
6+ 3 6 -

Э л ь гэ  н и м гэх э н  
Ч а гд у р о в а  Ц ы р е н -Д у л м а  

Ю н д э н д о р ж и е в а  
э м г э й н г э э  д у р а сх а а л д а

Табангууд ууд ы  
тYPYYЛЭгш эдэ 

зорю ул агд асан  хуше©

7

К олхозы м най
TYYX33C...

burunen.ru

2021 оной 
июниин 15, 
№14 (90)

С э л э н г ы н  а й м а г а й  у н ш а г ш а д т а  з о р ю у л а г д а h а н  х а б с а р г а л т а

ГСРЭНЫ ЭРМИТАЖ
МАНАЙ НЮТАГТА
ГYрэнэй Эрмитаж Улаан-Удэ хотодомнай гое сайхан Yзэсхэлэн энэ 

YДэрнYYДтэ харуулжа байна.

Энэ уйлэ явадалы хэмжээн соо Гурэны Эрмитажы захиралы орлогшо 
Александр Прохоренко, Буряадай Yндэстэны музейн захирал Татьяна 
Бороноевагы хYтэлбэри доро Сэлэнгын аймагы Новоселенгинскын 
декабристнууды музей очоо. Энэ музей Буряадай Yндэстэнэй музейн нэгэ 
салбаринь болоно.

«За птицей Феникс» гэсэн 
клубы гэш^д Николай Бестужевы 
Петербургэд суудаг эгэшэнэртээ 
эндэхи суудал тухайгаа 
зураглагдасан бэшэгуудынь 
уншажа, айлчады дура сэдьхэл 
буляагаа. Эдэ бэчэгууды уншасан

3 эрхим басагады Александр 
Прохоренко Санкт Петербургэд 
жэл бYхэн унгэрдэг «Алые паруса» 
фестивальда, Эрмитаж харахынь 
уриба.

Саашаа буусан айлшадамнай 
Тамчын дасан ошчо мургэбэ. Энэ 
дасамнай август сарда 280 жэлынгээ 
ойн баяр тэмдэглэхэ.

Дасангы шэрээтэ - Солбон 
ламаты, аймагы гулваа Станислав 
Гармаевтай, Татьяна Бороноеватай 
Тамчын дасанай ойн баярта 
зорюулагдасан хэмжээн соо болохо 
конференцидэ Эрмитажы эрдэмтэд 
мэргэжэлтэды оролсохынь хэлсэбэд.
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ШАГНАЛ ХАЙРАД ХYРТЭБЭ

Буряад Уласы тYлввлдэг 
сенатор Вячеслав 
Владимирович Наговицын 
Ород Уласы Юрэнхылэгшэ 

Владимир Путины зарлигаар 
Александр Невскиин орденоор 
олон жэлы туршада аша 
Yрэтэйгввр ажаллсаны тYлвв 
шагнагдаба.

Вячеслав Наговицын 10 
жэлы туршада Буряад Уласай 
Толгойлогшоор ажалласан 
TYYXЭTЫ. Тэрэ 1952 оны мартын 
2-то Удмурт АССР-эй Глазов 
хотодо турсэн юм. 1978 ондо

Томскын политехническэ 
институт амжалтатайгаар 
дуургэжэ, ажалынгаа намтар 
эхилээ. Буряад Уласы 
Юрэнхылэгшын тушаал 
2007 ондо эзэлхынгээ урда 
Томскын можын Засагы газары 
ударидажа ябаа. Буряад 
Уласы Толгойлогшын тушаалы 
туруушын болзоры дYYрэхэдэнь, 
Арадай Хуралай сунгамалнууд 
тэрэниие дахин Толгойлогшоор 
томилоо бэлэй.

2017 ондо еерынгее 
сайн дураар Ород Уласы 
Юрэнхылэгшэд мэдуулгэ

барьжа, тэрэ Буряад Уласы 
Толгойлогшын тушаалаас 
буусан юм. Шэнээр hунгагдаhан 
Алексей Самбуевич Цыденов 
Вячеслав Наговицыниие Буряад 
Уласай аша ту1яада ажаллахыень 
Совет Федерацида эльгээгээ. 
Гурэнэй хYгжэлтэд еерынгее 
хубитаа оруулсанынь тулее 
Юрэнхылэгшэ ундэр шагнал 
хайрада хYртYYлбэ ха юм.

Булат БАДМАЕВ

БУУЗЫН САИНДЭР 
САХАЛИНДА

МYнвв жэлы июниин 12-до Южно-Сахалинск 
хотод «Буузын баяр» гэсэн хэмжээ ябуулга эм- 
хидхэгдэхэ. Энэ фестиваль Сахалинын Засагы 

газар дэмжэсэн байна.

УЯН НУГАРХАИ 
ХАТАРШАДЫ 

БЭЛЭСНЭ
Эдэ YДэрнYYДTЭ Буряады 

хореографическа колледж 
байгуулагдасаар 60 жэлэйнгээ 

ой тэмдэглэбэ. МYнвв жэл тэдэн 50-тиигаа 
сурагшады ургэн харгыда гаргаба гээшэ.«Буузын баяр» гэсэн фестиваль Юрий Гагарины нэ 

рэмжэтэ соёлой болон амаралгын паркда унгэрхэ. Хуйтэн, хура боро- 
оты уларилы тогтоо саань, Солонгосы соёлы тубтэ хэмжээ ябуулга 
эмхидхэгдэхэ.

Бууза хадаа буряадууд болон монголчууды эгээл дуратай, 
хундэтэй, заншалта эдеэн болоно. Хэр угаас хойш хундэтэ СССР-
айлшадыгаа огтоходоо, сайндэртэ буузаар хундэлдэг эй арадай
заншалтайбдь. Yнгэрсэн жэлдэ Буряадай бууза артистнууд
бYхэроссиин «Вкусы России» гэсэн мурысеендэ Лариса
«Арады санал хуряалга» гэсэн номинацид туруулээ. петровна 

Мунее сагта бууза эдихыгээ санаа саа, удэр Сахьянова 
бури эдихээр. Олоны хоол баридаг буузын га- ба гомбо 
зарнууд тоогуй олон болонхой. Мун Южно-Са- ц ыдынжапович 
халинск хотодо саяхан буряад эдеэны "Бууза ц ыдынжапов болон 
бум” гэсэн кафе нээгдэсэн байна. ©ерын рсФСР-эй арадай артист 
Хэрэг ?рхилэгшэ Аюна Гом З̂сюв^ы хэлсэ- Пётр Тимофеевич Абашеев гэгшэды YYсхэлээр 1961 ондо Улаан-Yдэ
нээр, бууза - олоны эгээл дуратай хоол хотодо хореографическа талаар суралсалай гуламта нээгдээ сэн.

Буряад, Тыва, Саха (Яхад), Алтай, Хакас Уласуудай, Эрхуу болон Амарай 
можонуудай, Yбэр Байгалай ба Примориин хизаарнуудай YхибYYД эндэ 

сордог болоо. Тиихэд Урда Солонгосы, Монгол болон Хитад оронууды 
хатаршад эндэ хYMYYЖYYлэгдэжэ эхилээ.

Yнгэрсэн долоон хоногой эсэстэ Буряадай оперо болон баледэй 
театры тайзан дээрэ колледжын ойн баярай тоглолто унгэргэгдее. 50 жэлы 

дэргэдэ колледж дуургэсэн хатаршад, 2021 ондо дуургэжэ байсан оюутад,

болонхой.
14 жэлэй саана Сахалин олтирог 

нYYжэ ошсон Аюна Гомбоева олон 
жэлдэ худалдаа наймаанай салба- 
рида худэлее. Шэнэ кафедэ маха 
шулэ худее аймагы ажасуугша- 
даас худалдажа авна.

Сахалинда Буряады нютаг мун бага насны шабинар тайзан дээр хамта бэлиг шадабаряа харуулаа. 1-ть 
зоны «Байкал» эблэл Саха- классы шабинар суралсалы жэлы дэргэдэ сорсон хатарнуудаа гуйсэдхэхэдэнь, 
пины Засагы газарыдэ1М- урмашамаар байгаа.
жэлгээр олон хэмжээ ябу- Мунее жэл дYYргэжэ байсан оюутады хунгэн бэшэ ажабайдалы харгыда 
улганууды унгэргэжэл гаргасан хYВэлбэрилэгшэд Юрий болон Татьяна Муруевтан болоно. Эдэ хоёр тус 
байдаг гээд тэмдэглэ- колледж 50 жэлы саана дуургэсэн намтартай.
мээр. Борис БАЛДАНОВ

АНАНДАЕВА УБШЭН ОЛОН БОЛОНО
Буряад Уластамнай июниин 8-ы YглввгYYP 39 374 хYндэ коронавирус халдаба 

гэжэ мэдээжэ болобо. Yшee 109 хYн шэнээр элирYYлэгдэбэ.

