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АМАРШАЛГА

ХYНДЭТЭ МАНДИ ЭЖЫНЭР!
Yнэн зурхэнеесее таанараа Бухэроссиин эжынэрэй 

сайндэреер амаралшанаб!
Энэ Yдэр хадаа, толи соохи эгээл шухала сайндэрнуудай 

нэгэнь гээшэ. Yеын Yедэ хYн бухэнэй ажамидарал эжыгээ- 
сэл эхилдэг, эжыл -  эгээ дYтын хYн. Эхэнэр хун эжы болсон 
уцэреесее эхилээдэл, YхибYYнээ хYн болгожо, санаагаа 
зовожо, унтаха нойрг/й хулынь дYреедэ, гарынь ганзагада 
хYргэхэ гэжэ оролдожол явдаг.

Энэ сайндэр Росси доторомнай дэмы бии болоог/й. 
Иимэ сYлеегYЙ сагта ажал хэрэг гэсээр, тYрэлхидтыгээш 
уулзаха ушар болоногYЙ. Тиимээс, энэ удэр хайрата эжы- 
нэртээ ошчо амаршалха, дулаахан YгэнYYДы хэлэжэ, баяраа 
мэдYYлхэ, гэр бYлеерее уулзаха сайхан боломжо болоно.

ХYндэтэ манай эжынэр, YхибYYДтнай урагшатай, сансан 
хэрэгтнай бутээсэтэй байг, орто настай, удаан жаргалтай, 
бурхантай, буянтай явахытнай хYсэнэб!



ЭМЭЭЛ МОРЁОР
Саха Уласы айлчад эмээл 

морёор Буряад орон хYрэбэ.

Саха (Яхад) Уласаас эмээл 
морёор холын Европо хYрэхэ 
санаатай Дугуйдан Виноку
ров болон Мичил Неустроев 
хоёр нютагаасаа гарсан ем. 
Октябриин 28-да тэдэнэр Так- 
симо тосхон хуржэ ерээ сэн. 
Айлчады буряады, эвенк, ород 
арады сайхан заншалаар ню- 
тагаархидамнай тиихэд угтаа 
бэлэй. Холын хуйтэн Саха ню- 
тагаас гарсан аяншадтай Кон

стантин Ноговицын Михаил 
Федоров хоёр хамтаржа, зам- 
да гаралсаа. Саха (Яхад) Уласа
ас Москва, Санкт -Петербург 
хурэхэ энэ хэмжээ явуулгаа 
турэл уласынгаа байгуулаг- 
дасаар 100 жэлы ойн баярта 
зорюулна.

Эдэ булэг зон мунее Ху- 
рамхааны аймагай Уланхаан 
нютаг хуржэ ерээд байна гэ- 
сэн мэдээсэл дуулдаба. Яхад 
уултэры шэрхи моридоор 
тэдэнэр хагад сарын туршада 
хада хабсагай даважа, Буря

ад орон хYрэбэ. Эдэ хувууд 
энэ хэмжээ явуулгаараа яхад 
уултэры адуунай амаргуй 
шэрхи байсан тухай дэлхэйн 
зондо дуулгаха санаатай. 
Хуйтэндэ эмээл морёор хар- 
гыда гараха гээшэ гайтай 
ха. Тиигээш саа эдэ дурвэн 
хувууд хээр газаагуур хуйтэ 
нойтондо явжа сурамхи 
зон. Саашанхи аяншалгань 
саадгуй урагшатай байгал даа!

Булат БАДМАЕВ

НАЙРЛАХА ХЭН ГYДЬ?
Шэнэ жэлы угтуулжа, хаа яанагуй баяры удэшэнууд унгэргэгдэдэг 

заншалтай. Хотын ажасуугчад эгээл энэ сайндэрее хаана, яажа 
унгэргэхэвиидь гэжэ ехэл санаата болоод байна.

УРАН ДАРХАШУУЛЫ 
УРИЛДААН

Буряад Уласы Соёлы яаманай захилаар 
Арадай уран бэлигы улас турын туб «Уран дар- 

хан» гэсэн урилдаа унгэргэнэ.

нууды ai 
тарана.

мун лэ 
лэй.

Ханяадны тарсан сагаас хойшо олоны оролсодог хэмжээ ябуулганууд 
хорюулты гэжэ ойлгонодь. Хизаарлагдасан хэмжээ декабриин 1 болотор Арадай уран
ургэлжэлнэ. Харин тэрэнээ саашань соноохуу, али угы гу гэжэ засаг дархачуулы дэмжэ- 
баригшад тодо харюу угэнгуй. хэ, тэдэнэй урласан

Yвчэны сYжэрсэнеес бYхы ем дулдыдаха. Yвчэлсэн зоны тоо бYтээлнYYДы олоны со- 
усеержэ эхилээвэл, сайн тээшээ шиидхэгдэхэ. Энэ талаар ерэхэ норто дурадхаха, дээрэ уеэс 
долоон хоногто тусхай штаб унгэргэгдэхэ, - гэжэ Буряадтахи дамжан ерсэн дарханай арга- 
тасагай Роспотреб-хиналтын туруулэгшын орлогшо Елена нууды жэнхэни ёсоорнь улдээхэ 
Кузьмина хэлэнэ. гэсэн зорилго эмхидхэгшэд урдаа

Емэнэй элирээгуй байгааш саань, кафе, ресторану- табина.
х/п иааданда уридшалан захил- Дархашуул урилдааны туруушын

жа байн гэсэн сураг суу шатада оролсохын тулее ажалнуу- 
Нёднон иимэ хэмжээ дынгаа дурэнууды, заахан хеереенууды 
нууды унгэргэхэнь дурадхава. Буряады 17 аймагай 106уран 
орюулты байгаа бэ- гартан урилдаанда оролсохо мэдуулгэ бари-

ба. Эшэгы даража, элдэб бутээлнууды урласан,
Булат БАДМАЕВ модо шулуу хэрэгэлжэ дархалсан ажалнууд, тии

хэд алта мунгэнэйш зуйлнууд байна. Эдэ ажалну
уды дундаас шэлэн абагшад 20 бутээл урилдаанай 

саашанти шатад гаргаба. Буряадтаа, мун гадуурш мэдээжэуран гартан 
энэ урилдаанда оролсоно гэжэ хэлэхэ хэрэгты.

Гартаа дуйты бэлигтышуул удаадти шатадаа эмхидхэгшэды угэсэн 
даабари дуургэхэ ёстой. Суулшын 3-ть шатаньуран дархашуулы ажалнуу- 

дай харалга дэлгэсээр дуурэхэ ем байн. Тэрэнь декабриин 1-дэ 15.00 сагта 
Ундэстэны музейдэ нээгдэхэ.

«Уран дархан» гэсэн урилдаа саашадаа 2023 он болтор унгэргэгдэжэ бай- 
ха гэжээмхидхэн байгуулагшад дуулгана.

