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ШЭНЭ ЖЭЛЭЭР!

□J Lp
Ху идти нухэд!
Иигээд ЛЭ уНЮ в НЭГЭ жэл туухэдэ оро- 

жо йуурияа эзэлбэ. Y шэрйэп жэлнай 
юрэнхыдее манай аймаг дотор яйала йайн 
урэ дунгуудтэй байгаа. Аймагайнгаа эб- 
тэй эетэй олон яйатан ажайуугшадые гара
жа баййан Шэнэ жэлээр, 2020 оноор унэн 
зурхэнйее амаршалнаб!

Он жэлэй йэлгэлдээн дундуур нюта- 
гаархидаа угын йайханаар ургэн магтажа, 
юреелэй йайханаар юреен амаршалаад, 
ажалдаа амжалтатай, ундэр нэрэтэй, соло- 
той, энхэ мэндэ, арад тумэндее албаяа хэжэ, 
омог дорюун, хугтэй хухюутэй ажайуугыт 
даа!

Шэнэ жэлээр, шэнэ жаргалаар!
«Захааминай аймаг» гэйэн муниципальна 

байгуулгын захиргаанай гулваа
с.в. гонжитовЧ_________ ________

ХАДХУУ РТ АЙХ АН ХАСУУРИ
Хэтын хэтэдэ хэтэ мунхэ 
Хада уулаар хухэрэн Ьуудаг 
Хадхууртайхан хасууриие 
Хунууд юундэ хухалнаб?
Шэнэ жэлэй шэмэг болгоод,
Шэлбэйэеэ шэдэхэ сагтань 
Шорой богтой адляар сэгнээд, 
Шаналалгуйгоор шэдэнэб?
Ургажа hyyhan модые 
Ундэйоорэнь хюдангуй,
Гараар бутээйэн хасууриие 
Гоёор шэмэхэдэ ямар юм?
Нютагай боориин талада 
Наруули газар шэлэнгуй 
Найан ургэлжэ гэшхээд 
Налмайжа hyyhan хасууриие 
Хюдажа баййан хунуудэй 
Пэшхэл юундэ хулгэнэгуйб?
Уеымнай залгаха уринэртоо 
Улоохэ бодол турэнэгуйб?
Эм домоор анхилйан 
Эмтэ ургамал дайрангуй,
Эбхэмэл хасууриие тойроод 
Эрьелдэхэдэ хайшаа юм?
Нарата юртэмсын шэмэлтэ 
Намда, шамда хайратайл,
Агаар шэмээд, альгаа дэлгээд,
Анхилжа йуухань аятайл.
Буряад оронойм бугэдэ зонууд, 
Байгаалияа сэгнэжэ,
Хубшэ тайгын хатан болойон 
Хасуурияа гамнаял.
Жэлэй дурбэн сагта 
Зуйэ шэлээ алдаагуй,
Жэгтэй мэдэрэл туруулдэг 
Замби тубиин залаае.
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ЁПО ЗАНШАЛ

Элинсэгуудэймнай наадан, 
ерээдуймнай захяа, найдал

С. Цыренов, А. Раднаев абарга, Д. Гуржапов

Декабриин 4-дэ Захаа- 
минай соёлой байшан соо 
Уласхоорондьш фестиваль 
«Элинсэгуудэймнай наадан, ерээ- 
дуймнай захяа, найдал» гэжэ 
нэрэтэй унгэрбэ.

Соёлой байшан соо орохо- 
шье, байхашье зай угы байба. 
Ушарынь юун бэ гэхэдэ, энэ 
удэр «йэер шаалганай» улас- 
хоорондын фестивальда 500- 
аад айлшад ба хабаадагшад 
ерэбэ. Эндэ йэер шаалга, т а 
тар, шагай наадан болобо. Энэ 
удэр аймагай музей соо «Буряад 
хэлэмнай -  нангин тушэгнай» 
тухэреэн шэрээ унгэрбэ, «Уран 
зохёолой долгий дээрэ», «Ара- 
дай аман зохёолой абдарйаа» 
хуугэдтэй, аймагай уран зо- 
хёолшод эмхидхэбэ. Буряад хэ- 
лэн дээрэ диктант бэшэбэ. Туе 
фестивальда 302 хун 61 булгэм, 
18 эхэнэрнууд тулоолжэ йэер 
шаалгада сугларба. Байал 
Монгол оронйоо айлшад ба 
хабаадагшад ерээ. Аха, Зэдэ, 
Сэлэнгэ, Тунхэн, Хэжэнгэ, 
Хурамхаан, Эрхуу, Ярууна 
аймагуудйаа ерэбэ. Харин ма- 
най нютагай бухэшуул нютаг 
бухэнйоо 3-4 булгэм боложо 
хабаадаба.

Олон жэлэй хугасаа соо 
йэер шааха мурысоон мар- 
тагдаха шахуу болоод бай- 
гаа. Теэд йуулшын жэлнуудтэ 
Буряад Уласта йэргээгдэжэ, 
буряад ундэйэн наадануудые 
дэлгэруулжэ байна. Илангаяа 
энэ дэмбэрэлтэй хэрэгые Бу
ряад Уласай Федерациин этно 
нааданай президент Алек
сей Гыргенов, Буряад Уласай 
спортын яаманай нуудэлшэдэй

наадануудай хутэлбэрилэгшэ 
Ольга Сотникова, «Сээр хухал- 
га» нааданай Федерациин пре
зидент Гомбо Зурбаков гэгшэд 
ерэжэ дэмжэбэ. Энэ хугаса соо 
арба гаран абарганууд манай 
аймагта бии болоо.

Муноо сагта турэл хэлэеэ, 
ёйо заншалаа йэргээжэ, сахи- 
жа байхадаа ямар ехэ уургэ 
дуургэнэ гээшэб. «Нэгэдэл» 
гэйэн булгэм Арьяа-Баала бур- 
ханай хурэг бутээжэ баййан 
«Элинсэгуудэймнай наадан, 
ерээдуймнай захяа, найдал» 
гэжэ проект бэшэжэ, гранд 120 
мянга мунгэ шуужэ, унгэргэжэ 
байна гэжэ тэмдэглэгдэбэ. 
Тэрээнйээ болохо Санага 
нютагйаа умсын хэрэг эрхилэг- 
шэд ехэ эдэбхитэй хабаадажа, 
туйа хургоо. Эдэнэй уусхэл 
республикын ба аймагай за- 
сагай зургаанууд дэбжэжэ, ехэ 
йонирхолтой мурысоон унгэроо 
гэжэ хабаадагшад тэмдэглэбэ.