Эдэ бYхы убшэлсэн зоны хагадань Улаан^дэдэ буридхуулэгдэбэ. Халдабарита 
увчэны таража эхилсэн сагаас хойшо 37 624 хун увчэндэ дайралдабаш саа, сайн 
болсон юм. Харин 923 хун хундэ убшэнеес боложо, наса бараа, унгэрсэн шуни 6 хун 

турэлее урилба. Эмнэлгын газарнуудта мунее дээрээ 1210 хун арга авжа байна. Гэртээ 
адаглалта доро гу, али эмнэлгэ гаража байсан зоной тоо 3406 болоно. Эмнэлгын 

газарнууды сууринууды 90,1 процентнь эмчэлгэ абжа байсан зоноор дуурэнхэй.
- Реанимацида аяар 84 хун хэбтэнэ, тэдэны 46-нь 65 насанаас дээшэ зон болоно.

Тусхай хэрэгсэлы аргаар 49 увчэнтэн уушкаа 
салтитуулна. Халдабарита увчэны дэлгэркуйн тулее 
сэргылэмжын ажалнууд ябуулагдана, олон зоны 
хабаадалгаты газарта, ушее тэхэд увчэн дардаг 
бодосууды сасана, - гэжэ Буряад Уласай Элууры 
хамгаалгын яаманы хэблэлы алван дуулгана.

Буряад арадымнай зуны "Наадан-Сурхарбаан”, 
худеегы тамиры наадан, "Сабантуй” гэхэ мэтэ олон 
зоны хаваадалгаты хэмжээ ябуулганууд хоригдобо. 
Овоо тахилганда ехээр бу хаваадагты гэсэн 
уряанууд ябана. Ехээр увчэны тараха болоо саань, 
дахинаа гэртээ суужач болохо.

Булат БАДМАЕВ Т
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Манай Ноехон нютагта олон сууты, 
ажалдаа амжалтаты, хамаг санаа 
сэдьхэлээ, хуцэ чадалаа, эрмэлзэлээ 
хэжэ байсан емэндээ угсэн, турэл нютагаа 

суурхуулсан, орден-медаляар чагнагдасан 
туруу хYн зон олон.

Тэдэны нэгэнь Чагдурова Цырен-

Дулма Юндэндоржиевна. Энэ эхэнэр суута 
орденоносец, Ноехон нютагаа суурхуулсан, 
гэдэргээ цухарингуй, халуун хуйтэнеес 
айнгуй, удэр шунигуй колхозы ажал явуулсан, 
туруу сааличан гээч. Мунее харахад, тэрэ 
цагы колхознигууд шэнги ажал хэгдэхы 
болео. Ямар аймашты, журам хатууты цаг

байгаа ем! Тусэбее дуургэхэ гээд лэ, ажалдаа 
шонгочохо! Туруу сааличан Цырен-Дулма 
Юндэндоржиевна тухай зээ бацагань 
Женцоу Доржиевна, эмгэйнгээ альган дээрэ 
хун болсон, эрхэлсэн, дагаад явсан хадаа, 
дулааханаар санан, омогорхон, санамжануудаа 
бэчэвэ.

1904 оной намдуухан зунай удэр 
Мэнгы сайхан нютагта Чагдуров 
Юндэн-Доржын гэр булэдэ минии 
амтатыхан эмгэй Чагдурова Цырен- 
Дулма турсэн байна. Айлы ганца 
эрхэ бацаган байгаа. Авань хYBYYны 
бэдэржэ холо, ойроор нилээн 
явсан ем гэдэг. YзYYлхэдэнь, хойто 
уедэчэнь нэрыч нэрлYYлхэ хун байха 
гээ.

(Минии ДYY Доржо, Доржын 
Миша, Мишын Данил Чагдуровтан. 
Эмгэйм хоер бацагадты Цырен - 
Надмит, Нелли.)

1940 ондо “Болышевиг” колхозы 
сааличан эмгэйм 3000 литр cyy 
саасаны тYлee Ленины ордендо 
хуртее. “Калинины гараас авааб”, - 
гэжэ хеерэдэг сэн. Дайны Yедэ 15000 
тYхэриг мYнгэ, ажалыгаа сYYлээр

лампын гэрэл доро суужа бээлэй, 
оймоснууды оежо, ганца минии 
эмгэй бэшэ, олон хYHYYД обороонын 
фондод элыгээгээ. Хатуу цагта 
Ленины орденты байжа, эмгэйм 
олон хYHYYДтэ тусалаа. Эмгэйм ехэ 
энэрхы дулаахан сэдыхэлты, налгай 
урихан занты, хYндэ муу санаагYЙ, 
хYны ходо хайралжа, сайныны 
хэлжэ, муугыны даржа байдаг 
бэлэй. Урданы хYгшэд, Yвгэд олон 
ем хэлжэ байкYЙ, даруу, номхон, 
чангаар дуугаркYЙ занты байгаа 
гэжэ сандагаб. Эмгэйгээ еерынгее 
бYлэ цоо Yлыгэр жэшээ болгожо,
Yри хYYхэдтээ, ача зээнэртээ хеержэ 
байдагаб.

Эмгэйнгээ гараар хэсэн,
ээзгэй, тосо,

Yрмэ, амтатыхан мойлты зввхэй,

Суундэ чансан тумэсны шулэ, 
Суугээр барьсан бумбэруушкынь 
Амтархан эдидэг бэлэйбдээ. 
Yнеэдээ харюулхы гарахадань, 
Yтэр хойноосонь очохоч.
Yглввны нараты урилдаан 
Yреэн талаа сэргээхэч.
Шуудэрты ногоо умбан,
Шал нойтон болтороо 
Цастараа талаараа гуйжэ,
Цагаа унгэргэдэг бэлэйбдээ. 
Эмгэйм ехэ баярты 
Энеэжэ сууха урматыхан.
Энэрхы сайхан сэдьхэлээр 
Энхэрэн байха намайгаа.

Жэнцоу ЦЫРЕНЖАПОВА

Ноехон нютаг

Зай, энеэлцэхэмнай гу?

ЮУНДЭ «ТАШКЕНТ»
БОЛОО ЕМ?

Нэгэ гэр булэдэ хамааты элдэб сонин 
учарнууд тухай хеерхэм. Минии дуу 
хувуун нютагтаа “Ташкент” гэжэ ара 
нэрты байгаа. Манай Ноехондо ара нэрты 

хунууд олон. Зарим хунууды еерынь нэрээр 
танихагуйдээч болхо. Тымээс, элдэб сонин 
учарнууд болдог сэн.

Манай нагацамнай сэрэгы хYн байгаа ем.
Албаа аяар холо Узбекистанда хэдэг байгаа. Тэндэ 
олон жэл ажасуугаад, гэр бYлэты болоо. Бидэн 
бултадаа, эмгэймнай, нагаца эжымнай ухаангYЙ 
хулеэдэг байгаады: Ташкентаас ерхэ гэдэг сэнди. 
Гэртэмнай Ташкент гэжэ Yгэ ходол хэлэгдэж 
байдаг байгаа. Тэгээд Даша-Ханда дYY хYBYYм 
басал зааханшаг байгаад “Ташкент, Ташкент” 
гэ - гэсээр “Ташкент” гэжэ ара нэрэты болово. 
Тэрэнээс хойшо бYхы насаараа “Ташкент” ^ лээд  
яваа, зарим хYHYYД Yнэхеер нэрээрэны танихыгаач 
боливо.

Дуу хувууным, «Ташкентын» бага басаганань - 
Алена гэжэ нэрэты.

Сургуули орходоны Ноехондо ажалхы ерсэн

залуу багша TYPYYЧЫHГЭЭ хэшээлдэ YXибYYДTЫ 
танилсахадаа, хойно хойноосоо босоод еерынгее, 
ава эжынгээ нэрэ хэлэгты гэбэ. Нэгэ хеерхэн, 
пYлцэгэрхэн басаган босоод: Би Алена Дылыкова, 
минии аба Ташкент гэжэ нэрэты гэбэ. Багшаны 
Ташкент гэжэ городы нэрэ гэбэ. Тэгээд хYYхэдээс 
сураба: Нээрээ Аленын ава Ташкент гэжэ нэрэты 
емYY?» Тэхэдэны нэгэ XYбYYH бyцYYH хоолойгоор 
хэлэбэ: «Нээрээ, нээрээ, тымэ нэрты, бидэн 
зэргэлээд байдагады, Ташкент авгай гэдэгэды”. 
Багшаны ехээрэл гайхаад KYKn3  иимэ нэрэ Yгэдэг 
емYY гэжэ, багшанараас сураба. Нэгэ насатыхан 
багша хэлэбэ: “Yгы емааз, энэч ара нэрэны гээч, 
Yнэхеерее нэрэны Даша-Ханда ем”. Хожомоны 
багшаны документаарэны хархаданы Даша-Ханда 
бэшэ, хари Дмитрий байжа байва.

Алена бацагань заахан байхада нэгэл емэ 
гаргажайха.

