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ХYндэтэ Агууехэ Эсэгэ Ороноо 
хамгаалгын дайнай, 

ара талын ажалай ветеранууд, 
дайнай Yеын YXибYYД!

ХYндэтэ сэлэнгынхид! 
Сэлэнгын аймагай захиргаан, 

аймагай сунгамалнуудай зYблэл 
унэн зурхэнеесее таанараа 

Илалтын 76 жэлэй ойн баяраар 
амаршална!

Илалтын сайндэр манай гурэны 
туухын эгээл гэрэлтэ баярай ор- 
шондо унгэрдэг сайндэр боло- 
но. Жэл сагууд хойно хойноосоо 
унгэрнэ, совет гурэны шэнэ габьяа 
гаргасан сэрэгшэд хэзээдэш мар- 
тагдахкуй. Мунеедэр бидэн сэрэг
шэд ветерануудаа хундэлжэ, ехэ

гэгшын баяраа мэдуулнэбдь. Гашу- 
удалынгаа нюлмас мэлмэруулжэ, 
нютагтаа бусаагуй хунуудээ санан 
дурсан байнадь. Дайны болон ара 
талын ветеранууд хэтын хэтэдэ 
зурхэндэмнай улдэхэ. 6451 сэлэн
гынхид ами насаа хайрлангуй 
дайнда мордоо, тэдэнэймнай 
2258 - нь нютагаа бусажа ерээгуй. 
Энэ эрэлхэг зориг, шэн габьяа гар
гасан хувууд басгадаа хэзээдэш 
мартакуйдь, иимэ габьяа юунтэйш 
жэшэшэгуй, юугээрш хэмжэшэгуй.

Хундэтэ ветеранууд!
Манай мунее уеын ерээдуй 

тулее ами насаа гамнангуй дай- 
салдажа явсандатнай, бидэн 
бэеэ даанги байдалаараа, эрхэ 
сулеегеерее таанартаа урьтэйдь. 
Таанарамнай эрэлхэг зоригтой-

гоор дайсалдажа, эсэргуудайса- 
ды дараад, эбдэрхэй сандархай 
Эхэ Ороноо ундылгэжэ, элинсэг 
хулинсагайнгаа нютаг ороны дэл- 
хэйн туруу зэргэдэ гаргаат. Майн 
9 - Росии гурэнэй арад зоной эгэ
эл шухала сайндэр. Неднон тахал 
увшэны дэлгэржэ, таржа байхада 
бухы хэмжээ явуулганууд онлайн 
аргаар унгэрее сэн. Харин мунее 
жэл Илалтын жагсаал, Хэтын жагса- 
ал басал онлайн аргаар унгэрхэ.

Энэ сайндэры угэнууды айма- 
гынгаа гурван ветерануудта зорю- 
улнадь. Дайнай уеын илагша, арад 
зондоо баяр жаргал бэлэгэлсэн 
хундэтэ нютагаархидтаа хани халу- 
ун амаршалгын угэнууды зорюул- 
надь.

Алтан дэлхэйг аварсан, хухэ

номин сэнхир тэнгэри угэсэн таа
нартаа баяр, жаргал, энхэ элууры 
унэн зурхэнеесее хусэжэ доро до- 
хинобди!

Станислав ГАРМАЕВ, 
Сэлэнгын аймагай засаг дарга

КИЛОМЕТРЫ ПОБЕДЫ - 2021

TYмэр морьнынгоо эмээл 
дээр суужа, Агууехэ 
Эсэгэ Ороноо хамгаалгын 
дайны сэрэгчэды дурасхаалда 

ба ветерануудтаа зорюулжа, 
Гусиноозерск хотоор “Километры 
Победы” гэсэн велопробег майн 7 
-  до ехэ баярты, хухюуты Yнгэргее.

Энэ хэмжээ явуулга анха туруун 
2015 ондо Сэлэнгын аймагы 
захиргаан засагдарга Станислав 
Дашиевич Гармаевы хYтэлбэри 
доро эмхидхэгдэсэн туухэты. Тиихэдэ 
70 км Улаан -  Yдэ -  Гусиноозерск 
холбооны хурдан замаар далан 
тумэр жолоочод яваа бэлэй.

МYнee жэл велопробег 
Гусиноозерск хотынгоо 
уульцэнуудээр унгэрее. Сэрэгы 
алдар суугай сэсэрлигээс эхилээд 
Алдар суугай гудамжа хуртэр бухы 
харгыгынь ГИБДД -  гы сагдаанар 
явалсаа. Алдар суугай гудамжа дээр 
дуургээд, Эсэгэ Ороноо хамгаалгын

Агууехэ дайны сэрэгшэдтэ 
зорюулагдасан хушеед баглаа 
сэсэгууды тавяа.

Сэлэнгын аймагы захиргаан 
Сэлэнгын аймаг соо Дотоодын 
Хэрэгууды яаманы тасагта ба ГИБДД 
баяраа мэдуулнэ.
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тэдэны тоод ордог Д Э Л Х Э Й Н  зэндэмэни 
гэлсуулсэн Байгал далаймнай орохо- 
ороол ороно гээшаавэз. Ород Уласы 
ажасуугшадай дунда унгэргэгдэсэн асу- 
ултын дунгеер тэдэны 7 хувинь манай 
нютаг ерэжэ амарха хусэлты байснаа 
мэдуулээ. Асуултад оролсогшоды 34 
хувинь Крым ошожо амархыгаа сансан 
хусэлты байна. ©ерынгеетурэл дайда 
хаража узеегуй аад, хариин холо дай- 
дынтуухэ, ёсо заншал мэдээд явдагзон 
олон байдаг. Эгээл энэ уед бууралхан 
Буряад дайдынгаа гоёсайханы хаража, 
узэжэ явха арга олдоод байн гэхэд, ал- 
дуу бол куй.

Булат БАДМАЕВ

ХАРУУАШАДАЙ ХЭШЭЭА
ХАБАРАЙ 
“ХААУУН” YE

Туруун Зублэлтэ засагы уед “тумэр 
хушэгын" татааты байхадань, бидэн 
майханаа баряад амарха зохид газар 
шэлэжэ, байгаалиин нюрууда амардаг 
заншалты бэлэйдь. Тэрэ заншалам- 
най мунее яаха аргагуй сэргэжэ байн 
гэхэд, алдуу болкуй. Далайгаас далай 
хуртэр нэмжын хабтайсан Эхэ орон 
доторомнай эмтэй домтой аршаан бу- 
лагууд, дабташагуй сайхан байгаали- 
тай нютаг оронууд олон ааб дээ. Эгээл

гээшэ.

асуултын  дунгеер Хари гурэнууды хилээ таса хаасан 
сагта арад зомнай амархадаа, 
Ород Уласынгаа гоё сайхан ню- 
тагууды шэлэжэ амарха баатай болно

Улаан-Удын 47-ть дунда сургуулида хилын харуулы управлениин 
ажалшад нээмэл хэшээл угэсэн байна.

