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Заншалта болсон «Баатар. Д ангина -  2021» гэ- 
сэн уласы урилдаан  саяхан унгэрее .

Буряады 10 аймагы болон Эрхуу можын ИЗ 
тулеелэгчэд оролсоо. Тэдэнэй дунда Манай Сэлэн- 
гын аймагай -  Гусиноозерск хотын 7 настай Цыбе- 
нова Наран-Гэрэл, «Хуугэн Дангина» номинацида: 
III-ть шатын дипломдо Хуртее. Хутэлбэрилэгшэдэнь 
- Цыбенова Елена Борисовна, Кондакова Светла
на Баировна, Ринчинова Дарима Романовна;

«Эдир Дангина» номинацида: Харганаа нюта- 
гай И- настай, Данжурова Юлия III-ть шатын ди- 
пломоор шагнагдаа. Хутэлбэрилэгчэнь - Бальжи- 
ева Елена Бимбаевна;

Урилдааны зохёон байгуулагшад -  Буряад 
Уласы соёлой яаман, эмхидхэгшэд -  арады уран 
бутээлэй уласы туб.

«Хугжэмтэ Буряад» гэсэн наадам  
нютагы  эблэлнууды  хоорондо  Цага- 
алхын баяры уедэ ш энэ Буряад ТВ 
унгэргее .

Мартын 13 болотор смс дуугаар илаг- 
шад элируулэгдэжэ, “Барис” -  гэсэн 
Худалдаа -  Наймааны байшангаас гол 
шан - 100 мянган тухэриг хуртэхэ бай- 
гаа.

ТД “Полином” -  наадам буулгасан 
газары тайзан гоеогоо, хутэлэгшэнь -  
Байгал театрай артист -  Алексей Рад- 
наев, продюссер -  Ольга Баторовагы 
хусеер тус тусэл ехэ арга боломжотой 
болоо, харин, ТД “Барисай” рекламна 
агенствын ноен -Лидия Содномовагай 

эмжэлгээр тусэл саашанхи хугжэлтэты 
олоо.

Наадам Дээдэ Онгостойдо, ехэ гое 
узэсхэлэнтэ -  Алтан Бургэд гэсэн аян- 
шалгын газар буулгагдаа. Буряад Оро- 
ноймнай 12 нютагы эблэлнууд оролсо- 
жо, хухюутэй, эдэбхитэйгээр унгэрее.

Манай Сэлэнгын аймаг 10 хун 
тулеелеебди, булгэмэймнай ахамад 
-  мэдээжэ дуушан -  Сэсэг Аюшеева, 
хутэлэгшэд -  Александр Цырендоржи- 
ев (РЦНТ -  эйн мэргэжэлтэн) ба Арюна 
Бубеева ( Гоо сайхан Дангина).

Харганаагай соелой байшангы дар- 
га -  Елена Бальжиева «Хартаабха тухай» 
шог зугаагаараа олоной дура буляагаа. 
Залуу дуушан - Бимба Дагбаев - хи- 
лэн хоолойгоороо нютагаархидынгаа 
шэхэ хужарлуулаа. Хасагууды хамталиг 
«Любо» (Людмила Арустамян, Андрей

Кривогорницын, Семён Фёдоров, Бим
ба Дагбаев болон би, Марина Колесова) 
хасагууды дуу ялас гэмээр наярлуулба.

Эгээ сонинонь гэхэд, аймагымнай за- 
саг дарга -  Станислав Дашиевич Гарма
ев басал энэ тусэлдэ оролсоо. ©ерынгее 
зохеосон аймаг тухай ехэ удхаты шулэг 
уран гоеор уншажа, хун зоны гайхуулаа.

Тугэсхэлдэнь, нютагынгаа сулдэ 
дуу бултадаа унэн зурхэнеесее дуула- 
жа, ТД “Барис” ба “Полином” хоероос 
бэлэгуудтэ хуртээбди.

Энэ тусэлдэ оролсоходомнай депу
тат, Сэлэнгын нютагы эблэлы дарга - 
Саян Евгеньевич Бальжиров; Сэлэнгын 
нютагы эблэлы гэшуун - Андрей Васи
льевич Чагдуров; режиссер Елизавета 
Андреева; модельер Игорь Сарапулов; 
Дамирановы нэрэмжэтэ Гусиноозер- 
скын соелы сургуулиин дарга - Инесса 
Владимировна Амарзая гэсэн ехэ дэм- 
жэлсээ. Эдэ зондо баяраа хургэнэбди!

Наадамы дунгуудээр, манай Сэлэн
гын аймагы нютагы эблэл 750 гаран дуу 
абжа, 3 -  ть сууринда гараа. Туруушын 
суури эзэлээшгуй саа, иимэ томо хэм- 
жээ явуулганда оролсосондоо би ехэ 
баяртыб Энэ - минии хоердохи иимэ 
томо тусэл! (Туруушынхиигээ би - “Хро
ники исчезающих деревень” тусэлдэ 
ерсэн байнаб. Найруулагшань -  манай 
аймагы хубуун -  Олег Юмов байгаа).

Энэ наадамда оролцосон, дуугаа 
угэсэн нютагаархидтаа баяр баясхалан 
хургэнэб!

М арина КОЛЕСОВА, 
Селендума нютаг.
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АЯНЧАЛАГЧАДЫ ХУРАЛДААН

Сыктывкар (Коми) хотодо аянчалгын салбарида ажалладаг мэр- 
гэжэлтэды Хойто зYгы можонууд хороондын тYPYYшын кон
гресс болжо Yнгэрбэ. Буряад Уласы Аянчалгын яаманы сайд 
Мария Бадмацыренова тэрээндэ оролсосон байна.

Аянчалгын салбариин туруу 
мэргэжэлтэд тэндэ суглархадаа, 
можонууд хоорондохи харилсаа 
хYгжeeхэ, дYршэлeeрee хубаал- 
саха, саашаа ямар харгы шэлжэ 
хYгжэхэ тухай хэлсээ. Байгаалиин 
хYреэлэнгYYДтэ яажа аянчалга 
ба амаралга хYгжeeхэб гэжэ энэ 
хуралдааны хэмжээн соо зарлаг- 
дасан тусхай суглааны Yедэ хэл- 
сэгдээ.

-Тусхай газарнуудта амаралга- 
аянчалга хYгжeeхэ гэбэл, хYдee 
сууринууды аянчалгын салбариты 
зэргэ Yргэхэ хэрэгты. Хоорондоо

тасаршагYЙнууд ха ем, - гэжэ Буря
ад Уласай аянчалгын сайд Мария 
Бадмацыренова хэлэнэ.

Ymee тиихэд Буряад Ула- 
ста аянчалгын салбарида яажа 
ажалладагаа, «Тунхэны гол» гэсэн 
кластер тухайгаа тэндэ сугларсан 
мэргэжэлтэдтэ Мария Бадма
цыренова хеержэ Yгэсэн байна. 
Дэлхэйн эрдэни зэндэмэни боло- 
хо Байгал далайн эрье зубшаад 
ажаллажа байсан амаралга ба 
аянчалгын зоно тухай мэдээсээ. 
Буряад Уласта жэлы туршада 
Yнгэргэгдэдэг аянчалгын бухы 
хэмжээ ябуулганууды нэрлээ.

Булат БАДМАЕВ

ХYдee
УРИЛДА!
Буряад Уластам- 

I най «Жэлы эрхим 
экспортёр» гэсэн 

урилдаа худее ажа- 
хын эмхинYYДы дунда 
зарлагдаба. ТYPYYчиин 
суури эзэлхын тYлее 20 
гаран эмхи мэдYYлгэ 
оруулсан байна.