Нэгэ дахин манай хYBYYн Ташкент нагацындаа 
хоноод ерхэдээ, футболко y™  ерэбэ. Би очоод 
сурааб “ХYBYYным футболко хаана ем?” Тэхэдэм 
Алена хэлээ: ‘̂ ршэмнай согтуу ерээд осо несоо 
арчаад хаячоо”. Би уурам хYреед хYршындэны 
гYЙжэ очовов, юундэ минии хYBYYны футболкоор 
осо несоо арчаха болвоч гэжэ. Тэхэдэм урдаасам 
гайхаба: “Юу хэлэнэ гээчэт, би Ташкентындэ 
ороогYЙб, сая наагуурч архи ууга^йб”. Аленам 
иигэж намайгаа гацаалсан ем: “Би наасча хэлээ 
хэмнайб”.

Нэгэ амаралтын удэр ерэвэ манайд 
Аленамнай:

- «Мама шэб шэнэ хозяйственна мыло эржээн, 
емээ угааханы» - гэвэ. Yгеед явуулваб. Хожомоны 
бэрээсээ сураав: “Магазинаас мыло авжа ядаа хэн 
гут?”

Бэрэм хэлэвэ: “Би магазин мYнгэты элыгээгээ 
хэмнайв”. Аленамнай магазин очожо тэрэ 
мYнгеерее Сникерс авжа эдеэд, манайхяасаа 
шэнэ мыло эрэвэ. Аргаты гээчэны!

Ташкентын хувуун сургуулида орово.

Гэртээ эжытыгээ Yзэглэлее уншажа байн. Нэгэ 
иимэ мэдYYлэл байва: ”Молон галуугаа намнаа”. 
ХYBYYны урдаасаны: “Молонка авгайнда галуу Yn i”, 
гээдэл. Молонтон гээч -  хYршэнэрэны ем.

Yзэглэлее уншажа байгаад нэгэ yhb холвожо 
ядаба: хуй (вихры), уншахадаал ород муухай yhb 
хэлээдэл зуурчава, эжыны уурлаад, арил цаашаа 
гээд, намнаба. Ухаан^йч энеэлцээ бэлээды!

Даша-Хандам Улаан_Yдэ ерээд, гахайнгаа 
маха худалдаа, тэрэ цагта саял «оптово закупка» 
болжо эхилээд байгаа.

ХYHYYДы хэдыгээр махаа худалдаа гэхэд, 
опытом, опытом тушаагааб гэвэ. Тэрээны 
сYYлдэ ноехоныхин хэлдэг болоо “опытом махаа 
тушаагаады”, оптом гэхынгээ орондо.

Ташкентамнай ходол хYны энеэлгэжэ байдаг 
бэлэй!

Зоя ДЫЛЫКОВА, 
багшын ажалы ветеран
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ТАБАНГУУДУУДЫ ТYРYYЛЭГШЭДЭ
ЗОРЮУЛАГДАСАН ХYШ©e

Хушеегы макет бутээгдээд, 
зоны анхаралда асаранхай байгаа. 
АрхитекторнYYДы санамжаар 
томо хабсагай соогоос Тарухай 
Табунаны ДYрсэ гаража байсанаар 
хушее бYтээгдэхэ. Макет хаража, 
манай нютагы зон ехэ гоёшоогоо, 
сайхашаагаа. ХYшеегы хабсагайгынь 
мYргэлшэд бутээхэ, саашань Тарухай 
Табунаны ДYрсэ архитекторнYYД 
шудхаха. ХYшее бутээлгэдэ гурбан 
сая мYнгэ гаршалха. ХYшее 
Yндэреерее зургаан метр байхаар 
хараалагдана.

Эгээн TYPYYH Бултамар 
дасанымнай шэрээтэ Баир лама 
гурбан жэлы саана хушее бутээхэ 
тухай бодомжолжо эхилээд,
Тарухай Табунан тухай элдэб мэдээ 
суглуулжа эхилээ. Тэрэ хэрэгтэнь 
манай нютагы туухэ сайн мэдхэ, 
дасанынгаа Yйлэ хэрэгYYДтэ 
ходо тусалжа байдаг Виктор 
Владимирович Бизьяев оролсоо.

Энэл Yдэр, табадти сарын 23- 
да, Yглеены 5 сагаас Yбэр-Зеехэй 
нютагта Онгилы булаг дээрэ,
Дэбээн нютагта Сэлэнгэ мYрэны 
эрье дээрэ Лусад тахигдаа. Нютаг 
бухэны зон нютагаасаа шулуу, 
аршаан булагуудаасаа осо, ушее 
Yргэл болгожо цемент аваад ерээ. 
Тэрэмнай хуу хушеегы сууринда

ороо. БYмбэ соо XYHYYДЫ Yргэсэн 
алта мYнгэ, Yнэтэ шулуунууд хэгдээ. 
Бултамар дасаны ламанар, шэрээтэ 
Баир лама, Зэдын аймагы Доодо 
Yшeeтэйн дасаны шэрээтэ Баир 
лама гэгшэд ном уншаа.

Тэрэ Yдэр Буряад республикын 
барилгын ба промышленна 
технологинуудын техникумэй 
Харанхын филиалы Бухы ажалшадай

ба багшанарай коллектив халуун 
эдеэ бэлэсчэ ажалжа байсан 
зоны холлуулаа. Техникумын 
захирал-Безносова Людмила 
Владимировна. Yшee Росси гурэнэй 
герой генерал В. П Асаповай 
нэрэмжэтэ военно-патриотическа 
тамирын эблэлы хутэлбэрилэгшэ 
гвардиин полковник Лесной 
Игорь Викторович гэр булеерее

амтаты халуун плов шанажа, 
барилгашадые сайлуулаа. Хяагтын 
фермер Цыренжапов Самбу 
Дугаржаповичай сайлалгын 
байшанда барилгашад сай уугаа.

Нютагынгаа дасан сэргээжь 
эхилсэнээс хойшо аяар 13 жэл 
унгэрее. Тэр гэсээр нютагтамнай 
бухэ барилдаан, хур харбалга, 
мори урилдаан салбаржа эхилээ. 
Мунее энэ ехэ хэрэг эхилхэдэмнай 
бухы хэрэгуудэмнай урагшаты 
болхо гэжь найдагдана. Табангууд 
хоёр лэ дасангууд бии: Бултамар 
дасан ба Доодо Yшeeтэйн дасан. 
Табангуудууд нэгэдээдэл хушеегее 
дуургэхэбди, хэрэгэмнай хуу сайн 
бутэхэ гэжэ Доодо Yшeeтэйн дасаны 
шэрээтэ Баир лама хэлээ.

Бултамар дасанынгаа бухы 
хэмжээ ябуулгануудта эдэбхитыгээр 
хабаададаг, хушее бодхоохо 
хэрэгтэ нилээн ехэ еерынгее 
хубита оруулсан, Хяагта хотын 
Буряад республикын барилгын ба 
промышленна технологинуудын 
техникумэй захирал Александр 
Владимирович Буянтуев иигэжэ 
хэлээ: Мунеедэр ехэ дэмбрэлты 
сайхан удэр болжо байна. Yглeeны 
мундэр ороод, газар дэлхэй 
сэбэрлэгдээ, бумбэ нюугдажа, 
тойроод арюудхагдаа. Энэ ехэ хэрэг 
эхилсэмнай шажан сузэг дэлгэржэ 
байсны гэршэлнэ.

Манай Yбэр-Зeeхэй нютагы 
гулваа Валерий Цыбикович 
Дамдинов Бултамар дасамнай 
сээргээн босхоогдожь байхадаа, 
бэдины, Сэлэнгын, Хяагтын, Зэдын 
аймагууды арад зоны нэгэдуулжэ 
байна гэжэ тэмдэглээ.

Маанады хэжэ ябсан буянта 
хэрэгууды урэ дун ури хуухэдэмнай 
сайн сайхан байха гэжэ Бултамар 
дасаны шэрээтэ Баир лама 
тобшолно.

Мунее дээрээ нютагымнай 
эрэшуул ламанартгаа хамта 
хушеегын барилга хэжэл байна. 
Барилгада мунгэ суглуулагдажал 
байна. Олон зоны хусеер Тарухай 
Табунанда зорюулагдасан 
хушеемнай тургэн зуураар бутэхэ 
гэжэ ехэтэ найдагдана.

