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ЭБЛЭЛЫ ЭЭЛЖЭЭТЭ ДАРГА
БYгэдэ Буряады Yндэсэн соёл хYгжeeлгын эблэлы (ВАРК) зYблэлэй 

шиидхэвэриин ёсоор, тэрэны тYPYYлэгшээр Вячеслав Цыбикжапов 
сонгогдобо. Тэрэ Буряад Уласы Засагы газарай ниитын асуудалай 
талаар тYPYYлэгшын орлогшын тушаал эзэлнэ. 2016 оноос эхилжэ, энэ 

эблэлы Иннокентий Матвеевич Егоров ударидажа явсан аад, нёднон хада 
гэртээ харьсан ем.

-МYнeeдэры байдалаар энэ 
эблэлэй ажал харагданагуй. Засагы 
газарай ундэр тушаалтады мэдэл 
доро орсон олониитын эмхи болоно,

- гээд, энэ эблэлы зYблэлэй гэшYYн 
Жаргал Дагбаев мэдYYлвэ.

Yндэр тушаалтай Вячеслав 
Балданович Цыбикжаповы энэ

тушаал эзэлсэн ушараар буряад 
арады эдэбхитэн хоёр анги боложо 
хуваарба.

«Олониитын эмхи хайшан гээд 
гурэны тушаал эзэлжэ суусан 
ноён ударидаха болооб?», «Гурэны 
сангаас энэ эмхидэ мYнгэ оруулха 
аргатай», «Буряад арадынгаа тYлee 
санаагаа зовожо явдаг хун» гэхэ 
мэтын санамжанууды хун зон 
Интернедтэ бэшэлсэнэ.

Бугэдэ Буряады ундэсэн 
соёл хугжеелгын эблэл анхан 
байгуулагдахадаа, турэл хэлээ, 
ёсо заншалаа, соёл уралигаа 
сэргээхэ гэсэн гол зорилго урдаа 
тавьсан байгаа. Мунее шэнэ уеын 
оршон байдалда цаашадаа яажа 
ажалаа явуулха тухай эрхим буряад 
хубуудэмнай зуб харгы оложо 
шиидхэхэ вэз гэжэ найдагдана!
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100 ОНООТОЙГООР

Буряады арады ЗYЖэгчэн 
Бадма-Ханда Дюшеева 
“Звезда” теле-субагай 
э м х и д х э с э н  федеральна “ Ш э н э  

мYШэн” урилдаанда оролцоно 
гэ ж э  дуулаадь. Дпрелиин 17- 
д о  жюриин гэшYYДЫ урда 
оролсогшод дуулаа.

Буряадай гургалдай Бадма- 
Ханда Аюшеева “Аба эжын 
дуун” гэсэн арады дуугаараа 
жюриин гэшууды, харагчады 
эльгэ зурхэнынь хубшэргэйнууды 
шангаханаар худэлгэжэ шадаа. 
Дуулсанынь удаа булта хул дээрээ

босожо, халуун альга ташалгаар 
баяраа мэдуулээ. Жюриин гэшуун, 
Ородой эстрадын мэдээжэ дуушан 
Зара угэ авхадаа, иигэжэ тэмдэглээ: 
«Хэлэхэ угэнуудэм угы болчово, 
танай арадта баяры хургэхэ байнаб. 
Танай дуу соносоходоо, буряад арад 
зоной байдал, сэдьхэлэй сайханы, 
хугжэм харава гээшэб. Би жэл 
бури этно-фестиваль унгэргэдэгэб 
- танай оролсолго тэрэ фестиваль 
ехэтэ шэмэглэхэ гэжэ 1яананаб».

Мэдээжэ дамжуулганууды 
хутэлэгчэ Юрий Николаевы 
дурадхасаар, арадынгаа дууны 
маяг тухэл дээрэ ундэсэлжэ, мунее

уеын хугжэмты холвожо узээ 
саатнай, ехэ сонин байха сэн.

«Юундэ Карнеги-Холл тайзан 
дээрэ иимэ хугжэм дуу зэдэлнэб, 
харин Россиин эстрадада иимэ 
дуушад зэдэлнэгуйб?» - гэжэ 
жюриин туруулэгчэ Максим 
Дунаевский санамжалаа. Тиигэжэ 
жюриин гэшууд булта Буряады 
дуушаны дэмжээ.

100 оноотыгоор Бадма-Ханда 
Аюшеева хагад финалда ороо. 
Yнэхеерееш, сэнхир экраны 
урда суусан харагчады сэдьхэлы 
хубшэргэй досолгожо шадаа манай 
гургалдай Бадма-Ханда Аюшеева! 
Буряад Уласы арад зон дуугаа 
угэжэ, дэмжэхыгээ бу марты!

ОРКЕСТРЫ  ОЙ ОЛОШОРОО

Буряадымнай Ч и н г и с  Павловы н э р э м ж э т э  Yндэcтэны оркестр 2020 о н ы  
намар анхан байгуулагдасаар 80 жэл ^ й с э с э н  ем. Т и и х э д э  м э д э э ж э  
шалтагаанаас боложо, баяры х э м ж э э  явуулга х о л о о с  Интернет хэрэглэжэ 
Yнгэpгэгдee бэлэй. Харин мYнee э н э э н э э  XYCэлдYYЛЖэ, Буряады оперо болон 

баледы театры алтан тайзан дээр баяр баясхаланта т о гл о л т о  Yнгэpгэгдэбэ.

Суута оркестры наасасан сайхан хугжэм доро мэдээжэ дуушаданай 
аялгата дуунуудаа хангюурдаба. Мэдээжэ хугжэмтэ булгэмы ээлжээтэ 
ойн баярай удэшэдэ холын хундэты айлшад хурэжэ ерэсэн байна.
Казахстан, Саха (Яхад), Башкир, Татарстан, Тыва, аха дуу Хальмаг
Уласы ундэстэны оркестрнууды дирижёрнууд ерэхэдээ, халуунаар «Буряады Россельхозцентр» 
амаршалхаас гадна, манай хугжэмчэды хутэлжэ, бэлэг болгон эмхиин хутэлбэрилэгчэ Намжил
наасасан байна. Мардваев еерынгее хуудсан дээр

-Хугжэмтэ сайндэр боложо байна гэхэд, алдуу болкуй. шонын аманда оржо хосорсон унаганы
Аяар 11 дирижёр нэгэ тайзан дээрэ нэгэ доро олон арады

О й н  санитар”, “абгатан”, 
“арьяатан” - гээд арады 
дунда ш о н о  нэрлэгдэсэн 

байдаг. CYYЛЫ х э д э н  жэлнYYДЫ туршада 
шононуудай то о  н и л э э н  о л о н  болоо. Совет 

Yед т э д э н ы  то о  хор хаяжа YЦ©©PYYЛДЭг 
байгаа. Харин мYнee хор хэрэглэхэ хорюулты 

боложо, ганса 
ЗYбшeeлтыгeep буудажа 

алаха ё с т о й .

бэе тавяад, ехэ гэгшын статья бэшээ.
хугжэм наасахань - онсо уйлэ. Бидэны хугжэмчэд 
бэрхэнууд, - гэжэ Соёлы яаманай сайд Соёлма 
Дагаева амаршалгын угэ абахадаа тэмдэглээ.

Энэ удэшэ Yндэстэны оркестры сайндэреер 
амаршалхыгаа олон тоото нухэдэнь, бэлигынь 
дэмжэгчэд хурэжэ ерэхэдээ, амаршалгын 
сайхан угэнууды хэлэжэ амаршалаа. Буряад 
Уласымнай Толгойлогшо Алексей Цыденов 
амаршалгын угэ авхадаа, унэтэ бэлэг 
барюулба.

- Буряад арадынгаа аман угын 
баялиг цуглуулха хэрэгтэ сэгнэшэгуй 
ажал ябуулнат. Энэ болотор ама 
дамжан ерсэн баялигнай ури

Тэрэны хэлсэнээр, мунее сагта шононууд 
аргагуй ехээр удэжэ олошороо. Тоо толгойнь 

4 мянганда хурее. Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
уедэ иимэ олон шоно узэгдэдэггуй байгаа.

Жэл бури 800-1000 толгой шоно бариваш саа, 
усеен болоногуй. Ой тайга соо эдихэ ан амитаны 

усеен болход, арьяатанууд нютаг сууринууд руу 
гаржа, гэры амитадта добтолжо ороно. Нэгэ ехэ шоно 

жэлдээ 1 тонно маха эдихэ байна.
Мунее адуу мал туллэжэ байна. Хээрэ сая гарсан олон унаганууд 

шононууды хоол болохо хувиты байна. Буряады таван хушуу мал 
удхэдэг зон шононуудаас боложо, жэлы туршад 400 сая тухэриг хуртэр 

гарзада ороно. Засаг баригчад энэ ажал юундэ сула тавяаб? Шоно 
агнаха, хюдаха хуули хубилгажа, хорложо хюдаха арга бусааха байгаа

бэедэмнай амаргуй цэнты бапэг гээд, олон зон хэлэнэ. Буряады худеедэ суудаг зон ехэхэн гарзада ороно.
болон улдэхэ. Yнэн зурхэнеесее 
энэ баярта уйлэ хэрэгээртнай 
хани халуунаар амаршалнаб!
- гэжэ Алексей Цыденов 
хэлэбэ.

у р и л г А ^ й г е е р

Улаан-Удын хажууда оршодог Сужаа суурины н э г э  гэртэ «урилга^й» 
айлшан хагад бэеэрээ орожо ерэбэ.

Yглеены 7 саг 40 минутад тэрэ гэртэхи айл углеены амтатыхан бухэ 
нойроор унтажа байба. Гэнтэ «няд» гэжэ нэгэ емэны тэсэрсэн мэтэ аймашты 

авяа нэерчэвэ. Нярай нялха 3 сартыхан бага хувуун «залд» гэжэ хашхархадань, 
захадань хэбтэсэн хугшэн эжынь сэрчэбэ. Тэрэ хоёры дээр ханын модон хобхоржо 

уначасан байба. Энэл уедэ нугее тасалгад унтажа хэбтэсэн заахан хувууны ава 
гуйжэ ерэбэ. Гэры эзэн Руслан Цыденовы хувуунынгээ тасалгад ороходонь, гэрынь 

зуун-урда булан бута сохижо, Toyota СогоМа орожо ерээд байба.
-Би унтажа байгааб. Бомбо тэсэрвэ гээч хадаа гэжэ залд гээд усэржэ босооб.