Мурысоонэй гол шан ко
силка, ворошилка абарга 
болойон хун абаха байгаа. Энэ 
шанда Аюр Очирович Радна

ев Дутэлуур йайхан нютагйаа 
хуртэжэ, абарга болобо. Ухи- 
буудэй дунда Аламжа Дылы- 
ков Санага нютагйаа болобо. 
Эхэнэрнуудэй дунда шанга ту- 
лалдаан боложо Айна Эрдыне- 
ева Далахай нютагйаа илажа 
гараба, хоёрдохи йуурида Дол- 
гор Ангархаева Тунхэн, гурба- 
дахи йуурида Надежда Балда- 
нова Тунхэн аймагай оробо. 
Харин хубиин мурысоондэ 
шанга тулалдаанууд унгэрбэ. 
Бухыдоо 24 круг болотор ту- 
лалдажа, бухэшуулэй дунда 
дунгууд найанай зэргээр гар- 
гагдаба: Юнайанйаа 14хурэтэр 
нэгэдэхи йуурида Мунко Ха- 
даев Санага нютагйаа, хоёр
дохи йуурида Жаргал Унтанов 
Далахай нютагйаа, гурбадахи 
йуурида Арсалан Очиров Ён- 
горбой нютагйаа эзэлбэ.

15 найанйаа 18 хурэтэр нэ
гэдэхи йуурида Аламжа Ды- 
лыков Санага нютагйаа, хоёр
дохи йуурида Батор Цыренов 
Хуртага нютагйаа, гурбадахи 
йуурида Соёл Тырхеев Тунхэн 
аймагай оробо.
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Монгол оропой айлшад

19 наИанЬаа 35 хурэтэр 
туруушын Ьуури абарга Аюр 
Очирович Раднаев, хоёрдо- 
хи Ьуури Сэбэгмид Цыренов 
«Дутэлуур-З» булгэмэй, гур- 
бадахи Ьуурида Дондок Гур- 
жапов «Хуртага-4» булгэмэй 
эзэлбэ.

36 наЬанЬаа 55 хурэтэр нэ- 
гэдэхи Ьуури да Цырен Бимба- 
евич Цыренов Хужир нютаг, 
хоёрдохи Ьуурида Баир Цы- 
денпилов Санага, гурбадахи 
Ьуурида Аркадий Жамбалов 
«Хадата Захаамин» булгэмЬое 
оробо.

55 наЬанЬаа дээшэ нэгэдэ- 
хи Ьуури Даниил Нохоров 
Санага нютагЬаа, хоёрдохи 
Ьуурида Аркадий Доржиев 
Санага нютагЬаа, гурбадахи 
Ьуурида Петр Шагжеев Санага 
нютагЬаа оробо. Бухэшуулэй 
туруу Ьуури эзэлЬэн булгэм 
(команда) туруушын Ьуурида 
«Дутэлуур-З» Захаамин айма- 
гай оробо, хоёрдохи Ьуурида 
«Бурхан Баабай» Тунхэн айма- 
гай, гурбадахи Ьуурида «Хур- 
тага-4» Захаамин аймагай 
эзэлбэ. Турнирэй дунгуудээр 
«Орьёлой ундэр» гэЬэн номи- 
нацида эгээ ундэр наЬатай ха- 
баадагша Цагаан-Мориной 77 
наЬатай Доржо-Цырен Бадма- 
евич Дымбрылов тэмдэглэг- 
дэбэ. Эгээ эдир хабаадагшад 
eoohoo 10 наЬатай Ёнгорбой 
нютагЬаа Вандан Иванович 
Батуев «Оюун бэлиг» гэЬэн 
номинацида шагнагдаба. Ха
рин бэшэнЬээ ехэ оролдосо- 
той байЬан «За волю к побе
де» гэЬэн номинацида Монгол 
оронЬоо ерэЬэн Чинчулун 
шанда хуртее.

Шагай наадан 123 хабаа- 
дагшадые суглуулжа, арбан 
наЬанЬаа эхилээд далатай 
наЬатайшуул наадаба. Эндэ 
Монгол оронЬоо ерэЬэн айл
шад болон аймагуудЬаа ерэЬэн

айлшад байба.
Бэрхэшуулынь Бэлигто 

Пыльжитов, Рэгзэма Пыль- 
житова, Эржена Шагдурова, 
Зоригма Дамшаева, Сергей 
Молокшонов, Нинжпэрэнлэй 
Г элэгжамц илажа гараба.

Шатар нааданда 44 тамир- 
шад хабаадаба. Захаамин айма
гай тамиршад туруулжэ гара
ба. Виктор Бадмажапов, Ошор 
Будаев, Адиса Батуева ба бо
лон Тунхэн аймагай Михаил 
Хамаганов, Любовь Будаева 
болоно.

Фестиваль эмхидхэлгэ, 
унгэргэлгэдэ хубитаяа оруулжа, 
туЬалЬан, дэмжэЬэн хунуудые 
тэмдэглэжэ, «Баярай бэшэгууд» 
барюулагдаба.

Энэ унгэрЬэн мурысеон бу- 
ряад арадай заншалта соёлой 
хугжэлтэдэ ехэтэ нэмэри бо- 
лобо гэхэдэ алдуу болохогуй. 
Юундэб гэхэдэ, буряад ара- 
дайнгаа заншалтай залуушуул 
дутоор танилсаха арга абана, 
буряадаар хверэлдэжэ, буряад 
хубсаЬаа умдоод тайзан дээрэ 
гаража байЬан хушэтэй шадал- 
тай хубуудые адаглан байхада, 
«энэл даа, ёЬотой буряад эрэ

хунэй дурсэ» гэжэ Ьанагдана, 
хун зон бугэдоороо урданайн- 
гаа наадануудта эбтэй эетэй- 
гээр хабаадажа байхадаа ямар 
гоё гээшэб.

Д. ДОНОЕВА, манай корр.

ИЭЕР ШААЛГАН
Буряад арадай нааданда 
Бушуу зомнай сугларыт. 
Булшан хэмнэй шангатайб, 
Булта хусоо харуулыт.