Е. Б. ТАРБАЕВА
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Зцэгэ ороноо хамгаалгын дайн Совет ^рэны 
илалтаар д\^рэбэ. ЭрэчYYЛ фронтоос бусажа, 
хамтынгаа ажахынуудта ехэхэн нYЛоо YЗYYЛнэ. 
Ноехоны хоер колхоздо xyh зоны гэрнYYД, малы 

байрнууд баригдана, центрнуудтэ радио шагнаха, 
утасаар хеерэлцэхэ арганууд би боложо захалба. 1947 
ондо Зала сууринда 24 киловатт хYчэты тYлеэгээр 
хYДЭЛхэ электростанци баригдажа, Yдэшэндее 
айлнуудаар гал носодог болобо. Зайн галын хYчээр 
тээрмэ хYДЭЛжэ, ороос таряа буйлагдана, лесопила 
хYДЭЛнэ. Эдэ ажалнуудта Санжимитап Буянтуев, 
Дашинима Ринчинов, Иван Юрчик хYДЭЛнэ. Колхоз 
бани барижа, хун цэвэр ябаха аргаты болобо. Энэл 
жэл, Октябриин революциин 30 жэлы ойдо зорюулсан 
тэмсээндэ Ноехоны сомоны колхозууд ^рэндэ хYдее 
ажахын эдеэ хоол тушааха даабаряа YЛYYЛЭж дYYPгэбэд. 
“Большевик” колхозы хонины, адууны, саалиин Yхэры 
фермэнYYД, “Ленин” ажахын адууны, саалиин \тсэры, 
гахайн фермэнYYД болон хэды олон колхозниигууды 
нэрэ обог республикын ХYндэлэлы самбарта бэчэгдэбэ. 
Долгоржап Очиртарова, Долсон Эрдынеева, Бадма 
Юндунова “Республикын бэрхэ хоничон”, Цыренцоу 
Эрдынеева «Республикын бэрхэ сааличан» гэсэн Yндэр 
нэрэ зэргэдэ хYртэбэд. Дайны сYYЛДЭ “Большевик” 
колхозы тYPYYЛЭгчээр Гатап Дандаров, Бабасан Цыденов, 
Дугаржап Ринчинов, Дугаржап Бадмаев гэгчэд хYДЭЛсэн 
байна. Ленины нэрэмжэтэ колхоздо - Дамдин Цоктоев.

КОЛХОЗЫМНА

1951 ондо хоер ажахы 
хамтаржа, Маленковы 
нэрэмжэтэ колхоз бии болоо. 
Энэ уедэ Зэдын бэрхэ хубуун 
Дмитрий Мункожапов 
туруулэгчээр табигдажа, 
богонихон цаг цоо колхоз 
ундэр амжалтанууды 
туйласан байна. Туруулэгчэ 
зундаа углооны 4-5 
цагта тэргэ мореороо 
байранууды эрьедэг байгаа. 
Хони, сувай малнууды 
бэлчээридээ гараагуй 
байвал, хашаануудынь 
уудэ нээгээд явачадаг сэн 
гэжэ хеерэлцэдэг бэлэй.
1952 оны дунгуудээр баян 
ургаса хуряажа, малчад 
урдаа тавьсан тусэбуудээ 
дуургэжэ, колхоз ВДНХ- 
гы хабаадагша болоо. 18 
ажалчадта выставкын 
медальнууд барюулагдаа. 
Буряад АССР-ы 30 жэлы 
ойдо дашарамдуулан 
Республикын Хундэлэлы 
грамотануудаар 
механизаторнууд Дылыков 
Б-С., Цибикдоржиев Б., 
сааличад Хайдапова Ц., 
Лумбунова Я., туруулэгчэ 
Мункожапов Д., врач 
Ханхатова К. шагнагдасан 
байна. Колхоз ажалчадтаа 
нэгэ ажалы удэртэнь 
(трудодень) 2,5 кг ороос, 2 
тухэриг мунгэ угее. Тымэ 
учараас, адуучан Пурвэ 
Нохошкуевы булэ эгээн 
ехэ амжалта туйлажа, 24 
центнер ороос, 9100 тухэриг 
мунгэ, 7 кг тосо аваа.

1953 ондо Ноехоны 
колхознигууд республи- 
кынгээ ажалчадта “ХYдее 
ажахыгаа дээшэлYYЛхэ, 
ажалчадынгаа байдал 
сайжаруулха” гэсэн уряал 
хэбэ. Тэрэ уряал республика 
цоогоо ургэнеер 
дэмжэгдэбэ. Мурысеены 
ури дунгеер хэдэн 
колхознигууд БурАССР-ы 
Президиумы Хундэлэлы 
грамотаар чагнагдаа, харин 
туруулэгчэ Д.С.Мункожапов 
Совет гурэны депутаадаар 
сонгогдоо. 1954 оны эхеэр 
колхозы тув Зургаан - 
Дэвэ сууринда заагдан, 
барилга хэгдэж захалаа. 
Эгээн туруун зуны 3 сар

цоо сургуулиин байшан, 
багшанары байха гэрнууды 
задалжа, 7-8 тэргэ мореор 
Цайдам сууринаас зеегдеед, 
шэнээр босхоон тавигдаа. 
Тэрэ уеын барилгашад 
ямар бэрхэ байгааб даа! 2-3 
жэлы хугасаа цоо колхозы 
правлени, сургуулиин 
ухибууды интернат, 
клуб, магазин, больница, 
водокачка, хун зоны гэр 
байранууд асарагдажа 
тавигдаа бэлэй. Зургаан- 
Дэвэмнай хэдэн ургэн 
гудамжануудты гое гэгчын 
суури болоо сэн.

Энээны хажуугаар, 
колхоз шэнэ газар хагалжа, 
ашаглалгын ажал эхилбэ. 
Хэды жэл цоо хYны гар 
хYргэгдеегы Мэргээстын, 
Залаагы, Модон Захын, 
Мэнгын, Тухэмы буурал 
цагаан тала дайда 
элдYYPЭЛгэдэ орожо, таряа 
талхаар бYрхеегдэжэ, хYн 
зоны нюдэ баярлуулдаг 
болоо сэн. Таряа ехээр 
тарьдаг болходоо Тухэм, 
Мэнгы, Зала сууринуудта 
банинууд, соелы база 
баригдажа, чулееты цагтаа 
зон Улаан буландань ном, 
газетэ уншаха, шатар даам 
наасаха, радио чагнаха 
аргаты болобо. Зургаан- 
Дэвэдэ таряан ургасаа 
буулгаха ток, тарилгын урис 
хадагалха 500 тоннын склад 
баригдаа. Энэ харюусалгаты 
ажал 30 жэлы хугасаа цоо 
Бато Дондопов хутэлжэ яваа.

Хамтын ажал хYДЭЛмэри

алич талаараа амжал.а!ы 
явсанынь тYлее1955 ондо 
ВДНХ-гы Дипломоор болон 
ачааны автомашинаар 
чагнагдаа. Выставкын бага 
алтан медальда туруулэгчэ 
Д.Мункожапов, сааличан 
Я.Лумбунова, томо мунгэн 
медальда сааличан 
Д.Хайдапова хуртэсэн байна. 
Эдэ жэлнуудтэ хоничод 1,5 
миллион тухэриг болобо 
ажал худэлмэридее сайн 
хандажа, ундэр дунгууды 
харуулаа. Тоолон хэлэбэл: 
Пурбо Биликтуев, Ухинжап 
Аюшеев, Дугар Эрдынеев, 
Амар Будажапов, Иролто 
Балданов, Дамби Жигмытов, 
Бабасан Цыбикдоржиев 
г.м. 1957 оны март сараас 
«Ноехоны колхозник» гэсэн 
газетэ сардаа 2 дахин 100 
тоотыгоор гарадаг боложо, 
арад зон нютагынгаа сонины 
уншадаг болобо. Газетын 
нэгэ дугаартань бэчэгдээ: 
«Хоничодомнай гурэндэ 402 
ц. ноос тушаагаа, уялгань 379 
ц. байгаа. Тушаасан ноосны 
олзо 1,5 миллион тухэриг 
болобо.”

Мария Цыбенова,
Нелли Будаева хойно 
хойноосоо Буряад 
АССР-эй дупутадуудаар 
сонгогдоо бэлэй. 1956 ондо 
тYPYYчынхиигээ Ноехондо 
хонины хайчалгаэхилээ 
сэн. 1957 ондо Маленков

колхозомнай 20-хи 
партсьездын нэрэмжэтэ 
колхоз болоо. 1958-1959 
онуудаар колхоз 167 толгой 
гахайнуудты байгаа.
Колхозы бухы худалдаа 
наймааны маханы 63,3 
% гахайн маха болодог 
байгаа. Гахайнуудтаа эдеэ 
хоол бэлдэжэ, колхоз 5 га 
талмайда хартаабха, 4 га 
турнепс тарьдаг болоо. Энэ 
ажалда амжалтатыгаар, бухы 
дуй дуршэлее харуулан олон 
жэл Бутыдма Дылыкова,
Арья Санжиева, Терентий 
Хомяков, Бальжин Дашиев 
гэгчэд худэлее.

1960 оны дунгеер 
Тухэмы саалиин фермын 
ажалчад бэрхээр худэлжэ, 
амжалта туйлаа. Залуу 
бацагад Евдокия Тубчинова, 
Ольга Аюшеева хоер 
“Республикын бэрхэ 
сааличад” гэсэн нэрэ зэргэд 
хуртее. Эдэ жэлнуудтэ 
хахалагдадаг талмай 9000 
га болоо. Цороон, Шанаагы 
газарта кукуруза тарижа 
баян ургаса хурайгаад, 
малдаа силос бэлдэжэ 
эхилвэ. Кукурузын ехэ 
ургаса хурайсан Радна 
Лумбунов, Ананий Балданов 
хоерто партиин обкомы 
грамотанууд баригдаа.