ЗОРЮУЛГА-ФИЛЬМ

Мартын хуучаар «Итигэлов. 
Служение миру» гэжэ фильм 
олондо харуулагдаба. Шэнэ 

кино харалгы Буряад Уласы Аянчалгын 
яаман болон Аянчалгын мэдээсэлы “Байгал” 

туб эмхидхээ. Энэ фильм XII 
Бандида Хамба лама Даша- 
Доржо Этигэловы гайхамшагта 
Yзэгдэлдэ зорюулагдаа.
Танилсуулга Бандида Хамба 
лама Даша-Доржо Этигэловы 
Институды захирал Нина 
Будаева Yнгэргее.Энэурилдаа зан-

Yнгэргэгдэдэг ем гээд, уншагшадтаа сануулжа байнадь. Энэ Институт Бандида Хамба лама Даша-Доржо
«Худее ажахын салбарида жэлы эрхим экспортёр» гэ- Этигэловы наснынь шухапа иттаыууд^ шажан
сэн урилдаанда энэ удаа иимэ эмхинууд оролсобо: мургэлы болон ̂ гурэн турын талаар ^ ^ пгаы ^ дм
АО СК “Восточно-Сибирский", ООО ОРЦ “Окин- арад зоны ажабайдалда нУлеелсэн ажал хэрэгынь гун
ский", АО “КФ Амта", ООО “АПО Кяхтинское", ООО у^ ^ 1, эмнэлгын талаар ажалнуудынь шэнжэлгэнууды
“Эко Биф Экспорт", ООО “Рог изобилия", ООО хиинэ  тайлбарилна. Архивы материалнт  нютагынь зонты
“Агроком" ИП “Разживин А Н " хеерэлсеенууд, видео-фотодокументнууд, сонин сэдхуулнууды

- YндэсЭн тусэлы гол шэглэлэнь «Уласхоо- толилолгонУУД, мургэлчэд ы санамжанууд суглуулагдана. 
рондын коопераци болон экспорт» болоно. ^ п эрсэн I8 жэп соо Бандида Хамба лама Даша-Доржо
Энэ хэмжээ ябуулга худее ажахын салбар- Этигэловтэ зорюулагдасан эрдэм шэнжэлэлгын I0 эрдэмы хуралдаа 
да ажалладаг олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ Yнгэргэгдee, 3° гаран узэмжэ дэлгэгдээ, баримтата хэдэн фильмнууд
ехэ сургуули боложо угэнэ. Нёднон энэ бУУлгагДаа, номууд хэблэгдээ  хугжэмтэ бужэг-балет зохёогдоно.

Институт “Путь сострадания - Путь к Свободе" гэсэн тусэлеерее
ажалаа явуулсаар, Этигэлы Хамбын мунхэ дурасхаалынь заншалта 

хэмжээ ябуулганууд ургэлжэлсеер. Энэл тусэлеер баримтата 
«Феномен» фильм буулгагдаа юм.

2021 ондо Этигэлы хамбын уншалганууд зургаатиигаа унгэргэгдэхэ. 
Бандида Хамба лама Даша-Доржо Этигэловы Институт тухай 

тодорхойгоор http://etegelov.ru/ сайт дээр уншахад болоно.
Сэнгэ РИНЧИНОВ

урилдаанда эгээ олон оролсогшод 
оролсоо сэн, - гэжэ Буряад Уласы 
Толгойлогшын орлогшо - худее 
ажахын сайд Галсан Дареев хэ- 
лэнэ.

Гадаада гурэндэ наймаалаг- 
дасан эды бухэли хэмжээ, олзо 
оршынь хаража, жэлы эрхим
экспортёр элируулэгдэхэ 
ем. Харин тиихэд гадаад 
гурэны эмхинуудээс ав- 
сан шагнал хайрануу- 
данш хараадаа абтаха.

Булат БАДМАЕВ

ЗАГАСАЧАЛААД...
айгал шадары аймагы Турка сууринда унгэрсэн амаралтын удэрнуудтэ 
«Байкальская рыбалка» гэсэн хэмжээ ябуулга Yргэн дэлисэтыгээр болобо.

Загас барьха дуртычуулаас гадна миин хархыгаа ерсэн зон олон байгаа. Энэ на- 
аданда оролсохыгоо 222 команда, 888 хун Ород Уласы зуг бухэнеес хурэжэ ерсэн 

байна. Оролсогчоды чулеегуй загас барьжа байха уедэ нютагы соёлы ажалшад болон 
Буряадымнай мэдээжэ дуушад айлшады самааруулаа. Хаски гэдэг турэлы нохойнууды 

хуллэжэ, хуухэды шаргаар шэрэжэ наасуулаа. Буряад номо годлеор буудажа, мэргэн 
хёрхоо туршаа. Энэ нааданда хундэты айлшанаар мэдээжэ зужэгшэн Дмитрий Дюжев 

теле-дамжуулганууды хутэлэгчэ Анна Михеева хоёр уригдасан байна. Эмхидхэн байгуу- 
лагчад эдэ хоёртоо энэ нааданы сулдэ болсон гары барималнууды бэлэг болгон баряа.

Уданчгуй урилдаа дуурэжэ, 
дун гаргаха ажалаа комиссиин 
гэшууд эхилбэ. «Бурятмяспром» 
булгэмы гэшууд 2 килограмм 
улууты загас барижа шадасан- 
даа, туруучиин суури эзэлжэ, 
гол шан «Север 650» тухэлы 
аэро-онгосодо хуртэбэ. Хоёрть 
суурида гарсан «Городские 
маршруты Улан-Удэ» эмхиин 
тулеелэгшэд «YAMAHA VK540V» 
тухэлы снегоход абаба. Харин 
3-ть сууринда Тунхэны аймагы 
туймэр саралгын албаны ко
манда гаража, «YAMAHA» гэсэн 
мотор бэлэг абжа шадаба.

Булат БАДМАЕВ Т
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БОГОНЬ MYP00P...
Гэр байрын унэмшэлгэ Сэлэнгын 

аймагы дурвэн залуу айлнуудта ба- 
рюулагдаа.

Энэ ехэ баяраарнь аймагы засаг 
даргын ниигэмы талаар орлогчо Евге
ний Юрьевич Дагбаев амаршалаа.

Энээны урда тээ Аюшеевтаны 
гэр булэ басал иимэ гэр байрын 
унэм ш элгэ авсан байн. Буряад Уласы 
Засагы газары даргын орлогчо Вячес
лав Балданович Цыбикжапов болон 
Арады Хуралы сунгамалнууд А ю ш еев
таны амаршалаа.

Гэр байрын унэм ш элгэ 2 сая 
430 мянга тухэриг дээр угтэнэ гэжэ 
мэдуулнэдь.

Мартын 2 до, Талын Харганаа гэ- 
сэн нангин шутеены газар дээр ор- 
шодог Ацын дацанда заншалта есоо- 
роо морь урилдаа унгэрее.

Жэл бухэн жэлы эхиндэ, шэнын 18 -  
да эндэ туруучиин Хамба Лама Дамба 
Даржаа Заяевта зорюулагдасан хэм- 
жээ явуулга унгэрд эг заншалты.. Эндэ 
буряад ултэры морьнууд наса насаа- 
раа гуйдэг. Yглeeны Цагаан Дара Эхэ- 
дээ зорюулсан хурал унш алга Буддын 
шажаны заншалта С ангхы нД ид Хамба 
Лама Дагба Очировы хутэлбэри доро 
унгэрее. Эвээн тэдхэгчэд -  Сэлэнгын 
аймагы захиргаан Ацын дацан, Буря
ад Уласы тамиры болон залуучуулы 
политикын яаман.

Сэлэнгын аймагы «Цагаалха на- 
аданай амаршалга» Буряад театрта 
февралиин 28 -да Yнгэрее .

Олон арад зон Буряад театра нюта-

гынгаа эблэлы найр нааданда цугла- 
раа. Баяры удэшы Ноехон нютаг то- 
онтоты Олег Юмовы тавьсан «Доржо» 
гэсэн зужэгеер нээгдэбэ. Энэ зужэг 
баруун тээхи дээдэ сургуули дуургэсэн 
Буряады туруучиин эрдэмтэн Доржо 
Банзаровта зорюулагдаа. Забсары 
хойн Сэлэнгэ нютагымнай шэрээтэ 
ламбагайнар амгалан байдалы тупее 
унш алгаар сайндэрее ургэлжэлуулээ, 
харагчад Сэсэг Аюшеева Бадма Цы- 
денов хоеры гуйсэдхэсэн аймагынгаа 
сулдэ дуу хул дээрээ босоод чагнажа 
дуулалсаба. Хожомонь «Победный 
марш культуры» гэсэн» тэмсээндэ ди- 
пломдо хуртэсэн «Спасибо Вам Отцы 
и деды» гэсэн дуу - РСФСР-ы габьяата 
дуучан Дамба Занданов гуйсэдхее.
Энэ дууны угэнь -  аймагы засаг дарга 
Станислав Гармаевы, хугжэмэнь Пурвэ 
Дамирановы.