Хадам эжым хувуунтым унтажа байгаа. Тэрэ дороо тургэн тусаламжын албангууды 
дуудаадь. Хувуунээ тургэн хугшэн эжынгээ гэртэ авачвадь, - гэжэ Руслан хэлэнэ.

«Toyota СогоМа» тухэлы авто-хулэг 1962 оны эрэ хун жолоодожо яваа, захадань 2009 
оной заахан хувуун суулсаад явсан байгаа. Гэртэхи хувуун болон тэрэны хугшэн эжы,

машинын жолоочон захадть 
хувуунтыгээ бултадаа 
эмнэлгын газарта авачагдаа.

Энэ сошохоор уйлэ 
хэрэг тусхай алвангууды 
мэргэжэлтэд шэнжэлжэ, 
дун гаргаха. Туруучын 
адаглалтаар энэ 
автомашинын жолоочон 
тэрэнээ зогсоон байлгаха 
аргагуй болчоо. Авто-унаа 
газараас аяар дээшээ 
дэгдэтэр ямар хурданаар 
гуйлгэхэ болнов? Тодхорто 
орсон хуухэды бэе махабад 
сайн л бологол доо. 
Болгоомжоты явагты! Т
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ТYРYYШЫН ШАН
ТОИРОГОИ
YДЭРНYYД

Буряады «Минии олзын 
хэрэг» ty6 гурэны 
TYPYYшын шангы 
лауреат болоо.

Улаан-Удын «Минии олзын 
хэрэг» ty6 гурэны TYPYYШЫH 
«Минии олзын хэрэг» 
шангай гурэнэй шэнжэлхы 
TYбы «На Ф и» - «Лидер 
популяризации» номинациин 
лауреат болоо.

Шагналгын баяр ёслол 
Калининградска можын 
Светлогорск хотодо апрелиин 
15-аас 17 болтор Yнгэрсэн 
Бухэроссиин олзын хэрэг 
эрхилэлгы хYгжeeлгын 
хуралдааны Yед Yнгэрee. 
Лауреадууды тоодо мYн баса 
Калужска можо болон Татарстан 
Улас оролцоо.

- «Минии олзын хэрэг» 
тубы ажал хэрэг тухай хаана 
эгээл ехээр ажасуугчад 
дуулан мэдэжэ байнаб гэсэн 
шэнжэлгэнYYДы Yндэсeeр бидэ 
можо, хизаарнууды шэлэжэ, 
илагшады элирYYлээдь. Таанары 
шагнана, таанары харана, тан

тухай мэдэнэ. Энэ хоёр дахин 
илалта болоно, юундэб гэхэдэ, 
энэмнай олониитын этигэмжэдэ 
XYртэбэ гээшэт, - гэжэ "НАФИ” 
тубы юрэнхы захирал Гузелия 
Имаева тэмдэглээ.

Буряады Засагы газары 
ТYPYYлэгшын орлогшо Антон 
Виноградов федеральна шанда 
хYртэсэндэнь амаршалхадаа:

- Республикынгээ олзын 
хэрэг хYгжeeлгын хэрэгтэ 
болон олзын хэрэг эрхилэлгы 
дэлгэрYYлэлгы эдэбхиты зYвeeр 
явуулжа байсандатнай баяр 
хургэхыгээ сананаб. Бидэндэ 
«Лидер популяризациин» 
илагчады шYYгчэд бэшэ, харин 
олзын хэрэг эрхилэгчэды еестее 
шэлсэнынь илангаяа удхаты, - 
гэжэ тэрэ тэмдэглээ.

«Минии олзын хэрэг» 
туб Улаан-Удэдэ 2018 оноос 
худэлнэ. МYнеедэры байдалаар 
республикын бухы шахуу 
аймагуудта тyлеелэлгэнYYДэнь 
байгуулагданхай, Буряадай 
олзын хэрэг эрхилэгчэд 140 
гаран тусаламжа авха аргаты. 
ТYбэй тулеелэгчэд Бухэроссиин 
олзын хэрэг эрхилэлгы 
хугжеелгын хуралдаануудта 
оролсожо, мYнее Yедэ олзын 
хэрэг эрхилэлгэдэ ямар 
тусаламжа YЗYYлэгдэнэб, эрхим 
практика, мYн баса саашанхи 
хугжэлтын шэглэлнYYД хайшааб 
гэжэ мэдэжэ абана. Эдэ 
хуралдаануудта олзын хэрэг 
эрхилэгчэдтэ тусаламжын 
можо, хизаарнууды 300-гаад 
тулеелэгчэд оролсоно.

«СЭРГЫЛЭМЖЫН АЖАЛ
СУЛА б о л го о к уИ»
Х

алдаварита коронавирус увчэнеес 
сэргылэмжын ажал шууд явуулха 
Республиканска штаб хагад жэлынгээ 
ажалы дYнгYYДы согсолбо.

Сэргылэмжын ажал болон шалгалтын 
хэмжээ явуулганууды эмхидхэхэ штаб 2020 оны 
октябрь сарда хYДэлжэ эхилээ сэн. COVID-19 
Yвчэны CYЖэрхэ Yед TYргэн XYДЭЛДЭГ 90 бYЛГЭM 
Yдэртее хYДэлжэ байгаа.

МYнееш тургэн хYДэлдэг бYлгэмYYДы ажал 
Yргэлжэлсеер. 2020 оны октябриин 21-ээс 2021 
оны апрелиин 11 болтор халдабарита Yвчэны 
дэлгэрэлгын Yед ниитын журам хазагайруулсаны 
тулее юридическэ болон физическэ нюурнуудта 
13122 гэршэлэлгэ тавигдаа, сэргылэмжын ажалда 
хайша хэрэгээр хандасан 789 эмхи зургаан 
административна харюусалгада оролсуулагдаа.

- Коронавирусы хэр дэлгэржYY, али 
тогтууриты байсан тухай мэдээсэл Yргэлжэ 
адаглан шалгана гээшэдь. ТYргэн хYДэлдэг 
бYлгэмYYД стационарнуудта болон амбулаторно 
эмшэлэлгэдэ Yвчэнтэны Yгыш аймагуудта 
шалгалта явуулна. Тиигээш саа иимэ саг 
Yргэлжын нэгэдэмэл ажал халдабарита Yвчэны 
тогтоохо оршом байгуулна. Энэ бодотоор 
гэршэлэгдэнэ. Шалгалта хиналтын ажалы 
эршэлYYлэгдэсээр, Yвчэны халдаха ушарнууд 
Yсеержэ, тогтууриты болоо. Октябрь сарда 
Yдэртее 300-гаад шэнэ ушар тэмдэглэгдэдэг саа, 
мYнее дунда зэргээр 45 шэнэ Yвэссэн хYHYYД 
элирYYлэгдэнэ. Тиимээс манай гол зорилго - 
Yвчэны Yгыш аймагуудта hэргылэмжын ажал 
суладуул^й, - гэжэ Сэргылэмжын ажал болон 
шалгалтын хэмжээ явуулганууды эмхидхэхэ

штабы хутэлбэрилэгчэ, Буряады Засагы газары 
аюул^й сахилгын талаар ТYPYYлэгшын орлогшо 
Пётр Мордовской онсолон тэмдэглээ.

Yнгэрсэн CYYДKЭД тургэн худэлдэг бYЛГЭMYYД 
ниитын журам хазагайруулсаны тулее 
административна харюусалгад оролсуулсан 
114 гэршэлэлгэ тавигдаа. Ганца Улаан-Удэдэ 301 
объект шалгалтада байна, 359 ажасуугчадты 
сэргылэмжын хеерэлцеенYYД Yнгэргэгдее. 
ХYДэлдэггYЙ зеери эрхилдэг «Шанс» агентствэдэ, 
Yсэ засалгын «Волшебницада», компьютерна 
«GRUNT» клубта, худалдаа наймаанай «Народный», 
«Тумэр морин» т̂ бYYДтэ, «Яблоко» павильондо 
журам хазагайруулагдана гэжэ элирYYлэгдээ. 
Журам хазагайруулсан гэршэлгэнYYД 
административна харюусалгануудта 
оролсуулхынь сYYДтэ эльгээгдэхэ.

А  лас Дурна зYгы можо, хизаарнууды 
YДэрнYYД эпидемиологическа 
байдалты зохилдуулан Yнгэрхэ.

Энээн тухай Ородой Холбоото Уласай 
Засагай газарай ТYPYYлэгчын орлогшо - 
Алас Дурна зYгтэ Юрэнхылэгчын бYрин 
эрхэтэ тулеелэгшэ Юрий Трутнев дуулгаа.

«Москвада Алас Дурна зYгы хэмжээ 
ябуулганууды Yнгэргэхэдэ болохош байна, 
хэрэгтэйш байна. Энэ хото манай Эхэ ороны 
ниислэл, ехэ алван ажалы хото гээч. Алас 
Дурна зYгы (можо, хизаарнууды) YДэрнYYД 
эпидемиологическа байдалтай зохилдуулан 
Yнгэргэгдэхэ», -  гэжэ Юрий Трутнев тоолоно.

Энэ жэлдэ Yнгэргэгдэхэ «Можо, 
хизаарнууды YДэрнYYДы хэмжээ 
ябуулгануудамнай «Алас Дурна зYгы 
можо, хизаарнууды YДэрнYYД Москвада» - 
энэмнай Алас Дурна зYгы тойрогы можо, 
хизаарнуудта залуушуулы дуртыгаар ерхы 
уряалсан Алас Дурна зYгы хизаар тухай 
хYсэд ДYYPэн мэдээсэл болохо.