ФСБ-гэй хилын харуулы алванда он дурасхаалта жэл болоно. 80 жэлы 
саана июниин 22-до дайн тухай хэлэнгуй, гэнтэ СССР гурэны баруун та
лый хилэ гаталжа, фашистнууд дайгаар ороо. Эгээн туруушын байлдаа- 
нууды хилын харуулшад угтажа абаа. Дайны гэнтэ эхилхэд, 83 мян- 
ган хилын харуулшад алба гаража байгаа. Фашистнууды «Барбарос» 
тусэбеер хилын харуулы 30 минутаас нэгэ час соо бута сохихо гэсэн 
зорилготы байгаа. Тигээд тиимэ бэлээр Советскэ Союзы хи
лын сэрэгшэд абтагдаагуй. Олонхинь хоёр сарын туршада 
хилэ хамгаалжа байгаа.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хилэ хамгаал- 
гын сэрэгшэд еерын хубита оруулсанынь дамжаггуй.
Мунее сагта оргожо байсан улаан бургаасадта тэрэ 
муухай дай тухай хеерэжэ, харуулжа угеегуй саам- 
най, хэн угэхэб? Хари гурэнууды туухэшэд олон 
баримтата туухэтэ ушарнууды хубилгаад хэлэжэ 
байсан ушарнууд усеен бэшэ. ФСБ-гы Буря- 
адтахи хилэ хамгаалгын алватан саг болоод, 
залуу халаантай уулзадаг, баатар сэрэгшэд, 
дайн тухай хеерэжэ угэдэг заншалтай.
Энэ удаа хотын 47-дохи сургуулида «Ба 
абайнуудай баатаршалгада унэн сэ- 
хэбди» гэжэ сэдэбээр нээмэл хэшээл

Энэжэлы хавары 
нюруу орто, 
хуйтэнш байгаа

саа, хура бороотой, шииг 
нойтонтой. Уласай дурбэн 

аймагай ажахынууд газараа 
хагалжа, талха таряагаа тарьжа 

эхилээ.

Зэдын, Тарбагатайн, Хяагтын,
Хэжэнгын аймагууды ажахынууд хавары 

ажалнуудтаа гаранхай гэжэ, Буряады Худее 
ажахын яаман дуулгана. Тусэбы ёсоор мунее 

жэл уйлэдбэриин газартайгаа хамта 159,1 
мянган гектар талмай хагалагдаха. Уйлэдбэриин 

34,5 мянган гектар пар хиигдэхэ. Энэ хавартаа уласы бухы ажахынууд 
хамта дээрээ шэниисэ - 65,3; ухэр малы тэжээл - 38,1; хартаабха - 8,6; 

унгэргее 8-ть ангиин сурагшад ехэ ан- овощ _1'38 мянган геетаР тарихаар тусэблэнэ. Талха таряа ур^улдаг 
харалтыгаар шагнажа асуудалнуу- ажахынуудта гурэнэй талаас^саламжа 194,2 сая тухэригу^эгдэхэ. 
ды тавяа Олон ухибуудэй элинсэг Энэ ехэ харюусалгаты уедэ Буряадай Засагай газарай Туруулэгшын 
баавайнууд Эхэ ороноо хамгаал- орлогшо, худее ажахын сайд Галсан Дареев алванынгаа хэрэгээр 
хыгаа дайнда орососон байна Хэжэнгын аймагаар явжа ерээ. Тэндэ заншалта ёсоор ажалча малша арад 
Жэшээлхэ Ардан Ангархаев зонтой уулзаа, аймагай захиргаанда худее ажахын талаар суглаар унгэргее.

- 'элинсэг баавайнь Хабарай тарилгын уе хэр зэргэ ябажа байснынь анхараа.хувуунэи 
Буда Ангархаев, Москва 
шадар Сталинградай 
байлдаануудта оролсо- 
сон. Шархатасны суулээр 
залуу сэрэгшэды сур- 
гагшаар алва гараа.

Эрдэни
РАДНАЕВ

Тарбагатайн аймагайхидулас дотороо талха таряа ургуулгын ажахынууды 
дунда туруушуулэй тоодо гээд мэдээжэ. «Куйтунское» ажахы наратай таладаа 

шэниисээ таринхай. «Нёднон жэлээстосотулишэЗО процентээр оргоод 
байна. Энэ тэрэ техникэд тумэр тудэгэ басал унты болоо. Теэд яахаб - урагшаа 

зудхэжэл байнадь",- гээд, туе ажахын захиралай орлогшо Виктор Мясников 
хуваалдан бэлэй.
Хаварамнай шииг нойтон ехэты байжа, талха таряаны, малы тэжээлэй

бултынь гарахада, сайн нулее узуулхэ вэз. Зуны сагта шатама нара бу шараасы 
гэжэ санагдана.

Эрдэни РАДНАЕВ

ДУАААСУУАГЫН YE ДУУРЭБЭ

Улаан-Удэдэмнай дулаасуулгын уе майн 11-дэ дуурэбэ. Тиигэжэ дулаагаар ханга- 
даг ТГК-14 гэсэн эмхиин ажалчад соргонуудынгаа хэр зэргэ байснынь шалгаха 
туршалгын ажалнуудаа эхилбэ. Ерэхэ дулаасуулгын уед сайн бэлэсхэлтыгээр 
орохын тула иимэ ажал хиигдэдэг ем.

Шалгалтын ажал ээлжээлэн хэдэн удэры хугасаад унгэргэгдэхэ. 
Туруушын шата №3 шугамаар майн 11-ээс 13 болотор унгэргэгдэхэ. 
Харин хоёрть шата майн 24-25-ны удэрнуудтэ болохо. Тиихэдэ №2,
№4, №5-ть шугамаар майн 21-ээс 25 болотор шалгалтын ажалнуу- 
ды хиигдэхэдэнь, ТЭЦ-1 болон ТЭЦ-2 хангадаг ажасуугшад халуун 
осогуй байха ем. Шалгалтын уедэ элируулэгдэсэн дутуу дунданууд 
тэрэ дороо усадхагдажа байха болоно. Хэрбэеэ хотын ажасуугшад 
эндэ тэндэ соргонууды гоожожо байснынь адаглабал, иимэ утаса- 
ар хонходожо, 46-69-35, 46-69-37 мэдуулхэдэ болоно.

-Бухыдээ энэ убэлее сайн дабаба гээшэдь. Зааханшаг гэнтын 
ушарнууд дайралдабаш саа, тэрэ дороо усадхагдажа байгаа, - гэжэ 
барилгын сайд Николай Рузавин дуулгана.

Булат БАДМАЕВ
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АИМАГЫМНАИ СОНИНУУД
богони муреер...

Сэлэнгын аймаг гэсэн нютагы засагы байгууламжын захиргааны 
худее нютагууды хугжеелгын тасаг ба худее ажахын хутэлбэри 
Загастай нютагта «Школа садоводства» гэсэн ээлжээтэ суралсал 
апрелиин 28 -  да Yнгэргее.

Мунее энэ суралсал унгэргэхынь Закаамины болон Хяагтын аймагу- 
уды цэцэрлиг тариха дуртычуул захил хиисэн байна. Эдэ аймагуудаас 13 
хун ержэ сороо, хYтэлбэрилэгчэнь -  Валентина Васильевна Данзанова.

Гадна, Вячеслав Улымжиевич Данзанов Yхэр нюдэнынгээ цэцэрлиг 
харуульжа, мастер класс харуулаа.

Ерсэн айльчад олон ем мэдэхэ болоодь гэжэ, ехэ урмашан, баяры 
хургее. Элдэб янзын жэмэсууды худалдажа аваад яваа.

2009  -  2010оны эдир хYBYYД бацгады дунда дзюдогоор 
Буряад Уласы тэмцээ апрелиин 30 -  да Ка-

банск тосхондо Yнгэрее.
Эгээ олон эдир тамирчад 38 кг чэп-^ртэ цугларжа, алтан медальда -  Сэ

лэнгын аймагы эдир тамирчады сургуулиин Аркадий Аштуев хуртее. 55 кг 
чэгнууртэ 2 -  ть суури Манидаров Буянта, 48 кг чэг-^ртэ  3 - ть суури Тына- 
лиева Кристина гэсэн эзэлээ. Соригчодонь - Бадмаев Владислав Сергеевич 
и Сурэн Мэндхуу.