Басал энэ сайндэртэ Сэлэнгынгээ 
аймагы алдарта хунуудтэ аймагы за
саг дарга Станислав Дашиевич Гар
маев ба Буряад Уласы Засагы газары 
туруулэгчиин орлогчо Вячеслав Бал
данович Цыбикжапов амаршалгын 
бэчэгууды барюулаа. Аймагы нютагы 
эблэлы шэнэ дарга -  Саян Евгеньевич 
Бальжировты арад зоноо танилцуулаа. 
Гое сайхан тоглолто аймагы Шахтер 
гэсэн соелы байш ангы мэргэжэлтэд 
харуулаа.

Даша Дамбаевы «Сэлэнгэ» гэсэн 
дуугаар Цагаалхынгаа баяры тоглолто 
тугэсее.

«Эрдэм 2021» гэсэн Бугэдэ буряа
ды диктант бэчэлгэ болоо. Манайч 
аймагы сургуулинуудаар энэ хэмжээ 
явуулга Yнгэрее .

Бухыдее 30 сурагча ба 31 багша д и к

тант бэшчэ, эрдэм мэдэсээ шалгаа. 
Диктантын дунгуудээр хагадаасань ехэ 
оролцогчод ехэ сайнаар бэчээ гэжэ 
элируулэгдэбэ.

Хавары цаг ержэ, газааны осо мусэ 
хайлаха Ye болоо.

Сэлэнгын аймагы Сухэ голы мусэнь 
нимгэржэ, мусэн дээгуур ябдаг харгы 
айдасты болсон дээрээс, Мартын 22 -  
ноос Сухэ дээрхи мусэн хаарбазар ха- 
агдаа гэжэ аймагы захиргаан дуулгана. 
Гаржа болкуй гэсэн хорилгын тэмдэгууд 
тавигдаа.

ТАМИРЫ СОНИНУУД:

Гусиноозерск хотын гим назиин  бац- 
гадууды команда м ини - хул бум бэгеер  
Б ухэроссиин тэм цээндэ оролцоо.

2007 -  2008 оны насны хэмжууртэ ма- 
най бацгад 3 - ть шатадань Хабаровск 
хотын команда 3: 0 гэсэн тоогоор илажа, 
туруучиин суурид гараа. Соригчонь -  
Ринчинов Арсалан Дамдинович.

Апрелиин 10 -  да, Нижний Новгород 
хото финалда оролцохыгоо очходонь 
амжалта бацгадтаа ба соригчодонь 
хуцэнэдь.

Санаар гуйхэ Россиин тэм цээ м ар
ты н 10 -  наас -  14 -  болтор 17 -  18 насты  
хувууд бацгады  дунда Коми Уласта 
унгэрее .

Эндэ бацгады 23 нэгэдэмэл коман- 
данууд оролцоо. Манай Гусиноозерск 
хотын 16 насты - Виктория Невьянцева 
туруулжэ, туруучиин суурид гараад Ро- 
сиин тамиры мастер нэрэ зэргэты болоо.

С оригчонь -  
Ю рий М ихайлович Куликов.



Н Иsp

Убгэй эмгэй хоер тухайгаа
м и н и и  Y B ^ H  у г  ГАРБАЛ

Минии убгэй Бадмаев Гарма (Цырэмпэл) Чандан- Булаг 
сууринда тYрсэн, балчар насань тэндэ Yнгэрсэн тYYхэты. 
Тэрэ сагта Yбгэймнай эрдэм номтой хун байсан. Ород хаа- 
най алба Монгол Российн гааль дээр гарсан туухэты. Фото 
зураг дээрэ гое хувцастай офицер хун байдаг сэн.

С овет засагай  ерэхэдэ, у б гэй м  ехэ эдэбхи тэй гээр  оролсо- 
жо, к ом м ун и ст  болсон  байгаа. Туруучиин  «Искра» артелиин  
туруулэгчэнь  болоо. Хучир хундэ, хатуу сагаар  ударидагч  
байжа, артелиийн  ухэрнууды  субайрхада, ехэ гэмты  боложо, 
ту р м эд э  хаягдажа, у лаан -удэдэ  буудуулаа юм. Сайн  сагы б о 
лоходо, Y б гэйм  н эрэ  буцаагдаа.

Y Б ГЭ Й H  У Г  ГАРБАЛ:

Баярта- Аюша - (Баатар, Люда) Баанайтан- Сайнцаг- 
Дэмчик- Бадма- Горин- Нима

Гарма (Цырэмпэл)- Цыренжвб- Гончик- (Батажаргал, Цы
рэмпэл, Вячеслав, Мэдэгма, Таня)

Минии эмгэй Бадмаева Б адм ацу  (Бунчи) М эн гы дэ  Ван- 
даны  Чагдары  бYлдэ 1884 ондо  тYрсэн  намтарты . У гань  
гэхэдэ:Барлаг- Д элэг- Буха- Вандан- Чагдар. Чагдары  хYYхэд: 
Бальжин, Чимитцу, Даржаа, Бадм ацу  (Бунчи). Бунчиин  
XYYXЭHЬ Д арицу, XYбYYHЬ Ц ы ренж аб  болоно.

Бунчи эм гэй  ехэ бэрхэ, ш ударгы , хYЦYY, ажалча хYн байгаа. 
Ю ум э хиихэдээ тYргэн, бушуу. Залуудаа Yндэр, сэбэрхэн  сага- 
ан ш арайты  эхэнэр  байгаа гэлцэдэг. Бунчи эм гэй  тэр э  насан- 
даа хундэ сагта нилээн  ю умэ Yзэсэн. Коммуна, колхоз тогто- 
ж о эхилхэдэ, ехэ чанга саг байжа, эм гэй  заахан аш а хYбYYн 
Гончогтыгоо сYлэлгэдэ гарсан  тYYхэты.

Э м гэй м  иигэж э х еер эд э г  сэн. «HYхэрым, Гармы м, тYр м эд э  
хаяжа, намай  нютагаасаа гара гээ. Байжа байсан  гэры м най  
хамтын болгоо. Табан насты  Гончогоо абаад, нэгэ тугалты  
Yнеэгээ  туугаад, Харитон  гэжэ суурида ерээд, т энд ээсээ  нэгэ 
повода- зам чины  ол оод  В ахм и строво  хYрэтэр ябаган  нойтон  
тули-тулисаар  ер ээ  бэлэйдь. Н ам ар  болоходо, ачыгаа дагу- 
улаад, Булагтаа ер ээ  сэм. Э гэчэдээ  орохы гоо  айгаадд, гэры 
арда ню угдадаг байгааб».

Тэр э  Yедэ залуу басаган  А н гели на  Гунзыновна Будаева, 
районы  инструктор  байгаа, тэ гээд  эм гэйдэм : 6y  айгты, та нэ- 
гэш гэм Yгыт, гэжэ ойлгуулж а Yгее. Т эр э  басганда эм гэй  ходо 
баяры  хургэжэ, дурсаж а байдаг сэн.

Бунчи эм гэй  хамтын аж алда хамсы гаа ш ууж  ороо. Ача 
хYбYYнээ дагуулаад бри гады н  эдеэ  хоол чанадаг, талха баря- 
ача болоо, гахай д ээрч  хYДлее, хоньчин, адуучинш ье  байгаа.

Э м гэй  ехэ хуны хундэлхэ, ор сон  айлчаны  халуун цай, ца- 
гаан эд эеэгээр  хундэлж  гаргадаг байгаа. Я марч  хундэ сагта 
хоосон  нойтондо  нэгэ аргаа о л оод  л э  байдаг сэн. М энгы н, 
ТYхэмы, Ц орооны  сааличадш ье, м ор ьчи д ш ье  манайда  оро- 
ходоо, сYYты цайгы нь уугаад, халуу о р о о д  л гардаг байгаа.

Зоны  сагта Yхэр сYYты. Э м гэй  сYY м аш индаж а  зеехэй, тосо, 
айраг, аарца хурууд, ээзгэй  хи и д эг  сэн. А й р а г  эсхээхэ, то- 
гоо нэрэхэ, ээдэм , айруул хатааха. Аарца  кадуш каар дуурэн  
хургэхэ, х о о р м эг  чанажа, зундаа Y в сэн д ее  ороходоо  ууха. Аа- 
руул ехээр хатаажа, то соо  ш арлуулж а салам ад  чанажа аба- 
д а г бэлэй. Айруул  мойлты  холиходо ехэ амтаты  байдаг сэн.