«Заншалта ёсоороо яармаг Yнгэргэгдэжэ, 
Алас Дурнын арадууды бYлгэмYYД бэлиг 
талаангаа харуулха. «Дальневосточный 
экспресс» гэсэн худалдаа наймааны тусхай 
нYYДэл состав Москвагы метрополитендэ 
явуулхадь. Дээдэ сургуулинуудта 
залуушуулы болон оюутады сонорто 
YзэсхэлэнгYYД дэлгэгдэжэ, Алас Дурнада 
сорхо, худэлхэ арга боломжонуудты 
танилцуулха. В.К. Арсеньевэй нэрэмжэтэ 
Бухэроссиин уран зохёолы «Алас Дурна 
зYг» Шангууды болон «Алас Дурна зYгы 
одон» гэсэн ниигэмы албан ажалы 
шангууды тугэсхэлы шата Yнгэрхэ. «Большой 
Дальневосточный Квест» гэсэн викторина 
ехэ сонирхол татаха. Илагчад Алас Дурнын 
бухы можо, хизаарнуудаар хоюулаа 
аяншалха амаралтын YнэмшэлгэнYYДтэ 
хYртэхэ», -  гэжэ Юрий Трутнев мэдээсээ.

Зарим хэмжээ ябуулганууд онлайн- 
формадта Yнгэргэгдэхеер хараалагдана. 
Тиимээс гэртээсээ гарангYЙгээр гэхээр, 
оролсожо болоно. Гурватиигаа, харин 
мYнее онлайн-формадта «Большой 
Дальневосточный Квест» Yнгэрхэ. МYн 
онлайн-гуримаар Yнгэрхэ «РгоДФО» 
форумы Yед нээмэл хеерэлдеенYYДтэ 
мэдээжэ федеральна болон региональна 
экспертнYYД, тэрэ тоодо Юрий Трутнев 
еерее болон Алексей Чекунков оролсохо. 
Ниислэл хотын дээдэ сургуулинуудта Алас 
Дурнын Амбан дарганар, Толгойлогшонор 
онлайн-элидхэлнYYДы уншаха.

Хэмжээ ябуулганууды, илангаяа "Алас 
Дурна зYгы можо, хизаарнууды YДэрнYYДы” 
Yнгэргэсны суглуулагдасан мэдээнYYДээр 
ДфО-гоос гадуур нютагуудаас ерсэн 
оюутады тоо 6,2 хувяас 13,8 хуби болтор 
оргоо гэхуу али 2 дахин олон болоо», -  гэжэ 
Юрэнхылэгшын ДФО-дохи бYрин эрхэтэ 
тулеелэгшын захиргаанда мэдээсээ.
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БУХЫН ШЭДИ БААНАИ
Огоо осондо хаянгуй,
Гарвалаа газарта булангуй,
Хун гэсэн нэрээ хододоо ургэжэ явы ...

оны октябриин 1 - ны “Буряад Yнэн” сониндо 
багшын ажалы ветеран - Л.Б Бадмаевагы ог 

гарвал тухайгаа бэчсэн “Бухын Баанай” гэжэ статья гарсан 
ем. Тэхэдэ, 6YXbi Баанайтан ехэ сонирхожо, уншаа бэлэйдь, 
хожомонь ури хуухэдэмнайч бэдэржэ уншаа сэн. Энэ 
статьягынь Любовь Бадмажаповнагы хуухэдэнь мунееч 
болотор ехэ гамтыгаар хадагалжа байдаг ем.

Би, басал энэ огы ури садань хадаа, баавайнгаа бэчсэн 
огы бэчэг хадагалжа байдагаб.

Мунее, баавайнгаа бэчсэн огы бэчэгтэ би нэмэлтэ 
хиижэ бэчээб. Кавычка цоо Любовь Бадмажаповнагы 
YгэнYYД, кавычка угынь - минии нэмэлтэ.

"Минии арваадтыхан 
явхада, манай эмгэй ача 
хувуундээ энгэжэ хэлсэнынь 
сандагаб: "Зай, xybyym, ог 
ондиигоо тоолол доо" - 
тэхэдэнь, таваты хувуухэн 
хеерхэн хуруунуудаа даржа, 
тооложо эхилээ сэн: "Бухын 
Баанай, Баанайн Гамбуу, 
Гамбуугы Шэмээшэг, 
Шэмээшэгы Хабтаан, 
Хабтааны Бэлигтэ, Бэлигтын 
Очир, Очиры Мохор, Мохоры 
Бальжан, Бальжаны Бадма - 
Доржо”...

Минии эжы -  Мохоры 
Дугармаа, намдаа залуу бай- 
хадам баса тооложо Yгэдэг 
сэн, би арван нэгэдти Yень 
байгааб. Тэгээд, мYнее бодо
ходом, хоер Yень мартагдаа 
хач гэжэ санадагаб.

"Бэдин,Баанайтан 
огыбди. Баанай хоер зуугаад 
гаран жэлы цаана Монгол 
Ороноос Ноехон нетог 
ержэ суурижасан байгаа. 
Тэрэ найман хYBYYДты, нэгэ 
бацганты сэн. Хелго Сухэ 
MYPЭHYYДЫ хоорондо ой 
тайгаар, хада уулаар аганжа 
ажамидардаг байгаа. Ехэ 
баян, Yхэр малань тооложо 
барагдашагуй, зоны цагта 
осондо орхы явхадаа, 
туруучынь малы Хелго хуржэ 
байхада, суульчынхинь саял 
Баян толгой хурэжэ байха. 
Хун зон Баанайн малы Хелго 
булангиртуулхын урдахана 
осоо авха гэжэ оролдодог

«Баанай элинцэг 
тухаймнай домогууд олон. 
Тэрэ шэдитэ сомоты байгаа 
гэлцэдэг. Ара Моностойдо 
сомоо тавьхадань, бухы ой 
шууядаг сэн хач. Зарим зоны 
гайхажа, сальти саваа угы 
хамнай, энэмнай юу шууяна 
гээчэб гэлцэхэдэнь, Баанай 
сомоо тавяа гэсэн харюу 
соностодог байгаа. Тэгээд, 
Сэлэнгэ цоогоо холо цаагуур 
сууты болоо ем гэлцэдэг.

Мунеены Согоото гэжэ 
газарта буга, согонууд 
олон сэн ха. Нэгэтэ 
Баанайн нетогынгоозуун 
хутэлеерэнь буужа явхадань, 
долоон сого осондо орхыгоо 
ябжа яваа. Ангуучан шэдитэ 
сомоо табьжа, болтынь нэгэ 
дороо унагаагаа ха. Тэдэ 
согонуудынгаа эльгынь 
эдихэдээ, ехээр согточоо ем 
гэлцэдэг. Тэрэ гэсэнээс энэ 
нетог -  Согоото гэжэ нэрты 
болоо.

Гэвэчэг, нэгэ иимэ 
домогонь унэн ем. Хуучан 
Тура Селенгинск хотодо 
ороды сумэ баригдаха 
болобо. Тэхэдэнь, толго 
хиихэ 20 гаран метр ортоты 
хондообо модо хэрэгты 
болоо. Хуучан Сэлэнгээрхид 
иимэ модо бэдэрээд, 
оложо ядахадаа, Баанайда 
хандаба. Ангуучан аймашты 
ундэр модо Хабаруу гэжэ 
газартаа хараснаа санаад 
хэлээ: "Саяхан, нэгэ ундэр 
модны дээрэ хэрмэны суужа

байхы хараад, харвахадам 
годлим хуреегуй, тэрэл 
модо таараха ха”. Олоноороо 
ерээд, тэрэ модынь узэбэ. 
Эгээл тааруу гэжэ тоолоод, 
хоер зуун тэргэ хубхэ ацаржа 
дэвэсээд, тэрэ модоо 
хоголонгуйгээр унагаажа, 
Хуучан Тураа ацараад, Сумее 
оройлсон ем гэлцэдэг».

«1889 ондо "Иркутские 
ведомости” гэжэ сониндо 
иимэ статья хэблэгдээ: 
"Хуучан Турын 100 жэлы ойн 
баяр Градо -  Селенгинскдэ 
ургэнеер тэмдэгдэгдээ. 
Чулуугаар бутээгдэсэн сумэ 
ехэ гое, цаб цагааханаар 
бодооты,ундэр, иконостаснь 
найман дабхар.” -  гэжэ энэ 
учары зубынь гэршэлжэ, 
туухын эрдэмы доктор - 
профессор Б.С Санжиев 
"Ноехон в далеком прошлом 
и близком” гэсэн ном 
цоогоо бэчсэн ем».

Энэ сумэ оройлолгондо 
Ноехоны ангуучан -  Баанай 
хувуудтыгээ ехэ туса

хургэсэн байна. Тэрнынь 
тулее сангы мэдэлдэ байсан 
Хабаруу, Нарин Царам, Ара 
Моностой болон ушееч ямар 
газарта аганха дурты байнаб 
гэсэн, гэршэлгын грамота 
Баанайда барюулсан 
байгаа гэдэг. Харин хэдэн 
зуун жэл унгэрсэн хойно 
элинсэгынгээ хуртэсэн иимэ 
ундэр шан бэдэржэ олохо 
дурам хурее.

Энээн тухай еерынгее 
хуухэдтэ хеерхэдэм, Туяна 
бацгамнай Гурэны туб 
архивта Москва хото 
бэчэг бэчээ. Тэхэдэнь, 
тэндээс "Совед засагы 
урдахи дансанууд Санкт 
-  Петербургын архивта 
хадагалааты байдаг, 
заримань угыч болчонхой 
байхадаа болохо, ехээр бу 
найдаарагты, еестеел ошчо 
бэдэрхэ хэрэгты гэжэ харюу 
ерээ”.