Булат БАДМАЕВ

АГЫН ТОИРОГ
Агын тойрогой Ундэстэнэй дуу, хатарай “Амар сайн” театр саяхан зохёохы 

шэнэ бYтээл арад зондоо харуулба.
"Талын ехэ наадан” гэжэ нэрэтэй зYжэглэмэл тоглолто театр узэгчэд халуун 

альга ташалгаар огтожо авсан байна. Мунеедэрэй эрилтын гуримаар нэгэ суури 
алгасаад, харагчад суугаа. Дульдаргаас, Могойтоос, дYтын сууринуудаас ерсэн 

театрта дуртышуул тоглолтын тугэсхэлдэ Тоё!”, "Браво!” гэжэ зурхее хееруулэн 
байхадань, артистнууд ямар ехээр баярлана гээчэб!

"Талын ехэ наадан” хугжэмтэ зYжэгтэ зуны эхиндэ зулгэ ногоон дээр болодог 
буряадууды эрын гурван наадан харуулагдаба. БYхэ барилдаанда илагча бYхэндее 

соло дуудалга, мэргэн харвагшыгаа барлан дуулалга, хурдан морёо магтан 
сайхашаалга гэхэ мэтэ буряадууды ажабайдалы "Амар сайн” театры артистнууд 

хYгжэм дуугаар зYжэглэн харуулаа ем.
"Талын ехэ наадан” зYжэг бYтээхэд, "Бага хотонууды театрнууд” гэсэн гурэнэй 

тусэлеер мунгэ сомологдосон байна. ЭрхYY можын амбан захирагшын шагналда 
хYртэсэн, Буряад Уласы соёлы габьяата худэлмэрилэгшэ Баира Аюрова зYжэг найруулан 

тавяа ем. "Амар сайн” театры уран сайханы хYтэлбэрилэгчэ, хореограф Доржо Аюров
хатарнууды зохёосон байна.

"Амар сайн” театры ажалчад бултадаа 
уудэнээсээ эхилээд, захирал хуртэрее 
уриханаар угтан авдаг. Хун бYхэны "Амар 
сайн!” гэжэ мэндэчэлэн, энеэбхилжэ 
байдаг ем. Шэхэнэй шэмэг турэл хYгжэмее 
соносоходоо, нюдэ баясуулма хатар 
харахадаа, энэ хатуу шэрYYн сагта бидэнэр 
эльгээ дэбтэнэ, сэдьхэлдээ сог зали 
бадараана гээшэдь. "Амар сайн” театртаа 
баяр хYргэнэдь, амжалта хусэнэдь!
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АИМАГЫМНАИ СОНИНУУД БОГОНИ MYP00P:

3

Селендуумын дунда сургуулиин 38 - ть выпускын шавинар мунгэ суглуулжа, нюта- 
гынгаа шэмэг болгожо, «Сэлэндуумэ - шамдаа дуртыдь» - гэсэн Арт объект - хушее сур- 
гуулидаа, турсэн нютагтаа бэлэг болгожо байгуулаа.

Энэ хушее аймагтамнай хоерть гээд тэмдэглэе. Туруушын иимэ арт объект Yвэр -  Зеехэй 
нютагта басал сургуулиинь шавинар бэлэг болгон тавюулсан байна. Тоонто нютагаа 
ургэжэ, сургууляа мартангуй, нютагтаа тусалжа ябахадань ехэ уярмаар байн даа. Жэшээ 
болгон саашань ямар нютагыхид ургэлжэлуулхэб? Ажаглаад узы...

2014 оноос эхилээд, Сэлэнгымнай аймагта Буддын заншалта Сангхын «Ниигэмэй 
сурэг» гэсэн тусэл бэелуулэгдэсээр. Тэхэд, Yвэр Байгал, Тыва, Хальмаг Уласаас хони- 
нууд оруулагдасан байна.

Мунее ниигэмы 24 
сурэгтэ - 13 мянган хони 
тоодо оронхой. Энэ тусэл 
бэелуулэгдэснээс хойшо манай 
аймагаас шэнэ сурэгууды бии 
болгоожо, арван мянга гаран 
хурга дамжуулагдаа, жара гаран 
хунууды ажал худэлмэритэы 
болгоо, зургаан шэнэ хонины 
байра баригдаа.

Энэ тусэлы сайнда худее 
нютагуудтамнай залуучуул 
худэлнэ, мал бариха шэнэ ажа- 
хынууды бии болгооно.

Хамба Лама Дамба Аюше- 
ев «Мянгатан» гэсэн туруучын 
шан Ноехоны Доржиев Эдуард,
Цыдыпов Баяр, Цырендодопов Зоригто гурванда барюулсан байна гэжэ сануулнадь.

Буддын Сангхын эмхидхэсэн хундэтэ энэ шан, мянга гаран хонинууды ондоо хундэ 
дамжуулсандань барюулагдана.

Худее ажахын ба уйлэдвэриин ажалчады сайндэртэ «Мянгатан» гэсэн хундэтэ шан 
Юреегы Доржиев Игорь Федорович, Yвэр - Зеехэйн

Жадамбаева Евгения Михайловна, Ноехоны Бадмаев Сергей Дондокович гэсэндэ 
угтэбэ.

Энээн тухай Сангхын пресс -  албан мэдээсэнэ.

Сэлэнгын аймагы Загастайн дунда сургуулид хуухэды наасха талмайн нээлтэ 
унгэрбэ.

Энэ уйлэ хэрэг Иринчей Эдуардович Дарима 
Геннадьевна Матхановтаны оролдолгоор бутээ.
1 сая тухэриг энэ талмайн хэрэгсэлнууды авхын 
тула тэдэ бэлэглэсэн байна. Нээлтын баяры ёс- 
лолдо Дарима Геннадьевнагы эжынь, энэ сургу- 
ульда соржо гарсан, 1964 оноос 1974 он хурэтэр 
эндээл ород хэлэны багшаар ажалласан Татьяна 
Пурбуевна ерээ.

Сэлэнгын аймагы ниигэмы бодолгын талаар 
засаг даргын орлогчо Дагбаев Евгений Юрьевич, 
аймагай Хотын захиргааны байгуулалгын мэр- 
гэжэлтэн Арбадоева Ирина Юрьевна, Загастай 
нютагы засагы байгууламжын засаг дарга Радна- 
жапова Надежда Владимировна, Буряад Уласы 
Арады Хуралы сунгамал Дашинимаев Солбон 
Санданович, аймагы сунгамалнууды зублэлы сунгамал Чойжинимаев Владимир Чой- 
донович, сургуулиин эхэ эсэгын хорооной дарга Дашиева Светлана Алексеевна гэсэн 
амаршалгын угэнууды хэлэжэ, эбээн тэдхэгчэдтэ баяраа мэдуулбэ.

Мунее углеенеес удэшэ болотор энэ талмай дээр хуухэды баяртай шууяа дуулдана.

Сэлэнгын аймаг Ниигэмы 
- Эдэй хугжэлтын талаар 2 - 
ть суури эзэлээ.