Э ж ы м  Д а р и су  Ц ы рем пиловна , тYм эс  малтаха, мойлы  гу- 
рил бэлдэхэ, тэ гээд  цагаалганда айруул, м о й л оо  чансан 
тY м эсее  саахарты, ш ар тосты  ходхоод, ехэ амтаты  хоол хии- 
гээд, булты мнай  садхаадаг сэн. У ш о о  тэгээд, Ц орооны  нууры 
захада суглуулсан батагнаан хушууты басал амтаты  сYYты 
цай уудагаа сананаб.
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ДУРАСХААЛ
Аба эжы хоер тухайгаа

Абам Будаев Аюша Бадмаевич, Цайдам 
нютагт тYрсэн. Угань хадаа: Баян Бор- 
го- Дондог зайсан- Сотник- Паля- Буда- 
Жигжид- Халзан. Халзаны хуухэд: Доржо, 
Долгор, Бабасан, Дулма, Аюша. Залуудаа 
артель коммунада худэлсэн. Дайны урда 
Оронгын модондо явсан. Агууехэ дайны 
эхилхэдэ, июль сарын юсэндэ 1941 оны 
дайнда мордоо бэлэй.

93-дахь Зуун С и б и р и й н  д еви зи й н  129- 
дэхь стрелково  полкдо  алба хэжэ, Эхэ оро- 
ноо хамгаалаа. 1942 оны  ию ль сары н  эхеэр 
ехэ парадта хабаадаа. Энээн  тухай фото зу- 
раг бии. Тэрэл  1942 ондо  д екабрь  сарда ехэ 
тулалдааны  CYYЛДЭ аба тухайм сураг угы бо- 
лоо. М унееш  болотор  хаана худеелсэны нь 
мэднэгYЙбди.

Минии эжы Будаева Дарицу Цыремпи- 
ловна, 1911 ондо TYрсэн юм. СYYЛЫH олон 
жэлнуудтэ саальчинаар ажалаад, наса- 
найнгаа амралтада гарсан байна.

Залуудаа О р он го  суурины  ой цоо м одо  
б элэстэг  байгаа. Т эндэ насны нгаа  А ю ш а 
нухэрты уулзаж, хамта аж алсан  юм. Сайн 
хуцэлсны гээ тулее  удэн  хунж элеер  шагнаг- 
даа. Тэрэ хунж элее  наса баратараа хаяагуй, 
ехэл унты  цэнты  дурасхаал байгаа.

Д айны  уедэ эж ы м  колхоздоо удаан удэр  
ш унигуй  яваж  ажаллаа. Ехэ чадалты, орол- 
досты  сайн  ажал хиижэ, бидны  тэжээгээ.

Э рэчуулээс  дутангуй  эл д эб  хара ажал хээ: 
гахайчин, сааличан, адуучин байгаа. Тэрэ 
д айны  уедэ басал хундэ цаг байгаа, эдихэ 
ю умэ хомор. Адуугаа м анаж  байгаад, поли 
дээгуур  буксир  хэжэ, оготноогы  хадагалсан 
таряа оложо, х оолос цуглуулжа бидэны  хо- 
оллуулха. Хулдэсэн  хартаабхаш  эдеэбдь, пе- 
эчэн  соо гоо  хатаагаад, крахмалы нь абадаг 
сэн. А сар сан  1-2 аяга о р оосы н ь  гар тээрм эн - 
д э  татаад, хартаабхаты  нэгэдуулээд  талха 
бол гож  барьда г сэмди . Иигэж эл  дайнай  
уеэр  амьды  улсэн  зон  гээчибди.

Эж ым, эм гэйм , Гончог ахам дайны  суулдэ 
«За добле стны й  труд  в Великой  О тече 
ственной  войне» гэжэ м едаляар  шагнагдаа.

Колхоздомнай  хоер  сур эг  адуу б ай 
гаа: М эн гы дэ  Нохош куев П урбэ  абгайн, 
Ц ор о он до  Будаева Д ари цугы  адуу. Адуун 
ажал басал харюусалгаты . Ш ун и н дее  убэл 
зонгуй  м о р ео  манаха, у б эл д ее  даха ум сеед , 
гал тулеэд, буу баряад  ябахаш. Т эр э  уедэ 
чоно  олон  байгаа. Зари м даа  тэдэ чононууд  
гэры  нохой бажууха. Т эгээд  у ш е е  бээгуул 
хун зон  ябаха, у дэр энь  шугы бургаасан  соо  
нюугдаад, о р о й н ь  айлда добтолхо, д ээрм э- 
дэхэ, аюултыл саг байгаа. Т ы м э  тула буу 
хэрэгтэйл  сэн. П атрон  соо  д ари  ж эж элсэн  
цаас хэжэ ш ун и н доо  буудахаш.

Гончог аб гайм  сом оны  капсулы нь абаад, 
ш эрээн ы н гээ  хажуугаар зэргэлуулээд, шаа- 
д а г  сэн, тэгэж э то олдо г  байгаа.

Колхозын бухы ажал м о р е о р  бутээдэг 
байгаа. М ори ды  сургаха, ургадаха, бариха 
гэжэ байжа. М и н и и  эжы  100 гуунээс 75 уна- 
га абасан  байна. Хоер  м ори  хуллеед  ганца- 
араа у в эсее  ачаад ерэхэ, орто унаанги  м одо  
м о р е о р  ч эр ээд  асарха. Ехэ хундэ ажал хэжэ 
байгаа м и ни и  эжы.

1954 он о о с  эж ы м  саальчин  болоо. 65 нас 
хуртэрее  колхозы ф ерм э  д э эр э  ехэ сайнаар  
ажаллаа. Ходо амжалтаты , магтаалты  ябажа, 
олон  хундэлэлы  грамотануудты  сэн, алтан 
мун гэн  тэм дэгууд  «П обедитель  соц. с о р е в 
нования» байгаа. Ж араад  он оор  М осква 
ВД Н Хгай  выставкада очоо. О лон  дахин  со- 
м оной  соведэй , районы , республикы н  д е 
путат байгаа. Нэгэтэ ажалай амж алты н  тула 
УлаанЖ дэ ош ож о  шагнуулаад, ур гэн  тум эр  
оро  абаад  ер ээ  бэлэй.

Э м гэй  эж ы  хоером най  булты мнай  хун 
болгоо. Эдихэты, умэсхэты  байгаадь. Свет- 
нигэй  галаар ш униндеел  даха, шаахай, 
дэгэл, б ой то г готол, худсэн бээлэй  эж ы м  э м 
гэйм  гараараа то бш ож  о ед о г  байгаа. Бидэ 
эж ы дээ  тусалж  хонины  ухэры арас горьты 
талхидаг бэлэйдь. А рай  гэжэ талтисан  ар- 
сы м най  агентнууд  ерээд, м и ин  буляагаад 
абадаг байгаа. И и м э  учирнууд  басал бол- 
д о г  сэн.

Э н э  хучэр цаг давсан, хатуу зоригты , 
сайн  сэдьхэлты  сухарихагуй, урагш аа  са- 
нааты м и н и и  эм гэй  эжы  хоер ёсты дайны  
уеы н баатарнууд  болоно. Би ехэ омогорхо- 
догоб.

Д а р и ц у  эж ы м  насанайнгаа  амаралтада  
гараадч, колхоздоо тусалдаг байж, зо нд оо  
хонины  хайчалганда тогооч б ол до г  сэн.

М и н и и  эжы  олон  ачанараа, зэ эн эр ээ  хун 
болгоходо  тусалаа. М эдэгма, Бата- Ж аргал, 
Таня, Ц эрэмпэл , Слава, Алеш а, Сережа, 
Булад, Аю ш а, Туяна, Энхэ, Ч и н ги с  аш анар  
зэ эн эр эн ь  м унееш  болотор  санажа, д ур саж  
ябадаг.

Нагацынгаа Гончог хYбYYн тухай
Минии Гончог абгай 1929 

ондо турсэн. Эртэ аба эжыгээсээ 
улдэсэн. Тэгээд Бунчи эмгэйнь хун 
болгосон. Сургуульдаа ехэ сайн 
сураж, Цайдамы долоодохь класс 
дуургээд, Улаан-Удын Буряад ин
тернат - сургуульда орсон юм. Ехэ 
бэлигты, солбон, сонор, ухаанты 
хубуун байж, номдоо ехэ бэрхэ 
байгаа.