"Минии хадам эжы 
Цырма хугшэн энгэжэ 
дурастаг бэлэй. Би залуухан

явхадаа, аватыгаа тулеэ 
бэлэсээд, сала холвожо 
ачаад, Сэлэнгэ мурэнеер 
уруудан, Yдын байшан 
аваашча наймаалдаг 
бэлэйдь. Сеергее Ноехоноо 
явагаар бусадаг сэмди.
Олон дахин Хуучан Тураар 
дайраад гараха учар узэгдээ. 
Тэхэдээ, Хаваруу хуржэ 
хонодог байгаадь. Аймашты 
томо, будуун тугсуул дээр 
унтахадь, аяар найман хун 
багтажа амархада болодог 
байгаа. Энэч Баанайн 
отолсон модны тугсуул гэжэ 
авам хэлэдэг сэн.”

©ерынгее хуршэ, 
басал Баанайтан огы 
эжыты, Жалваан амбайдаа 
хеерхэдэм,: "Залуу байхадаа 
, 1980 гаран оноор, Хабаруу, 
Нарин Царамаар аганжа 
явхадаа, нэгэ томо умэхь 
больчосон тугсуулы ульдисэ 
хараа сэм, тэрэл байгаа хач” 
-  гэжэ хэлээ ем сэн.

«Баанайтан Хабтаан 
аралдаа суурижасан аад,
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хожомонь Согоотодо 
Yвэльжэдэг болоо. Тэгэсээр 
тэдэнэр олошоржо,
Аралдаа багтахы болеод, 
Хелгоо Yгсэжэ зеегее ем 
гэдэг. Тэдэнэр БэсYYры, 
Хяагтын, Шэтэ можиин 
Улаан Сухын аймагта 
тYбхинее гэлцэдэг сэн.
Байн -  байн ог ондиин 
холбоо тасалдажа, гаржа 
очсон Баанайтаны хаанач 
суусанынь мэдэдэгуйдь. 
Баанайн ог онди тухай 
манай нетогы ундэр 
настычуул Хандацуу 
Санжиева, Эрдэни 
Ринчиновагаас бэчэгдэжэ 
абтасан байна, тэрээн 
тухай эндэ дурасхам:

Баанай, Баанайн 
Гамбуу, Гамбуугы 
Шэмээшэг, Шэмээшэгы 
Хабтаан, Хабтааны 
Бэлигтэ, Бэлигтын Очир, 
Цэвэг, Доржо.

Очиры Эрдэни (Мохор), 
Эрдэниин Бадмажав, 
Бальжан, Дугармаа, 
Хандацуу.

Бадмажавы
Дарьжав(Любовь), Даша.

Эрдэниин Бальжан, 
Бальжаны Бадма -  Доржо, 
Сергей.

Дугармаагы Юра, Костя, 
Галя.

Хандацуугы Катя, Абьяа.
Бэлигтын Цэвэг, Цэвэгы 

Даваа, Дэмидцуу, Жав.
Даваагы Долгуунай, 

Долгуунайн Владимир. 
Дэмидцуугы Цэрэн -  Ханда, 
Цэрэн -  Хандын Катя, 
Валера.

Жавы Дугаржав, Долгор 
-  Еши. Бэлигтын Доржо, 
Доржын Цэрэмпэл, Пурвэ. 
Цэрэмпэлы Долсон, 
Александр. Пурвын Дондог, 
Самбуу.

Баанайн Пирха, Пирхын 
Цагаан Хожоон, Цагаан 
Хожооны Эрдэни(Ухёошка), 
Муудай, Эрдэниин 
Чултэм, Николай. Чултумы 
Дулмажав( Маажии).

Николайн Долгоржав, 
Цэрэн -  Даша, Цэрэн, 
Мария.

Цагаан -  Хожооны 
Муудай, Муудайн Магбан.

Магбаны Цэдэн Бимба, 
Дулма(Цэвэг).

Дулмын Эрдэни, Бата - 
Мунхэ, Даша

Баанайн Пилаан, 
Пилааны Гэндэн, Ооотой. 
Гэндэны Чагдар. Чагдары 
Доржо, Дарима. Доржын 
Раднаажав. Даримын 
Даша. Пилаанай Оотой. 
Оотойн Гарма. Гармын 
Абьяа, Бэтэдмаа, Цэрмаа, 
Дашуунай. Абьяагы 
Дмитрий, Сима.

Баанайн Дэмчиг, 
Дэмчигы Санжа, Бадма, 
Радна.

Баанайн тавать 
хYBYYнэнь лама байсан 
гэлцэдэг».

Минии эжы хэлэдэг 
бэлэй: « Манай Бадмажав 
авгай Сэлэнгын 
Приходской сургуулид 
сорхы арван настыдаа,
1907 ондо, ехэ баярты очоо 
бэлэй, харин Рождествогы 
амаралтын хойно очкуйб 
гэжэ уйлаа ем сэн. Учарань 
юуб гэхэдэ, бухы Баанайтан 
тэхэд Бухуев гэжэ 
обогты байгаа. Сэлэнгэд 
сорходонь, ород XYBYYД 
обогынь наада барьжа 
дурайдаг байгаа. Тэхэдэнь 
авань, бухы Баанайтанаа 
цуглуулжа, обогомнай дэн 
хуучаны болоод байна, 
сэлгы гэжэ дурадхаа. 
Тэхэдэнь, Чагдар Гарма 
ахатан -  Цыдыпов, Чултэм, 
Николай -  Эрдынеев,
Баярта -  Бадмаев, Магван 
- Цоктоев, Мархуу - 
Улымжиев болоо бэлэй.

Би энэ болтоны 
дурасхадаа,
Баанайтанынгаа олон 
ури саданары хэн нэгэн 
сонирхохо аа гу, гэжэ 
сананаб. Дунда, залуу 
уетэны дурасча чадаагуйб. 
Тэгээч вэл, савагча татан 
YргэлжэлYYЛMЭэр болгооб 
гэжэ сананаб».

Огоо мэдкуй хуны осон 
дээрээс гал эдихэ,

Турэлвв мэдкуй хуны 
тэмээн дээрээс

нохой зууха....

Галина БАДАРЕЕВА

БОРСО ГЭЭЧЭ 
ЮУ ГЭЭЧЭБ?
Буряад арады эдеэ хоолы зYЙлнYYД цоо махан хоол гээч гол сууриинь эзэлдэг

байсан байгаа. МYнee уедэ байражасан суудалты зон YYЦээ гаргахадаа хадагалха 
аргаты, зайн гал, холодильник г.м. айл бухэндэ шахуу бии. Yбэлы Yедэ амбаартаа, 

зуныл Yедэ шэнэ гаргагдасан маха нэгэ Yдэрeeс YЛYY хадагалха гээчэ ехэл хушэр байдаг. 
Тэрээхэн махач зуны халуунда нэгэл YДэр цоо готожо салаха.

Урданы буряад, монгол 
зон дулааны цагта эдихэ 
махаа намар, YYЦээ 
гаргахадаа бэлэсчэ абдаг 
байсан ем. YYЦэ гаргаха 
цаг гээчии малча зон ехэ 
наринаар сахидаг, энэнь 
дулааны бууража, хуйтэны 
цаг эхилхэд. Заавол юундэ 
энэ Yедэ YYЦээ гаргадаг 
ем гэвэл, бухэли зундаа, 
намартаа ногоондо бэлчэсэн 
мал эгээл тарган дээрээ, 
тэгэсээр бэлчээрич салажа, 
малдаа газаагаа Yвэс Yгэхэ 
цаг ороно. Yвэс эдижэ байха 
YЛYY Yргэн малчанда басал 
гарзаты ха ем даа. Энэ хоёр 
шалтагаанаар, нэгэ ноябрь 
сарын тYPYYшын арбанаар, 
цасны ороходо, YYЦэ 
гаргахада таарамжатай гэжэ 
ойлгобобди. Юундэ цасны 
ороходо ем гэхэд, хашаа 
цоохи амбаар хотондоо томо 
хайрцаг дархалаад, тэрээн 
цоогоо цаса дэвэсээд, тэрэ 
цасан дээрээ махаа тавьжа, 
басал дээрээсэнь цасаар 
хучадаг. Тэгэжэ хадагалсан 
маха Yбэлы туршада, 
хаварыч эхиндэ (цасны 
хайлтар) агаарта хатакуй, 
шYYс, шанараа гээнгуй 
байдаг ем.

Газаа хYЙтэны унасан 
хойно зундаа эдихэ махаа 
бэлэсчэ эхилдэг. Энэнь 
борцо хатааха ажал гээчэ. 
Борцо гээчэнь юу гээчэб?

Нэгэч дусал шYYсээ 
газарта дусаангуй, бэедээ 
шэнгээжэ хатасан махан

борцо гэжэ нэрлэгдэдэг. 
Сайн, зYвеер хатаагдасан 
борцо цохиходо Yйрхэй 
байха ёhотой. Яагаад борцо 
зYвеер хатааха ёсты ем 
гэвэл, энэ ажал тымэч хYндэ 
хYчэр бэшэ ем. ХYЙтэны 
буухад амбаар соохи цасты 
хайрцаг цоогоосонь сула 
маха ехэты нэгэ хул ацараад, 
дан YHГэрYY, ШYYCHЫHЬ 
дусаха болотор гэсхээтингуй, 
нэгзаа гэсээд байхадань, 5 
см. тухай Yргэнеер, 2,5 см. 
тухай зузаанаар гонзогор 
ортоор махаа зYсеед, 5 см. 
зузаанаа сэтэ гаргангуй 
зYсчэ хабтагай болгоод, 
цаса, нара, сальтигуй, нохой, 
шувууны хYркYЙ газарта 
орто оосор емYY, али 
аргамжа татаад, хоорондонь 
няангуй зайтышэгхэнээр 
Yлгэхэ. Борцо хатаалган 
гэры хучалта доро зохид 
болодог. YYЦэ гаргаха хирэдэ 
хYЙтэны газаа ороод байгаа 
саа, махаа хYргэжэ ажал 
гаргангуй, арас дээрээсэнь 
зYсэжэ, тухёоржэ, Yлгее вэл 
ажал багаты, тэхэд борцо 
удаан цаг цоо Yлгееты байха 
болоно.