1966 ондо колхоз дуулдаа 
узэгдеегуй оргосон ороос 
таряагаа болзор хурайн

абжа, Зур1аан-Дэвын ба 
Тухэмы зернотогуудта 118707 
центнер таряа буулгагдаа. 
Гурэндэ тушааха ороосоо 
авасан 5 жэлынгээ даабари 
Сухэ голын эрьеэс Улаан- 
Удэ тээшэ бааржаар 
явуулха, ушее хэдэн олон 
томо “МАЗ”, “КРАЗ” маркын 
автомашинанууд Харлангы 
болон Заготзерногы 
элеваторнуудта зеедэг 
байгаа. Колхоз гурэндэ таряа 
тушааха даабаряа 3000 
центнерээр улуу дуургээ.
Энэ ехэ амжалта туйлсаны 
тулее колхоздо РСфСР-ы 
Министрнууды Соведы 
болон ВЦСПС-ы дамжуулгын 
Улаан Туг мунгэн шанты 
барюулагдаа. Энэл жэлдэ 
мал адуусын хугжэлтэдэ 
ехэхэн хувяа оруулсан, 
хэжэ байсан ажалдаа олон 
жэл цоо ундэр амжалта 
туйлажа явсан племфермын 
сааличад: Хандацоу Цацаева
- Ленины орденоор, 
Хандацоу Цыдыпова - Ажалы 
Улаан Тугы орденоор, 
хоничон - Лхамажап 
Лхасарунов -Хундэлэлы 
Тэмдэгорденоор 
шагнагдасан байна.

Ажахы хYгжэжэ, ажал 
хэхэ зон хYртэхы болижо, 
ондоо тээгээс арваад бYЛЭ 
Ноехон зеежэ ерээ бэлэй. 
Барилгын ажал урагшаты 
яважа, шэнэ ерсэн зонуудтаа 
гэрнууды барива. Ушее 
Залаада клуб, Тухэмдэ 200 
толгойн саалиин унеэнууды 
чулуун байр, Зургаан
- Дэвэдэ томо гэгшын 
автогараж баригдаа.

1967-1969 онуудта колхоз 
ВДНХ-гы хаваадагшын 
тоодо оржо, хэдэн олон 
колхознигууд выставкын 
Диплом болон медаляар 
чагнагдаа. 8-хи таван 
жэлнуудтэ Ноехоны ажалчад 
бэрхэ, дуй дуршэл ехэты 
байсанаа тодоор харуулжа, 
нютаг голоо суурхуулаа сэн. 
Гурэндэ худалдаха даабаряа 
ороосоор 230,8%, суугээр - 
113%, махаар - 166,7%, хонины

■ СХ'Уill
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Бидэ
Багашуулые хэншье зуража h y p ra a Y  тиихэдэ, 
Басаган залуу эжынэрнай ажалда

яарадаг hэн эртээр,
Харсиин лaaмпahaa муудaшahaн нюдэтэй 
Хyгшээдэйhээ тэрьедэн,
Сугларагша бэлэйбди,
Сардагархан зураашад эзэгуй нэгэнэйнгээ гэртэ. 
Харбиисын тулеэнэй хвв 
Хоёр гартаа баряад,
Нюдэеэ ониилгон,

шэртэгшэ бэлэйбди ханаяа... 
Байтараа стулээ дабхарлажа абаряад,
Бай хуйхэн лэ эхилэгшэ бэлэйбди зурагханаа... 
Сонхын саана удэр бурил тэнгэри бурхэг.
Ьубай унеэндли хабтагай тала haрсaг.
Газаашье,гэртэшье тулеэгуй haлхилhaн урхэ. 
Ехэшуул поолидоо.
Ехэ дайнай hyyлшын шээруун саг.
Хумирхан
Хургануудай уршь^ан нугаряа дороhоо
Сагаан хана дээгуур
Сад хара зурагууд таран ошоно.
Зарим нэгэмнай стулhээ ходоро ходорhоор, 
Заабайн hуняaн доошолно....
Хун болгон лэ еерын сэдьхэлэй зурагтай hэн. 
Харин бултадаал
Хара хввгввр нара зуража hурaдaгнaй

жэгтэй hэн.
Тэрэ хушэр сагта хэншье бидэниие hургaaгyй 
Талын алтан нарые 
Тухэреэхэнээр зурахаар...
Ханаяа эреэлжэрхиhэн бидэнээ

эжынэрнай хараагаагуй, 
Харин лэ суглардаг Ьэн

зурагыемнай булта харахаа... 
Бидэниие хэншье зуража hургaaгyй hэн

тиихэдэ,
Басаган залуу эжынэрнай ажалдаа

гарадаг hэн эртээр...
Харсиин лaaмпahaa муудaшahaн нюдэтэй 
Хyгшээдэйhээ тэрьедэн,
Нара зураашад сугларагша бэлэйбди, 
Нэгэнэйнгээ эзэгуй гэртэ...

1947 ОН

Тээ тэрэ гэхэдэ,ушвв холол байна 
Ташагай.
Тэнгэри тушэгэ -  ташага.
Мэнэл орохонь хура бороо.
Талын харгыгаар ташагануулнабди,
Ардана баабай бидэ хоёр 
Хоорбоороо.
Ардана баабай залд гэжэ сошоно.
“ Ай бурхан даа", - гэжэ наманшална доогуур. 
Галабай галаб аадар бороо дутэлжэ,
Гал сагаан сахилгаан ялагас гэнэ дээгуур. 
Хара бурхэглунхышэhэн тэнгэриие 
Хахара -  удара татана тэг дундуурнь...
Хурьен -  харьян гуйжэ алад гaрahaн 
Хввруу зали тэргэшые 
Хусэжэ ядаад лэ угаа ехээр 
Хурэнэ гууурынь.
Нарьяшана сахилгаан - 
Ган тумэр балта.Ардана баабай

Гэнэдэн ехээр сошоно бahaл,
Гaahaяa aмaнhaa алдаад...
“Ай,бурхан даа!
Абай Гэсэрэй hэлмэ пяс гэбэ,
Абай Гэсэрэй hэлмэ тас гэбэ”,- гэжэ байжа, 
Ардана баабай ввдввулын харана.
Али тээhээл аюул уулэн ерэбэб гэжэ 
Анхарна.
Уруу тэнгэри унaшahaн боошходол 
Хунтэрввд.
Уhaн бороо шарьяшана дээрэhээ. 
Уяaнhaa тahaржa,
Улай - халай тaбишahaн 
Улаанай туруутандал тэрэ...
Yер ехэ бороон соогуур,
Yyерэй -  хууерэй оодороон соогуур 
Ялагас гэнэ бaha 
Сагаа мунгэн сахилгаан.
Ям гэнэ наяргаан.
“ Ай бурхан даа!
Абай Гэсэрнай алад гарабал даа!
Аюул зуутан дайсанаа 
Оро hэегyй намнабал даа.
Ороошын хара юулдэр руу 
Орой барижа намнабал даа.
Ошохоороо хусэжэ ошог даа,
Бусахаараа бусажа ерэг даа.
Алдаа болонь аман хузуун 
Оноо болоньуураг тархи",- гэжэ байжа, 
Оройл hэжэг болошоhон 
Ардана баабай шэбшэнэ.
“Аюул дайн лэ,ай бурхан,
Алтан энэ дэлхэйем 
Алад гараг", - гэнэ.
Ардана баабайн хайрата хоёр ури 
Агуудайнда угы юм гэжэ мэдэнэб.
Хубсaha хунарай нимгэндэ 
Хуйтэн бороо шэмэрнэ.
“Ай бурхан,дайн лэ бу бологдаа”, - гэжэ би 
Арбаад тэрэ нahaндaa шэбэнэнэб...
Тээ тэрэ гэхэдэ,ушвв холол байна 
Ташагай.
Тэнгэри тушэгэй -  ташагай.
Тулэгдундаа хууенэ хура бороо.
Талын харгыгаар ташагануулнабди. 
Ардана баабай бидэ хоёр 
Хоорбоороо...

Д Y Ш Э  Н А Й М А Д А Х И  ОН

Ьананаб душэ наймадахи
Ьара шэнги гэрэлтэй тэрэ хуйтэн жэлые...
Ьалганан
Ьуунабди,
дандаал улэмхихэн багашуул...
Ьананаб душэ наймадахи 
Ьара шэнги гэрэлтэй

тэрэ хундэ жэлые.
Аман соогоо
Арсажа ээдэhэн шyлhэмнaй гашуун. 
Теэдшье узэг таниха болоhомнaй 
Юунhээшье улуу бэлэй даа.
Томоотойхон лэ бидэ даганабди багшаяа 
Юртэмсын гэhэн харгыгаар...
..Удэр бурил,
Ymee бурил буурал залуу эжымни,
Yбэртэм хэсэгхэн хилээмэтэй 
Yдэшэнэ hургуулидaм намайгаа...
-Хонхо дуугархалаар 
Ханинартаа

Барас ХАЛЗАНОВ

Хубаахаш, - гэнэ эжымни.
Эерее амсангуй бaриhыень 
Мэдэдэг hэм тэрээхэн нahaндaa.
Ганса минии эжы бэшэ 
Бугэдэл эжынэр 
Yгэдэг hэн hyyлшынгээ хэсэгые 
Yлэмхихэн мандаа.
Тэрэ yеhee холо aлхahaaр би

зоной дундаб...
Теэдшье тэрэ жэл соо

еерыгее сэбэрлэжэ харанаб. 
Yбэртee би мунее

хэсэгхэн хилээмэнэй орондо,
Хэн нэгэндэ 
Хэрэгтэй болоо haaнь

haрбaйхaaр,
Зурхэеэ абажа ябанаб.