Улаан - Удын буряад сургуулин 
9-дэхи класста суржа байхадань, 
Бутыдцу нагаса баабайнь наса ба- 
раа. Хугшэн нагаса эжынь Жэгмэд 
(Цырен- Ханда Улымжиева) 4-5 на
сты зээ бацгантыгаа (Клара Петров

на Дулмаева) улэбэ. Жэгмэд хугшэн 
Булагы ламын эхэнэр байгаа. Яа- 
гаад минии абгайты дутэ турэл бо- 
лоноб гэхэдэ, Гончог абгайм эжынь 
Бумбэ, тэрэ ламын 11-дэхи хуухэн 
байгаа. Жэгмэд эмгэй Клара бидэ 
хоеры убдэг дээрэмнай сугсыжэ 
суулгаад, морины хайчилсан суул, 
дэлэ урьжа сургаа. Тэрээгээрээ 
суулдэнь ехэ бухэ аргамжа томодог 
байгаа.

Гончог абгайм Жэгмэд эмгэй 
Клара хоеры Ивалгаас Цороон 
асаржа, сургууляа орхихо болоо 
бэлэй. Колхоздоо бусажа, туруучээр 
Дарицу абга эжытыгээ адуунда 
ябаа. Тэрэ уедэ нэгэтэ убэл мори

ды манажа, туудэг носоогоод, бухеер 
унтачоо. Сэрэн гэхэдэнь дахань гал- 
дажа хулее ехээр шархатаа. Удаан 
тэрэ шархатыгаа зобож, гэшуунээр 
шара тосты эмчэлээд эмгэйнь эдгэ- 
эгээ юм. Хабар болоходо, шувууды 
ниисэн ерэхэдэ ехэ баярлажа байс- 
нынь сананаб.

Суулээрнь Мэнгын бригады учет
чик- тоолочиноор ажаллаа. Зундаа 
морин косилкаар увэс сабчаад «Со- 
циалис мурысеены тэргуун» болжо, 
магтаалда хуртээ, газетэдэ гараа.

Насаа хусэхэдее абгайм албанда 
мордоо, офицер болоо. Улаан-Удэдэ, 
Хара -Нуурта, Кяхтада алба хээ.

Нэгэтэ амаралтадаа ерэхэдээ Гон
чог абгайм намдаа убэлэй намарай 
драп пальто асараа бэлэй. Тэхэдэ би 
5-дахи класста сураж байгааб. Тэрэ

уедэ магазины пальто гэжэ ехэ хо
мор байгаа, ехэнхинь оёмол пальто, 
дэгэл умэстэг байгаа. Тиигэжэ би 
эгээн туруун драп пальто умсее сэм.

1954 ондо сэргын албанаас гэр- 
тээ бусаа. Комсомолой секретаряар 
худэлее, суулдэнь Улаан-Удын со- 
ветскэ партийна сургуульда суража 
гараа. Уни удаан жэлдэ колхоздоо 
ажал хээ: секретарь парткома, 
туруулэгшын орлогчо, бригадиршье 
байгаа.

1955 ондо Зинаида Галсановна 
гээд залуухан багша басагантай гэр 
булэ боложо, табан ухибууды турее. 
Угаа дамжуулха хубууд басагад, аша 
зээнэр олон.

Будаева Людмила Аюшеевна, 
дайны YebiH хуухэн
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ЭГЭЭ БЭРХЭ н о м о й  СЛЫШАН
«Xyh тоотондо еерын хуби заяа 
Эерын тэмдэг ба дурдалга,
Эерын дабтагшагуй субаса 
Эерын дабтагшагуй Ьанаа хусэл,
Эерын алдуу эндуу, Yйлэ hYЙд,
Эерын Ьамархалга, теерэгдэлгэ.
Эер дээрээ еерын илалта.
Гээлгэ, алдалга, шарха,
ТYсэб еерын баЬал,
Yзэл Ьанаанай эрмэлзэл.
Жэгтэйшье Ьаа, гарай бэшэг 
БаЬал онсо еерын...»

Камбург

нгэреешэ зуун жэлэй 
1953 ондо Сэлэнгый 
аймагай захиргаанай 

гуйсэдхы хорооной ши- 
идхэбэреэр бии болоhон 
Ьутэй нютагтамнай 
худеегэй номой сан соёл 
гэгээрэлэй, харилсаа хол- 
бооной, мэдээсэлэй ёhото 
гол ty6 болоhон байна.

1975 ондо баригдажа 
дYYPгэгдэhэн соёл гэгээрэ
лэй байшан hYтэй нютага- 
архидта ехэл баяр баясха- 
лантай ушар болобо. Энэ 
уужам байшанай эгээл на- 
ратай hаруул та1аагые номой 
сан болгоЬюн байна. Иимэ 
1аайхан таhагтай болоhон 
Елизавета Жамсарановна 
Нимаева хYДэлмэрёо эршэ- 
тэйгээр хэжэ оробо: номуу- 
дай тоо олон, Ьюнирхолтой 
болгоохо, шэмэглэн го- 
ёожо 1аууридань табиха 
гэхэ мэтэ ажалаа шамбай 
хYсэтэйгээр хээ hэн. Номой 
сангай ажалшанай туша- 
ал ганса арад зондоо ном 
уншахынь Yгэжэ, гэдэргэнь 
тушаажа абаха бэшэ, ха
рин Yнэн зYрхэнheeн Yнэн 
сэдьхэлhээн хYн тоотонтой 
хеерэлдэжэ, номой баялиг 
Ьюнинтой хубаалсаха ажал 
MYH. Али ном тэрэ энэ XYHДЭ 
уншыт гэжэ hанал оруулха, 
hонирхуулха гэhэн уялга 
номой сангай ажалша1ааа 
hурган XYMYYЖYYЛГЫH, ая 
дайгай, харилсаа холбоо- 
ной харюусалгатай шухала 
шиидхэбэри баhал болоно. 
Иимэ шадал арга еерынгее 
ажалда Елизавета Жамса
рановна дYYPэсэ хэрэглэжэ 
ябана бшуу.

Т.Д. Миткина Галуута 
нуур хотын номой санай 
хYтэлбэрилэгшэ иигэжэ 
хеерэнэ. Нимаева Е.Ж. ажа
лаа нарин нягтаар, hайнаар 
ябуулжа, эрхимYYДэй тоодо 
хододоо хабаадалсана. Гур- 
бан жэл урид аймагай но
мой санай ажалшад олоороо 
Мухаршэбэрэй аймаг ажал 
туршалгатай танилсахаяа 
ошобо. Тэндэ Никольско, 
Шаралдай hууринуудай но
мой санай ажал ябуулга ехэл 
1аайшаагдаа. Тэндэ Елизавета 
Жамсарановна ехэ анхарал- 
тайгаар, hонирхолтойгоор 
ажалдань хандажа, олон 
асууданууды табиhан, hонин 
юумэ еертее бэшэжэ абаhан 
байна. Тэрэ уулзалга1ааа 
нэгэ hара Yнгэрhэн хойно, 
би ажалаараа 1аутэй ошоhон 
байнаб. Ехэл гайхаша ерээб, 
Елизавета Жамсарановна 
ажалаа шэнэлэн, тад ондоо

болгожо, нэгэ багахан ху- 
бисхал тогтоогоо. Тэрээн1аээ 
хойшо Зуй hYтэйн номой 
сан хододоо социалисурил- 
даанай тYPYYлэгшэ, элдэб 
шалган Yзэгдэдэг хэрэгтэ 
хабаадажа тYPYYшын hуури 
эзэлдэг боложо, «Номой 
сангай эрхим ажалша» гэ1аэн 
зэргэдэ хYртэhэн байна.

1980 оной эхин1аээ 
аймагай номой сангууд 
тYблэн ажалай ёhо гурим- 
да ороЬюн байна. Энэ ёhо 
гуримай ажалые ударигдаг- 
ша М.Д.Баранова иигэжэ 
1аанамжална: «Олон тоото 
hайхан YгэнYYДые 1лутэй 
нютагай номой сангай хуу- 
шанай ажалша Нимаева Е.Ж. 
тухай хэлэхэ байнаб. ХYдее 
ажахын малшан тоотондо - 
мэргэжэлээ дээшэлуухэ ном 
заабари, 1аанал оруулжа, 
худее ажахыда тон шухала 
зохёолнуудые дэлгэрYYлдэг 
hэн».