Буряад Уласы Эдэй за- 
сагай яаманы ургэн коллеги 
дээр Буряад Уласы нютаг 
засагы байгууламжанууды, 
хотын нютагы засагы захир- 
гаанууды ажалы 2020 оной 
дунгуудээр шагналгын баяр 
унгэрее.

Манай аймаг гучан мянга- 
ас дээшэ ажасуугчадты нютаг засагай байгуламжа гэсэн 
нэгэдть булгэм соо ниигэмэй - эдэй хугжэлтын талаар 
хоерть суури эзэлбэ.

Энэ амжалта Сэлэнгын аймагы, бухы салбаринууды 
худэлмэри эрхэлдэг ажасуугчады мун хубиин олзын хэ
рэг эрхилэгчэды ажалы урэ дун болоно гээч.

Айфон -13 утасны жаргалты эзэн Федурин Геннадий 
Александрович болобо.

Ноябриин 4-14 болотор халдабарита увчэнеес вакци
на хиилгэсэн хун лотерейн розыгрышы эрилтээр орол- 
сожо айфон - утас шуухэ аргаты байгаа. Энэ акци аймагы, 
хотын нютагы засагы байгууламжын захиргаанууды 
болон Гусиноозерск хотын эмнэлгын тубэй дэмжэлгээр 
олзын хэрэг эрхилэгчэ Дашинимаев Солбон Сандано
вич эмхидхээ. Геннадий Александровичы сайн олзоорнь 
амаршалаяа!

Октябриин 23-27 болотор оркестрын, хоорой 
дирижернууды, Уласхоорондын тэмсээн унгэрее. 
Эндэ хуухэды хугжэмы сургуулиин ухивууд, хугжэмы 
багшанар, бэшэ урлалай байгуулганууд оролсоо. 
Тэмсээны эмхидхэгчэ Санкт-Петербург хотын “Ми
фа-соль” зохеон байгуулгын тусэл. Найдан Дамира- 
новы нэрэмжэтэ хуухэды хугжэмы сургуулиин багша 
, “Серебряный родник” гэсэн булэгы хутэлбэрилэгчэ 
Чимита Михайловна Дымбрылова хоерти шатын лау
реат болобо.

АЙМАГЫ МЭДЭЭСЭЛЫ АЛВАН
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ЮРЫН БУРЯАД
ЭЖЫМНИ!

Энээхэн дуугым шагнахагуйлши даа, Эжымни,
Эхын омогорхолоор баясахагуйлши даа, Эжымни,
Энхэржэ намайгаа уярхагуйлши даа, Эжымни,
“Иимэ басагатайб!"- гээд хэлэхэгуйлши даа, Эжымни!

(Ц-Д Дондогой)

Ymee бухэн битонты оснын- 
гоо тэргэ тультинхэй, дан 
буузны унэр больчонхой 
плюшэн хара жакеткаараа, зеелэхэн 

зузаан пулаадаа боонхой гэрээ- 
сээ хойшоо гараадэл, аалиханаар 
гальдин, эжымнай ажал тээшээ 
гэшхэлдэг бэлэй. Хайрата эжынгээ 
энэ зураг уцэгдэр болсон шэнгеэр 
уе - уе болоодэл санахадаа уяржа, 
нюдэнеесэм нюлмас гоожожол мэ- 
дэдэг....

YхивYYн бYхэндэ еерын эжы эгээ 
гое, эгээ сайхан байдаг вшуу... Тымэ- 
эс, бич басал хэлэхэ байнаб, минии 
эжы эгээ гое байгаа: ундэрч бэшэ, 
набтарч бэшэ, томоч бэшэ, зааханч 
бэшэ, энеэжэ байсан нюдэты, Yндэр 
гое хамарты, пYлцэгэрхэн уруулты, 
цагаахан шарайты, орто шэнгыыыхэн 
гэзэгэты, ехэ томооты, хонгео чанга хо- 
олойты, олон YгэгYЙч саа, ехэ хYхюуты, 
энеэхэдээ -  тарчагантар энеэхэл дээ... 
Иимэ, еерын нэгэ занты, еерын хараа 
бодолты байсан ем манай эжымнай 
-  Эрдынеева -  Пылова Екатерина Бу- 
дажаповна.

Эжымнай, Катя бацаган, Ноехоны 
сомоны БитYY сууриин Буджав Дэжэд 
Пыловтаны ехэ томооты, дунда зэр- 
гын гэр бYлэдэ хоерть YхивYYн дайны 
Yеын ДYЛЭTЭ 1942 оны февралиин 3 
-  да тYрсэн ем. Дээрэнь Ванька гэжэ 
ахань тэрэ хYндэ Yлэн хоосон цагта 
оройдоол гурван настыдаа хYндеер 
Yвэсчэ наса барсан. Авань, манай на- 
гац Yвгеемнай дархан байсан, хYн зон 
Буджав гэхын орондо “Беежэй” гэжэ 
нэршэсэн, хYл мууты, эрэмдэг сандали 
дээрээ алта мYнгеер элдэб зYЙлнYYДы 
хиижэ байдаг байгаа ха. Эжынь, нага- 
цэжымнай, бухы насаа сааличан яваа.

Урдаа хараха хYBYYнээ алдажа, 
ава эжынь ганца хYYхэнээ газар дээр 
гэшхYYЛЭHГYЙ XYH болгоогоо.

Зааханаасаа Катя багша 
болохо хусэлты байгаа

Нэгэч хYндэ, ава эжыдээч багша 
болохо дуртыгаа хэлэдэггуй сэн. Юун- 
дэб гэхэд, багша болохын тула ава 
эжыгээ орхижо, сорхы явха хэрэгты, 
тымээс, хайшан гээд эрэмдэг бэеты 
авыгаа эжынь ганцаараа харахаб даа... 
угы... эжыгээ орхижо болкуй... тэгэжэл, 
багша болохо хусэлее сэдьхэлынгээ 
оеорто холо гунзэгыгеер хадагалаа 
ем. Тэгээд сургууляа дуургээдэл, са- 
аличанаар нютагтаа улдээ сэн. Тэхэд 
гэр булеерее Поворот нютагта байдаг 
болоод байгаа.

Гэр булэ болобо
Хожом Залаа нютаг зеежэ ерээд, 

басал сааличанаараа ажаллажа бай- 
хадань, Сухын Тагалцары залуу хувуун 
эндэ цэвэрхэн намдуухан бацаган 
ерээд байна гэжэ дуулаад, танилцахы 
ерээ хач. Тэрэ гэсээр, 1963 ондо, Пыло
ва Катя Эрдынеев Сэргээты гэр булэ 
зохеожо, Тухэм сууринда гэрээ босхо-

ожо гал гуламтаа бадараагаа.
Урданы ёсоор эжынь хувуунтыгээ 

байха гэдэг дээрээс, авамнай эжыгээ 
нютагаасаа ацараа, харин эжымнайч 
айлы ганца бацаган хадаа, эжыты- 
гээ ерээ(тэхэд нагац увгеемнай хада 
гэртээ харинхай байгаа). Тэгэжэ на
гац эжы ба хугшэн эжы хоеромнай 
турсэн эгэч дуу хоер шэнги эжэлсэн, 
хуухэдтээ ямар ехэ тусаламжа, хада 
мэтэ, эбты номты нэгэ булэ боложо 
ажасуугаа.