Чингис хаамнай залуудаа 
Шаадаг байгаа Ьэерээ. 
Шамбай хубууд наашалыт, 
Шадал хусоо харуулыт.

Эрхим гэгшын хубууднай 
Эндэ одоол элирхэ.
Сэбэр зулгы басагадай 
Сэдьхэл зурхэ эзэлхэ.

«Шамдан наашаа дутэлыш, 
Шаагыш бушуу Ьэерээ. 
Инаг Гансам, тургэлыш», -  
Илдам дуухэй миЬэрээ.

Дабталга:
Аба эжын наадан,
Аятай зохид наадан. 
Элинсэгэй наадан,
Эрхим эрын наадан.

Сэсэгма ГАРМАЕВА
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шэнэ ном БОРИС ГАРМАЕВ

Борис Будаевич Г армаев 
«ДалижаЬан нютагтаа» («На 
малой родине, где я обрёл кры
лья») гэйэн туруушынгээ ном 
гаргаба.

«Узэсхэлэн йайхап Буряад 
оронойм

Уулэгуй сэнхир хухэ
тэнгэридэ

Ургэлжэ наранай туяаржа 
байдаг.

Ульгэр домогой ню- 
таг юм» -  гэйэн мурнуудээр 
турэл ороноймнай узэсхэлэн 
йайхан байгаалитай Захаамин 
нютагйаа гарбалтай Борис 
Гармаев уран шулэгеер сэдь- 
хэлэйнгээ дээжэ уншагшадтаа 
зорюулан бэшээ. Энэ ном соо 
авторай шулэгуудшье, дуну- 
удшье, тойон шэрээр унгэтэ 
зурагуудыень оройон юм. 
Арадай аман угын баялиг 
шэнгээйэн уянгата мурнууд 
соо тоонто нютаг, арад зон, 
юрын буряад хунэй ажабай- 
дал унэншэмэ сэхээр, дутэ 
баййаар харуулагдана. Ажал- 
ша малша, ангууша буряад 
туе шулэгуудэй уянгата герой 
боложо, эхэ байгаалитай эб 
нэгэн баййые мэдэрнэ. Борис 
Гармаевай шулэгууд соо буря
ад хунэй сэдьхэл мэдэрэгдэнэ. 
Буряад арадаймнай эрдэм бэ- 
лиг шэнгээйэн хумуужуулгын 
заншалнууд тон гунзэгы удха 
шанартай гэжэ автор уншаг
шадтаа дамжуулна.

«Энеэдэн-эм, дом»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Ажагланаб, Санкт-Петербург
Арбан юйэдэхи ондо
Гуйжэ ябана матрос,
Гуйдэлдоо эдеэлнэ студент.

Тэргэ шэрэйэн наймаашан,
Рынок орохоо ябана.
Эд бараа абагты гээд,

гэжэ урданйаа хойшо арад 
зон хэлсэдэг гээшэ губ даа. 
Энээнйээ уламжалан Борис 
Гармаев «Далижайан нютаг
таа» номдоо «Ангуушанай 
уршагта ябадалнууд» гэжэ 
гаршаг оруулжа, тэрээн до- 
роо «Дуудэгэнуур Содном», 
«Барханта эбэртэй гуран», 
«Парьдагай халяар», «Ганзага 
ниилээгуй» гэйэн богонихон 
шог хоороонуудые толилйон 
байна. Туе хоороонууд соо 
хунуудэй болон амитадай хоо- 
рондохи харилсаан харуулаг
дана.

«Бархатна эбэртэй гуран» 
соогоо Борис Гармаев «ста- 
линска» кепкэ умдэйэн дайнай 
ветеран, ород хэлэндэ бэрхэ 
Жагбаев Доржын абари зан 
тайлбарилхын тула тэрэнэй 
ород болон буряад угэнуудые 
холисолдуулан дуугарха мая- 
гыень тобойлгон харуулна. 
Авторай хэрэглэйэн туе арга 
энеэдэтэй оршон байдал тог- 
тооно.

«Бархатна эбэртэй гуран», 
«Парьдагай халяар» гэжэ 
хоороонууд соогоо СССР 
гурэнэй йалан йандараагуй 
уе сагые бэеэрээ узэйэн, 
нюдоороо харайан тула ав
тор тэрэ уеын байдалые унэн 
зубоор харуулжа шадаа. Тии- 
хэдээ тэрэ уеын зоной тухэл 
дуреэнууд нюдэндэ йонороор 
харагдаадхийандал байна. 
Муноо уеын уй тумэн уйлэ

БОРИС
ГАРМАЕВ

Далижайан нютагтаа

хэрэгуудээр олон сагта ун- 
шагшад энэ зохёолнуудые 
хужарлан уншажа, сэдьхэлээ 
тэниилгэхэнь дамжаггуй гэжэ 
йанагдана.

Борис Г армаевай буряад 
уран зохёолой туухэдэ, ара
даймнай баялиг болохо буряад 
поэзиин жасада хубитаяа оруул
жа, оорын дабташагуй угэеэ 
хэлэйэндэнь баяр баясхаланиие 
хургэнэб.

О .А. ЗАБАНОВА, хэлэ бэшэгэй 
ухаанай дэд-эрдэмтэн, 

Д. Банзаровай нэрэмжэтэ 
Буряадай гурэнэй йургуулиин 

багша,
О.Б. БАДМАЕВА, Буряад 

гурэнэй ехэ йургуулиин буряад 
хэлэ сахин хугжеехэ тубэй 

ахалагша эрдэмтэ 
удэлмэрилэгшэ, 

йурган хумуужуулгын ухаанай 
дэд эрдэмтэн, доцент.

Плакат улгоотэй байна.

Алдарта Аврорын бортодо 
Абаахай мэтэ айалдайан 
Аяншад, йурагшад уймоотэй 
Агаарта шуяа тараана.

ДУРАН
Хабарай дулаахан хайа
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Хааяйаар шууяйаар ерээ 
Харанхы -  бурэнхы удэшэ 
Харьялан срэйэн дуран.

Дабталга (2 дахин)
Хабар, хабар 
Халуухап дурапай xaha. 
Иэбшээгуй йэрюухэн удэшэ, 
Параалжан наадаяа эхилээ. 
Паруулхан йарын толондо, 
Панаандам ерэйэн дуран.