ТYрэл нютагайнгаа тYYхэ 
шэнжэлхы ажал ябуулха- 
даа ехэхэн суглуулга ном- 
нол хэ1аэн байна. Тэрэ дYЙ 
дYршэлеерэнь аймагай но
мой сангуудай ажал ябуулаг- 
шад нютаг нютагайнгаа тYYхэ 
шэнжэлхы ажалаа ябуулна. 
Тиихэдэ, Елизавета Жамса- 
рановнагай дYЙ дYршэлеер 
1лутэй нютагай зон Буряад 
орнойнгоо олонхон уран 
зохёолшод, ш^лэг бэшэгшэд- 
тэй уулзаhан байна.

Буряадай мэдээжэ уран 
зохёолшо Ц.Жимбиев («Та- 
лын харгынууд») hYтэй ню
тагай ном уншагшадтай 1976 
оной декабриин 30 уулзалга 
хэ1аэн байна. 1986 оной ок
тябрь 1аарада уран зохёол
шо Ц.Галановай бэшэ1аэн 
«Алир1аа жэмэсэй болбосор- 
хо саг» гэhэн зохёолоор уул
залга болоо. Тэрэ хуралдаан- 
да аймагай номой сангуудай 
ажалшад болон уран зохё
олшо Ц.Галанов хабаада1аан 
байна. Ехэ дулаан уулзалга 
уран ш^лэг зохёогшо Цы- 
рен-Дулма Дондоковатай 
Yнгэрее. Уулзалга боложо 
байха хоорондо 1аутэй тухай 
шYлэг зохёожо бэлэглээ. Ти
ихэдэ, Шираб-Нимбу Цырен- 
жапов ерэ1аэн байна, Yндэр 
шулуун хабсагай дээрэ ур- 
гажа байhан нар!аа хаража 
гайхаад, «Дуранай хабсагай» 
(«Сопка любви») гэ1аэн шYлэг 
бэшээд, манай нютагаархид- 
та бэлэглээ.

Тэрэ Yеын жэлнYYДTЭ 
Михаил Батоин, Б.ябжанов, 
Ц.Цырендоржиев, Ц-Д. Ха- 
маев ерэжэ hYтэй нютагай 
зониие баярлуул1аан байна.

Эдэ уулзалгануудые 
Yнгэргэхын тула ехэ 
нарин нягта, орол- 
достойгоор бэлэд- 
хэл хэжэ, Елизавета 
Жамсарановна ехэл 
Yзэсхэлэнтэ hайхан,
Yнэн сэхэ, буянтай 
Yйлэ хэрэг нютага- 
архидтаа бэлэглэдэг 
байгаа. Ажалдаа 
иимэ сагаан сэдь- 
хэлтэйгээр хандажа 
яба1аанайнгаа тYлее 
олон тоото нюта
гайнгаа арад зондо, 
хамта ажал ябуу- 
лагша нухэдтее ехэ 
хундэтэй болоЬюн 
гээшэ. («Улаан Сэ- 
лэнгэ», 1986 оной 
октябриин доло- 
ондо хэблэгдэ1аэн 
М.Барановагай 
«Yндэр тушаалда» гэhэн зу- 
раг)

«Yдэр бYри hYHИ орой 
болотор номой сангай сон- 
хонуудта гал носожо байдаг. 
25 жэлэй хугасаа соо эндэ 
таhалдангYЙ Е.Ж.Нимаева 
ажал ябуулна. Энэ хYмнай 
хадаа еерынгее 1аанаа 
хусэл, мэдэжэ аба1аан дуй 
дYршэлее, хэшэг буянгаа 
нютагаархидтаа харам^й 
тараан Yгэдэг гээшэ». («Ула
ан Сэлэнгэ» 1986 оной, 
октябриин 28 хэблэ1аэн 
Л.Тапхаевай зураг). 1970-80 
онуудаар Е.Ж.Нимаева «Ула
ан Сэлэнгэ», «Буряад Yнэн» 
хэблэлнYYДэй худеегэй 
сэт^лш эн байhан. ТYрэл 
нютагтаа боложо бай1аан 
hонин тухай, худее ажахын 
ажабайдал, 1аургуулиин 
YхибYYДэй hуралсан, баг- 
шанарай ажал, шэнэ ё1аын 
hайндэрнYYД тухай бэшэдэг 
1аэн.

Зунай ааяма халуунда ГY, 
али Yбэлэй ханхима хYЙтэндэ 
гу, ябагаар гу, али харгын 
автомашина, трактораар гу 
холын хонишодой байра, 
1аалишадай фермэ ерэжэ, 
аймагай, республикын 
hонинууд, шэнэ хэблэлнYYД, 
уран зохёолшодой номуудые, 
малшадта хэрэгтэй мэргээ- 
жэлээ дээшYYлхэ hургаал за
абари асаржа Yгэдэг байгаа.

«Ажал дээрээ орохо- 
доо, ехэ шутеентэй газар 
ороЬюндол байдаг. Эндэ 
шааг шууяан Yгы, амгалан 
тайбан байдал, нэгэ жэгдэ 
хэмнэл, сэсэн мэргэн уха- 
ан бодолоор номой санай 
таhаг дYYрэнлэ байдаг.
Ном гээшэмнай хадаа хун 
тYрэлтэнэй агууехэ зохёол 
бутээлэй дурсалгын хушее 
гээшэ гэжэ 1аанадагби». Ели
завета Жамсарановна ии
гэжэ дуратай ажал тухайгаа 
хэлэнэ.

Е.Ж. Нимаева тYрэл ню
тагтаа Буряад орондоо мэ
дээжэ хун. Ажа байдалайн- 
гаа талаар Yндэр сэгнэлтэдэ 
хYртэhэн. Буряадай респу
бликын габьята соёл гэгээ
рэлэй ажал ябуулагша(1979 
он), Росси ^рэнэй (1987 он)
; СССР-эй соёл гэгээрэлэй 
ямын тYPYY ажал ябулагша 
(1984) ; «Ажалай ветеран» 
(1983он); «Социалис урил- 
даанай т YPYYЛЭГШЭ (1973 
он); , олон тоото хYндэлэлэй 
б э ш э э д  ба тэмдэгYYДтэ 
хYртэhэн байна. Урал, Шэ- 
бэр, Алас ДYPнэ шадарай 
номдо дуратайшуулай ху- 
ралдаанда Эрхуу хотодо (1981 
он) хабаадаhан байна. Буря
адай республикын соёл гэ
гээрэлэй ажалшадай V-дахи 
хуралдаанай гэш^н (1986 
он), hYтэй нютагай захирга
анай депутаадаар 1982, 1985, 
1987 онуудта hунгагдаа.

1991 онhоо 15 жэлэй хуга
саа соо нютагайнгаа ветера- 
нуудай зYблэлэй ударидаг- 
ша бай1аан.

1994 ондо наhанайнгаа 
амаралтада гараад, 
Ь|ургуулиингаа музей бии 

болгожо, 11 жэл соо 
музей нажал ябу- 
улаа. 1аургуулиин 
орон нютагай 
туухын «Шэнжэлэг- 
шэ» гэhэн музей 
1995 оной январь 
1аарада «МартангYЙ 
1аанажа, хадагал- 
жа ябаха” гэhэн 
тобшо уряа доро 
нээгдэ1аэн байна. 
2001 ондо № 8115 
гэ1аэн урэнэй гэр- 
шэлгэтэй болоо. 
Агууехэ эсэгэ хам- 
гаалгын дайнай 
60 жэлэй илалтада 
музейдэ нютагтаа 
ехэ хундэтэй, суутай 
Ренчинов Пурбо 
Эрдынеевичэй нэрэ 
Yi'rah^ байна.

Елизавета Жам
сарановна хамтын 
ажалhаа нэгэшье 
холододоггYЙ, нюта
гай 1аанаа бодолой, 

тухын гол шухала хадагалаг- 
ша. 1976 онЬюо нютагай тYYхэ 
бэшэг онсолжо, арадтаа 
орхиЬюн байна. Тэрэ тYYхэ 
бэшэгынь мYнее дээрэ ехэ 
сэнтэй нютагай мэдээсэл бо- 
лоод байна.

Елизавета Жамсарановна 
Нимаева 32 жэлэй хугасаа 
соо ажалаа ябуул1аан байна.

Манай 1лутэй нютагаархид 
турэ1аэн уцэреернь амар- 
шалжа, хододоо согтой за- 
литай, олондо Ьюнирхолтой 
ябахыетнай хYсэнэбди.
Yндэр наhа наhалжа, Yри 
хYYгэдтээ ту1аалжа, нютагайн
гаа, арадта хундэтэй ябахат- 
най болтогой!