баллов для Победы» гэсэн Бухэроссиин акцид видеокофе- 
ренц холвоогоор 11 -  ть ангиин сурагчад апрелиин 29 -  дэ

оролцоо.
ЕГЭ тушаахынгаа урда ху\тсэды санаагынь засха, сайнаар шалгалтадаа 

бэлэсхэ зорилготыгоор энэ акци Буряад Орондо таватиигаа унгэрее. Ак- 
циин хэмжээгээр, ЕГЭ - рээ 100 оноо авсан сурагчад хайшан гэжэ зувеер 
шалгалтадаа бэлэсчэ, ундэр оноонууды авхаб гэжэ дуй дуршэлеерее ху- 
ваалцава.
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оны «Буряад Ороны эрхим багша» - гэсэн уласы тэмцээ 
апрелиин 26 -  наас 30 болтор Улаан -  Yдэ хотод Yнгэрее.

Манай Гусиноозерск хотын 5 -  ть сургуулиин информатика болон 
компьютерна технологиин багша Темников Максим Иннокентьевич Сэ- 
лэнгынгээ аймаг тулеелее.

БYхыдее хэдэн аймагуудаас 26 багшанар таван хоногы туршада чада- 
ха дуй дуршэлее харуулаа, хэшээлнууды угее.

Тэмцээны дунгеер Манай аймагы багша - Темников Максим Инно
кентьевич тYPYYчын суури эзэльжэ гараа.

Сэлэнгын аймагы сунгамалнууды зYблэлы шанда хYртэлгын Волей- 
болоор тэмцээ 6 - тиигаа Гусиноозерск хотод майн 2 -  до Yнгэрее.

Энэ тэмцээ аймагы сунгамалнууды зублэл, аймагы захиргаан, та- 
миры болон залуучуулы политикын хороон ба Нэгэдэмэл Росси гэсэн айма
гы тасагы нам эмхидхээ.

Сэлэнгын, Зэдын, Ивалгын, Бэсууры, Мухаршэвэры аймагуудаас болон 
Улаан -  Yдэ хотоос тамиршад ержэ, бYхыдее 8 эхэнэрнууды, 7 эрэчуулы ко
манда суглараа.

Сэлэнгын аймагы засаг дарга Станислав Дашиевич Гармаев, аймагы 
сунгамалнууды зублэлы дарга -  Александр Балдаков гэсэн амаршалгын 
угэнуудээр тэмсээны нээлтын еслол эхилээ.

Тэмсээны дунгуудээр -  эрэшуулы дунда туруушын суури «Жаргаланта» 
гэсэн команда эзэлээ. Эхэнэрнууды дунда -  Ивалгын аймагаархин шалгар- 
жа гараа.

Эрэшуулы дунда эрхим добтологчо -  ДЮСШ -  гы Тубанов Тамир, эхэнэр
нууды дунда эрхим добтологчо - Гусиноозерскын Дугаржапова Арюна, эр
хим наасагча -  Сэлэнгын Цырендоржиева Жанна.

оны басгады дунда хYлбYмбэгеер Буряад 
Уласы тэмсээ майн 10 -  да тYгэсее. Ацуу- 

лын дунда сургуулиин команда тYPYYшын суури эзэлээ, соригчонь -  Най- 
данов Андрей Николаевич. Тэмсээны эрхим наасагча - басал Ацуулын 
дунда сургуулиин сурагча -  Москвитина Ирина гэжэ тэмдэглэгдээ.

Харин, эрхим вратарь -  Загастайн дунда сургуулиин сурагча -  Томская 
Ксения гэжэ элируулэгдээ. Тохой гэсэн команда -  4 ть сууринда гараа. 

Эдир тамиршадаа болон соригчодынь амаршалаад, амжалта хусэеэ!
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ГЭР БУЛЫМНАИ
ОМОГОРХОЛ

MYHee Yбэл аймагын- 
гаа хэблэжэ гарга- 
сан“Селенгинский 
район. Годы, события, люди” 

гэжэ ном иража байтараа, 
нётогынгоо 9 -  ть ангиин 
сурагча Гармаев Батын ( 
мYнee элYYP энхын эконо- 
мическа тасагта хYДЭЛДЭг) 
еерынгее бYЛынхид тухай 
бэчэсэн реферат уншаад 
байхадаа, тэрэ реферадынь 
буряадшалжа, сониндоо 
бэчэхэ ем байн гэжэ намда 
санал тYрee.

“Дайн дуурсээр 55 жэл 
унгэрее. Хэдыч олон жэл 
унгэрееч вэл, зурхэндэмнай 
унгэрсэн суреетэ дайны 
цууряа хододоо ульдидэг, 
арад зонымнай баатаршалга 
хэтын хэтэдэ мартагдашагуй. 
Айл бухэн энэ дайнда авы- 
гаа гу, хувуунээ гу, ахыгаа гу, 
дуугээ гу, инаг ганса нухэрее 
гу мордуулсан байха.

Манай Гармаевтаны булэ 
басал иимэ ем узээ. Урдам 
амиды туухэ шэнги увгэйм 
-  Гармаев Галсан Ламажа- 
пович сууна, хажуудань -  
эмгэйм, ара талын ажалчан, 
Россиин габьяата багша 
-  Улымжиева Дулма Батуев- 
на. Харин цаанань, хананда, 
дайны ветеран, нагацымнай 
- Улымжиев Цэрэн Батуеви- 
чиин гэрэл зураг улгееты.

Манай булэ хододоо 
Илалтын сайндэры нан- 
гинаар цахин, омогорхон 
байдагабди. Энэ сайндэр 
гэр булымнай -  эгээ ехэ, эгээ 
хундэты сайндэр.

Энэ удэр, майн 9 -  дэ, 
увгэй эмгэй хоёроо гоеор 
хубцалуулаад, яларжа толор- 
жо байсан орден медаль- 
нуудынь зуулгээд, нётогын
гоо хушеедэ хургэдэгэбди. 
Yвгэймнай тэрэ ехэ дайны 
гал дулэн цоогуур яваад ер- 
сэнээ емуудээ, магад дайна- 
ас буцаагуй нухэдее санадаг 
емуу, аахилан уухилан явадаг 
ем.

Хушеегынгее дэргэдэ 
нётогоорхимнай 127 дайнаас 
буцаагуй хувуудээ дурасча, 
дайны галта жэлнууды са- 
нажа, нюдэн дээгуурээ осо 
гуйлгэжэ, зурхэ сэдьхэлээ 
худэлгэн тарадаг ем.

Нётогымнай захиргаан, 
соелы худэлмэрилэгчэд ве- 
терануудаа хундэлеед, гое 
сайхан тоглолто харуулаад 
гэр гэрээрэнь тараадаг.

Энэ удэр турэл турсэмнай 
эндэ тэндээс манайда ержэ, 
увгэй эмгэй хоерымнай 
сайндэреер амаршалаад, 
уни удаан жаргалаа эдлэжэ 
суухынь хуцэдэг.

Иимэ увгэй эмгэйты ха- 
даа, дуу хувуун бидэ хоер му- 
угаар сорохо эрхэгуйдь гэжэ 
ойлгодогодь.

Манай увгэй олон угэгуй 
хун. Тэгээчвэл, асуухадамнай 
заа зуу ем хеержэ угэдэг.