Дабталга
Огторгойн сэнхир толондо 
Одохон мушэд ялалзаад, 
ОшоЬон хэзээнэйм дурые 
Ойп ухаандам йануулаа. 
Дабталга

ЗАХЯА
Буурал Саяап тушэлгзтэй 
Буряад орондоо дурлая. 
Булжамуур шубуунай

жэргэдэг
Бууса нютагаа йэргээе.

Хаяа хадхажа йууйан 
Хуршэ айлаараа ябалсая. 
Ханилжа, наадажа ябайан 
Хани нухэдоо бу мартая.

Хухын дуунай сууряатадаг 
Хубшэ тайгаяа гампая. 
Хугшэрйэн аба эжынэрээ 
Хундэлжэ, ямбалжа ябая.

КОНТОРА, ДЫМИТ!
Урда сагта, багахан тосхо- 

ной контородо Дымит гэжэ 
найажаал эхэнэр пол угаадаг 
(уборщица) баййан юм. Нэгэтэ 
тэрэ эхэнэрэй эртэ углоегуур, 
хун зоной суглараа угыдэ, кон
тора соо шорой Tooho арша- 
жа туха угы байхада, аймагай 
дарга хонходоо йэн. Унзхоер 
аймагай туб холо бэшэ оршо- 
дог Ьэн. Дымид телефоной 
трубка ургэбэ:

Алло, кто у телефона? 
гэжэ аймагай даргын асууха- 
да, ехэ сошойон Дымид дээрэ- 
дээрэйээнь.

Контора Дымид! Кон

тора Дымид! -  гэжэ сошойон 
аййан хоолойгоор абяа гараад 
трубкаяа табяад, дахин хоп- 
хын ерэхэдэ, трубкаяа абахаяа 
аййан байгаа. Аймагай дарга 
хэды-яды хонходожо ядаад, 
тэрэ тосхоной контора дурэжэ- 
носожо байна гэжэ йанаад, 
утэр дары пожариа машина 
тэрэ тосхон эльгээйэн юм. 
Тэрэ сагта телефон тон хомор, 
ори ганса телефон тосхоной 
контородо бии йэн. Пожарна 
машинын гуйлгэжэ ерэхэдэ, 
конторо тэрэ зандаа, зосоопь 
Дымид хугшэи йанаа амар сай- 
гаа йорожо йуугаа йэн. Тэрэ 
сагйаа хойшо нютагай зон Ды
мид хугшэндэ «Пожар Дымид» 
гэжэ нэрэ соло угео бэлэй.

МАРТАГДАШАГУЙ
УУЛЗАЛГА

Нэгэтэ Улаан-Удэ хотын 
«Баргажап» гостипицып нэгэ 
комната соо Тунхэнэй ба За- 
хааминай аймагай табяад 
найанай хоёр хуйхэр абгай- 
нар танилсаад, кафедэ орожо 
150 грамм хатуу хараар та- 
нил болойопоо тэмдэглэбэ. 
Тэндэйээ тэрэ хоёр нухэднэй 
хухюун зугаатай болонхой 
номертоо ерэбэд. Тунхэн- 
Захаамин нэгэ булэ, хонгоодор 
угтай зон ха юмбибди гэжэ 
байжа тэбэрилдэбэд. Зай йайн 
амаржа унтаха гэжэ нэгэ бу
тылка «Три семерки» нэрэтэй 
улаан архи асархаа шиидэбэд.

Зай бишни гуйдэлеор 
ошоод ерэйуу, -  гэжэ Захаами- 
най абгай дуугараад.

-  Газаа хуйтэн, бишни яаруул 
угы дулаанаар хубсалйуу гэхэ- 
дэнь, Тунхэнэй абгай:

-  Тимое, -  гэнэ.
Тэрэ уеде© Захааминай аб

гай ууртай янзатай.
-  Тунхэнэй туухэй, ши на- 

майе юундэ «Чмо» гэнэш? 
Нааиайаашии хоёр опигор

нюдэнэйшни хоорондо шаажа 
орхихоб.

-  Пэершэ гарай шанга Захаа- 
мин «Удар» тэндэл мэдэхэш.

Би энэ хуйтэндэ дэгэл 
угы архида гуйхэ баатай юм 
губ? Энэ уедэ Тунхэнэй абгай 
гайхайан янзатай

-  Ай, бурхаан!
-  Ёйотойл Захааминай зам- 

баа байнаш. Ши намайе буруу 
ойлгонош. Би шиниингээ газаа 
хуйтэн гэхэдэ «Тимоо» гэжэ 
«согласен» гэнэлби тунхэноор. 
Тэдэ хоёр хуйхэр абгайнар угэ 
зугаагаа ойлголсойон боложо, 
эльгэ зурхэнее убэдэтэр энеэл- 
дээ йэн.



6 нюур «Ажалай туг» 2019 оной дскабриин 27

«УРАН-ДУШЭ» НЭГЭДЭЛЭЙ 50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО
ОЛЬГА ВАНДАНОВА

Хада уулануудаар хуреэлэгдэЬэн, хун зоной дура буляайан 
Бургз шотагта 1940 ондо Ольга Данзановна Ванданова турэйэн 
юм.

Найматай болоод, уетэн нухэдйоонь хойнтойондоо 
аягуйрхэжэ байгаад, Оля басаган йургуулида оройон байна. 1958 
ондо Оля Сахирай дунда йургуули дуургэжэ, залуухан хайадаа 
пайанайнгаа ургэн замда гарайан юм. Эрхим комсомол байжа, 
саашань йуралсалаа ургэлжэлуулэнгуй Хасуртада хонишоной 
хунгэн бэшэ ажалые даажа абаад, пайанайнгаа намтар саашань 
ябуулаа. Жэлйээ улуу хонишоноор худэлоод, Захааминай аймаг 
дотор соёлой йалбариин худэлмэришэдэй ехэ хэрэгтэй баййан 
ушарйаа, Хяагтын соёлой училищида йурахаяа зорёо. Тиин 
театральна тайагыень Улаан-Удэ хотодо дуургээ. Ольга Данза- 
новнагай Улаан-Удэ хотодо йуража байха уедэ училищиин ди- 
ректорээр ехэ хундэтэй, ажалдаа бэрхэ А.М. Герштейн худэлжэ 
байгаа. Удаань, ехэ хундэтэй багшань Соёлой министрэй орлог- 
шоор томилогдойон байна. Оюутан ябаха уедоо СССР-эй арадай 
артист Г.Ц. Цыденжаповай шабинь ябаха золтой байба, Сэлэн- 
гын аймагта практика гаража байха уедео СССР-эй соёлой габьяата худэлмэрилэгшэ Галсановтай 
хамта худэлоо.