Борцо хатаахадаа 
шууснынь гоожочонгуй 
шэнгэхын тYлее зарим зон 
хара таряаны гурил турхижэ 
Yлгэдэг. Yнэн дээрээ энэнь 
бэеэ мэхэлсэн учар гээч.
Юуб гэхэд, шуус бэедээ 
шэнгээсэн гурил махандаа 
баригдажа хурэбэееч саа, 
хавар болоход хатаадэл

унажа саладаг, тымээс 
иимэрхYY гарза гаргасны 
хэрэг угы.

Yлгэгдэсэн маха шYYсээ 
дусаангуй, бэедээ барьжа 
хYреед, хавар дутэлхэ бури 
аргааханаар гэсэсээр, 
хатасаар хуурай болчодог 
ем. Энэл хуурай махамнай 
БОРЦО гээч. Борцоо 
улгеетыгеесэнь зайлуулжа, 
эгээ хуурай амсарта цоо 
хиигээд, нарагуй газарта 
хадагалха, тэгээд зуны 
ямарч халуунда хайшаач 
очоходоо (илангаяа 
холодильникугы худее 
тээшээ), хурэхэ зэргээрнь 
аваад явхад яахачгуй. Тэрэ 
муртее борцо цоо шэб 
шэнэхэн, сая гаргасан 
маханы бухы хэрэгты 
бодосууд, шэмэ шуусэнь хуу 
байдаг. Худеегы аршаанда 
гархадаа, увэс хурайлганда, 
бэшэч ажалдуу, али гэртээч 
суугаад борцоороо шулее 
гаргажа суухад болохол доо. 
Амтаараа шэнэ маханаас 
нэгзаа ондоохонч саа, одоо 
амтаты байдаг.

Шэнэ шулэ гаргаха 
маханы хагадынь зэргэ 
борцоор гэмгы сайн шулэ 
гараха.

Шулэ гаргахадаа хэрчэхэ 
борцоо хабтагай дээр тавьжа 
алхааруу, али нэгэ емээр 
ултэ цохёод хэрчэхэд сайн 
байха. Сайнаар хатасан 
борцо уйрхэй байдаг гэжэ 
дээрэ хэлэгдээ сэн.

Николай ШАБАЕВ
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МИНИН АБА ЭЖЫ ХОЁРНИ
Знэ YPH3H ехэ дэлхэй дээрэ, хун бYхэн еерынгее 

харгы оложо, т^би дэлхэй дээрээ ажаhуудаг гээшэ. 
Минии аба, эжы хоер Балданов Даба Бадмажапович, 

Балданова (Дылубова) Цырен-Ханда Очировна хоер 
болоно. Абамни ЗYЙ нютагта 1928 ондо тYрее. Абымни 
эжынь, бури бага байхадань энэ дэлхэйтэй хахасаа. 
Абатаяа Yлэшэhэн хYбYYхэн хYн болохо Yйлэтэй байгаа, 
hYниндее абынгаа эбэртэ унтахадаа, самсанайнь 
тобшо хухеед унтадаг байгааб гэжэ, хожомынь эжыдэм 
хеерэдэг байгаа. Ямаршье заахан хайратай хун 
ябаабдаа, Yншэрхэ гээшые хYн 6y Yзэг лэ даа. Тиигэжэ 
туляашье hаа, эсэгэеэ дахажа хYн болоо. Хара багаhаан 
абаяа дагажа, ажалдань туhалхадаа, мориндо дуратай, 
ехэ hайхашаадаг болоо.

(Q l Балданов Даба Бадмажапович, Цырен-Ханда Очировна, Заригто хYбYYнинь, Вика 
басаганиинь

1©1 Балданов Даба Вика басагантаяа

Минии XYni^H абые 
«1лаллага Балдан» гэжэ 
нютагаархидынь нэрлэдэг 
hэн, ехэ мэргэн ангуушан 
ябаhан хYн. Тэрэ мYрeeрэнь, 
минии аба ба1ла агнуурида 
дуратай 1лэн. Намар 
тYPYYшын саhа ороhон 
хойно, гэртэмнай ехэ 
тухеэрэлгэ эхилхэ, абамни 
буугаа нягтаар сэбэрлэжэ 
hомонуудые худалдажа 
абаха. Эжымни эдихэ 
юумыень хуу суглуулжа 
хэхэ, хубсаhа, унтарииень 
бэлдэхэ. Хоер 1лайн нохойгоо 
дагуулха. Хэн хYбшэ хYрэтэр 
буулгажа Yгэгшэ юм hэм, 
тэрэнииень мэдэнэYгэйб, 
заахан байгааб. ХYбшэhee 
ерэхыень би ехээр хYлеэхэб, 
абамни hамар, Yгы hаа 
хушын борбоосгой асарха, 
амтатайл байдаг 1лэн. 
YглeeгYYP hэрихэдэш 
гэртэмнай нэгэ Ьюнин 
Yнэртэй байгаал hаа, 
абамни ерээ гэжэ мэдэхэш. 
Yнэрынь гэхэдэ ой модоной 
ангуудай арhанай Yнэр. 
Асар1лан арhануудаа 
бултыень заhажа хатаагаад, 
хожомынь Сэлэнгэ 
абаашажа тушаадаг бэлэй.

Ажал тухайнь хэлэхэ 
болоо hаа, бухы наhаараа 
хонишоноор худэлее.
Минии жэлтэй болоhон 
хойно аба эжы хоерни 
хони даажа абаад Зуйдэ 
байдаг болообди. Зу1лалан 
1лэлгэгдэгшэ байгаа. Энэ 
ажалдаа хоюлаан хYЙтэниие 
хуйтэн, халууниие халуун 
гэнгуй, ехэ зорижо 
урагшаа hанаатай хоер, 
ажалаа hайнаар ябуулаа. 
Хони хурьгалжа байхада 
турэлхиднай ерэжэ 
ту1лалдаг байгаа. Нэгэ Yбэл 
Гуржэп ахай, Дуся хээтэй 
хоёр ерээ 1лэн. Yдэ±э 
болоходо бултадаа гэртээ 
суглараад, Гуржэп ахайтан 
намайе эрхэлYYлхэ, намhаа 
hураха: «Дуся хээтэйшни 
хэниие турэхэб, басаганиие 
али XYбYYHИие гу?», 
тиихэдэнь би уймарлаад, 
хэлэхэб: «Дуся хэтэйн 
досоо ДYYрэн хурьгадууд»
- гээд тэдэм намайгаа 
шагнажа энеэлдэхэ.
Гуржэп нагасхайнгаа олон 
YXибYYДTЭЙ болохыень 
зYгнэг±э байгааб. 
Хээтэйнгээ гузээень 
эльбэхэш, нярайлхынь ехэл 
хулеэгшэ hэм. МYнее сагта 
Гуржэп нагасахайтайгаа

хаа яаа уулзагшабди, 
обоондоо уулзаа hаа, минии 
хаанаш хеерэжэ байхада 
абяаагаарни танидаг, 
нюдэнэйнь хараа нэгэ бага 
муудаа.

1962-63 онуудаар абамни 
Бургаастайда гэр барижа 
1964 ондо нуужэ ерээбди. Би 
Ь|ургуулида орооб, эндэшье 
хонин ажалаа орхёогуй. 
Эжымни хонидоо харюулжа 
ябахадаа, нооhо ээрэжэ 
оймhо нэхэхэ, хооЬюн гараа 
баряад ябахэ саг бэшэ 
байгаа, дэлгYYрээр юумэн 
хомор байгаа ха юм даа. 
Абамни тарбага баряад 
ерэхэ. Хэдыш хундэ хушэр 
ажалтайш hаа, хоюулаан 
гэдэргээ сухарингуй,
XYHДЭ хэлYYЛЭHГYЙ бэрхэл 
хонишод ябаhан намтартай. 
Хэдэн ажалай сэгнэлтэнYYД, 
гарай бэлэгYYД яhала абаа 
1лэн.

Нагаса баабайнда 
YхибYYД тородоггуй байгаа. 
Нэгэтэ МонголЬюо ехэ лама 
ябажа ябаад тэргэнэйнь 
меергэ hалаба. Нагаса 
баабайдам хандахадань, 
баабаймни хYндэлжэ 
сай уулгаад, тэргэнэйнь 
меер заhажа Yгэхэдее, 
ламбагайда ехэ зальбаржа 
гуйгаа: «Гара1лан YхибYYДни 
нэгэ хэды саг болоод 
на1ла барашана» - гэжэ 
хэлэхэдэнь, ламбагай 
хэлээ: «Энэ саг1лаа хойшо 
YхибYYДтнай hайн байха». 
Тэрэ гэ1лээр дYрбэн 
YXибYYД TYрэжэ, аба эжыгээ 
баясуулаа.

Эжымни урда Хаяада 
турее юм. Тиигээд артелиин 
нэгэдэл -  хамтарал эхилхэдэ 
Сагаан-Жалга нYYжэ 
ерээ. Нагаса баабаймнай 
угай обоо - Хонгор уула 
юм. Матвей Рабданович 
Чойбонов манай эжыдэ 
хэлээ: «Эмгэй, та ямар шанга 
обоотой гээшэбта, нэгэ 
шэхэндэнь мYнгэн hиихэ, 
нYгее шэхэндэнь алтан 
hиихэ харанаб» - гэхэдэнь, 
эжы ехээр Ь^зэглэжэ, 
энэ обоогоо, ламбагайн 
хэлэ1лээр, жэлдээ гурба 
дахин тахидаг болонхойбди.

hургуулида ороод 
байхадаа, зунай сагта 
нагаса баабай эжы хоертоо 
Сагаан-Жалга ошохоб. Тэндэ 
Баатар ахайм байха. Нагаса 
баабаймнай сYYгээ абаад, 
Шахта худалдахаяа ошохо, 
гэртээ ерэхэдээ бидэндээ

саарhан соо монсогойлоотой 
хомпеэд асарха. Тэрлиг 
соонь няалдаха хайлахаяа 
1ланаха, нагаса эжымнай нэгэ 
хэдыгээр хубаажа Yгеед, 
эргэнэг соогоо хадагалха. 
Эдихэдэ амтатайл байгша 
hэн. Нагаса эжы ходол ар1ла 
элдэжэл байха, эрьюулгэ 
эрюулхэдэнь, ту1лалаа 
боложо, тойбо хэдэг байгаа 
хаб даа. Дэл1лээ томожо

гутал, даха оёдог бэлэй. Тэрэ 
сагта Сагаан-Жалгада олон 
айлнууд байгша байгаа. 
манай урда Дансорунов 
Даба, саашаа Бамба Дандар 
баабайнхи, Шобоолойн 
Ошоройхи, Балбар 
хуряахатан, Шиирабтан 
... бэшыень мартааб. Тэрэ 
Yеын хYHYYД ямар шанга 
бэрхэнYYД байгааб. Тэрэ 
сагые 1ланахадаа ехэл

сэдьхэл уярдаг.
Yе саг хубилжа байбашье, 

бидэ бэе бэедээ 1лайнаар 
хандажа, муугаа дараад, 
1лайнаа Yргеед ябабалнай, 
юумэмнай бутээсэтэй, 
урагшатай байха гэжэ 
hананам.