Гурван чамбай хувуудты болоод 
байхадань нагац эжыгымнай хухэнь 
ехээр увэсчэ халуураадэл, наса бар- 
чоо. Хайрата эжыгээ алдасан Катя 
уйдхар гунигта абтаач саа, яахынч 
аргагуй, хуухэдэнь заахан, бэеэ 
бариха хэрэгты.... Тушэг тулгуури 
уреел нухэрэнь, хадам эжынь сэдь- 
хэл санаагынь засажа, удаан гунигта 
абтуулаагуй.

Эхэнэр хуны уялга
Он жэлнууд очоно...Эхэнэр хуны 

уялга эжымнай дуурэн дуургэжэ 
чадаа... долоон хувууды хойно хойно- 
осонь турее. Харин... хоер хувуудэнь 
турсеер угы...

Авамнай бацаганы хулеэжэ ядаха 
даа, хувуудэл турэжэ байха. Хайшан- 
гээч саа хуухэнты болохоб гээдэл, 
ургэжэ авы гэдэг болоо. Дутын хани 
нухэр Болхоев Юркавгайтан тэхэд 
хоер хувууд нэгэ бацаганты байгаа. 
Дурвэть ухивуунээ хулеэжэ байхадань, 
таанар бацагантыт, Юра биде хоер 
нэгэ -  нэгэ бацаганты байха естыдь, 
мунее дахин бацаган турее саа, ма- 
найдаа угэхэт гэсэн байгаа. Харин 
тэдэны талаан боложо, хувуун турее 
ха. Тэхэд Юркавгайтан ехэ баярлаа ем 
гэдэг. Хожомонь, нээрээч, Юрка ав- 
гайтан нэгэ бацаган дурвэн хувуудты 
болоо.

Тэрэ учараас хойшо жэл унгэрсэн 
хойно долоон хувууды суулээр, 
би, унины хулеэгдэсэн бацагань

эжымнай зээнэртыгээна

турэжэ, ава эжынгээ нэгэ ехэ жаргал, 
хэлэшэгуй баяр болоо бэлэйб. Харин, 
баяр гэхэ емуу, али юу ем...цагаасаа 
эртэ турсэн хуухэнэнь арай гэжэ 1 кг 
улуу турэжэ, турэлхидее айлгахын 
ехээр айлгасан. Туруун, хоер хувуудээ 
алдасан эжым энэч ухивуум хун болхы 
болео гэжэ найдалаа алдаад байха
дань, насты нэгэ ород санитарка ха- 
раад -  “Доча, не переживай, выживет 
твоя дочурка, смотри, какие у нее жи
вые глаза” -  гэжэ хэлэхэдэнь, доцоом 
нара гараа ем сэн, гэжэ эжым намдаа 
уяран хеерэдэг бэлэй. Авамнайч на
майгаа басал “салаа” гэжэ бодоходоо, 
хэдэн удэр орон дээрээсээ босхы 
болеод хэбтээ. Авымнай эгэчэ -  Ма- 
ринаваймнай, дуу хувуунээ хайрлаад,

Новоселенгинск еерее бэрыгээ ошчо 
ацархы гархадаа, готолы коробка цоо 
хун болоогуй миниингээ заахан бэе 
ацархы аваад очоо. Очоходонь, эжым
най ехэ баярты угтажа байгаа. Юундэ 
баярлажа байгаа ем гэжэ гайхаад, 
акушеркад тэрэ коробкон цоо баца- 
ганымнай хиигыт гэхэдэнь, тэрэнь:
«Ну подождите, пока она жива» гээ ем 
хач. Новоселенгинскаас гэртээ ерсэ- 
нээ ойлгонгуй, эжыдээ, дуу хувуундээ 
иимэ баярты мэдээсэл дуулгахы ни- 
исчэ ерээ бэлэйб гэжэ - Маринавайм- 
най ходо хеерэхэ дурты сэн.

Yнэгэтынгээ увэртэ Тухэм сайхан 
нютагтаа 18 жэлы хугасаад нютагжа- 
жа ури хуухэдээ ундылгэжэ ажасуу
гаа. Хун зон Тухэмеес центр -  Зурга- 
ан -  Дэвэ руу зеежэ эхилээ, сургуули 
сударч Тухэмдэмнай хаагдаха тээшээ 
болоо, тымээс, гэр булеерее Зургаан - 
Дэвэ зеехэ болобо.

Нютаг дээрээ эгээ томо, суульчын 
маягаар баригдасан, колхозы ноен 
Петр Цыбеновичиин 0октоевы 
еертее барьсан гэр, хожомонь Сель- 
соведы дарга - Петр Цырендашиевич 
Хайдапов худалдажа авсан гэрынь 
бидэны авхаар Маринаваймнай 
хеерэлцэжэ угее ем сэн. Тухэмымнай 
заахан гэры хажууда шэб шэнэхэн гэ- 
рэмнай спортзал шэнги байдаг бэлэй 
-  гэжэ мунее авгайнарамнай энеэлцэ- 
дэг. Энэ хадаа 1980 он байгаа.

Yнэр баян, бата бэхи гэр булэ бо
ложо, адуу малаа усхэжэ, шэнэ томо 
гэртээ гэрээр дуурэн хуухэдтыгээ шу- 
уяан шуумраан, холын харгыда явдаг 
уреел нухэрее угтажа, удэшэжэ, ажа- 
лынгаа хулгеен цоо удэрыч унгэрсэны 
ойгонгуй, жаргалаа эдлэжэ суутарань 
хэлэхын аргагуй уйдхар гашуудал ма- 
най булэдэ буужа ерэбэ.

Урдаа хараха хайрата уреел
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нухэрэнь, авамнай, наснынгаа 
эгээ тулэг дунда, хуухэдээ унэсчэ 
эрхэлуулжэ, хун болгоожо байха хун, 
ундэр амжалтанууды туйлажа байха 
цагтаа гэнтын аюулда орожо, алтан 
дэлхэйгээс хахасаа бэлэй. Одоол тэхэд 
тэндир газар хоер ниилэжэ, гуйжэ 
байсан цагч нэгэтэл зогсочходол бо- 
лоо. Оройдоол дучэн насты эжымнай 
гар дээрээ зургаан хуухэдты (эгээ ехэ 
авгаймнай арван долооты, эгээ багань
-  би, гурваты), сохор хадам эжытыгээ 
унчэрчэсэн шэнги улдээ сэн.

Яахаб!!! Яахач аргагуй! Эбдэрхэй 
юртэмсэ ямарч хуны хайшаач байс- 
нынь хайралкуй! Уйдхаржа болкуй! 
Бэеэ бариха хэрэгты! Хуухэдээ хун 
болгоохо хэрэгты!!!