Гармаев Галсан Лама- 
жапович -  1919 ондо Мэнгы 
сууринда турее. Хорин на
сты байхадаа сэрэгы алван- 
да татагдаад, дайн дажары 
эхилхэдэ сэрэгы училищидэ 
соржо байгаа. 1943 ондо тэрэ 
сургууляа дуургээд, млад
ший лейтенант нэрэ зэргэты 
I -  ть Украинска фронтын 
40 -  ть танкова армиин ми- 
номётно взводы команди- 
раар эльгээгдээ. Yвгэймнай 
Баруун Украина, Львов хото 
сулеелэлсеед, хатуу чанга 
тулалдаан цоогуур ябжа, 
Одер мурэн хурее. “За взятие 
Берлина”, “За освобождение 
Праги” медальнуудаар, “Эцэ- 
гэ Ороноо хамгаалгын” ор- 
деноор шагнагдаа. Армиин 
командир генерал -  полков
ник Лелюшенкын, танкова 
сэрэгы командир гвардии 
-  лейтенант Гуляевы, Беловы 
баяры бэчэгуудтэ хуртэнхэй.

Yвгэймнай 1946 ондо

гвардии старший лейтенант 
нэрэ зэргэты турэл нётогоо 
буцажа ерээ.

1947 ондо манай эмгэйты 
хуби заяагаа холвоод, бата 
бэхи айл булэ боложо, гурван 
ухивууды турэжэ, хул дээрэнь 
гаргаа ем.

Би, гурвать хувуун, Ноехо- 
ны дунда сургуулиин багша 
-  Бадмацырен Галсанови- 
чиин ехэ хувуунэнь гээчэб. 
Yвгэймнай бухы насаа турэл 
колхоздоо зоотехнигаар 
худэлее.

Эмгэймнай дайны уедэ 
нётогтоо илалта дутэлуулжэ, 
удэр шуны илгангуй ажал- 
лаа. “За доблестный труд” гэ- 
сэн медаляар шагнагданхай, 
бухы насаа биологи химиин 
багшаар ажаллаа, нётогын
гоо музей нээсэн хунууды 
нэгэн.

Эмгэйм 1922 ондо Булаг су
уринда турее. Эртэ эжы аваа- 
саа гээгдэжэ, Цэрэн авгайгаа 
дагажа ундыгее. 1942 оноос 
ажалынгаа намтар эхилээ. 
Дайны уедэ ухивуудтэ ном

зааха гээчэ ехэл хундэ байгаа 
даа гэжэ хеерэдэг. Бэхэ, цаар- 
ца байкуй, хуучан ном газетэн 
дээр бэчэхэ, эдихэ ем угы, 
полин дээрээс хоолос цуглу- 
улжа, ороосоо чанаад эдихэ., 
сурагчад тулеэгээ сургуули - 
даа еестее бэлэстэг сэн...

Дайны суулдэ Ноехоны- 
гоо, Юреегы сургуулинуудта 
ажаллаа. 14 жэл нётогыгоо 
сургуульда завучаар худэлее.

Профсоюзна комитеды 
туруулэгчэ, коммунис парти- 
ин эхин эмхиин секретарь, 
“Знание” булгэмы пропаган
дист, бухэросиин байгаали 
хамгаалгын эхин эмхиин 
туруулэгчэ байгаа.

1970 ондо бухэросиин 
байгаали хамгаалгын ко
митеды дурасхаалы бага 
медаляар - Ноехоны дунда 
сургуули, харин туруулэгчэнь 
-  хундэлэлы грамотаар ба 
унэтэ бэлэгээр шагнагдаа. 
Энэ ехэ ажалыгаа тулее эм
гэймнай -  Россиин габьяата 
багша гэжэ хундэтэ нэрэ зэр- 
гэдэ хуртээ.

Мунее эмгэй наснынгаа 
амаралатада гаранхай, Улаан 
-  Yдэдэ бацгандаа байдаг.

Энэ Илалтын сайндэртэ 
бэдин, нагацыгаа, Улымжиев 
Цэрэн Батуевичии дурсангуй 
байдаггуйдь.

Манай нагаца 1918 ондо 
Булаг сууринда турее. Ком
мунис партиин гэшуун, 
дайны урда Yвэр -  Зеехэйн 
сургуулида багшаар, Но- 
ехоныгоо сургуульда зав
учаар худэлее ем. 1942 оны 
февраль сараас 1944 оны 
май болтор Ленинградска, 
Прибалтийска фронтнуудта 
19 -  ть гвардейска 381 -  ть 
стрелково дивизида фашист- 
нуудты дайсалдаа. Дайнаас 
буцсан хойноо, 1944 -  1945 
онуудта «Улаан Темник» 
колхозы коммунис партиин 
секретаряар, обком партиин 
инструкторээр, 1946 -  1958 
онуудта Яруунын ба Зэдын 
аймагууды КПСС -  ы секре
таряар, 1959 -  1969 он болтор 
Буряад Yнэн газетын редак- 
цида Партиина комитеды 
эрхилэгшээр худэлее. 1970 
оноос наснынгаа амаралтада 
гараа.

Дайшалхы ба ажалы тала- 
ар «Эцэгэ Ороноо хамгаал
гын II -  ть шатын орденоор», 
медальнуудаар Хэдэн Вер
ховно Соведы хундэлэлы гра- 
мотануудаар шагнагданхай.

Цэрэн нагацамнай 
дайнда явсанаа хеерхэ ехэ 
дурагуй байгаа. Харин ехэ 
танил, нётогымнай хувуун,
С.Д Ринчиновы Илалтын 
сайндэры 50 жэлдэ зорю- 
улсан «Мужество воина все 
преодолеет» гэсэн статья 
цоогоос минии ава, авга 
баавай Цэрэн нагаца тухай- 
гаа Великие Луки, Невель, 
Городок, Витебск хотонууды 
сулеелэлцэснынь, дулэтэ 
1943 ондо КПСС -  ы гэшуун 
болсонынь, ротынгоо стар
шина, батальоны парторг 
байсанынь, 1944 ондо 
хундеер шархатаад, эмчэл- 
гэндэ госпитальда удаан хэб- 
тэсэн хойноо нётогоо буцажа 
ерсэнынь бэдин энэл газе
тын шаралчасан хуудаснаас 
мэдэхэ болоодь.

©естынгее увгэй эмгэйн, 
нагаца авганарыгаа ажал 
хэрэг, дайшалхы зам мартаха 
хэзээдэч эрхэгуйбди» - гэжэ 
Бата хувуун реферадаа 
дуургэнэ.

Минии талаас би энгэ- 
жэ нэмэхэ байнаб: Гэрэл 
зурагуудынь хэдыч Yе цагы 
Yнгэрeeчвэл дурасхаал бол- 
гон хадалжа, ури саданар- 
таа харуульжа, хеержэ байха 
манай эгээл нангин уялга.

Бата ГАРМАЕВ. 2000 он.
Галина БАДАРЕЕВА 

буряадшалба
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АЛТАНХАН АБА ЭЖЫМНИ
Хэдыхэн дабаа дабан гаража, 
ХYшэрхэн сагта ури хуухэдээ 
Хунээс дутуугуй ябуулаал даа, 
Хундэтэ аба эжымнай.

Манай хайрата аба эжы - 
Сергей Будацыренович 
Сэсэгма Балдоржиевна 
гэр булэ боложо, тубхинэн ажасу- 

усаар мунее хабар 50 жэл болобо.

50 жэл соо бидэ ухиб^дынь нэ- 
гэшье шанга Yгэ бэе бэедээ хэлэжэ 
байсанынь дуулажа YзээгYЙбди. 
Бухы дYYнэртээ тYрэлхидтee тусал- 
хал гэжэ мYнee болотор оролдо- 
дог.

Абамнай Сергей Будацырено
вич 1948 ондо Сэлэнгын аймагай 
Ташар нютагта тYрсэн намтар- 
тай. Бухы насаараа хYдee ажахын 
ажалда худэлее. ВСТИ дYYPгээд 
инженер мэргэжэлтэй болоод, 
Карл Марксын нэрэмжэтэ колхоз- 
до насанайнгаа амаралтада гара- 
тараа зайн галай мэргэжэлтэнээр 
худэлсэн байха.