Виктория Дабаевна 
ЦЫБИКДОРЖИЕВА - 

Балданов Дабаагай басаган
Бургастай
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ХОЁР ДАИНДА
ХАБААДАГША -
Ц Ы Д ЕН О В  Д А Н С А Р А Н  Ц Ы Б Д ЕН О В И Ч

А гуу Илалтын 76 жэлэй 
ойн баяр боложо байха- 
дань,нагаса тухайгаа 
дурасхаал бэшэхэ дуран хYрэнэ. 

Минии нагаса Цыденов Дансаран 
Цыбденович булагад гарбалтай, 
готол-буумал угай, хоогойтоной 
Цэбдэнэй Цэдэнэй одхон хубуун 
1911ондо Сэлэнгын аймагай Тохой 
hууринда турэИэн юм. Абжаан 
эжынгээ 43-тайда гараhан. 
Лайжад, Дашанима, Долгор 
басагадай hYYлДэ хYбYYтэй 
болоходоо, аба, эжынь аргагуй 
ехэ баярлаа hэн. Дансаран эрхэ 
тангилаар бага балшар наhандаа 
евдее болоhон.

- Абаяа дахажа,алир1па жэмэс 
ехээр туугээд,томо TYЙсэнYYД соо 
хэжэ,нухэ малтаад,хадагалдаг hэмди. 
Аба Дансаранаа ходо нюргандаа 
Yргэлeeд ябадаг 1пэн. Манай аба ехэ 
хусэтэй,томо хун байгаа,оройдоошье 
эсэдэггYЙ, - гэжэ минии эжы Долгор 
Цыденовна хеерэдэг hэн. Yбэлдee 
тэрэ алирhаяа ар!пан туулмагууд соо 
хээд, морёор хада1паа буулгаад, Хдын 
Байшан (Улаан-Yцэ) ошожо, яармагта 
наймаалцаг hэн.

Абань хYбYYнэйнгээ цолоотойхон 
байхаца,наhа бараhан. Сэцэн бухэ 
барилцаанца ехэ цуратай, зунай 
1пайндэртэ хоцо тухуулдэг hэн. Ба
рилцаанца гэмтээд хэбтэри байха- 
цань, хYбYYхэниинь абацаа эрхэлхэ 
hанаатай цутэлхэцэнь,абамнай 
бургаа1паар айлгажархицаг байгаа 
гэжэ эжы хеерэдэг бэлэй. Дансаран 
минии на1па барахаца, ехэ уйцажа, 
бархирха гэдэг 1пэн.

Дансаран ашаяа баабайнь лэ 
XYMYYЖYYЛЭЭ гэхэцэ,алцуу болохогуй. 
Сэбцэн зайhан ехэ эрдэмтэй хYн 
байhан. Олон газетэ, журналну- 
удые асаруулдаг. Баруун хана- 
дань хаанай бYлын буулгаhан зу- 
раг Yлгеетэй байдаг hэн. Сэбдэн 
зай1пан олохон лэ нютагаархидаа 
Yзэг, бэшэгтэй болгоhон. Гом- 
бо Бадмажапов,тэрэнэй шаби, 
эхэ эрдэмтэй,олон хэлэ мэдэхэ 
баян,ноён хун байhан.Ороц- япон 
дайнай Yедэ ехэ алта мYнгеер 
фронтдо туЬ|ал1пан.Токиогой уни- 
верситедэй монгол хэлэнэй багша 
ябаhан,Хитацта хYцэлhэн.Иимэ ба- 
римтануудые Юрий Ешиевич Будае- 
вай ФСБ-1пэ асаруулhан хэрэг соонь 
уншаа 1пэм.Гомбо ноён 1938 ондо 
Монголдо баригдаад, Yдын тYрмэцэ 
алуулhан.Бага ябахадаа,иимэ 
хеерее шагна1пан байнаб.Манай 
турэлэй хун,Максар ахай нюдар- 
ган баян гYYлээц,хэhээлтэцэ ороо 
юм. Тэрэ иигэжэ хеерэhэн байгаа: 
«Би XYбYYГЭЭ,hамгаяа YXYYЛЭЭЦ 
ябааб,турмэдэ Гомбо ноёнтой уул- 
зашахадаа, ехээр уяраад бархирха- 
дам, тэрэ хэлээ бэлэй: «Максар,ши 
6y бархира.Хайшан гэхэбши,YЙлын 
Yри иимэ ха юм».Ухаатай хYнэй 
хэлэхэдэ,досоом тэгшэрээ 1пэн».Гом- 
бо ноён арад зондоо ехэ ту1палдаг 
hэн.Нютагтаа 1пургуули барюулhан 
байна.Баян,ноён хун хадаа ехэ гоёор 
байха:саад,огород ургуулха, ХYл нуур 
цээгYYP онгосо ябуулха.

- Хитад 1памгатай
байгаа,хYбYYниинь 1906 оной,намтай 
сасуу юм hэн, - гэжэ эжы хеерэдэг 
1пэн.

Манай Yбгэ эсэгэ иимэ ехэ хунэй 
багшань бай1пан юм даа.Сэбдэн 
зайhан ехэ ажалайнгаа тулее Рос
сии ГYрэнэй, ЗYYH Сибириин губер- 
наторай зYгhее орден, медаляар 
шагнагда1пан юм. Хорёод онуудаар 
засаг hэлгэбэ, улайба гээд,бухы 
шагналнуудаа шYбYYнхэ соо хээд,

баруун Тохойдоо модоной хажууда 
хадагалаа юм. Нэгэ заа сагай бараг 
болоходо,тэрэ шYбYYнхэеэ олохоо 
болишоо hэн, энэмни эзэтэй болоо 
хадаа гэгшэ hэн. Сэбдэн зай1пан аша 
хYбYYгээ бэшэг, номдо 1пургаа. Дан
саран хуушан монголоор ехэ гоёор 
бэшэдэг, уншадаг байгаа.Хожомынь 
ехэ тYргеер лата, ород бэшэгтэ hураа 
hэн. ХYцеегэй ажалда худэлее: талха 
таряа ургуулха, Yбhэ хул1па бэлдэхэ, 
табан хушуун малаа Yдхэхэ.

Урданай буряадууд жэлэй цYрбэн 
сагта ацууhа малаа туугаад лэ,ходо 
нYYжэ ябадаг зон байгаа ха юм даа. 
Сэбдэн зай1пан - Далайн хYбYYн. 
Намаржааниинь Хяакта,Монгол 
ошохо харгыhаа урагшаа hэн.Энэ 
газарта Далайтан талха ургуулдаг 
hэн.МYнеешье Далайтан гэхэ. Эндэ 
колхозой полевой стан байрладаг. 
Далайн Сэбдэнтэн шангахан ажахы 
эрхилдэг байгаа.Дансаран Цыденов 
угтай хунэй Yри гээшэб гэжэ досоо- 
гоо ходо омогорхожо ябадаг 1пэн.

1934 ондо Дансаран нютагайнгаа 
сэбэр hайхан Бутыт-Хандатай айл 
бYлэ болоо бэлэй. 1935 ондо Додя 
гэжэ XYбYYTЭЙ болоо, 1937 ондо Лиза 
басаган гараа. Буркавдизиондо 
алба гараад, 1939 ондо Халхын-Голой 
дайнда хабаадалсаад, амиды мэндэ 
бусажа ерээ.

1928 ондо Жаргалантын голдо 
хYдее ажахын «Хубисхал» гэжэ нэрэ- 
тэй коммуна байгуулагдаа. 1934 ондо 
жаахан коммунанууд Тохой, Доодо- 
Гол, Шэнэ-зам, Пятилеткэ нэгэдэжэ, 
ехэ Тельманай нэрэмжэтэ артель бо
лоо. Анхан Намаг гэжэ газарта, тумэр 
замай хойно Хуушан центр бай1пан 
юм. 1938 ондо артель шэнэ газарта 
нYYгээ. Аргагуй ехэ ажал бусалаа. 
Шэнэ Ьургуули, клуб, больница гэхэ 
мэтэ баригдаа бэлэй. Энэ ехэ ажалые 
эмхицхэhэн хYHYYЦ гэхэдэ, Жарга
лантын сомоной туруулэгшэ Шагдар 
Мунколоевич Аюшиев, парткомой 
секретарь Тогочи Данзанович Дан- 
занов, тYPYYлэгшэ Дагба Доржиевич 
Очиров. Дайнай урда жэлнYYДтэ 
Тельманай нэрэмжэтэ артель ехэ 
баяжаа бэлэй, колхоз-миллионер 
болоо 1пэн. Ехэ талха таряа ургуулдаг 
байгаа. Энэ ехэ амжалтада бухы зо
ной, минии Дансаран нагасын хэ1пэн 
ажал бии.