1961 ондо соёлой училищи дуургээд, тоонто нютаг Бургынгоо соёлой байшангай директорээр 
табигдаа. Хоёр жэлэй туршада нютагайнгаа соёлдо ехэ амжалтатайгаар худэлоод, сэрэгэй албанда 
мордоо. Хорёодхон найандаа ямаршье сэрэгэй техникэ хараагуй басаган ракетнэ сэрэгтэ эльгээг- 
дэжэ, 2-дохи шатын связиет-радистаар ябаа. Албаяа хаажа, 1965 ондо Хамниин соёлой байшангай 
директорээр, совхоздоо комсомолой секретаряар ехэ бэрхээр ажаллажа, эрхим мэргэжэлтэн боло- 
жо шадаа. Ажалайнь намтар Хамниин соёлой байшанда, номой санда найанайнгаа амаралтада 
гаратараа ажаллаа. Найанайнгаа нангин Фёдор нухэртэеэ дурбэн ухибуудые хул дээрэнь табижа, 
гарынь ганзагада, хулынь дуроодэ хургэжэ, ашанартай болоо.

ХАМНИ НЮТАГ
Тэг дунда Захааминай 
Тобойн оршодог

Хамнимнай -  
Табан голнууд нютагыем 
Тойроод йахижа баййандал.

Бугаригтын аршаанйаа 
Баялигнай бурьялдаг.
Оросо Хайрхаийаа наашаа 
Олон малнууд бэлшэдэг.

Талата, Уйатын голнуудаар 
Таряан долгилон ургадаг. 
Таабай, тообиин уреэлээр 
Таатай зомнай йуудаг.

Баатар хубууд,
гоохон басагад 

Баялигаа дэбэргэнэ,

Баабай, эжын йургаалаар 
Баясан хухижэ худэлнэ.

Уйанай хоёр эрьедэ 
Олон жэмэс ургана.
Эдэ ургамал бэендэ 
Эм боложо туйална.

Оросо Хайрхан,
Баян Улаан -  

Олон обоонууд тойродог, 
Ород, буряад гэлтэгуй 
Ошожо мургэжэ байдаг.

Дэбжэн 00Д0О ургана 
Дуунэр, ухибууд, ашанар. 
Эдээндээ жаргалай эхиие 
Эдлэжэ йуухыень хусэнэб.

Светлана ЛОГИНОВА

БУРГЫН ЭХИН
Байса уулын хормойдо 
Балшар найанайм тоонто, 
Булеэн йалхяар эльбуулдэг, 
Бургын Эхин оршодог.

Ургы сэсэг туужэ 
Урдайаан эжыдээ йарбайжа 
Бадма-Лёнхобо, таба сагаа 
Бурхандаа барижа

ургэдэг йэм.

Томохон туйсэ дуургэхэеэ 
Туужэ ээдэгэнэ яарадаг йэм. 
Таабайдаа жэмэсээ

барюулжа
Таалахыень намайгаа

хулеэдэг йэм.



2019 оной декабриин 27 «Ажалай туг» 7 нюур

Эжым нэрэ уп эйэп 
Эгээл гоё хотогорхон 
«Сэпэйн жалга» гуулэн 
Сэлеэн зоноороо

нэрлэгдэйэн.

Зунай углеегуур ухэрее 
Залажа Хуреэтэдэ

ошоходоо, 
Улааганай туужэ асархадаа, 
Ухэрйооп хойно

бусадаг йэм.

«Ухэрйоон улуу
бэлшэнэш», -  гээд, 

Угэлжэ эжым хэлэдэг йэн. 
Хашарангуй ушее

суглуулхаяа 
Халяар, нэрйэндэ

ябашадаг йэм.

Бургын Эхин эй ухибууд 
Булта минии сасуутан, 
Байса хангайдаа мургэжэ, 
Булта эбтэй ябаабди.

Бургын Эхин нютагай, 
Балшар найанайм тоонтын 
Булта минии нухэдни, 
Баярые хургэнэб тандаа.

ДАЙНАЙ УЕЫН
ЭЖЫНЭРТЭ

Дуунэр, ухибууд,ашанарнай 
Дайн дажарай унэрые 
Абаха ёйогуй гэжэ 
Ахатан найдажа ябадаг Нэп. 
Углоодоо бодоод дээжэеэ 
Ургэжэ йугэдэжэ

байдаг йэн. 
Хэдыш тиигэжэ йугэдоошье 

йаань,
Хархис муухай фашистнар 
Гэнтэ баруун тээйээмнэй 
Г урэндэмнай добтолоол даа 
Хара муухай аашаараа 
Халдажа манда ороол даа.

ЗУУДЭПЭЙМ д э э ж э
Зуудэн соогоо оло дахин 
Зугаалан ханданаб

Пушкиндэ. 
Заабари йурап, доро дохни 
Зудхэн дутэлнэб поэдтэ.

^ Ошон мэтэ нюдэдынь
энеэбхилжэ, 

Одоол зосоом наран
гарашана.

Ород арадай бэрхэ хубуун 
Обёорон намайе байшана.

Дутэлэн намда аргаахан
ерэжэ,

Духыем барин шэртэн
харана:

«Дуугаа дуулажа, шулэгее 
бэшэжэ,

Домог зугаатай ябаарай»,
гэнэ.

Холодон саашаа
болоходонь 

Хойнойоон мургэнэб
Пушкиндэ.

Халуун духаяа барина 
Хэлэгуйдэл зогсоном тэндээ. 
Г энтэ йэгээ орожо,
Гэртээ ерэнэб гуйжэ 
Гэгээн Пушкиниие

харайандаа, 
Гэрэл зосоом бадарна.

Баясан зугаалнаб ухибуудтээ 
Багша Пушкинтэй

уулзайанаа. 
Баярай найр мэтээр 
Бадарна зосоомни зула.

Пэмээхэн нойрйоон йэрижэ, 
Панан зуудэеэ энеэбхилбэб, 
Хайшан гэжэ зурхэлжэ, 
Хоорэлдэйэпоо Пушкинтэй.