1963 он

Бидэ тэрэ аюулта дайнай 
Yри бэед гээшэбди.
Табан жэлэй тэрэ тамые 
Тэсэн гaрahaн тэмсээшэбди.
Тэрэ улаан гал туймэр соогуур 
Арайл амиды гaрahaн муртее бидэ,
Зээрэг тэрэл ушее ухибуун нahaндaa 
Зоболон уйдхaрhaa хуртэхые хуртээбди. 
Тэрэ дайнай хара галаб жэлнуудтэ 
Тaha хайрагдаа манай сэдьхэл haнaaн. 
Аба аханарай шэн зоригой 
Абари зан шуhaн соомнай тунаа.
Гэдэргээ бусаагуй тэдэнэрэй зурхэн 
Манай сээжэ соо тус -  тусхэн лyгшэhэн...
Гэртээ бусаагуй тэдэнэрэй хуби заяан 
Манай хуби заяан соо yлэшэhэн...
Мандаа бусаагуй тэдэнэрэй haнaaн 
Манай haнaaн соо багтана.
Амиды ябахадаа аялгалжа ябahaн 
Арюухан дуунуудынь манай урал дабтана. 
Бидэ тэдэнэрэй yндэhэн ури бэебди. 
Мантаяал тэдэнэрэй алдар соло, найдал. 
Эхэ оромни! Ямаршье хушэр хундэ сагта 
Энэл ябahaн эрэлхэг мандаа найда.
Табин табан тамые шиниингээ тулее 
Тэсэн гараха тэмсээшэбди.
Yнгэрhэн тэрэ аюулта дайнай 
Yри бэед гээшэбди...

Жаргалантын номой санай 
ТОС “Соёл”

jSjjj Жаргаланта нютаг Гй Жаргаланта нютаг - Шэнэ Замай нуур
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ноосоор - 176,7% дуургээ.
Энэ ехэ амжалтада хувяа 
оруулсан сааличан - Лидия 
Дылыкова, хоничон Жамбал 
Санжиев - Ажалы Улаан Тугы 
орденоор, сомоны Соведы 
туруулэгчэ - Цырендондок 
Буянтуев, колхозы дарга
- Петр Хайдапов, аймагы 
исполкомы туруулэгчэ
- Лхамажап Цоктоев
- Хундэлэлы Тэмдэг 
орденоор чагнагдасан 
байн. Y i i^  энэ жэлнуудтэ 
амжалтатыгаар худэлсэн 
колхознигууд худее ажахын 
габьяата ажалчады тоодо 
ороо. Нэрлэвэл, РСФСР-ы 
Габьяата механизатор
- Дугар Бадмацыренов, 
БурАССР-ы Габьяата 
механизатор - Дашидондок 
Эрдынеев, Габьяата малчан
- Нина Будаева, Соли 
Цырендоржиева, Габьяата 
агроном - Бато-Мунко 
Табутаров. Эдэ жэлнуудтэ 
хамтын ажахыда 44 хониин 
сурэгы байранууд, 4 саалиин 
фермэнууд, 17 сувай малны 
байранууд, гахайн долоон 
адуу морины фермэнууд 
байгаа. Хутэлжэ явсан
ажал худэлмэри урагшаты 
байжа, колхозы туруулэгчэ 
П.Ц.Хайдапов 1971 ондо 
Буряад АССР-эй Верховно 
Соведы депутадаар 
сонгогдоо бэлэй.

1973 ондо социалис 
мурысеендэ урдаа тавьсан 
уялгануудаа дYYPгэсэн 
ажалчадта ^рэны орден, 
медальнууд барюулагдаа: 
Ленины орден - 
Ж.Санжиевта, Ажалы 
Улаан Тугы орден - Н.

Будаевада, М.Жамбаловта, 
Хундэлэлы Тэмдэг орден 
- Д.Бадматаровада. Хэдэн 
олон жэлнуудтэ дуй дуршэл 
ехэтыгээр худэлжэ байсан 
хоничон Ж.Б.Санжиев 
СССР-эй Верховно Соведы 
депутадаар сонгогдожо, 
аймаг, турсэн нютагтаа 
нилээн туса хургее сэн. 
1975-76 онуудаар 3-хи шатын 
Алдар солын орден шанда 
сааличан Ж.Банзарова, 
залуу механизаторнууд 
С.Цыренжапов, 
Ю.Цырендондопов хуртее. 
Малы ажалда багаасаа 
хойшо худэлжэ явсан 
Д.Будаева Октябриин 
революциин, сааличан 
Т.Закирова Ажалы 
Улаан Тугы орденуудаар

шагнагдаа. Баян ургаса 
таряа авхада бэрхэ худэлжэ 
дуй дуршэлее харуулсан 
Цырендаша Эрдынеев, 
Сергей Эрдынеев хоер 
Буряад АССР-эй Габьяата 
механизатор гэсэн нэрэ 
зэргэты болоо.

1977 ондо аймагы 
тYв Гусиноозерск хотод 
Ноехоны колхозы 
экономикын ба соелы 
Yдэр Yнгэргэгдее. Колхозы 
туруулэгчэ А.А.Никитин 
элидхэл соогоо хамтын 
ажахыда 12309 га тарилгын, 
2247 га цабчаланы, 4353 га 
мал харюулгын газарнууд,
33 «ДТ», 45 «Беларусь», 8 
«К700» маркын тракторнууд, 
60 комбайн, 50 автомашина, 
50 плуг, 60 сеялкэ, 50

косилканууд бии гэжэ 
тоолон харуулаа сэн.
Харжа байсан малнууды 
тоо хэлэвэл, иимэ байгаа: 
2000 толгой бодо мал,
700 саалиин унеэд, 25000 
хонинууды 10500 толгойнь 

эхэ хонинууд, 250 толгой 
моринууды 90 - гуунууд, 200 
гахайнууды - 20 толгойнь 
эмэ. Иимэ ехэ баян тэрэ 
цагтаа аймаг, республика 
цоогоо сууты колхоз байгаал 
даа!

Колхозы экономикын 
хугжэлтэдэ ехэхэн хувяа 
удаан жэлнууд цоо оруулсан 
нютагымнай худее ажахын 
мэргэжэлтэд гэхэдэ: Даша 
Лумбунов, Галсан Гармаев, 
Гармажап Доржиев, Иван 
Юрчик, Нимажап Эрдынеев, 
Дарицоу Цоктоева,
Бавасан Очиров, Соли 
Цырендоржиева, Маркс 
Цыбиков, Михаил Болхоев, 
Дмитрий Базаров, Дугаржап 
Бадмаев, Батомунко 
Табутаров, Сергей 
Цыбикдоржиев, Санжидма 
Санжиева, Владимир 
Митапов, Сэсэгма Будаева, 
Владимир Будареев,
Бабасан Табутаров, Николай 
Дашиев, Дагба Раднаев, 
Иван Ринчинов, Дашицырен 
Буянтуев, Нима Бадмаев, 
Амагалон Жимбеев, 
Нимажап Доржиев,
Светлана Ланцуева, Ханда 
Бадмаева, Бимба Буянтуев, 
Батор Очиров, Сэрэгма 
Лхасарунова, Мунко 
Тулосонов, Александр 
Эрдынеев, Петр Бадмаев г.м.

1979 оны июль сарда 
колхоз тогтосоор 50 жэл 
болоо гэсэн баяры сайндэр 
Yнгэрее бэлэй. Худее 
ажахынгаа уйлэдбэрии 
аша урэтыгеер хугжеежэ, 
ехэ гэгшын амжалта 
туйласандань колхоздо

Буряад АССР-ы Верховно 
Соведы Президиумын 
Хундэлэлы грамота угтее 
сэн. Удаан жэлнуудтэ хамтын 
ажалда абьяастыгаар 
худэлсэн автопаркын 
ноен М.Цыбиков, 
жолоочон В.Жигмытов, 
хоничон Ф.Зайнулин, 
малчан Б.Эрдынеев, 
экономист С.Санжиева 
гэгчэд «БурАССР-ы худее 
ажахын габьяата ажалчад» 
гэсэн нэрэ зэргэд хуртее.
Эдэ жэлнуудтэ колхозы 
туруу сааличады нэгэн 
Л.Д.Дылыкова Буряад 
АССР-ы депутадаар 
сонгогдоо. 1982, 1985 
онуудта колхоз гурэндэ 
худее ажахын уйлэдбэри 
тушаалгын дунгуудээр аймаг 
цоогоо туруу суурида гарава. 
1983 ондо 11-хи 5 жэлы 
гурэндэ ороос тушаалгын 
даабари цагаас урда 
дуургэгдээ.1985 оны июль 
сарда сааличад Т.Закирова, 
Л.Дылыкова, М.Сосова, 
С.Гармаев, СССР-ы Верховно 
Соведы депутат З.Гылыкова, 
хоничон Д.Будаева гэгчэд 
авсан 5 жэлынгээ даабари 
уридшалан дуургэсэнээ 
мэдуулвэ.