Дансаран Цыденов Yндэр гоё бэ- 
етэй, сээжэ Yргэн, ажалша бэрхэ хун 
ябаа ха даа. Поэт Дамба Дашанима- 
ев уб1пэ хуряалгада Дансаран залуу 
нухэрее хараад, иимэ шYлэг зохёо- 
жорхёо ха:

Арбанхан шYДэтэй хажууртаа
Ардагхан моридоо

паарлуулжархёод,
Амтатай хухэхэн ногоогоо
Аятайгаар таhалуулан

ябанам даа.
1941 ондо дайн эхилшэбэ. Тохойдо 

Yбhэндэ ябажа байхадаа, Дансаран 
повесткэ абаад: -Дайн гээшэ ехэл 
муухай юм даа,- гэжэ 1панаа алдаад, 
Халхын-Голой дайнда яба1панаа, ма- 
гад, 1панахадаа хэлээ бэлэй.

Иигэжэ хоёр заахан YXибYYДЭЭ, 73-

jajj Цыденов Дансаран Цыбденович 
(1911-1942)

тай эжыгээ, hамгаяа орхижо, Баруун 
фронт мордоо бэлэй.

Энэ Yнгэрhэн Сагаалганай 
YДэрнYYДтэ Дансаран нагасын- 
гаа басагантай, абынгаа нютагта 
ажа1пуудаг Лиза хээтэйтэй уулзажа 
ерэбэб. МYнее Елизавета Дансару- 
новна Цыденова 84 на1патай. 1956 
ондо Загастайн дунда 1пургуупи 
эрхимээр цYYPгээц, бухгалтер мэр- 
гэжэлтэй болоhон. Бухы наhаараа 
ахалагша бухгалтераар, ой модо 
Yйлэцэбэрилгын ажахыда,Сэлэнгын 
аймагай Ардасанда, Прибайкалиин 
Еловкодо ажалайнгаа амаралтада 
гаратараа хYДэлее. ГYрэн тYрэhее 
олон шагналнуудтай. Суулгын Дэм- 
брэл нухэртэеэ гурбан YхибYYЦые 
хулыень дYреедэ, гарыень ганзага- 
да хургэжэ табяа, 7 ашанартай, 10 
гушанартай, зээнсэртэй. Давыд Дан- 
саранович ахайтанниинь ба1пал олон 
болонхой.

- Би абынгаа дайнда мордо
ходо, оройдоол гурбатайхан бай- 
гааб. Юумэ бYYP-тYYP 1панадагби. 
Абам гороцhоо бYмбэгэ асараа 
1пэн, тэрээгээрнь ходол наададаг 
hэмци ахайтаяа. Абатаяа хухэ сэсэг 
суглуулhанаа 1панаха хYм. Абамни 
ехэ уран хун бэлэй, модоор тэб- 
шэ, элдэб ам1партануудые хэдэг 
байгаа. МYнеешье болотор хэ1пэн 
юумэнYYЦЫHЬ бии юм.

Аба1паамни нэгэл бэшэг ерээ hэн. 
«Бидэ Баруун фронт ошожо ябанаб- 
ди. Намтай сугтаа манай нютагай 
Тазиев ябана» гэжэ бэшээ hэн. «Та- 
зиев Сафиула Миндубаевич, 1905 
г.р, с. Жаргаланта, татарин, призван 
в 1941г., рядовой, пропал без вести 
1942 г.» гэжэ Дурасхаалай ном соо 
бэшэтэй байна.

Гэртэхиндэнь Цыденов Дансаран 
1пураггуй угы болоо гэжэ 1942 ондо 
саар1пан ерээ 1пэн. Олонхи сэрэгшэд 
нэрэ обогоо бэшээтэй медальоноо 
зYYЦэггYЙ байгаа ха юм, тэрээн-

тэй ябаа hаа, алуулшахабди гэжэ 
hэжэглэцэг hэн. 1941-1942 онуудта 
Москва шадар аргагYЙ ехэ байлда- 
ан болоо хамнай даа Сибирягууд 
1941 ондо сэхэл ерэжэ байгаа. Эн- 
дэл Дансаран нагаса ами на1паяа 
алдаа хадаа гэжэ 1панагдана. Эжынь 
хубYYгээ ухэ ухтэрее хYлеэгээ. Амиды 
мэндэл гэжэ найдадаг 1пэн.

Дайнай хундэ жэлнууд соогу- 
ур Дансаран Цыденовэй hамган 
Бутыт Ханда Дамбиевна трактор 
агтын жолоо барижа ажаллаа, дай
най 1пуулээр 1паалишанаар худэлее. 
Эжынь Додя Лиза хоёр ашанараа, 
гэртэхи, газаахияа жэншэдгуй зохи- 
доор хараад байдаг hэн.

- Сулее сагай болоходо, хониной 
нооЬю ээрэжэ, дулаан оймЬюнуудые 
оёдог 1пэн. Миниишье хубуундэ 
хуртэжэ болохо гэжэ найдадаг 1пэн - 
гэжэ аша басаганиинь дулааханаар 
дурсажа hуугаа 1пэн.

Тэльманэй нэрэмжэтэ сельхозар
тель 1943 оной сентябриин 5-да 38 
мори тэргээр хэдэн рейс хэжэ,12000 
пууд талха тушаажа,жэлэйнгээ тусэб 
дуургээ.1941 оной октябрь 1парада 
армида 83 паар валенка,18 паар 
хyцэhэн хууртиг, дулаан 8 умдэ, 
убэлэй 58 малгай, 55 паар бээлэй, 115 
паар нооЬюн оймЬю, 96 паар оройл- 
то, элцэhэн хониной 154 ар!пан, 182 
кг нооhон г.м дулаан хубса1па хунар 
эльгээhэн байна. Жэшээ болгожо,эдэ 
баримтануудые «Бурятия в годы 
Великой Отечественной войны 1941
1945гг» гэжэ ном сооhоо абабаб.

Дайнда мордоЬюн Дансаран Цы- 
деновэй эжы - Абжаан хээтэй, хани 
нухэрынь Бутыт-Ханда Дамбиевна, 
бухы yлэhэн зон еерынгее ажала- 
ар Агууехэ Илалтые шэрээлсэhэн 
хунууд гээшэл даа.

Миний эжы 1950 ондо хубуутэй 
болоходоо, нэгэ зурхайша ламада 
узэл узуул1пэниинь, дайнда алуулhан 
дуу хубууншни ерээ гэхэдэнь, ехэ 
баярлаа бэлэй. Дагба хубууниинь 
томо болохо буреэ нагасадаа адли 
болоо 1пэн: нюур шарайгаараа, 
шиираг бэеэрээ, абари зангаараа. 
Дагба Цыденович бухы на1паараа 
нютагтаа худэлее, гидромелиоратор 
мэргэжэлтэй, мунее на1панайнгаа 
амаралтада гаранхай. Багшын ажал
да худэлдэг Алла Нимаевна нухэр
тэеэ гурбан басагадые ехэ болгоо, 
табан зээнэртэй,хоёр зээнсэртэй, 
hайн ажа1пууна. Иимэл даа Сэбдэн 
зайhанай ури Ь|ада1падай туухэ.

Бидэ Дансаран нагасаяа ходо- 
доол сэдьхэлдээ hанажа ябадаг- 
бди. Yхибyyцтээ, аша зээнэртээ 
хеерэдэгбди. Жаргалантада дайн1паа 
бусаагуй хубуудтээ хушее табинхай. 
Цыденов Дансаранай нэрэ тэндэ 
бии. Нагасымнай мунхэ дурасхаал 
хододоо зурхэн соомнай.

Вера АЮШЕЕВА, 
ажалай ветеран

Жаргаланта нютаг
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Афган дайнай дэбтэрЬээ
burunen.ru

Нина ЛЕНХОБОЕВА -  
АРТУГАЕВА

Афганhаа, амар мэндэ!

Сайн байна, аяа хайрата минии турэлнууд! Таанартаа холын холоЬоо, 
халуун сэрэгэй амар мэндэ хургэнэм! Битнай бэшэгшье хулеэнгуйгеер, 
дахин таанадтаа бэшэнэб... Албамни Ьайн ябажа байна. Бэеымни энхэ 
элуур барагдаа, 100%. Ьаянай бэшэгуудые абанагуйб... Олон нухэдэймни 
гэрэй хаягуудтай блокнодни угы болошоо... Эжы, улаан суумхэ сооЬоомни 
блокнодыемни абаад, хунуудэй гэрэй хаягуудые буулгажа, намда 
эльгээгытдаа. Мирка ахайЬаа, Танхай ВалераЬаа, ИльяЬаа бэшэгуудые 
абааб. Илья Чехословакида алба гаража байнаб гэжэ бэшээ. Ьаяхан 
афган медальнуудые хун бухэндэ зуулгээ.

Сагай уларил тэрэл хэбээрээ. Аяар 50 о хурэтэр бугшэм халуун болоно. 
Ехэл гэртэхинээ, таанадаа Ьананаб... Гэртээ ошоЬойб даа гэжэ Ьананаб... 
Ходо хлоркатай уЬа уунабди. Ехэнхидээ, заримдаа гэдэЬэмнай худхана. 
Сэбэр булагай, тунгалагуЬаууЬайб гэжэ Ьананаб даа. Мунее Ьахюулда 
байнаб. 2 саг болоод, харуулаа тушаахабди. Союз хурэтэр, оройдоол 250 
модо. ОшоЬойб гэжэ ходол Ьанахаш. Теэд, ошохо аргагуйбди.

Албан хадаа, албан.Мирка ахайда, Томскдо ажаЬуудаг нухэдтее, 
турэлнуудтээ, Сыренкэдэ, Марина ахайда, таанадтаа бэшэгуудые бэшээд 
эльгээхэмни. Таанад минии асуудалнууд угыгеер, ееЬэдее ходол бэшэжэ 
байгыт даа ...

Таанадааугаа ехээр Ьананаб.
Баяртай! Таанадаа 1000000 дахин тааланаб.