Хаанайаа бии болойон 
Харата муухай Дантес 
Хамаг зоной зурхые 
Хорлон буудааб, шолмос.

Агууехэ Пушкинэй 
Ашата йайхан шулэгуудые 
Аман соогоо шэбшэжэ 
Абажа ябадагби зурхэндоо.

«УРАН ДУШЭ» ХАМНИДА
Захааминай зохёолшод 
Заларжа Хамнидамнай

буубалта,
Зорижо мандаа

ерэйэндэтнай 
Зохёон шулэгоо уншахам.

Заншал, турим, ейоёо 
Зугаалан йурган ябадаг 
Захааминай зугаатай

зохёолшон 
Зандаал убгэроогуй

харагдадаг.

Зуйэн буриин шэрэнуудээр 
Зурагаа зуража бэлэглэдэг 
Найатай болооб гэдэггуй 
Найданов Цыбикжап

таабаймнай

Турэ, хурим, найрта 
Туруу худа болодог,
Туурээн уряанайхияа

хоорэдэг
Тандаа мэдээжэ Найданов.

Комсомолой ударидагша
байхадань

Хоюулаа Володитой
худэлообди,

Соелой тайагые даахадань 
Сугтаа байа ябаабди.

Шот зугаа элбэгтэй 
Шадалтай бэрхэ золит даа 
Домог ульгэроор зугаалха 
Данжалов Володя нухэр

даа -

Михайловка нютагйаа угтай 
Манай Бургын хурьгэн юм. 
Уг изагуураа дурдажа. 
Удхалан бэшэжэ ябадаг.

Шулэг, зохёолнуудаа гоёор 
Шуумайн зохёоно унинэй, 
Шэнэ номоо хэблэйэн 
Шойдон Базарович

алдартай.

Захааминайнгаа
зохёолшодые 

Задан хундэлэн ябадаг 
Сэбэр сэгсэ бэетэй 
Сэсэн Сэнгэ гэлсэнэт.

«Уран Душэеэ» ургэжэ 
Урагшаа дуулин ябаарайт 
Ухибууд ашанараа йургажа, 
Урматай зоригтой

йуугаарайт.
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«УРАН-ДУШЭ» НЭГЭДЭЛЭЙ 50 жэлэй ойдо
ЛЮБОВЬ ГОНЧИКОВА

Любовь Цыденжаповна Гончикова 1960 оной январиин 1-дэ 
Хуртага нютагта турэЬэн, Ьургуулиин Ьуулээр 1980 ондо Буряад 
республикын соёлой учи.ппци дуургээ.

1998-2017 онуудта Улэгшэнэй сомоной номой сангай библио- 
текэдэ худэлжэ, найанайнгаа амаралтада гаранхай. Олон жэлнууд 
соо «Сагаан сэдьхэл» гэйэн клуб хутэлбэрилоо. 2002 ондо Буряад 
Ороной соёлой министерствын грамотаар шагнагдаа. 2005 ондо 
«Буряад Республикын соёлой габьяата худэлмэришэн» гэйэн 
хундэтэ нэрэ зэргэдэ хуртоо. Шулэг бэшэхэ дуратай.

НАМАРАЙ ШЭНЖЭ энэ аша басаган
Хадын наруули газарта Дээшэнь шэдэнэ дуратай
Набшайан шарлан эреэн бумбэгоо

йаршаганана 
Убэртэ ябайан гуроойэн 
Анир абажа арилшаба.

Шэбэнуур бороо йэмээхэн 
Сагай шэнжэ хубилгана 
Алтай намар дутэлбэ ха 
Алирйа жэмэс улайшаба.

Уян зантай xyhaxan 
Уруугаа хаража бархираа 
Шэруун зантай шэрэнги 
Шоглон тэрэниие энеэгээ.

БУРЯАД ХЭЛЭН -  
БУЯН ХЭШЭГ

Буряад угсаата арадни, 
Буурал сагаан эжымни, 
Буряад йайхан хэлэмни, 
Бурьялан i apahan угэмни.

Буряад йайхан угэмни 
Буян хэшэгтэй хэлэмни 
Бусад угсаатапЬаа

ондоохон, 
Бурханйаа угтэйэн

ондоохон.
 ̂  ̂ ^

Сагаан таабайн хормойдо 
Соёлой байшан оршоно 
Дууша хатарша уетэн 
Далижан дэбжэнэ, эндэйээ.

АША БАСАГАН
(Сабина аша басагандаа 
зорюулнаб)

Дэбхэржэ хухижэ наадана,

Агаарта аалихан эрьелдэйэн 
бумбэгэ

Альгаа тодон хулеэнэл,
энэ аша басаган.

Табатай заахан энэ аша
басаганда

Наадажа сэнгэхэйээ ондоо 
юун хэрэгтэйб? 

Балшар эдир найандаа
ябанал

Хоорхэн заахан энэ аша
басаган.

Улэгшэн нютагай дэбисхэр
дээрэ

Уулэгуй сэнхир тэнгэри
доро

Хагсуу хабарай йалхитай
УДэр

Шанга хонгёо дуугаар
хашхарйаар

Мундэлоо бэлэй,
энэ аша басаган.

Ажабайдалай ургэн орьёл
оодэ

Аалихан зудхэнэл,
энэ аша басаган. 

Эрдэм бэлиг шудалйаар, 
Эрдэмтэн болохол,

энэ аша басаган.

Ухибуун балшар энэ аша
басаганда

Хухин сэнгэн наадахайаа
ондоо юун хэрэгтэйб?

Жаргалтай сэнгэжэ
наадажа байг лэ, 

Заахан дорюун энэ аша
басаган.

АБАМНАЙ
Нюуртаа олохон

уршалаатайшье haa 
Наян табанай дабаан дээрэ 

гэшхэлбэл ха юм даа. 
Эгээл хатуу дайнай

жэлнуудые дурсан 
хоорэхэдэнь 

Эзэлуудгуй нелбойоо 
аршан шагнахал

ха юм даа.

Найатайшуулай заншалта 
зугаа нааданда 

Намдуухан зорижо алхалан 
ошонол ха юм даа. 

Уетэн олон нухэдыншье
усоорэжэл байна 

Бурханайнгаа орондо
мордонхойл ха юм даа.