«hYтэй нютагай мэдээсэл 
соёлой TYбэй» YYCXЭЛЭэр 
hYтэйн худеегэй номой 
санда Е.Ж.Нимаевагай нэрэ 
зэргэ Yгыт гэжэ зууршалалга 
хэгдэжэ байна.

Аюна БУДАЕВА, 
hYTЭЙ нютаг.
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дэнтэй уулзахадаа ехэ сайнаар, 
хYндэтэйгeeр эжы тухаймнай 
хеерэдэг.

43 настайдаа манай хайртай 
абамнай энэ дэлхэйгээс хахасан 
ябаа. YхибYYДэнь тэрэ сагта томо 
болоод байгаадь: ехэшYYлэнь- ажал- 
лажа байгаадь, одхон басагамнай - 
оюутан байгаа.

YHЭP БАЯН ЭЖЫ
Мунее хадаа эжымнай Yнэр баян 

хYгшэн эжы болоод байна гээшэ - 
таван аша зээнэрэнь болтодоо томо 
болонхой. Зээ хYбYYнь Новосибирск 
хотодо оюутан, бэшэ аша зээнэрэнь 
дээдэ сургуули дуургээд, элдэб мэр- 
гэжэлтэй боложо, манай ехэ Росси 
гурэны хотонуудаар ажалдаг.

Эжымнай Улаан Yдэ хотодо ажа- 
суудаг. 76 насандаа ехэ зодорюун, 
гэрынгээ ажал хэжэ ходо сYлеегYЙ 
байдаг. ХYны хараагуй байхад, ту- 
леэгээ тайраадшье абаха, хагалаад- 
шье байжа болохо. Оедолы маши- 
наар ходо элдэб зееринYYДые оёжо 
байгша. Амарха сагтаа номо уншаха, 
мYнее сагы кроссворд, ключворд, 
судоку тааха дуратай. Хаа яа нюдэм 
Yвэснэ гэжэ хэлэдэг. Ой соогуур ехэ 
сэнгэхэ дуратай. Энэ жэл зундаа 
сархяаг, жэмэс тYYгээ, Yвэл болохо
до бидныгээ Yшее хYндэлдэг.

Заахан байхадаа,санаха- 
дам. Эжы абамнай нухэдтэйгее 
сайндэрнYYДтэ суглараад, буряад 
дуунуудаа Yнэн зYрхэнеесее ханти- 
стараа дууладаг байгаа. Эжымнай 
ехэ гоеор дууладаг, хонгео хоолотой.

2015 ондо хоуюлаа Монгол гурэн 
ошчо, тYрэлхидтэйгее уулзаадь. Ти- 
ихэдээ эжымнай ехэ гое дуу Байгал 
далай тухай дуулаа ем. Би иимэ дуу 
Yшее нэгэшье дуулаагуй байгааб. 
Тэндэ байсан хYHYYД бултадаа ехээр 
альгаа ташажа, ямар нэгэ дууша ар
тист хYн шэнги Yзэгдее. Би тиихэдэ 
ехэ эжыгээрээ омогорхон байгаа 
бэлэйб. МYнееш нухэдтэйгее уул
захадаа, дуугаа дуулалсажа байдаг 
зандаа.

МYнеедэршье эжымнай ехэ ба- 
яртайгаар хэлээ. Ямар жаргалтай 
хYн гээшэбииб даа, басагатай хадаа: 

Энэ ехэ дэлхэй дээрэ 
Эгээл сэнтэйхэн, эльгэ 

нимгэхэн эжыдээ 
Сэсэгтэ энэ сайхан дэлхэй дээрэ 
Баяраар бэеэ тойруулжа, 
Жаргалаар сэдьхэлээ дуургэжэ, 
Зввлэнэй дээжээр эльбуулжэ, 
Элуур мэндэ, аялга хонгео 
Буянтай жаргалтай 

ажасуухытнай
Доро дохин Тандаа хусэнэдь.

Ухибуудэйнь зугеес 
Надежда БУДАЕВА 

Улаан Yдэ -  Сагаан Гол

Эгээл илдамхан, энхэр-
гэн зеелэн, сэбэр сайхан, 
зYрхэндэ дYтэхэн хайрата 

эжыдээ доро дохин, зурхэны нан- 
гин, дулаахан YгэнYYДээ зорюул- 
наб.

Эжын байхада - дэлхэй дуурэн, 
Эжын yгэ хэлэхэдэ - 

санаа бодол сэсэн,
Эжын гарынь хурэхэдэ - 

элшэнь дулаан.
Манай эжы Ринчинова (Жигжи- 

това) Доржо - Дулма Бальжиевна. 
Сайдам нютагта сентябриин 29 - дэ 
1944 ондо тYрсэн намтартай.

АРВАН 3 Y P rA A ^  YXИБYYН
Дээрэнь тYрсэн арван таван 

YXибYYДЭHЬ болтодоо угы, тэдэнэйнь 
эгээ удаан байсанань, арван сара 
болотороол... Тиигээд, энэ басага-

нынгаа тYрхэдэнь, басал хYн болкуй 
гэжэ санадаг байгаа. ХYгшэн эжынь 
ехээр оролдожо, аша басаганаа хYл 
дээрэнь гаргаба ха. Хоертой болото- 
ронь газаа гаргадаггуй байгаа.

1-ти ангяасаа 4-ти хуртэрее Сай- 
дамдаа сорсон. Тиигээд, Хяагтын 
гурвати интернат- сургуулида бай
жа, сургууляа дуургээ. Саашаа сорхо 
гэхэдээ, мунгэ алта заатай байжа, 
нютагтаа ерэжэ ажал хэхэ аргатай 
болобо.

Доржо Дулма басагамнай хар 
багаасаа эхилээд увэсэндэ явалсаха, 
тогоошондо тусалха(гар лапша хэл- 
сэхэ) - бага насандаа. Томохон бол- 
ходоо хони хайшалганда зун бухэн 
ажалдаг байгаа. Зундаа ухибууды 
амаржа байхад, энэ басагамнай 
бухэли зундаа ажал хэжэ, эжыдээ 
тусалжа зунаа унгэргэдэг байсан.

Намар болоходо сургуульдаа ошохо. 
Тэрнээс гадна, гэртээ ерээд ушее 
тахяа, ухэр, ямаагаа эдеэлуулхэ, ха- 
шаандань уруулха...

1964 ондо Ринчинов Лубсан - 
Нима Цыбикжаповичтай (манай 
абатай) хуби заяагаа холбожо, гур- 
ван ухибууды хэнээшс дутуугуй 
ундылгее.

Манай эжы нэгэш ажал хэнгуй 
байжа узеегуй. Сайдамдаа соёлой 
байшаны хутэлбэрилэгшеер ажал- 
лаа.

1969 ондо Молотов нуужэ ошо- 
од, тэндэ су саалиин фермэ дээр 
учетчицеер ажаллаба.

Тиигээд 1970 оноос хойшо 22 
жэлы хугааса соо Галуута нуурта 
тумэр харгын эмэй санда наснынгаа 
амаралтада гартараа худэлее.

Эжыгымнай таниха хунууд би-
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АМАРШАЛГА

ХАйРАТА ЭЖЫГЭЭ, ХYНДЭTЭ 
ХYГШЭН ЭЖЫГЭЭ, НАГАСА ЭЖЫГЭЭ
- ЛУМБУНОВА ЦЫРЕНЦОУ АЮШЕ- 
ЕВНААГАА YНДЭР НАСНЫНГАА 
ДАВААН ДЭЭР ХYРЖЭ ЕРСЭНДЭНЬ 
БАЯРЛАЖА, Доро ДоХиНоДь!

Манай эжымнай - Цыренцоу Аю- 
шеевна, 1931 ондо Сэлэнгын аймагы 
Зургаан - Дэвэ нютагы Yзeeлэй су- 
уринда Рабданов Аюша Зодбоева 
Эрдэни хоеры дYрвэть Yри больжо 
тYрсэн намтарты. Цайдамы доло- 
он жэлы сургуули дYYPгэснынгээ 
CYYЛЭэр TYрэл колхоздоо Yлдэжэ, 
ажалынгаа намтар эхилээ сэн. 1952 
ондо нютагынгаа эгээ бэрхэ хYBYYДы 
нэгэнь, Yндэр, цэвэрхэн, малы эм- 
чэн мэргэжэлты - Даши Цоктоевич 
Лумбуновты гэр бYлэ боложо, гучаад 
жэлы хугасаад, нухэрынгее хажууд 
тусалагчань боложо, мал эмнэлгын 
санитараар наснынгаа амаралтад 
гартараа хYДэлее.