Манай гэрымнай хойд талда МТМ 
байдаг байгаа. Ymee бухэн колхоз- 
нигууд тэндээ цугларха, трактор, ма
шина, комбайн, К- 700 г.м томо -  томо 
техниканууд дуурэн. Аватымнай ажал- 
даг байсан авгайнарч ажалдаа басал 
ерэхэ. Тэдны дунда хойноосонь хара- 
хад бэеэрээ минии аваты айхаар адли
-  Арсаланбгай гээд байгаа ем. Би тэрэ 
авгайг углее бухэн гэрээсээ гараад 
хулеэхэб, трактораасаа буугааадэл, 
будка тээшээ гэшхэлхэдэнь, ПАПААА- 
АА -  гэжэ хашхараадэл гуйдэг байга- 
аб. Эжым гараадэл, еерее нюдеерее 
дуурэн нюлмас - “Папамнай бэшэл

дээ, папамнай бурхандаа яваа заахан 
хувуун болоод мэнэ бидэндээ ерэхэ”
- гэжэ байгаад намайгаа арай гэжэ ар- 
гадажа гэртээ оруулха. Иимэ учарнууд 
дуурэн болодог байгаал даа.

Эжымнай зургаан хуухэдээ хун 
болгоохо гэжэ нэгэч удэр гэртээ 
суугаагуй, колхозы ажалаас эхилээдэл 
амсарта угаадаг хуртэр, ямарч ажала
ас айнгуй худэлее.

Мунее би иигэжэ санадагаб, тэрэ 
цагта кранаас бэлэн халуун бэлеэн 
осо гоожохо бэшэ, элдэб тосо гаргадаг 
зуйлнуудч угы, хуу ем гараараа, яажач 
ажалдаг байгаа ем, бу мэды. Хадам 
эжытыгээ хоюулаа ехэ эбты, удэшэ 
харанхы болотор ажалдаа байхадань, 
хугшэн эжымнай бухы емээ мэдээд, 
биденээрээ хуу хиилгээд, харин тэхэд, 
сохорч саа, амсартаа угаагаад, гэрээ 
татаад байдаг байгаа. Ажалаасаа ерхэ- 
дэнь хоюулаа урда урдаасаа суугаадэл 
бухы сонинуудаа хеерэлцэхэ, энеэл- 
цэхэ, нэгэч удэр бэе бэегуйгээр байжа 
чадкуй.

Аймашты гое эдеэ хоол хиидэгчгуй 
байгаа саа эжымнай, эгээ амтаты тал- 
ха, булочканууды барьха. Yдэр бухэн 
сэлгэжэ байгаад элдэвын эдеэ хоол 
чанаха, урмэ гаргаха, мунее удхэн 
ногоон цайгынь нэгэч балгачадаг 
саа... Манай эжын бууза эгээ амтаты, 
эгээ томо бууза Ноехон цоо байдаг 
байгаа хадаа гэжэ мунее хуухэдэнь, 
турэлхидэнь энеэлцэдэгэдь.

«Баян талын аялга» алдангуй ради- 
огоороо хадам эжытыгээ хоюулаа ча- 
ганха. Михаил Елбоновы «Хададаа но- 
гоониинь хагдаран хагдараа» гээдэл 
дуулахад ехэ дурты, сайхан хоолойты 
дуучан гэдэг байгаа. 0ерее “Ургы” 
гэсэн дуунда дуртыб гэхэ, олон ород 
дуунуудта дурты байгаа, харин биден 
нэгэч дуулжа байснынь харжач, дуула- 
жач узээгуйдь. Иимэ номгон даруухан 
занты байгаа емэл дээ. Нэгэтэл, Ва
силь авгайндамнай бацганынь тури 
болоходонь нэгэл дахин дуулажа, хун 
зоны гайхуулаа гэжэ хугшэн эжымнай 
хеерэдэг бэлэй. Катямнай айхаар гое 
хонгео хоолойты ем -  гэжэ Марина- 
ваймнайч хеерэхэ дурты сэн.

Олон угэгуй, хэдыч хухюун занты 
саа, бухы емээ доцоогоо баряад ява-
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даг байсан дээрээс эртэ чосны дарал- 
таты (давлениты) болжо, наснынгаа 
амаралтад гаржа урдингуй (нэгэл жэл 
бэлэй гу, али хагад жэл улдээд байгаа 
сэн гу) ажалдаа явжа чадхы болижо, 
гэртээ суудаг болоо бэлэй эжымнай. 
Гэртээ байхадаач, юундэ миин байхаб 
даа, эрьеэдэл нэгэ емээ хиижэл явха.

Хадам эжытыгээ зургаан хуухэдээ 
хулынь дуреедэ, гарынь ганзагада 
хургее, дучэн жэл цоо хоюулаа турсэн 
эжы хуухэн хоер шэнги ажасуугаа, эл
дэвын ем узээ, гашуудалч тохёолдоо, 
баярлахач цаг байгаа. Хайрты нухэрее 
алдаснаасаа хойш хадам эжытыгээ 
хори гаран жэл эжэлсэн, хуухэдээ хун 
болгоо, ача зээнэрты болоо.

Хадам эжынгээ хада гэртээ хариха- 
дань, эжымнай ехэл муудажа, еерым 
эжы шэнги минии эжы, еерынгее 
эжыты иимэ удаан байгаагуйб гэжэ- 
эгаад уйлаа бэлэй. Ганцаардаа... Нэ
гэч удэр ганцаараа байгаагуй, ходол 
хадам эжынь хажуудань байгаа ха 
ем. Биден, хуухэд, ходо байжа байха 
бэшэдь...Эжыгээ удэр бухэн санаха, 
хеерэхэ... Маринавайгаа хулеэдэг бо
лоо.

«Танай томо болтор Маринавай 
Василь авгай хоертнай ходо тусалал- 
цаад байгаа, бу мартагты» - гэжэ ходо 
хэлэдэг бэлэй эжымнай.

Мунее еерее эжы болоод бай- 
хадаа, наснынгаа орьел дээрээс ха- 
раад узэхэд, эжымнай -  ёсты Юрын 
Буряад Эхэнэр байгаал. Эхэнэр хуны 
уялга дуурэн дуургэжэ чадаа. Доло- 
он хувууды турее... Долоон хувууды 
турсэн эхэнэр эрэчуулты нэгэ талда 
сууха эрхэты гэдэг... Аяар дучэн жэл 
хадам эжытыгээ нэгэ гэр цоо эжэлсэн 
ажасуугаа, урдаасань нэгэч чанга угэ 
хэлэжэ узээгуй...

Хайрата эжымнай оройдоол жа- 
ран таван насандаа хундэ увчэндэ 
дарагдажа, алтан дэлхэйгээс хахасаа. 
Эжынгээ хойно урдаа хараха ахамнай 
наса баржа, гурван хеерхэн бацгадаа, 
уреел нухэрее орхижо, басал нэгэ ехэ 
уйдхар узээ бэлэйдь.