Он жэлэй, саг удэрнуудэй
ошохо бури

Омог дорюун ажайуунал
хундэтэй абамнай, 

Ye сагай унгэрхэ бури
баарйамнай 

Ухибуун зантай бол ошонол 
ха юм даа.
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Буурал тоонто
нютагайнгаа, хурьйэтэ 

дэлхэй дээрэ 
Буряадай хундэтэ ёйо

заншалаар хундэлжэ 
Абынгаа амиды мэндэ

байхадань
Ашыень харюулаа гээшэ

губ?
«Мэдэнэгуйб».

«ЭХЫН ГУНИГ»
Хэн хэлэжэ угэхэ гээшэб? 
Хонгор йайхан энэ дэлхэй

дээрэ
Хоёр ухибуудээ алдаха хуби 
Юундэ, намда дайралдаа

гээшэб?

Он жэлэй ошохо бури 
Одоол хулеэнэб Чингис,

Тамара хоёроо 
Оршолон гээшэ оойоргуй

юм гу?
Орхингуй, юундэ абаашаа 

гээшэб?

Уетэн олон нухэдэйнгее
дунда

Шаргал йайхан наран доро 
Шорой худэлгэжэ,

мур сараа гаргажа 
Шоглон ябаха, хубигуй хоёр 

байшоо гу?

Эгээл эдир энэ иahаидаа 
Иимэ богонихон найатай

хоёр байшоо гу? 
Хагсуу хабарай, апрель май, 

йарануудта
Хахасаха хубитай хоёр

байшоо гу?

Нялха нарай ухибуун
найандаа

Энхэрхэ «эжы» угы улэбэ
гээшэ гу?

Уншэржэ улэйэн хоёр
ашанарни

«Эжы» гэжэ хэлэхэ эрхэгуй 
байшоо гу?

Хоёр хоорхэн уринэрни 
Хойшоошье харангуй

мордошобо

Хамба багшынгаа буянгаар 
Харижа гэртээ бусаха гу?

Эдир залуухан уринэрни 
Эрьежэшье харангуй

мордошобо 
Этигэлэй Хамбын буянгаар 
Эрьежэ гэртээ бусаха гу?

Хойто турэлдоо
уринэрэйнгоо 

Паадгуй тургэн турэхын
тула

Гун сагаан сэдьхэлйээ,
маани мэгзэм уншахаб 

Пунажа бурхандаа
мургэхэб, зальбархаб 

ОМ-МА-НИ-БАД-МЭЭ-ХУМ!

ХАРЮУГУЙ ДУРАН
Наратай тэнгэри баййан аад 
Аадар бороон адхаршоол 
Найдайан инагайм дуран 
Нюдэ сабшаха зуура

унгэршоол.

Хухэ тэнгэри хэлбэлзээд 
Хура бороон адхаршоол 
Хайратай инагайм дуран 
Халта дайраад унгэршоол.

Сэлмэг тэнгэри бурхоод 
Сайан йэмээхэн бударшоол 
Сэнтэй инагайм дуран 
Саг зуура унгэршоол.

мойьон
Таряаланай тэг дундахана 
Моййоной модон урганхай 
Наашаа гэжэ даллайан мэтэ 
Нам тээшэ харан гунхалзаа.

Зэдэ мурэнэй заха зайжа 
Улир моййон жэрылдэн

урганхай
Далбагар сагаахан

сэсэгуудээ
Даажа ядан гунхалзаа.

Пуулга дуурэн моййо тууйэн 
хуугэд

Панаа дуурэн хухюутэй
бусабад

Олзо ехээр олойон хуугэд 
Омогорхон хоорэлдэн.

УЕРЭЙ YE
Хорин нэгэдэхи зуун жэлэй 

эхиндэ
Хамаг юумэн хубилшайан 

шэнгил
Оршолон байгаалишье

хубиланхай 
Олон юумэн ондоохон

болонхой.

Хун зоной абари заншье
хубиланхай

Адуу малай унгэ зуйэшье
ондоо болонхой 

Огторгой хухэ тэнгэришье 
хубиланхай. 

Удэр йуни мэдэхэеэ болёод, 
Ургэлжэ аадар бороон

адхарна.

Худое голой горхонууд
хухилдэн

Мундуу шангаар эбхэрбэ. 
Хусэ шадал ехээр нэмэйэн 

горхонууд
Хууен шууян дэбхэрбэ.

Улэгшэн горхондо
нэмэгдэхэеэ

Эрьейээ халин хабтайба. 
Дамбын заха эдийээр 
Модон хуургэ хобхо сохибо.

Хомхой томохон амаараа 
Хамаг юумэндэ добтолбо 
Понюуша нютагай

олон зон
Yep харахаяа сугларбад.

Уйан гээшэ аймшагтай юм 
Утэр тургэн холодогты,

нухэд!
Аюул гээшэ аймшагтай

ха юм
Аргаахан байжа узэел,

нухэд!

Уйанай эзэн Лусууд абгайе 
Уурлуулангуй байжа узэел,

нухэд!
Зоной хусэн хусэтэй ха юм 
Заатагуй дабахабди энэ

бэрхэшээл!
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Аман зохёолой абдарЬаа

Харахада дутэ, хазахада 
ход о. (Альган)

Нэгэниинь дуугарна, хоё- 
рынь шагаана, хоёрынь ябана. 
(Аман, нюдэн, хулнууд)

Буржагар хуйан бэетэй, бу- 
руу vpi ahan шудэтэй. (Борной) 

Монсогорхон хубуун мо- 
рииЬоо хурдан. (Буугай тобшо) 

Тархайн табан хубуун нэгэ 
гэртэй. (Бээлэй)

Мэдэдэгтэ мэргэн hoxop, 
мэдэдэггуйдэ эреэн hoxop. (Бэ- 
шэг)

Борогшоной толгойдо 
бургаайан ургаа. (Бугын эбэр) 

Асатай модые алтан могой 
орёогоо. (Бэйэлиг)

Гэрэй хойно гэдэгэр нар- 
han. (Гэзэгэ)

Гээгээгуй аад, бэдэрдэг, 
гэмтээгуй аад, ёолодог. (Га- 
хай)

Хуур, хуур дуутай, хухэ тор- 
гон дэгэлтэй, гал шара нюдэ- 
тэй, газаа ябаха ёЬотой. (Гу- 
лабхаа)

Гуламта соо алтан сэсэг. 
(Гал)

Улаагша унеэн, харагша 
унеэн хоёр бэе бэеэ долёолдо- 
но. (Гал тогоон хоёр)

Дуршэл ехэтэй дурбэн баа- 
тар: хоёрынь хоол бэдэрнэ, 
хоёрынь холо ойрые хэмжэнэ. 
(Гар, хул)

Ута хузуутэй, ундэгэн са- 
гаан бэетэй. (Галуун)

Табан аха дуунэр нэгэ нэрэ- 
тэй. (Гар)

Гал могой газар тойробо.
(Поезд)

Зэргэлээ хуканай саана 
Зээрдэ морин уяатай.