1986 ондо таряа 
сайнаар ургажа, ^рэндэ 
тушааха даабаряа 5 дахин 
ехээр колхоз ДYYPгэвэ. 
Нимажап Дондоповы 
хутэлжэ явсан тракторна- 
полеводческэ бригада 
аймаг цоогоо туруулэн 
гаржа, “Алтан плуг” гэсэн 
шагнал аваа, 2-хи суурида 
колхозымнай 1-хи бригада 
гараа бэлэй. Аймаг цоогоо 
“Таряа хадалгын чемпион” 
комбайнер Дармажап 
Буянтуев болоо. 1987 ондо 
Ноехоны таряачадта басал 
урагшаты байжа, гурэндэ 
7 жэлы даабарии ороос 
тушаагдаа. Хэды олон 
механизаторнууд гурэны, 
республикын, аймагыгаа 
шангуудта хуртее сэн. 
Колхозы туруулэгчэ 
А.С.Иринчеев, туруулэгчын 
орлогчо Б.Табутаров, 
ахамад инженер Н.Бадмаев, 
парткомы секретарь 
П.Хайдапов, профкомы 
ударидагча В.Б.Очиртарова 
гэгчэдтэ басал шан 
барюулагдаа. 1988 ондо 
аймагы таряа хуряалгын 
чемпион Ш.Рабданов 
“Алтан хоолос” гэсэн шан 
аваа, жолоочоды дунда 
аймагы чемпион В.Митапов 
болоо сэн.

Д.Г.ДАРМАЕВА 
«Высоты Ноехона» гэсэн 

С.Д.Ринчиновы ном 
цоогоос оршуулба

(Ургэлжэлынь хожом 
гараха)

Э М Х И Д Х Э Н  Б А Й Г У У Л А Г Ш А Д :  
Б у р я а д  У л а с а й  Т о л г о й л о г ш о ,  
Б у р я а д  У л а с а й  А р а д а й  Х у р а л ,  
Б у р я а д  У л а с а й  З а с а г а й  г а з а р

З а х и р а л - ю р э н х ы  э р х и л э г ш э  
Д . Н .  Б о л о т о в

С э л э н г ы н  э р х и л э г ш э  Б .С . Ж а н ц а н о в а  
Р Е Д А К Ц И О Н Н О  К О Л Л Е Г И

В.Б. Цыбикжапов, С.Р. Тэлин, И.Н. Дор- 
жиева, О.А. Алсыева (Буряад Уласай Заса
гай газар), В.А. Павлов, Ц-Д.Э. Доржиев, Т.Е. 
Мантатова, А.Д. Цыбиков (Буряад Уласай 
Арадай Хурал), А.В. Махачкеев, Н.Б. Цыби- 
кова.

У т а h а н а й  д у г а а р н у у д :

21-54-54 - захирал, хулеэн абаха таЬ1алга
21-35-95 - захиралай орлогшо
21-68-08 - эрхилэгшэ
21-64-36 - нарин бэшэгэй дарга
21-67-81 - сонин барлаха таЬ1аг
21-64-36 - сэтгуулшэд
21-55-97 - сэтгуулшэд
21-06-25 - "Байгал" сэтгуулэй редакци
21-60-21 - "Байкал" сэтгуулэй редакци
21-62-62 - сурталшалгын
(рекламын) таhаг
21-50-52 - хэблэл дэлгэруулгын таhаг

Р Е Д А К Ц И И Н  Б А  Х Э Б Л Э Г Ш Ы Н  Х А Я Г :  
6 7 0 0 0 0 ,  У л а а н - У д э  х о т о ,  
К а л а н д а р и ш в и л и и н  г у д а м ж а ,  2 3  
“Б у р я а д  у н э н ” Х э б л э л э й  б а й ш а н ” 
г э h э н  Б у р я а д  У л а с а й  г у р э н э й  б э е э  
д а а И а н  э м х и  з у р г а а н  
И н д е к с  5 0 9 0 1
Хэлхеэ холбооной, мэдээсэлэй технологи- 
нуудай болон олоной харилсаанай феде
ральна албанай Буряад Уластахи хэлтэстэ 
захиргаанда сонин буридхэлдэ абтаа.
2013 оной июлиин 29-эй ТУ03-00304 
дугаартай ПИ-гэй гэршэлэлгэ 
w w w . b u r u n e n . r u  
e - m a i l :  u n e n @ m a i l . r u

"Буряад унэн" Хэблэлэй байшанда сонин 
хэблэлдэ бэлдэгдээ.
"Уласай типографи" ^ э н  
ПАО-до хэблэгдээ.
Типографиин хаяг: 670000,
Улаан-Удэ хото, Борсоевой гудамжа, 13 
Тусэбеер хэблэлдэ тушаагдаха саг:
11.06.2021 он, 18.00; бодото дээрээ:
11.06.2021 он, 18.00;
Хэблэлэй 2 хууд^ан хэмжээтэй.
1450-дахи дугаартай захил.
ХэЬ1эг -  999. Сулеетэ сэн.

Редакцида материалнуудые электронно 
хаягаар эльгээхэ шухала.

Редакцида ороhон материалнууд 
шуумжэлэгдэдэггуй, авторнуудтань 
бусаагдадаггуй.

Yгтэhэн материалнуудай тулее автор ха- 
рюусалгатай. Соносхолнуудай удхын тулее 
редакци харюусадаггуй, бухы асуудалнуу- 
даар реклама Yгэhэн эмхидэ гу, али хундэ 
хандаха.
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а.с.пушкинай турзьеер

222 ЖЗЛЭЙ ОЙДО
Жалсан ДОНДОКОВ

Б У Р Я А Д  Н Ю Т А ГТ А  
Б А Й Р Л А А  Ь А А ...
Ород арадай элитэ уран зохёолшо Пушкин,
Олон жэлэй унгэреешье 1паань,бидэ 
Огто танаа мартахагуйбди хэтэдээ - 
Одо мушэд гэршэнэр болог лэ,уринаб.
Санкт- Петербург хотодо залуу танай уетэн 
Саhата декабриин дундуур

бу1палгаалаад байхадань, 
Сэдьхэлтнай ехээр hанаагаа зобоод нухэдтее, 
Шаргадаа hуужа мордоо 1пэнта,

Михайловка тосхонhоо. 
Харин тиигээд урагшаа жудхэн ябатартнай, 
Харгыетнай хундэлэн шандаганууд

hубарин гуйлдее,
Хара хубсаhатай ород поп урда1паатнай 
Харгын хажуугаар хайшааб даа морилоо.
Энэ мэтые зурхэндее дутэ абажа,
Этээрхэн досоогоо 1панан -  hанан бултыень, 
Эрьелдэжэ 1пеергее бусаа бэлэйт тиихэдэ, 
Эрэлхэг зоригоо доро даран хадагалаад. 
Тии1пээр байтар,нухэдтнай баригдаа,
Турмын оёорто хаюулаа бултадаа шахуу,
Тумэр гэнжээр хулюулээ олониинь,
Табаниинь хоолойн саазада ороол,харатай! 
Хуйтэн мYльhэтэ Сибирь тээшэ харгыгаар 
Хулэйнгее эсэтэр,нюрганайнгаа нугытар абажа, 
Хурэжэ ерээл манай Буряад нютагтамнай,

бар1пад.
Хэзэш энээниие,хэншье хододоо мартахагуй... 
Эрьелдэжэ тиихэдэ бусаагуй hаа hеергее,
Элдин тангил нухэдтэеэ хамта,хундэтэ Пушкин, 
Энэ 1пайхан Буряад нютагтамнай сулэгдэжэ, 
Эгээлэй буряад зониие суурхуулха байгаат,

магадгуй...
Эдэ мэтые 1панахадаа, досоомни гэнтэ 
Элдэб бодолнууд оронол юундэб даа,

заримандаа.
Иигэжэ буряадууд агууехэ Пушкинтай золгохо 
Аза талаангуй байгаалди, тиихэдэ.
Нютагтаашье улеед, нухэдэйнгее hYYлдэ 
Найрлажа,сэнгэжэ ябагдаагуйл танда,
Нагаанай 1юмондо нэрбэгдэн унажа,
На11ан1паа урид нугшеелта,хундэтэ Пушкин... 
Хэрбэеэ манай Буряад нютагта байрлаа 1лаа, 
Хорёод,гушаад жэлнууд соо нухэдтэеэ 
Хонгёо 1пайхан шулэгуудээ бэшэжэ, омогтой 
Хухихэ 1пэнта ушее, бодхожо хушее!