Мунее ава эжынгээ насны увгэд 
хугшэды харахадаа, минии ава эжым 
иимэ болоод байха байгаал даа гэжэ 
санаад, нюдеерее осо мэлмэруулэн 
байдагаб. Ава эжын санаа -  ури 
хуухэдтээ гэдэг ха ям даа, тымээс ава 
эжымнай биденээ харжа, биденынгээ 
тулее зальваржал байна гэжэ сана- 
наб. Мунее таван хуухэдэнь байнадь, 
авгайнгаа мэндэ байвал зургаа байха 
байгаадь, таван бэрээд, нэгэ хургэн, 
арван дурвэн ача зээнэр, арван гуча- 
нартыдь - гэжэ омогорхон яваха бэ- 
лэйт, хайрата Эжымнай!

Yнэр баян, иимэ олон болоод бай
надь, хувуудэнь хуу айл болонхой, 
гартаа дуйты, чадкуй емэнь байкуй, 
ажалча бэрхэ гэжэ авгайнар тухайгаа 
хэлээ саам алдуу болкуй гэжэ сананаб. 
Дорюун, хундэмуучэ, хуцуу, тургэн бэ- 
рээдты, алтан хургэнты. Эжы, хугшэн 
эжымнай байхадаа ходо магтажа су
удаг бэлэй. Ачанар зээнэрч томо бо
лоо, жэл бури олон болжол байнадь, 
ава эжынгээ захяа мартангуй, унэр 
баян, эбты ажасуухал гэжэ оролдо- 
нодь.

«Эжыгээ нэгэтэ алдавал, эжыдэч 
адли хун нарата энэ юртэмсэ дээр на- 
сан цооч харагдакуй. Эжыгээсээ бэшэ 
ем хуу олохоч, эжыгээл дахин олкуйч»
- гэсэн хуучаны угын удха хожомдожол 
ойлгодог нугэлтыдь...

Баярма ЖАНЦАНОВА, 
Буряад ФМ радиогы сэдхуулчэн.

Ноехон нютаг.

©  Манай томо бYлэ тYрэлхидeeрee



ДУРШЭЛТЭЙ МЕХАНИЗАТОРАЙ
ДУРАСХААЛДА

Тээсгэн Сэлэнгын аймага- 
ар албанайнгаа хэрэгээр 
ябахадаа,Тельманэй нэрэм- 
жэтэ совхозой typyy механизатор, 

Ажалай Улаан Тугай орденоор 
hаяхан шагнагдаhан Л.Л. Галса- 
новтай заатагуй уулзаха hаналтай 
контородо ороод, тэрэниие 
hурагшалхадамнай, бухгалтери соо 
hууhан эхэнэрнYYД нэгэн дуугаар 
дарья табилдашаба:

- «Леонид Лубсановичые мунее 
олохонь бэрхэтэй байха. Ниитын 
адууhа, малда тэжээл шэрэжэ ябаа 
ёhотой. Yдын Ye хадань гэртээ 
ерэhэн байжа болоо. Ошожо узэгты», 
- гэжэ дурадхабад.

ХYн зонhоо hайсахан hурагшалжа, 
тосхоной захада бай1тан гэртэнь 
хурэхэдэмнай, дунда зэргын бэетэй 
гэрэй эзэн эхэнэр урдаЬ|аамнай угта- 
жа:- « 1таяхан хоолоо баряад ошоно 
hэн. Залуу малые шахан таргалуул- 
даг гууртэдэ Yбhэ шэрэнэб гээ бэлэй. 
Тиишэл ёhотой даа. » - гэбэ.

Жаргалантаhаа гараhаар удаан- 
шье ябангуйгеер Гусиноозерск тээ- 
шэ ошоhон трактын баруун хажууда, 
холо бэшэхэнэ тухеэрэгдэ1тэн малай 
байрада хурэжэ ерэбэбди. Эндэшье 
тэрэниие олобогуйбди. <^глеен1тее 
хойшо талха таряа, Ьюлоомо, Yбhэ 
шэрэнэл даа. Мунее хайшаа, юу 
асархаяа яба1таниинь мэдэгдэнэгуй. 
Yдэшэлэн лэ гэртэнь олохот. » - гэжэ 
ухэршэд найдуулаа бэлэй.

Тиигэжэ тэдэнэрэй дурадхалаар 
углов удэшэлэнгынь heeргee буса- 
хадаа, Леонид Лубсанович Галсано- 
вай гэртэнь дахинаа хурэбэбди.

- « Нэгэ час тухай болоо. Yбhэндэ 
ошобоб гээд гарана hэн. Хулеэгыт 
даа », - гэжэ гэрэй эзэн эхэнэр мани- 
ие гэртэ орохыемнай уриба.

Залгагдажа баригда1тан ута гэрэй 
зуун талын кухни соонь оробобди. 
Гэрэй эзэн эхэнэр ехэл сулеегуй пе- 
эшэнэй хажууда тухашарна . Урдахи 
ханада улгеетэй байhан унгэтэ фото- 
зураг дээрэhээ табяад наhанай хун 
маниие харана. Бэдэрhэн хумнай 
энэл байгаа ха юм даа гэжэ досоо- 
гоо бодобоб. Минии бодолые тааhан 
мэтэ :- « Харадаг хунтнай Леонид гэ- 
эшэ.Таниха байгаа зон аабзат»,- гэжэ 
гэрэй эзэн эхэнэр тэрэ дурэ абаhаар 
манда 1тарбайна.

«Y™ даа,угы» - гэлдэбэбди. Тэ- 
рэмнэй фото-зурагаа гартамни ба- 
рюулжархёод, пеэшэнэйнгээ саагуур 
угы болошобо. « Механизатор хун 
гэхээр бэшэл» - гэжэ энээхэн зуурань 
1танаадхиха хум.

Уданшьегуй газааhаа дунда зэр
гын нилээд багжагаршаг бэетэй 
хун орожо ерэбэ . Энэмнай хоёр 
удэр соо бэдэр1тэн тус ажахын туруу 
механизаторнуудай нэгэн Леонид 
Галсанов болобо. Тэрээнтэй тиихэдэ 
дутэ танилсаа 1тэмди.

... Жаргаланта нютагта турэ1тэн 
Леонид долоодохи класс дуургэhээр 
Сэлэнгын техническэ мэргэжэл 
олгодог училищида 1туража , тракто
рист - машинистын 3-дахи классай 
мэргэжэл олоhон байха юм. Иигэ- 
жэ залуу хубуун 1960 онhоо хойшо 
турэл ажахыдаа механизатораар 
амжалтатай худэлжэ ябана. Тэрэ 
тон туруун П.Н. Аюшеевэй даадаг 
тракторно-таряан ажалай бригадада

Галсанов Леонид Лубсанович

на. Туруушын уедэ трактор даажа 
абаад худэлхэдэ ехэл хушэрхэн 
бэлэй. Хуушан трактор байгаа ха 
юм. Эбдэрхэ, 1таатаха ушарнууд али 
олон дайралдаа, Пурбо Найданович 
Аюшеев ёhотойл багшамни гээшэ. 
Залуу трактористые дэмжээ, зубшэл 
заабари угее. Тиихэдэ би Иван Бад- 
маевтай суг хамта ажалладаг байга- 
абди. Энэ нухэрэй , аша туhа нилээд 
ехэ,- гэжэ Леонид Лубсанович дур- 
сан хеерэнэ.