(Хэлэн шудэн хоёр)

Баабайн мунгые 
Тооложо ядааб.
Эжын торгон хунжэлые 
Эбхэжэ баран ядаабди.

(Газар, тэнгэри, мушэд)

Газаа -  алтан мвврэнь,
Гэртэ -  аргамжын узуур.

(Наранай элшэ)

Боошхоор дуурэн токотойб, 
Утархайнъ укан,
Утархайнъ тойон.

(Ундэгэн)
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Рейхстаг хэн абааб?
Энэ ушар Эсэгын дайнай 

дуурэйэн хойно 1945 оной на- 
мар болойон байна.

Нэгэ нютагта дайнда яба- 
жа ерэйэн ород багша туухын 
хэшээлнуудые йургуулида 
заахала ерэйэн байгаа. Тэрэ 
уедэ класс соонь йуралсалай 
олон хэрэгсэлнууд баййан 
глобусйаа эхилээд, дархалха 
хэрэгсэлнууд олон Нэп. Нэгэ 
удэр тэрэ багша дайн тухай 
темэ ухибуудтээ заажа бай- 
тараа, иимэ нэгэ асуудал та- 
биба: «Хэн рейхстаг абааб?» 
Пурагшадынь хэнииншье 
гараа ургэбэгуй. Эгээ йайн 
йурагшаяа бодхоод: «Ши, 
Бадма, хэлэл даа, хэн рейх
стаг абааб?» -  гэжэ йураба. 
Бадма бодоод: «Би рейхстаг 
абаагуйб», -  гэжэ харюу угэбэ. 
Багша уур сухал болоод: «На- 
майе наадалжа байна гут? Гэр-

тэхинээ Бадма бушуу тургэн 
асара!» -  гэжэ зандарба.

Тэрэ уедэ дайнда ябайан лэ 
хун рейхстаг гээшые мэдэхэ 
байгаа. Ухибууд рейхстаг гээ- 
шэнь ямар зэбсэг байгааб юм 
гэжэ йанажа баййан байгаа. 
Бадма гэртээ ошоод, эсэгэеэ 
асарба. Гэртэхиниинь ерэхэ- 
дэнь багша: «Энэ хубуунтнай 
намайе наадалжа, би рейх
стаг абаагуйб гээ. Энэ юун 
гээшэб?» -  гэбэ. Бадмын эсэ- 
гэ дайнда ябаагуй хун хадаа: 
«Рейхстаг хубуумни йуралта 
угы абахагуйл даа. Пайн зан- 
тай хубуун юм», -  гэжэ ха- 
рюусаба. Багша бури ехээр 
уурлажа, йургуулиин дирек- 
торта орожо, энээн тухайгаа 
хоорэбэ: «У хибуудйээ рейх
стаг хэн абааб гэйэмни, хэншье 
мэдээгуй. Эгээ йайн йурагша 
Бадмые бодхоод йурайамни,

ЛУБСАН ЦЫРЕНОВ

намайе наадалжа, би рейхстаг 
абаагуйб гээ. Гэртэйээнь эсэ- 
гынь асаруулаад хэлэйэмни, 
байа намайе наадалаад, Бад
ма йайн хубуун, йуралта угы 
абахагуй гээ. Директор хугшэн 
хун хадаа: «Ухибууд рейхстаг 
абахагуй, абаад хаана хэхэб? -  
гэжэ хэлэбэ. Туухын багша уур 
сухалдаа багтажа ядайан хэбэр 
узуулээд, уудээ «тар» гэжэ хаяад, 
газаашаа гуйдэлоор гараба. 
Аймагай центр болохо Сахир 
йууринда оройхон хурэжэ, 
ноёдтоо ошожо, гомдол бари- 
ба. Эндэл багшын хэлэйые ойл- 
гожо, юрын хунууд хаанайаа 
рейхстаг гээшые мэдэхэб даа. 
Иигээд газетэ юумэдтэ гараха- 
дань, зон хуу мэдэхэл даа гэжэ 
туухын багшада ойлгуулжа 
угэбэ. Гаража ошоходонь, тэн- 
дэ баййан зон хухэ модой боло- 
тороо энеэлдээ бэлэй.

Ухэр хаанайаа бии болооб?
Урдын урда сагта уйанай 

эзэн Лусууд ба хада уулын Хан- 
гайн эзэн хоёр хэмнай баян бэ 
гэжэ арсалдаад, ядахадаа Бур- 
ханда ошожо хандабад. Бур- 
ханда: «Хэмнай дэлхэй дээрэ 
эгээл баян бэ?» -  гэжэ асуубад 
ха. Бурхан бодожо узоод:

Та хоёр нэжээд йу гара- 
ха унеэдые хэгты. Хэнэйтнай 
унеэнйоо йун ехээр гаранаб, 
тэрэтнай баян болохо, -  гэжэ 
харюусаба.

Тэдэ хоёрнай хоёр йалажа, 
нэгэниинь хададаа ошожо, 
хадайаа хара унгэтэй йарлаг 
унеэ бии болгоод йаахадань, 
йун багаар гараба. Ха
рин Лусад уйанйаа сагаан 
унгэтэй унеэ бутээжэ болгоод

йаахадань, йун ехээр гараа юм ехэ йутэйшье. Уйан гээшэмнай 
байха. Сагаан хадаа сагаан йун юумэн бугэдын эхэ гээшэ. Уйа 
гараа, сементал унеэн болоо угыгоор ямаршье амитад ба 
гэйэн байгаа. Бурхан ерэжэ ургамалнууд байхагуйл даа», -  
хараад: «Лусад дэлхэй дээрэ гэбэ. Иигэжэ ухэр малнууд бии 
эгээл баян, бутээйэн ухэрынь болойон домогтой.
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