Эжымнай ехэ хухюуты, чанга хон- 
гео дууты, дуулаха, хатарха дурты. 
Наснынгаа амаралтад гараач саа, 
гэртээ миин суугаагYЙ, «Цууряа» гэ- 
сэн фольклорно бYлгэмдэ эдэбхиты 
оролцожо, нютагынгаа соелы бай- 
шангы тайзан дээрэч, аймагынгаа 
элдэб тоглолтонуудтач ходо явалца- 
даг байгаа.

2002 ондо ава эжы хоеромнай 
цугтаа суусаар 50 жэл болоходонь, 
Yетэн нухэдынь, тYрэлхидее цуглу- 
улжа баяр баясхалан Yнгэргее бэ- 
лэйдь.

Эжымнай бага наснаасамнай би- 
дэнээ ехэ нарин нягтад, ажал хэрэ- 
гээ ДYYPэн дYYргэхэ, ажалда дурты, 
ямарч ажалаас айкуй гэжэ соргосон.

Цагы хундэшэг байгаач саа, бул- 
тымнай хYлымнай дYреед, гарымнай 
ганзагад хYргэжэ чадаа, 5 хуухэдэнь 
бултадаа дээдын эрдэмты.

МYнее еестее бидэн - ухивуудэнь
- насты болооч саа, хайрата эжыты- 
гээ мYнее болотор байжа байха гээч
- ямар ехэ жаргал гээчэб! Эжым
най иимэ Yндэр наса насалаач саа, 
хунгэн, задарюун, чэхэ сонор зандаа. 
Нютагаасаа YхивYYДтээ хото руу бай- 
хы ерэнхэй, тэгээчвэл, ходо гэртээ 
ошчо, тYрэл гаралаараа ябжа, сони- 
ноо дуулжа, ябдаг.

Эжы ава хоеромнай 59 жэлы 
хугасаад баяр гунигаа хуваалцаж, 
тYбхинэн ажасуугаа. 5 хYYхэдты, 12 
ача зээнэрты, 21 гуча, зээнсэрты.

Эгээл илдамхан, эхин замымнай 
залгуулсан, бултанымнай тYлее 
мYнее болотор оролдожол, санаагаа 
зовожол байдаг хайрата эжыдээ, 
хугшэн эжыдээ, нагаса эжыдээ доро 
дохинобди!

Бурхан багшын Yреэлээр Yшее 
Yни удаан YXибYYДЫHГЭЭ духэриг 
соо жаргалаа эдлэжэ, маани мэгзэ- 
мээ уншажа байгал даа гэжэ Yнэн 
зYрхэнеесее хусэнэдь!

YхивYYДЭHЬ, ача, 
зээнэрэнь, гучанар, 

зээнсэрэнь

ОНЬЬОН, ЯБАГАН БА ХОШОО YГЭНYYД
Архи арбан гурбан жолоотой
Арбан гурбан жолоотой юумэндэ Ьуугаад, 

Ьайнаар залан ябаха хун гэжэ байхагуй, яахадаа- 
шье нэгэл жолоогоо аргагуй алдадаг юм гэжэ хэл- 
сэдэг. Yгышье Ьа, арбан гурбанайнь зариманиинь: 
Ьамуу, Ьалхин, хулгай, худал, хэруул шууяан г.м. бол- 
гон тоолодог.

Адхарhан аяга дYYPэхэгYЙ
Бусалтагуйгввр ЬалаЬан юумэнуудэй ту- 

хай хэлэгдэЬэн угэнууд. Жэшээнь, хунэй наЬа 
бараЬаниие хэлэхэдэ болохо, али Ьаа элдэбын 
аюулда (туймэр, Ьалхин, уЬан) дайрагдан ЬалаЬан 
унэтэ звери тухай хэлэхэдэ болохо.

Агсаад уухада амтатай,
1лэлгээд уухада 1пэмуун.
Архиин духаряа тухай хэлэгдэЬэн угэнууд. Манай 

нютагта хорим турэ дээрэ убгэд хугшэдэй хэлэлсэ- 
дэг угэнууд.

Айлай эдеэн богоhондоо
Айлда эдеэлЬэн хоолгуй, богоЬонЬоонь лэ гара- 

бал, гэдэЬэншни улдэшэхэ гэЬэн удхатай угэнууд. 
Мунвв сагта убгэд хугшэд лэ манай эндэ хэлсэдэг.

Айлай эдеэн амтатай.
Ямаршье эдеэн байбал, айлай эдеэн Ьонирхон, 

амтархан эдидэгые хэлэЬэн угэнууд бага наЬатан, 
ухибуудтэ тааруулан, тэдэнэй зан абариие харуулан 
хэлэдэг угэнууд.

Архиин харюу уцэртее
Агтын харюу жэлдээ.
Гарай бэлэг - архиин духаряа Ьай ЬанаЬан 

хундээ барихадашни, тэрэ хуншни баЬал Ьввргэнь

шамдаа тэрэ дороо бариха ёЬотой, харин тэды 
хоног унгэрЬэн хойно, харюу болгон баридагзан 
байхагуй.

Алта элэхэ тумаа унгэ орохо,
Эрэ хун ябаха тумаа ухаа орохо.

Баярлаhан хирээ бархирба
Удаан саг соо уулзаагуй турэл, хани, инаг ула- 

дайуулзан баярлахадаа, нюдэнЬввнь нёлбоЬо гар- 
гадагыень хэлэЬэн угэнууд.

База1паан эринхаар,
Бараагаа уудала.
ХунЬээл ходо эрижэ байнхаар, вврынгвв арга- 

ар бутээбэл, яЬала дээрэ байдаг гэЬэн, угы Ьа, уни 
хада мартагдашаЬан, ашаглагдаагуй зуйл тухай 
хэлэгдэнэ.

База - нэгэ айлай басагадые абаЬан эрэшуул.

Базаартаа бай1пан бараан 1пайхан,
Баабайндаа бай1пан басаган 1пайхан.
Бухал уб1пэн - бодо мал,
Сомоо уб1пэн - 1пурэг мал.

Булэ хунэй беерэ хуйтэн,
Бугтэр нар1панай Ь|уудэр хуйтэн.

Булэнэр - эгэшэ дуухоёрЬоо гараЬан ухибууд 
«бвврэ хуйтэн» гэЬэниинь - хоорондоо эбгуй гэЬэн 
удхатайгаар манай нютагта хвврэлдэдэг.

«Банзаа Доржын Пурбо» 
гэжэ ном^оо таанадай анхаралда

ТААБАРИНУУД
Таабариин эзэн тад соохор,
Таняа узээгуй балай соохор.

(Ном, узэг мэдэхэгуй хун).

Жэн, жэн бэлюухэй 
Жэнгэд хаанай бэлюухэй,
Аан зуун захатай,
Алта мунгэн нухэгуй.

(Мушэд, тэнгэри)

Жэн торгон захагуй,
Жэжэ 1пубад нухэгуй.

(Тэнгэри).

Таб-таб табаахайн дуун,
Таха мули муёохэйн дуун,
Мунгэн шанагын дуун,
Мухэреэн аягын дуун.

(Хэнгэрэг, сан, хонхо, дамбар).

Хяагта1паа нааша хяран-хяран гээ,
Хилгаа1панай узууртэ бурэн-бурэн гээ.

(Yур сайха)

Гэнэн горьхо 
Гэдэргээ урдаба.

(Эхэнэрэй гэзэгэ).

Гэрэй хойно гэшууЬ|эн.
(Эхэнэрэй гэзэгэ).

Таг-таг тахуули,

Таха ехэ бахуули,
Бэртэхын дабаан дабажа гара1пан бахуули,
Бэлэн нухэ руу ороЬюн бахуули.

(Архи нэрэхэ)

Би энээгуур, ши тэрээгуур,
Бэлигтын дабаан дээрэ уулзуужабди.

(БэЬэ бэЬэлхэ)

Гэрэй хойгуур гэдэгэнээшэ,
Гэргэдэй баа1па туугээшэ.

(Шаазгай).
Айлай газаагуур гуйгеешэ 
Алтан ургаяа шэрээшэ.

(Шаазгай).

Шагнаашын газаа 
Шаргал даага уяатай

(Шэхэнэй Ьиихэ)

Нина Артугаева, Харганаа нютаг 2005 ондо 
хэблэлдэ гараhан «Банзаа Доржын Пурбо» 
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