Эжымнай Сэсэгма Балдоржи
евна 1949 ондо TYрэсэн, Зэдын 
аймагай Инзагата нютагта хYн 
болсон, Худагын 8 жэлэй сургуули 
дYYPгээд, 10 класс Юреегэй дунда 
сургуулида ороо. Сугтаа суража 
байхадаа хоюулаа нухэсэсэн, бэе 
бэендээ дутеер танилсаа.

Сургууляа дYYргээд, аба Улаан 
- Yдэ хото ошожо ЗYYн зYгэй Сиби- 
риин технологическа дээдэ сургу
улида ороо, эжымнай 2 жэл тYрэл 
«Коммунизм» колхоздоо ажалла- 
ад, Комсомолой дээдэ сургуулида 
ошожо сурсан. Хоёр ондоо газарта 
сурааш бол бэе бэеэ мартааг/й, 
энэрхы байжа 1971 оной мартын 31 
- дэ гэр бYлэ болоо юм.

Ехэ мэргэжэлтэйнYYД болоод, 
еерынгее тоонтые хYгжеехэ санаа- 
тай нютагаа бусажа ерээ.

Абамнай Карл Марксай нэрэм
жэтэ колхоздо зайн галай инжене- 
рээр хуцэлжэ, эжымнай Юреегэй 
сомондо бухы насаараа ажаллажа 
насанайнгаа амаралтада гарсан 
намтартай.

Абамнай ажалдаа ехэ сайнаар 
хандажа, нютагтаа хYндэтэй ябадаг, 
мYнеешье тYрэл СПК-да тусалжа

ябадаг гээшэ. Россиин, Буряа- 
дай, Арадай Хуралай хYндэлэлэй 
грамотаар шагнагдасан, «Ажалай 
ветеран», «Спортын ветеран» нэрэ 
зэргэтэй, сур харбалгаар сонирхо- 
дог, бухы насатайшуулай Спарта- 
киадта хабаадалсадаг. Бэе хYнгэн, 
намдуухан зантай, сагаан сэдьхэл- 
тэй, сайхан санаатай ехэ даамгай 
абатайбди.

Эжымнай миин гэртээ 
суудаггYЙ, Yетэнее суглуулжа «Гу- 
ламта» гэжэ нэрэтэй фольклорно 
бYлгэм эмхидхээд, урданайнгаа бу- 
ряад арадай заншал, есо гуримаа 
сэргээжэ соелой байшандаа залуу- 
шуулай жэшээ боложо ябана.

Ажалдаа сайн худэлжэ, Совет 
засагай Yедэ олон шангуудаар 
шагнагдаа : Буряадай АССР -  эй 
Верховно Соведэй хундэлэлэй 
грамотаар, Буряад Уласай засагай 
газарай хундэлэлэй грамотаар, «За 
трудовую доблесть" медаляар г.м 
олон -  олон медальнуудтай, «Ажа
лай ветеран» нэрэ зэргэтэй.

Аба эжы хоеромнай 5 
YхибYYДтэй, арбаад аша зээнэртэй. 
Бултадаа дээдэ ба дунда сургуули 
дYYPгэжэ гараабди. 2 хуухэдэнь 
эжынгээ залуугай хYсэл дYYPгэжэ, 
соелой ажалшад болонхой: Сая- 
намнай -  Чайковскиин нэрэмжэтэ 
соел уралигай колледждо багшал- 
даг, Соелой габьяата ажал ябуулаг- 
ша, Баирамнай -  Байгал театрай 
хатаршан, Буряад арадай артист.

Иимэ бэрхэ, ажалша, хYн зондоо 
хYндэтэй аба эжытэй байсандаа 
бидэ ехэ омогорходогбди, аба 
эжын жаргал -  YхибYYДээрээ гэдэг 
дээрээс, аба эжынгээ нэрыень 
дээгYYP нэрлYYлжэ ябаха гэжэ 
оролдодогбди.

Бидэнэр, YхибYYД ба аша зээнэ- 
рэнь, 50 жэл сугтаа суужа байсан 
баяраарнь Yнэн зYрхэнеесее халу- 
унаар амаршалаад, ута настай, уда- 
ан жаргалтай, Yбшэн зоболонгYЙ, 
элYYP энхэ суухынь хYсэнэбди. 
Танайнгаа хэшэг буяниие эдлэжэ, 
сайхан абари зангыетнай, ухаатай 
заабаринуудыетнай ехэ сэнгэжэ 
ябадагбди.

Оюна ЦЫДЕНОВА, 
басаганань
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АГУУ  ИЛАЛТЫ Н 76 Ж ЭЛЭИ  ОИН БАЯРТА  
НЮ ТАГАЙ ОЧИРОВ Д АГБА Д ОРЖ И ЕВИЧ

Д агба Доржиевич 1903 
ондо тYрэhэн байна. 
30 жэлэй Yедэ Тэль- 

манай нэрэмжэтэ колхозой 
тYPYYлэгшээр ябаа. Эсэгэ 
ороноо хамгаалгын дайнай 
уедэ ара талада ами наhаяа 
хайрлангуй ажаллана. 
Колхозойнгоо ажалы абья- 
стайгаар ябуулhанай тYлвв 
Очиров Дагба Доржиевич 
«Ленинэй орденоор», «Знак 
Почёта» орденоор, алтан 
ба мунгэн медальда ВСХВ 
-эй олон дахин шагналда, 
олон медальнуудта ба 
хYндэлэлэй грамотануудта 
хYртвв.

Эсэгэ ороноо хамгаал
гын Агууехэ дайнай Yедэ 
бухы хусэ шадалаараа, 
бэеэ гамнангуйгеер хам- 
тынгаа ажалаар ара та- 
лын ажалшад Илалтые 
ДYTЭЛYYЛЭЭ,тэрэ XYHДЭ 
сагай хушэр ажалые хэжэ 
гараа.

к̂ н х э  х а б а р

Жаргалантын талада 
ажабайдалай арюун амис- 
хаалай эхиие жэгYYP дэ- 
эрээ абажа ерэhэн урин 
хабарай наран Дагба До
ржиевич Очировай 1пуудаг 
та1пагай сонхоор мэшэеэн, 
дуран, жаргал, дуун гэhэн 
угэнуудые энэшье удаа сэдь- 
хэлдэнь hэргээбэ.

«Ажабайдалай дYлэтэ 
дуран, жаргалай тулее 
тэмсэжэ гараhан наhамни, 
-гэжэ шэбшээд, сонхо 
доро Ь|уулгагда1пан, сомо- 
ной Соведэй гэр1пээ Yндэр 
уляангирнуудые шэртэн 
байтараа, нюдэнэйнгее шэл 
абажа, наран еедэ шэртэхэ- 
дэнь мYнхэ ульhаяа тухеен 
байба.- Жаран табадахи 
хабараа угтабаб. Хабар бо
лоходо байгаали1паа гадна, 
мYн хYнэй ухаан бодол, 
ямаршьеб даа, далита дура 
сэдьхэлээр халижа эхилдэг. 
Ямаршье хабарhaa hайхан 
хабар тYрэл нютагтам 
мYндэлжэ, хYн бухэнэй ню- 
дэндэ гэрэл ошо бадаруу- 
лаа, ДYYPэн баяр жаргалаар 
сэдьхэлыень билтаруулаа. 
Энэ энхэ мYнхэ хабарнай 
багша Ленинhээ эхитэй. 
Минии убсYYндэ яларhан 
засаг тYрымнай дээдын 
хайра шагнал - Ленинэй 
орден иимэл хабарай тYлее 
оролдожо ябаhандам Yгтее 
бэлэй. Омогорхол тYрэнгYЙ 
hуухын аргагуйл. Ажабайдал 
иимэ ха юм: юуншье нэгэ 
газартаа тогтодоггуй, ху- 
билжал, шэнэлжэл, ургажал 
байдаг. Тиимэл хадань, би 
ажал гэхэдэ арсангуй, ушее 
Yбгэрееб гэнгуй, мYнее 
хурэтэрее худэлжэ ябанаб. 
Иигэжэ бухы наhаяа, хаба 
шадалаа ерээдуйн зол жар
галай тулее угэхэ, зорюулха 
гэhэн байгаа гээшэ аабзаб 
даа. Теэд зол Жаргал гээ
шэ тиимэшье бэлэхэнээр

ерэшэдэггуй. Ленинэй га- 
талжа гара1пан зам энээндэ 
бодото жэшээ болоно... »

Сэдьхэлэйнь шэбшэл 
бодолые хонхын жэнгирээн 
таhалба.

