруулйэн Зунды 
таабайн аша габьяа хэтэдээ 
мунхэ. Заха холын Захаами- 
най зон, илангаяа сэлгеэ ехэ

Санагын сэдьхэлээр сагаан 
зон хундэтэ Зунды таабайгаа 
хундэтэй дээрэ йанажал ябаха. 
Тиимын тулада соёлой эдэбхи- 
тэй ветеран, Хужар нэгэ тоон- 
тотой Николай Дашеевич На- 
мсараев, муноо Ага тойрогто 
ажайуудаг арадай дархан, уран 
йиилууршэ Александр Долго-

рович Шагдуров гээд лэ ураг- 
шаа йанаатайшуул арад зондоо 
алдартай, хун зондоо хундэтэй 
Зунды таабайдаа зорюул- 
жа, мунхэ субарга барюулха 
йанаатай. Папайап хэрэгынь 
номуун ёйоор бутэгэл даа!

С. Р И Н Ч И Н О В .

«УРАН ДУШ ЭД00» АМАРШАЛГА
«Уран Душынгее» ойн баярта 
Урматай зор1птой баярлахаар 

золтойбди. 
«Уран Душынгее» унгын 

угалзануудтай 
Уулзажа, хухилдэхэ

уярхаар азатайбди. 
Ургажа ябаа эдир ургынуудаа 
Угын эрхим дээжээр юроохэб. 
Убэртоо хурэтэр йахалтай

убгэдтоо
Угэ угы хадаа тэбэрин

тааланаб.
Ундэр найатай нютагай

хугшэдтэ
Ульгэр, аман зохёолоо. 
Ульгам бэлиггэй

эдир залуушуулдаа 
Ymiinii хабйанайнь

хальйанда шэнгэтэр 
У плш  дамжуулыт

дээжынь шуухээр. 
Аймагай зургаанай

захиргаанай тубэй 
Ажалпи Васильевичын

шэглэл хараагаар 
Эрдэм соёлшодой

гуламтын ударидагшад, 
Абьяас эршэтэй

редакцшш ажалпид, 
«Ажалаймнай тугай» унэн

нухэд,
Ажабайдалай ашата алхаса

бухэноор
Алшпье талынь аша у poop 
Аймаг зоноо баясуулжа

байгаарайт. 
Баяр зугаатай энэ удэр 
Болохогуй бшуу дурдаагуйдэ 

унаган нухэдоо:

Энеэдэтэй наадатай,
хошон зугаа элбэггэй 

Аюша Доноевые, 
Олоной нухэр,

узуур сэтгуулшэн 
Михаил Гончиковые, 

Бутуу тайгым хубуун, 
Буряадай Есенш

Мэлс Самбуевые, 
Шуурган хубуун,

Буряадай Островский 
Федор Цыденжаповые, 

Барас дуутай, баян хэлэгэй
Насилий Аюшеевые, 

Багашуулда зорюулйан 
баглаа сэсэггэй 
Владимир Гомбоевые, 

Туухэшэ, домогаю
томоотой таабай

Пурбэ Самбуевые, 
Шоггой ёггой

солбон ангуушан 
Александр Цыбиковые. 

Урлажа бутээйэн
булган захататнай

Унтарангуй,
зуладал бадаран

мунхэрхэл! 
Уран лупюорхии. улад зомнай 
Ухаан сэдьхэлдээ

хадагалан ябахал! 
Тэнюун нютагайнгаа

жаргалтай ажайуугшадые 
Тэбхэр «Уран Душынгее»

найраар амаршалнаб: 
Хэтын хэтэдэ, мунхын мунхэдэ 
Хугжэжэ, йалбаржа

байха болтогой!

В. Д А Н Ж А Л О В

Хундэтэ утиагшаднай!
Энэ жэлнай тугэсэж э байна. 

Тиимэйээ 2020  оной туруушын хахад  
жэлдэ «Ажалайнгаа тугта» захил хэ- 
хэеэ ш амдыт даа. Захилай сэн -  168 
тухэриг 24 мунгэн. А ймагаймнай по- 
чтын бухы тайагуудта захил абтана. 
М ун байа еед ы н гее  почтальондо  
хандахадатнай болохо.

«Ажалайнгаа тугта» хандажа, 
бэш эж э, йонинуудаараа, Напал бо- 
долнуудаараа хубаалдаж а, уран зо- 
хёолнуудаа толилуулжа байхыетнай  
уряалнабди.

Хундэтэ утиагшаднай!
Дутэлж э байНан эжын йайндэртэ 

зорю улагдайан «Эж ы дээ зорю улнаб»  
м уры сеен йургуулиин йурагш адай  
дунда (1-1гээ-11-дэхи класс хурэтэр) 
«А ж алай туг» газетэ эмхидхэхэнь. 
Энэ м уры сеендэ 2019 оной ноябриин  
1-11ЭЭ-22 болотор  эжыдээ зорю улйан  
шулэг, зохёолнуудаа, йонин болойон  
уш арнуудаа бэш эж э эльгээхыетнай  
гуйнабди. Э дэбхитэйгээр ухибууды е 
хабаадахы етнай уринабди. Туруу 
йуури эзэлйэн хунууд газетэдэ хэблэн  
гаргаха зорилготой, сэнтэй бэлэгууд  
барюулагдаха.
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