Таанартаа мэндые хургэгшэ Павлик.
Сентябриин 9,1988 он.
PS: Гэрэй хаягуудые эльгээхэеээ бу мартаарайт. Гуйнаб таанадаа ...

АфганЬаа, ШиндандаЬаа амар мэндээ!
Сайн байна, хундэтэ минии турэлхид!
Битнай бэшэгхулеэжэ ядаад, дахин таанадтаа бэшэг бэшэжэ Ьуунаб. 

Албамни гэмгуй, сээргуй Ьайн ябажа байна. Бэеымни энхэ элуур 100%. 
Албанайнгаа хэрэгтэ намайе гар бэшээшээр томилоо. Дайнда зорюулЬан 
албанай хуудаЬануудые гараараа зуранаб, бэшэнэб. Намарай ольбон 
дутэлее, тиибэшье халуун удэрнууд тогтонхой.

Yдэшэлэндee клуб соо кино харуулна. Yглeeдэр бидэнэртэ, 
бултандамнай Афганай медальнуудые зуулгэхэ. Гэмгуй Ьайнаар 
эдеэлуулнэ. Гэрэл зураг буулгахые хорино. Yсeeн бэшэгуудые абанаб.

Таанад хэр байнабта? Бэеын энхэ элууртнай Ьайн гу? Эжы, толгойшни 
убдэнэ гу? Эжы бэеэ гамныш даа. Абамнай ажалдаа ябаад байна гу? 
Ларисамнай хуугэдэй сэсэрлигтэ, Суржанамнай Ьургуулиингаа шаби 
болоод байна гээшэ, харин хугшэн эжымнай бэе хэр бэ? Миниингээ 
албанЬаа ерэтэр амиды байбал Ьайн бэлэй. Нагадцы «директор» хэр бэ? 
Фомкиновтондо, Софья Ешеевнада мэндые хургеерэйт. Yбhэеэ бэлдэжэ, 
«яблахаа» эбтээжэ дуудаа гут даа? Мунее жэл алирЬан, нэрhэн жэмэс 
Ьайн гараа гу?

Союзда улеегее болболынь, намдаа жэмэс эльгээгээрэйт, зай гу? Мунее 
юумэ эльгээхэ хорюултай. Мирка ахай хуу Ьайн байнабди гэжэ бэшээ Ьэн. 
Yшее юун тухай бэшэжэрхихэб даа ...

Харин, таанад лэ намдаа ходо бэшэжэ байгыт даа.
Заатагуй хулеэнэб...
1988 05. 09. Намарай саг.
Афганистан - Шинданд.

Павел.

Хадын орьёл хабсагайнууд...
Хадын орьёл хабсагайнууд, амар мэндээ... 
Хара буглэгэр, бархагар уулэнууд, 
Хабсагайн орьёл хунды хаданууд...
Тэнгэриин уулэд беегнэрэн тамараа, 
Тэрээгуур, энээгуур hэмжын тэнээ...
Хадын орьёл хабсагайнууд, амар мэндээ... 
Хада тэнгэри хоёр ниилэшее,
Хадын эрмэг харлан хурэшее,
Тогоон соо эдеэн бусалаа,
Тамарhан уулэд тэндээ хеерее...
Хадын орьёл хабсагайнууд, амар мэндээ... 
Афганай сул губиин нугее захада 
Аюулта дайнай шуhан бусалаа,
Хадын эрмэг тогоон шэнгеэр харагдаа, 
Халирма уулэд шупэн шэнгеэр бусалаа ... 

Хадын орьёл хабсагайнууд, амар мэндээ... 
Хаанаhаа бууhан хабсагайнууд гээшэбтэ? 
Хабсагайн хунды холоhоо сууряатана,
Агы нухэн соошни бултадаа хороод,
Ами наhаяа аршалан байнабди ...

Хадын орьёл хабсагайнууд, амар мэндээ... 
Агы нухэнэйшни хуйтэн оёорhоо 
Амидын жаргалай ошон билтараа,
Хунэй хариин хубуудэй ами наhан,
Хуби заяаниинь шамЬаа дулдыдаа...
Хадын орьёл хабсагайнууд, амар мэндээ... 
Душмануудай буунуудай hомын эшхэрээн, 
Дуулдахаяа болёод, олыемнай шархатуулаа, 
Ай даа, бурхан! Амидыл yлэhэйбди,
Аюулта дайнай манан утаанhаа...
Хадын орьёл хабсагайнууд, амар мэндээ... 
Шунахай арадай yhее тэмсэл,
Шуhата дайнай улаан дуhал,
Хэды соо бэе бэенэйнгээ
Хёмороо yhеетэй hанааень тэсэхэбтэ...
Хадын орьёл хабсагайнууд, амар мэндээ, 
Юhэн жэлэй хугасаа соо тэмтэрэн,
Юртэмсын галай хара утаан соо 
Нэгэ hарын тоодо унжэн, хонон,
Нэхуул бэдэрhэн шунахай дайн ...

Хадын орьёл хабсагайнууд, амар мэндээ,
Арбан юhэн удэрэй, нэгэ hарын болзорто,
Аяар юhэн жэл соо хубилжа yнгэрhэн 
Арадай дайнай халуун бурьялма дулэн 
Абаашаа манай унэн сэхэ хубууд, басагадые...

Харгынууд
Харгынууд, харгынууд, дулэтэ харгынууд, 
Жолоошоной худэр шамбай гарнууд,
Жэгдээр халтирЬан машинын меернууд,
Хамбыда туруулЬэн сэрэгэй батальонууд... 
Афганистанай сул губиин харгынууд,
Аадарай бороондо норошоЬон халтирхай 
Хабсагайн дундуур зурыЬан харгынууд,
Халтад гэбэл хэлтышэхэ зэр зэмсэгууд...
Халтиржа гэнэдэн унаа Ьаа, дорошни 
Хайр шулуун шамайе хайраха гамгуй,
Сэсэрэн бутаржа дээшээ hyрэhэн минын 
Сагаалхи энэ бэеэрээ тодожо унахань ушаргуй... 
Хайшан гэхэбтэ, гэнтэ иимэ ушарай  
Таанадта тудажа ерээ hаань, аймшагтай,
Хатуу моджахедай нюуhан минэнyyдhээ 
Тумэр зурхэтэй жолоошон яашье айбагуй... 
Хабсагайн хоорондо уйтан харгынуудай унсэгеер 
Урагша хойшоо тэгyyлhэн эбтэй жолоошодто, 
Улаан дyлэнhее бэе бэеэ абарhан сэрэгшэдтэ 
Халуун зурхэнэй баярые хургэнэбди эжэлуудгуй... 
Хари гурэнэй танигдаагуй эгсэ харгынууд,
Хундэ ашаатай, сэрэгэй машинануудай хунхинеен 
Хэзээдэшье мартагдахагуй афган дайнай жолоошодщ 
Холын холо албаяа д у у р ^ эн  сэрэгшэдтэ... 
Шиндандын захада, харгын гажуу тээ 
«Шурави» гээшэднай зогсолто хэн амарба. 
Жолоошоной ажалай хундэ хушэрынь мэдээжэ, 
Жороо тумэр моридоо амаруулха гээ...
Саяан ундэр уулынгаа hарьдагуудые hанан, 
Сэрэгшэдэй автомашинын жагсаалай

туруушын зэргэдэ
2283 АА дугаартай Камаздаа Павлигнай hуун, 
Хойнотонгуй, албанайнгаа даабари дуургээл даа...

Бэшэгдээ^й бэшэгYYД.
Бэшэгдээгуй бэшэгууд тэрэ сагай уедэ 
Хооhон хуудаhанууд дээрэ сагааран узэгдэнэ... 
Бэшэгдээгуй бодолнууд мунее сагай ерэхэдэ,
Хун бухэнэй зурхые яншаран тамална...
Мунхэрее гу, энэ залуухан эдирхэн наhан?... 
Мунеешье болотороо энээхэн зурхэн соомнай 
Жэбэршэhэн хурса зэбэдэл хадхана досоомнай, 
Жаргалай бухэ уудые нээжэ шадаагуйдее... 
Мундэлеегуй инаг дуранай халуун ошон,
Залуу наhанайшни туруушын эхин дуран 
Золгожо таанадаа hанаагаа амархал байгаа, 
Мянган жэлнуудтэ таанадаа

жаргуулхал байгаа ... 

Задалагдаагуй бэшэгууд урдамнай
дэлгээтэй байна,

Задарагдаагуй сэсэгэй дэльбэнууд
хайратайгаар гунхана, 

Хулеэгдээгуй мэдээсэлнууд хаанаhааб даа гэтэн, 
Хунэй шарайе хуйтэруулэн, нюдэ бурхеенэ... 
Адхараагуй хурын, шэруун бороогой дуhалнууд, 
Аадарай хура бороодо нороогуй элhэтэ губи,
Энэ дэлхэйн эдлэгдээгуй богони наhан 
Эртын хюрууда нэбтэ сохюулhан хагда шэнги... 
Элирээгуй бодолнууд хунэй хубуунэй досоо 
Хуйтэн мyльhеер хайран улее гээшэ гу....

Элинсэгхулинсагайнь нэгэ залуу hалаа 
Харгы дамжан, турэл гаралдань ерээ гээшэ гу. 
Эрьежэ нэгэтэл ерээ hаань, hайн гээшэ,
Ерээдуй сагай жаргалай буян дэлгээжэ,
Ерэхэл байха таанадтаа хайрата хубуунтнай, 
Элирэн харагдаха байха турэл тyhее шарайнь... 
Хангай турэл нютагайнгаа

амтатайхан агаарыень, 
Хэнзэ тунгалаг унэрыень бэедээ шэнгээн,
Дэлхэй юртэмсын гун сооhоо дамжан,
Дэнзэлэн холоhоо таанадтаа ерэхэл байха ... 

Балшар залуу наЬаншни богони байгаа,
Баабай эжын эрхэхэн эрдэни хубуун,
Сул губиин шара элЬэн соо дайлалдан,
Сэхэ зангаа, зоригтой зурхэеэ улеегееш тэндэ.
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