- Шагнажа байнаб... Тии- 
мэ... Сомоноймнай Соведэй 
сесси болоЬюор хоёр-гурба 
хонобо даа. Ленин багшын 
100 жэлэй туухэтэ ойе угтуу- 
лан ехэ худэлмэри хэгдэхээр 
хараалагдаа, - гээд hугалга 
сооЬюо зузаахан данса 
гаргажа, хэдэн тоо, барим- 
тануудые хэлэжэ угеед, труб- 
каяа табиба. Yглее бухэндэ 
худэлмэридее эртэлжэ 
ерэдэг заншалтай. Хэхэ юу- 
мэеэ уридшалан тусэблэдэг, 
илангаяа мунее Ленинэй 
туухэтэ ехэ ойн гуйсэнхэеэ 
байхада, Дагба Доржие
вич оролдохысо оролдоно, 
тусэблэ1пэн худэлмэреэ 
бурин бутээхээр эрмэлзэнэ.

Сонхоорнь туяа гэрэл 
адха1пан наран тээшэ эрье- 
бэ. Дура Жаргалай дуурэн 
ашаа тээhэн наран аяар тэрэ 
номин дайдаар аян замаа 
ургэлжэлуулнэ. Теэд Дагба 
Доржиевич нютагайнгаа зо
ной дура сэдьхэлые энэ на- 
рандал ундэр дээрэ ургэжэ, 
унэн сэхэ замаар хутэлэн, 
эрмэлзэл, этигэл тугэс аба
жа ябаа бэшэ аал?! Тиигээ. 
Хэсуу хушэр сагуудай дала- 
ниие дамжан унгэргее. Бури 
залуухан хубуун ябахадань 
нютагтань коммуна тогто- 
жо, даруу номгон, унэн сэхэ 
зантай, Иана1пан зууhанаа 
табидаггуй, эршэ ехэтэй ха
дань - Дагбые туруулэгшээр 
Ь|унга1пан юм. Даб гэhээр 
абиртаад абаа. Коммуна- 
дань хамаг юумэн дуталда- 
даг байба. Газараа хахалха, 
элдэхэ хунуудшье усеедэхэ, 
тоног зэмсэг, анза1пан, ада- 
гай захын борнойшье даб

гэ1пээр олдоод орхихогуй. 
Хоёр тээшээ хэлбэрэн 
байhан дунда шадалтанай 
арай гэжэ коммунада орохо 
болоходонь, нютагай бая- 
шуул худхуулжа, хуймуулжа, 
«халуун шулуу долёогоогуй, 
энээхэн гулмэр хубуунэй 
угэдэ орожо, уни холоhоо 
хойшо тахижа hyyhaн бурха- 
наа, ёЬю заншалаа угы хэхэ, 
уhа руу хаяха гээгуй hаа, 
коммунада бу орогты гэжэ 
байжа угытэйшуулые идха- 
даг, унгэржэ ерэхэдээ мал 
адуу11ыень хоролжо аладаг, 
hолоомо, убhыень галда- 
даг байгаа. Теэд Ленинэй 
хэлэ1пэн унэн угын, сэсэн 
заабариин тулее убсуугээ 
сэлижэ, хамсыгаа шуужа 
ороЬюн залуу Дагба зоригоо 
мохонгуй, улам нэтэруугээр 
худэлжэ, харьяата зонойн- 
гоо нюдыень нээлсэн», 
харгыдань оруулалсаhан 
юм. Тиигэжэ гасалан гайта 
гушан онЬюо жаран оной 
жаргалта уе хурэтэр колхо- 
зоо ударидан, «гарыень ган- 
загада, хулыень дуреедээ» 
хургэлсее...

Дайнай галта жэлэй тэрэ 
намарые Дагба Доржиевич 
1панаандаа оруулба. Тель- 
манэй нэрэмжэтэ колхозой 
туруулэгшэ ябаа. Колхоз- 
донь бу1пэтэй зон улеегуй 
шахуу 1пааб даа. Эсэгэ оро
ноо хамгаалхаяа баран 
мордоо бшуу. Тэрэниие 
дайнда табяагуй. Эндээ, 
колхоздоо яашагуй хэрэг- 
тэй хуниинь байгаа. Ажал 
худэлмэрииень эрхилхэ 
зон - эхэнэрнууд лэ болоо. 
Эхэнэрнууд! Хеерхынэр даа, 
юухэнииешье yзэhэн зон 
гээшэ даа. Юумэ хэхэгуйбди, 
шадалнай хурэхэгуй 
гэжэ тума яма болонгуй, 
шэлээрээ таталдангуй, 
гэншэн гэмэрэлдэнгуй,

эрэшуулэй хэдэг хамаг 
худэлмэри даажа, дабажа 
гара1пан байха. Цэрэн-Дулма 
hамгaниинь бухэриг бэетэй, 
ямаршье худэлмэриЬюе 
тунхаридаггуй бэлэй. 
«Туруулэгшын hамган гэртээ 
hууна» гэжэ шоо узуулжэ 
одоол узеегуй даа. Даг
ба Доржиевич 1памгаяа 
эгээл хундэ худэлмэридэ 
эльгээдэг байhан. Цэрэн- 
Дулмань ехэнхидээ ойЬюо 
тулеэ шэрэдэг, малай yбhэ 
зеедэг 1пэн гэдэг. Юрэдее, 
эрэ хунэй хэхэ юумые хуу 
хээ. Нэгэшье эсээб, убдееб 
гэhыень hанадаггyй. Ха
рин еерее удэр, 1пуниие 
илгангуй, унтаха ной- роо 
мартан, ажал худэлмэреэ 
урагшатай ябуулхын тула 
оролдодог бэлэй. Аса, хажу- 
ур, 1пухэ, хушуургэ бариха, 
мэшээг ургэхэ саг ходол 
болодог байгаа. Нэгэтэ уна- 
ган нухэрэйнгее hамганай 
уйлаhые хараад, этигэжэ 
ядаба. Тиигэбэшье муу бо- 
долой узуур тэрэнэй сэдь
хэлые шэрбээгуй. Нима Бад
маев тэрэнэй орлогшоор 
худэлжэ бай1панаа hаяшаг 
дайнда мордоо 1пэмнай.
Теэд Нимань мунее... Тэрэ 
удэр Дагба Доржиевич тоог 
дээрэ1пээ 1палангуй, хундэ 
мэшээгуудые ургэжэ, тэргэ- 
дэ ашалсаа, орооhо таряа 
хиидхэлсээ, дабхар хусэ 
нэмэн худэлее. Алтан шара 
шэниисэ гурэндее тургэн 
тушааха хэрэгтэй. Эгээл 
тиихэдэ: «Нютагаймнай эр- 
хим хубууд иигээд лэ унажа 
хорожол байха. На1паараа 
уелжэ яба1пан Нима ну- 
хэрни дайсанай Ьюмондо 
дайрагдаба. Тиихэдэ ши 
эндэ... .Теэд партиингаа 
заабари1паа гаража болохо 
аал. Ажаллахал даа, ажал- 
лаха, ажаллаха! Ямаршье

бэрхэшээл1пээ тунхарингуй 
амжалта туйлаха! Тиигэбэл, 
дайсанаа тургэн дарахабди! 
»- гэhэн зоригжоол зосоонь 
турее. Тельманэй нэрэмжэтэ 
колхоз гурэндэ орооЬю ту
шааха тусэбее аймаг соогоо 
туруулжэ тиихэдэ дуургээ 
бэлэй.