Энэ хунгэн бэшэ ажалда дары 
тургэн дадаха , 1тураха гээшэ бэр
хэтэй. Теэд тэрэ тумэр тудэгэдэ, 
трактор машинада бага1таа хой
шо дуратай хадаа энэ бухы 
наhандаа шэлэhэн мэргэжэлдээ 
унэн зурхэнhее дурлаа. Техникэ 
жолоодохо гээшэшни хахад хэ- 
рэг ха юм. Баян ургаса ургуулхын

Совхозай ажалшад

©Галсанов Леонид Лубсанович хани нYхэртэе Дарима Нимаевнатай 1965 ондо

худэлжэ эхил1тэн намтартай. Леонид 
хуушар1тан ДТ-54 тухэлэй трактора- 
ар газар хахалаа, тарилгада, ургаса 
хуряаалгада хабадаалсаа, уб1тэ тэжэ
эл малшадта шэрэдэг байгаа.

- «Тэрэ холын хорёод гаран жэ- 
лые hанахань мунее бэрхэтэй бай-

тула тракторист газараа 1тайнаар 
элдуурилхэ, ургасаяа саг соонь тари- 
ха, хойноhоонь зубеер харуу1талха, 
ургаса хуряалгада хабаадалсаха 
ёhотой бшуу.

- « Юрэдеел, хунэй хубуудэй хэ- 
дэг ажалынь эрхилжэ ябанаб гэжэ

досоогоо бодохош даа. Республи- 
кынгаа, районойнгоо туруу меха
низаторнуудай дуй дуршэлтэйнь 
танилсажа эхилээб. Газетэ, журнал- 
нуудые захижа уншадаг болооб. 
Тракторист гээшэшни агроном1тоо 
нэгэшье дутуугуй , газар эрхил- 
хэ технологииень 1тайн мэдэхэ ха 
юм. Тиигэ1тээр он жэлнууд ошожо, 
энэ ажалдаа бага-сага дуршееб. 
Уданшьегуй еерее бэеэ даагаад 
худэлдэг болоо 1тэм », - гэжэ тэрэ 
хэлэбэ.

Леонид Лубсанович 1туулэй 
арбаад гаран жэлэй туршада МТЗ 
тухэлэй трактораар ажахыдаа эл- 
дэбын ажалые хэнэ. Жэл бухэндэ 
унгэргэгдэдэг шухала кампаниину- 
уд Галсановай хабаадалгагуйгеер 
унгэрдэггуй . Мунее тэрэ коммунист 
Доржи Цыреторович Халзановай 
хутэлбэрилдэг бригадада амжалта
тай худэлжэ ябана.

Туруу механизаторай даажа 
яба1тан техникэнь хододоо бэлэн, 
1тайн байдаг. 1973 ондо тэрээндэ 
МТЗ-50 тухэлэй трактор даалгажа 
угтее hэн. Тэрээгээрээ арбаад га
ран жэл соо капитальна нэгэшье 
за1табаригуйгеер ажаллаа. 1981 ондо 
совхозынь Леонид Лубсановичта 
МТЗ-80 тухэлэй шэнэ трактор угэ1тэн 
байха юм. Мунее тэрээгээрээ ашаг 
урэтэйгеер ажаллана. Нэгэдэхи 
классай механизатор трактораа саг 
соонь техническэ харуу1та хэдэг зан- 
шалтай. Иимэ харууhатай байhан 
техникэ эзэндээ хэдэн олон жэлэй 
хугасаа соо унэн сэхээр алба хэнэ 
бшуу.

Ажалдаа онсо шалгар1тандаа 
нухэр Галсанов «Шэн габьяата ажа
лай тулее. В.И.Ленинэй турэ1теер 
100 жэлэй ойн хундэлэлдэ» гэhэн 
медаляар , «Арбан нэгэдэхи та- 
бан жэлэй ударник»,»Залуушуулые 
hурган хумуужуулэгшэ» гэhэн эн- 
гэрэй тэмдээгуудээр шагнадаhан 
байна. 1981 ондо тэрээндэ «Буряадай 
АССР-эй габьяата механизатор» 
гэ1тэн ундэр нэрэ зэргэ олгогдоо 
бэлэй. Нютагаархидынь Леонид Луб
сановичые Жаргалантын сомоной 
Соведэй депутадаар hунгаа. Тэрэ 
hунгагшадайнгаа этигэл найдаба- 
рииень харуюлха гэжэ оролдоно.

Туруу механизаторай гэр булэдэ 
hаяхан бури баяртай мэдээсэл 
ерээ. «Арбан нэгэдэхи табан жэлэй 
дунгеер ажалдаа ундэр дунгуудые 
туйла1танайнгаа тулее» Сэлэнгын 
аймагай Тельманэй нэрэмжэтэ со
вхозой механизатор Л.Л.Галсанов 
Ажалай Улаан Тугай орденоор шаг- 
нагдаа гэжэ дуулахадаа Леонид 
Лубсанович туруун этигээгуй 1тэн.

- « Минии юу хэhэндэ иимэ ундэр 
шагнал барюулагдаха болоо юм 
гэжэ досоогоо 1танааб. Нам шэнгеэр 
ажалладаг хунууд ажахы доторнай 
олон лэ! Юрэдеел , нютагайнгаа 
зоной урда, би уритэйб. Yшеел 
1тайнаар худэлхэ ёhотойб », - гэжэ 
тэрэ мэдуулнэ.

Ажалша бэрхэ хунууд унэн сэхэ 
худэлмэреэрээ иимэ ундэр хайрада 
хуртэнэ гээшэ даа.

Д. ДОНДОКОВ.1987 он. 
Жаргаланта нютаг. Номой 

санай дэбтэрhээ.
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«ХУУШАНАИ БУРЯАД ДУУНУУДЫЕ 
ШАГНААД, - ХЭЗЭЭДЭБ ДАА ДУУЛАА 

ХАДАА - ЗYРХЭМНИ ШЭМЭРДЭГ...»
Манай угсаатан Орос гу- 

рэнэй мэдэлдэ ороо сэн, 
энэмнай 1727-1728 онуу- 
даар болоно. Сэлэнгын буряад уг- 

саатанай хуби заяа Орос гурэнэй 
хуби заяа- тай адлил даа. Долоодо- 
хи Ye хYрэтэрвв мэдэхэгуйн хойноо, 
минии сайрхаха, омогорхохо юумэм 
угыл даа, тиигээш ханай, нютагай 
хугшэдеес, номой статьянуудаас 
заа зуухан мэдэжэ абанхайб. Теэд 
лэ энэм сэдьхэлым номгоруулнагYЙ.