С Э С Э Г
Харабаб ном соо марта1пые - 
Хата1пан сэсэгы. Анхилнагуй.
Жэгтэй бодолнууд удангуй 
Зурхэндэм ороод hалабагYЙ.
Хэзээнэй хабар, хаана тэрэ сэсэглэ1пэн хаб,
Энээн соо хэ1пэниинь гY,бэлэглэhэниинь гу, 
Энээнэй ушар удхые таажа ойлгохоор гу? 
Жаргалтай уулза1панай урэ дун гу,
Зобололто хахасаанай тэмдэг гу?
Аалихан нугаараа сэнгэ1пэнэй гу,
Аляархан ойгоороо тэнэ1пэнэй гу?
Хоюулаа мунее тэдэнэр амиды ха гу,
Хаанаб даа нэгэ тээ мэндэ 1пууна гээшэ гу?
Али энэ хууда1пан соохи сэсэгшуу 
Амяа табиhан, уни хада хата1пан гу?

Басаа Валера оршуулба

У У Л З Н  -  Т У Ч А

(“Последняя туча расееянной бури...”)
Задар1пан hалхи шуурганай hYYлшын уулэн! 
Задагуй огторгойгоор гансааран дуулин,
Yйтай hYYДэрээр дайдые нэмэруулнэш,
Урма баяртай удэры гуниглуулнаш.
Залинта дорюун сахилгаагаар орёолгоод, 
Захагуй ургэн тэнгэриие бурхеегеед,
Аянгата ехэ дорьбо гаргаа 1пэнш.
Ангаhан хухэ газары норгоо hэнш.
Аадар унгэреед,газар 1пэргээ.
Арилыш,хуреел! hалхин нааданал,
Ногоохон набша эльбэн худэлгэн,
Номгорхон тэнгэриhээ шамай намнанал.

Перевод Б.Мунгонова

х у ш е е

Гараар бэшэ,ураар хушее еертее бодхоогооб, 
Газардахагуйл тэндэм зоной уер замууд, 
Александрийска багана1паа дээгуур толгойгоо 
Абан омогоор ургэбэ ябууд.
Yгы, ухэн барагдахагуйб -  оюун сэдьхэлни 
Yнэhэн тоборог хуур1лээмни улуу наhалха, - 
Алтан дэлхэйн ургэндэ гансаханшье шулэгшын 
Амида улэтэр суутай байхаб.
Агуу Россиин аажамаар 1пураг суумни тарахал, 
Али бухы хэлэн дээр алдар нэрым дурдахал... 
Мунее зэрлиг тунгусшье, славян омог ашашье, 
Мун финнууд, талын хани хальмагшье.
Хурса уран угеер ухаа сэдьхэл hэреэhээрээ, 
Хархис уедэ Эрхэ сулее магтаhаараа,
Зобон унан тэмсэгшэдтэ хайра эри1пээрээ 
Зондоо хундэтэй байхаб наhаараа.

Уймар мууларhаа айнгуй, ямба зэргэ hанангYЙ, 
Уран дуумни, бурханай зарлигаар ябаарай, 
Хардалга, магтаалшье ойндоо хадуужа ябангуй, 
Хара тэнэгтэй бу арсалдаарай.

У Б З Л З Й  Х А Р Г Ы

Бурьяа манан соохонуур 
Булаг hара гаража 
Уйтай бай1пан тала руу 
Уйдхар туяа адхана.
Yбэлэй хажар харгыгаар 
Yреэ гурбан гуйлдэнэ,
Хонхын абяан жэгдэ аад 
Хашартайгаар жэнгирнэ.
Замшын ута аялга1паа 
Турэл юуншьеб дуулдана:
Зугаа сэнгээнш гээшэ гу,
Зурхэнэйш уя хэбэртэй...
Дутэ гал,гэрш гэжэ угы...
Дулии балай, саhан хур...
Дармал модод гансахан 
Дайралдана хаа -  яахан.

Д У Х А Р А Й Н  Д У У Н

Дуун хухеэн юундэ намхабаб?
Духарай аялгаар дунгиныт 
Инаг дуратай эдир 1памгад,
Илдам басагад мэндээн ханхиныт!
Халима дуурээр аягалыт!
Архиин дулэнэ,
Аягын гундэ
Хадамай бэhэлиг хаялыт!
Уухаяа дээшэнь нэшэлдуулэн тонгой!
Уралал, эрдэм мандаха болтогой!
Гэгээн наран, гэрэлээ сасыш!
YYрэй толоной гиихэ туяанда 
©ехэн дэнгууд залиран мухэдэг,
Сэдьхэл эрдэмэй мунхэ наранда 
Сэсэрхуу тэнэгууд hарган ухэдэг.
Мунхаг харанхы 1палан ошоhой,
Мунхэ наран мандаха болтогой!

Цэдэн ГАЛСАНОВАЙ оршуулга

C ^ ss^ ss^ )

АГУУЕХЭ Александр Пушкинай 
220 жэлэй ойдо Новоселенгинскэдэ 
болохоёо байhан уран уншагшадай 
урилдаанда буряадаар уншагшадта 
зорюулжа Намжилма Нанзатовна 
Бальжинимаева:

Агууехэ Александр Сергеевич 
Пушкин алтан дэлхэй дээрэ 220 
жэлэй саада тээ зунай зулгы сагта 
турэ1пэн байна. Ород арадай агууехэ 
поэт убэлэй хажар хуйтэндэ сээжээ 
шархатаад, удаан зобожо на1па 
бараа.

“Амияа табижа байхадаа: “Зай, 
ургыш даа намайе, ябаеы дээшээ” 
гэ1пэн гэхэ. Наhа бараhанайнь 
hYYлээр гурбан хоногой туршада 
олон хунууд ехэ багагуй, убгэн 
залуугуй сугларжа,хуурсагайнь 
хажууда таhалгаряагYЙ зогсожо

байгаа hэн ха. Баян ноёншье, 
угытэй ядуушье,эгээлэй хунууд 
алдарта поэдэйнгээ нYгшэhэн 
бэедэ 1пугэдэхее ерэhэн байгаа.

Он жэлнуудэй унгэрхэ бури 
агууехэ Пушкинай алдар нэрэ 
арад зоной дунда, Росси дотор 
халитараа дуурэ1пэн байна.

Агууехэ поэт Пушкинай алдар 
нэрэ хэтэ мунхэдее манай дунда 
мандажа, ерээдуйн холын холо 
хурэтэр арадтаяа байхань лабтай.

Александр Сергеевич Пушкин 
ород арадай зурхэ сэдьхэлэй 
уран 1пайхан мэргэниие, ухан 
бодолой оюун хусэнуудэй эршэ 
бэеэрээ,эрдэмээрээ, бутээлээрээ 
тумэн бэлигтэй далай - агууехэ 
Пушкинай нэрэ наран шэнги 
мандан байна. Манай Орос гурэнэй 
олон ундэ1пэтэнэй гайхамшаг

ехэ омогорхол боложо, Эхэ орон 
соомнай мунхэ дурасхаалаа ундэр 
дээдын табсан дээгуур бодхоогоол.

Агуу Россиин аажамаар 1пураг 
суумни тарахал, али бухы хэлэн 
дээр алдар нэрым дурдахал гээд 
агууехэ ирагуу найрагша зохёон 
хэлээл!

Даши Черниновэй оршуул1пан 
Александр Пушкинай “Капитанай 
басаган” зохёлhоо хэ1пэг

“Хальмаг хYшэнhее дуулаhан 
нэгэ ульгэр би шамда хэлэжэ 
YгэhYYм. Нэгэтэ бургэд турлаагhаа 
иигэжэ асууба юм хаш : 
”Хэлыш,турлааг шубуун,яагаад ши 
нарата дэлхэй дээрэ гурбан зуун 
жэл ябанаш, харин би яахадаа миин 
гушан гурбан жэл ябанабиб?”- 
“Юундэб гэхэдэ,- турлаагынь 
харюусаа гээ, - ши амиды амитанай

шу1па уудаг байнаш, харин би 
ухэ1пэн амитанай мяха эдинэб”. 
Байза, бишье ба1па зоболгоор 
хооллоод узэхэ юм байна гэжэ 
бургэд бодобо гэхэ. Тиигээд бургэд 
турлааг хоёр сугтаа ниидэжэ 
ошобо.Ниидэжэ ябатараа, ухэ1пэн 
морин хараад, хоюулаа буужа 
дээрэнь 1пуубад ха.Турлаагынь 
тоншожол hууна,мяхынь 
магтажал байна. Бургэдынь нэгэ 
тоншобо,хоёр тоншобо, тиигээд 
даляа дарбайлгаан хэлэбэ гэнэ:
‘̂ гы хаа даа, нухэр турлааг, гурбан 
зуун жэл соо зоболго эдижэ 
ябанхаар, нэгэ дахин халуун шу1па 
1юроошом дээрэ байна даа, саашаа 
юун болоноб, бурхан мэдэнэ бэзэ!”

Жаргалантын номой санай 
дэбтэрhээ