Эгээл тиихэдэ, Эхэ оро- 
нойнгоо иимэ хэсуу бай- 
далда ороод байхада, яажа, 
ямар аргаар ту1палхабиб? 
гэ1пэн асуудал тэрэнэй 
бодолhоо haлaдаггvй 
байба. Мунгеер фронт- 
доо туhалха гэжэ шиидэ- 
бэ. Цэрэн-Дулмань орой 
болошоЬюн хойно ажалhаа 
бусаад байгаа. Нухэрэйнгее 
1панамжа дууламсаараа:

-Туhалангyй яахаби- 
ибди. Фронтдоо туhалхал 
ёhотойбди. Фашистнуудай 
дарагдаа hаа, ондо юуншье 
хэрэггуй. Юумэеэ хуушье 
угэе,- гээд дэмжэ1пэн байгаа.

Дагба Доржиевич тэрэ 
дары ябуулга хэжэ, газаахи 
хубиингаа малнуудые, гэр- 
тэхи hэнэгтэй юумэнуудээ 
худалдаба. Зуу мянган тухэ- 
ригтэй болоод, турулэгшэ 
Очиров турбэлгуй яаралтай 
аймаг ошожо, гурэнэй банк- 
да тэрэнээ оруулhан гэхэ. 
Уданшьегуй парти, пра- 
вительствын амаршалгын 
телеграмма абтаа. Жар- 
галанта тосхоной колхоз- 
нигууд хууелдэшэбэ. Юуб 
гэхэдэ, Дагба Доржиевич 
колхознигуудтаа дуулгангуй, 
суглуулhан мунгэеэ сэхэ 
ябуулжархиЬан байгаа 
бшуу. ТэдэнЬээ нюуhан, 
еедэгуй зан гаргаhан яба- 
дал бэшэ 1пааб даа. Шада- 
лайнгаа зэргээр туhаламжа 
узуулээ ха юм. Энээнэй 
hyyлээр колхозой хамтын 
суглаан зарлагдаад, Тельма
нэй нэрэмжэтэ колхозой
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гэшYYД самолёт бутээлгэдэ 
Yшee хоёр зуу мянган ту- 
хэриг эльгээхэ тогтоол 
raprahaH юм. Тэрэнэйнь 
тупее бahaл амаршалгын 
телеграмма ерээ бэпэй.

«...М^неешье дайсад 
манай Эхэ орон тээшэ 
хара haбapaa hapбaйхa 
1панаатай ха, - гэжэ Даг- 
ба Доржиевич досоогоо 
шэбшэнэ. —  Эхэ ороноо 
хэзээ, ямаршье сагта 
аршалхабди. Дайсаниие 
дарахын тупа юугээшье 
гамнахагуйбди. Ашата 
Ленинэй зaяahaн тунга- 
паг хабарыемнай хэншье 
бурхеежэ шадахагуй...»

Энэ Yедэнь YYДЭH 
турд гээд. почтальон эхэ- 
нэр газетэ, журналнуудые 
асаржа стол дээрэнь та- 
бяад гараба. Нюдэндее 
шэлээ зYYгээд, шэнэ 
уцэрэй шэнэ hонин мэдэхэ 
хусэлэнтэй аймагайнгаа

газетын хуудaha иража 
hууhaн сомоной Соведэй 
тYPYYпэгшын нурта бая- 
рай тэмдэг Yзэгдэн, миhэд 
гэбэ. Хурса нюдэтэй, омог 
шарайтай механизатор 
хYбYYHэй фото газетын 
хуудahaндa топипогдоhон 
байба.

« Хэпэhэн Yгэдее хурее. 
Бэрхэл байна. ХYHдэ най- 
даха гээшэ haйн хэрэг. 
Хэрбээ тиихэдэ алдууень 
хэлэжэ, ойлгуулжа угеегуй 
haa,буpуу харгыда орожо- 
шье болохо байгаа. Бэрхэ 
байнаш, Гавриил» тэжэ 
haнaхa хоорондоо ушее 
дахин миhэpээдхинэ.

Хэдэн 1пара Yнгэpее. 
haмгaниинь уй хай бо- 
лонхой сомоной Совед- 
тэ ороод, нухэрэйнгее 
архи уудаг, YПYY ааша 
гаргадаг бопоhон тухай
мэдYYПXЭДЭHЬ, TYPYYПЭГШЭ
тэрэ дары дуудуулба.

Дагба Доржиевич хэзээ- 
дэшье хун бухэнэй сэдь- 
хэлэй тYпхюуp олоожо, 
угэ хYYPээ дуулгуулжа 
шададаг. YпYYсэ яараха, 
тэбдэхэ зан огто байхагуй. 
Дaaмaй,дapуу,Yсеен Yгэтэй. 
Гэбэшье угэ бухэниинь 
шэгнYYP дээрэ табигдажа 
хэмнэгдэ1пэн мэтэ тоб гэмэ 
байдаг. Карпов хYбYYHэй 
досоохиие уудалан ха- 
ража, саашанхи хуби за- 
яаень бодомжолон элир- 
хэйлээд байгаа бшуу. 
Карпов сомоной Соведэй 
тYPYYлэгшын уpдahaa 
зYpюYшэгээp шэртэн, 
тоосоогуй янзатай-гаар:
- Юун болоод дуудуулааб- 
та?- гэбэ ха.

haмгaнaйнь гомдол 
бари1пан caapha гаргажа 
харуулба. Yсэдшэг зантай 
хYбYYH еерынхиеэ табиха 
янзагуй байгаа. Ойлгуул- 
жа хэлээд туршахадань,

Yсэpэпдеед haпaбaгYЙ.
«Зон нухэдыень су- 

глуулж а, шангаханаар 
хеерэлдеегуйдэ YPэ гара- 
хагуй ха», - гэжэ тYPYYлэгшэ 
шийдэбэ. СYYДTЭ Yгээжэ, 
турмэдэ 1пуулгаашье haa 
бэлэн ааб даа. Теэд хундэ 
найдаха, хуниие зahaжa 
абаха гээшэ хYшэp лэ бай
даг гээд бодоно. Нухэдэй 
сууд зарлагдаад, олон зон 
сугларба. Нюур сахилта- 
гуй, халуухан хеерэлдеен 
боложо, Гавриил Карпов: 
саашадаа буруу ябадал 
гаргахагуйб, зahapхaб 
гэжэ Yгэеэ Yгее бэлэй. 
hYYПДЭ Дагба Доржие- 
вичай гарыень баряад, 
хулисэл гуйха мYpтее:

- haйнтa даа. Намда 
найда1пандатнай баяса- 
наб. Буруугаа мэдэрээд, 
ажабайдалаараа, ажал 
худэлмэреэрээ найдалы- 
етнай харюулхаб, - гэhэн 
юм.

Карпов Yгэдее хурэжэ, 
тэрэ хабарай туршада 
1пайнаар худэлжэ- аймаг 
cooroo 2-дохи 1пуурида 
hyra hypэн гараа бэ- 
лэй. Саашадаа тYPYY 
hууpидa гаража шадаха 
бaйhaндaнь этигэмээр 
бэшэ аал?

«Иимэл даа, хYHдэ най
даха гээшэ...» - гээд омо- 
горхон шэбшэжэ 1пуу1пан 
тYPYYпэгшын тahaпгa 
худар колхозой хэдэн 
мэргэжэлтэд зYбшэп аба- 
хаяа оробо. Бууралтанги 
толгойтой, даамайгаар 
тата1пан даруу хараса-тай, 
нарин нягта, ажабайдалай, 
ажал хэрэгэй баян дуй 
дуршэлтэй - урда тээнь 
колхозой TYPYYЛЭГШЭ 
ябahaн, мYнее сомоной 
Советэй гуйсэдкомые 
хYтэпбэpипдэг хунэй 
haнaмжa, зубшэл шаг- 
наха гэжэ нютагай зон 
ехэ багагуй оролдодог. 
Хабарай наран сомоной 
Соведэй TYPYYЛЭГШЫH сон- 
хоор нэбтэрэн элшэ гэ- 
рэлээ сасана.Баян хабар, 
баатарлиг ажал, баярта 
байдал тухай бодолнууд 
Д. Очировай сэдьхэлые 
эзэлэнхэй. Тиигэхэньшье 
гайхалгуй. Иимэ мYHхэ 
хабарай тулее юугээшье 
гамнаагуй бэшэ 1таал!

Ц-Д.ХАМАЕВ 
1969 он 

Жаргалантын номой 
сангай дэбтэрhээ

Ц ЭРЭН
У В Г Э Й Д 0 0

ЗО РЮ УЛ Н АБ...

Д оро байсан шYлэг Агуу- 
ехэ дайны ветеран До- 
ржиев Цырен Магбуно- 

вичта зорюулагдана.

Цырен Магбунович -  манай 
Ноехон нютагта 1926 ондо турее 
ем. 17 настыдаа дайнда абтасан 
байгаа. Белорусска фронтодо 
хара муухай фашистнууды цохео, 
олон хото городууды сYлеелее, 
орден медальнуудаар чагнагдаа. 
Илалтын 60 жэлы ойдо Yшее 
хYп дээрээ байгаа. Сургуулиин 
хYYхэдты уулзахадаа ехэ сони- 
ноор дайшалхы замаа хеерее 
бэлэй. Нэгэ уулзалгын сYYпдэ 
«Для него не кончилась во
йна...» гэжэ шулэг зохеогдосон 
ем. Тэрэ шYпэг би буряад хэлэн 
дээр оршуулааб. Дайнда явсан 
сэрэгчэдээ, дайны тYЙмэp дава- 
жа гарсан геройнуудаа мартаха 
есогуйдь. Тэдэ мYнее ажасуу- 
жайсан зонуудта сYпее, жаргал, 
баяр асараа.

Яарангуй еерынгее хеерее 
Явуулжал байна сэрэгчэ 
Ямар гунзэгы урчалаанууд 
Нюур дээрэнь Yзэгдэнэв?

Yшеел чанга гарань 
Халта салганаад авана 
Тулалдаан санагдана 
Ехэл хундэ, ехэл аюлты 
Сэдьхэл санаан цоонь 
Дайн Yшее дуурээгуй

Хари гэнтэуруулнуудаа 
Уур дундаа жэмылгээд авана 
Нюдэнь ялагад гээд 
Дуурэн уурты болобо

Гоаната шэдэж байсан шэнги 
Гараа даб Yргеед орхино 
Гэнтэ босоод: Урагшаа!
ТYрэл Эхэ ороныгоо тулее!»

Сэдьхэл санаан цоонь 
Дайн Yшеел дуурээгуй 
«Тэрэ хундэ тулалдаанууд 
Олон сэрэгчэдтэ суулчын 

байгаа гээд 
ХYндеер амисхаална 
Уйдхаран Yбгэн сэрэгчэ

Нюдэнынь нюлмас ялагад
гээд

Нюурнынь урчалаагаар угы 
болоно

Сэдьхэл санаан цоонь 
Дайн Yшеел дуурээгуй 
Хайшан гээд энэ дулэтэ 
Дай мартахаб
Дайны дулэндэ явсан сэрэгчэ.

Зоя ДЫЛЫКОВА, 
ажалы ветеран
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МОРИНОИ ЗУЬЭ

Буряад арадай угын жасада мориндо хабаатай хэдэн зуугаад угэ тоо- 
логдодог. Гансал мориной зYhэнYYДые тоолобол, олон арбаад болохо 
юм. Бидэ эндэ хэдыхэн зYhэнYYДые тайлбарилая. Жэшээнь, эрбэд со- 
охор, бар соохор гэхэдээ, эрбэс гу, али барас шэнги тYхэреэн толбонуудтай 

морин гэнэ. Санхир сагаан гэхэдээ, хухэ сагаан, табгай сагаан гэхэдээ, мо
риной хулынь табгайдаа сагаан, теентэй хээр гэхэдээ, соходоо шойнжон 
сагаантай хээр морин гэхэ мэтээр нэрлэнэ. Сагаан мори буряадууд боро, 
hаарал боро (сивый) гэдэгшье.

Буряадай суута уран зохёолшо 
Хоца Намсараев «Тэршээхэн уна- 
ган» гэhэн зохёол соогоо мориной 
зYhэ тухай, зYhэhее дулдыдадаг 
гYЙдэл тухай, зан абари тухай тон 
hайханаар иигэжэ бэшэhэн байна:

...Морин тухай хэлэбэл,
ЗYhэhввнь эхилдэг,
Xyh тухай хэлэбэл,
Нэрэhээнь эхилдэг.

3YhbieHb мэдэхэгуй haa, 
Минии морин 6y  гэ! 
Нюурыень танихагуй haa, 
Минии нухэр бу гэ!
Хара морин хатардаг, 
Хара гуун жороолдог. 
Улаан морин оодордог, 
Улаагша морин оройлдог. 
Халтар морин харайдаг, 
Халтагша гуун собхордог. 
haaрaл морин haaхигaр,

haaрaгшa гуун тээхэгэр. 
Боро морин будхадаг, 
Борогшо гуун жудхэдэг. 
Хула морин хулмайдаг, 
Хулагша гуун hYрмыдэг. 
ХYрин морин худэр, 
ХYригшэ гуун атар.
Хээр морин хэжэмтэй, 
Хээгшэ гуун хээлитэй.
Хухэ морин хееруу,
Хуугшэ гуун харуу.
Зээрдэ морин зэhээтэй, 
Зээрдэгшэ гуун hойгоотой. 
Шарга морин шаргадаг, 
Шаргагша гуун тангардаг, 
Ухаа морин ульгам, 
Ухаагша гуун Yдьхэлдэг. 
Теентэй хурин,
Мэлзэн боро,
Обуутай хээр,

Халзан зээрдэ,
Санхир сагаан,
Табгай сагаан,
Хээр алаг,
Бар соохор,
Эрбэд соохор,
Сабидар зээрдэ...

Морин тухай оньhон YГЭHYYД

Моригуй хун -  мухар,
Хонигуй хун -  хооhон.
Уула - мори зобоохо,
Уур - хуниие зобоохо.
Мориной haйниие унажа мэдэдэг, 
ТYмэрэй haйниие дабтажа мэдэдэг.

Нордоп БАБУЕВА, 
Агын толон 
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