Абым талаас, хугшэн баабай 
Аюша гэжэ нэрэтэй байгаа, зайсан, 
Химнын 3YYH эрьедэ, Тамчиин тала- 
да сууритай байсан. Аюша баабайн 
абынь ахай (самгань) нухэреесее 
тYPYYлжэ наса баржа, удаан жэл 
гансаараа байгаа, тиигээд хэды саг 
Yнгэрсэн хойно дахин самган абаа 
юм. Хугшэн баабай тYPYYшынгээ 
самганаас олон Yри хYYгэдтэй бай- 
сан-13 YхибYYД. Хоердохи самгань 
YхибYY турэхэ азагYЙ, шанга хатуу 
зантай байшаба. Yбгэнэйнгее олон 
аша хYYгэдтэнь дурагуйшэг хадаа, 
Yбгэнее Yгэндее оруулжа, бага 
XYбYYГЫHЬ айлда YГYYлбэ. Тиихэ сагта 
манай буряад угсаатан хYYгэд угы 
айл олон YхибYYДтэй айлаас Yри 
Yргэжэ абаха заншалтай байгаа. Тэ- 
рэнээс хойшо хYгшэн баабайн гэр 
бYлэдэ муу юумэн боложо эхилбэ: 
ухэр малань ухэхэ, Yгы болохо, бага 
настай ухибуудэнь наса бараха гэхэ 
мэтэ. Засарха юумэн угы хадань, Зэ- 
дын аймаг хурэжэ, ламада ошобо ха. 
«Гэртээ байха хубуугээ айлда угеет, 
буруу юумэ хээт!», - гээ юм ха лама. 
Саашадаа тэрэ хубуунэй хуби заяань 
ехэ урагшагуй байгаа, репрессидэ 
дайралдажа, ссылканда абаашагдаа. 
1930-аад оной суулээр наса бара- 
жа, ахайнь заахан ури хуугэдтэйгее 
улээ юм. Аюшиин 13 ухибуудээс 4 
ухибуудэнь улэжэ томо болоо. Эгэ- 
эн заа басагань Долгор - минии эм-

гэй (хугшэн эжы) болоно.
Туруушын дэлхэйн дайн байл- 

даанай уеэр манай зарим буряад 
хуниие (хасагуудаас гадна) албан- 
да абадаггуй байгаа. Тэдэ зониие 
Астрахань абаашажа, ара талын 
ажал хэхые ябуулдаг байгаа. Олон 
хун хосороо юм. Хуйтэн, нойтон, ходо 
хоосон ябадаг дээрээс Аюшиин 
Банзаракша гэжэ хубуун тэндээс тиф 
убшэнеер увсеед ерэбэ. Гэртээ эжы 
абань, хоёр заахан дуу басагадань 
байгаа. YхибYyдээсэнь ехэ хубуунь 
Тамчиин дасанай лама байгаа. Ми
нии эмгэй (хугшэн эжы) заахан бай- 
гаал даа, тургэн зуураар тэрэ хал- 
дабаритай убшэнгеес холодуулжа, 
турэлындее абаашажа орхёо юм, ти- 
игэжэл амиды мэндэ гараа даа. Бан
заракша Янжима хоёр энэ муухай 
убшэнеес эдэгээд, харин аба эжы 
хоёронь наса бараа гэжэ хунуудээс 
дуулааб.

Дайн байлдаанай уеэр 1914 ондо 
минии нагаса баабай, Ноёхон ню- 
тагаас гарбалтай, хасаг, Цыренжап 
Лумбунов залуу насандаа Забай
кальска хасаг сэрэгшэдэй дунда 
ябалсажа, дайн байлдаанда хаба- 
адалсажа, албын сэрэгтэ таатай 
хэнжууртэй морёор Росси гурэнэй

хилэ, баруун Европо хурэтэр явсан 
намтартай. Цыренжап нагаса баа
бай, хугшэн болоод байхадаа, иигэ- 
жэ хеерэжэ суудаг байгаа: «Хунууд 
ехэ мэдээсэтэй болоо байн даа, гэр
тээ суугаад ондоо нютагта, гурэндэ 
болжо байсан юумые харжа болохо, 
ехэл гайхалтай юум байн даа». На
гаса баабаймнай телевизор тухай 
хэлээ бшуу даа. Тиин уданшьегуй 
бурхандаа ошоо юм. Энэмнэй минии 
турэхын урда жэлнууд болоно. Сам
гань, минии эмгэй Дымбрыл, ундэр 
настай болотороо байгаа. Хуушан 
дурыень харахада, 60 настай нюу- 
рань уршалаатай, нюдэнь шэруун 
харасатай, санжанхай уруултай, шан- 
гахан зантай, усэнь хара, хаа-яахан 
сагаан, удхэн, хоёр гэзэгэтэй. Бэшу- 
урын аймагай Харлан нютагай баян 
суудалтай айлай басаган байгаа. 
Дурагуй хундэ гэрынхинь хадамда 
угеед, тэрэ нухэреесее басагантай 
болоо. Минии баабайтай хаана, хэ- 
зээ танилсаа юм бээ, бу мэдэе, инаг 
дуранай мэдэлдэ абтан, хун зондо 
хэды хэлуулээб даа, еереесее аха 
хунтэй хамтаржа, жаргалаа олоо 
юм. Минии баабай Цыренжаб баян 
угтай, суудал сайнтай байгаа. Хэды 
ухибуудые турее юм, би мэдэхэгуйб, 
гурбан ури хуугэдэнь амиды улеэ: 
хоер басагад, нэгэ хубуун. Тэдэ ба- 
сагадайнь нэгэнь, минии хундэтэ 
эжым болоно. Нагаса эжын зангань 
шанга, ажалша хунэй худэр гартай, 
хугшэрсэн хойноош гэрынгээ ажал 
орхёогуй юм дээ.

Бидэнээ угынь дуулаагуйл сааш, 
ёбороод лэ абаха, убшэнтэйл сэн 
дээ. Ехинхидээ хубуундээ байдаг 
байгаа, хаа-яахан манайдаа ерэхэ. 
Нагаса эжын ерээл хада, стол дээ- 
рэмнай замбаа, ультэртэрее бусал- 
сан хонины толгой, шииртэй, таряа- 
тай шулэ шанагдадаг байгаа.

Буряад маягаар бэлдэсэн эдеэ 
ехэ сайнаар, шэмэтэйгээр шанадаг

байгаа. Ород узэгтэ хаана хэзээ су- 
раа юм, хэн мэдэбэ, зэд дуушкэтэй 
нюдэнэйнгее шэл зуугээд лэ, удаана- 
ар, узэглэжэ байгаад, совет гурэнэй 
газетэ уншажа байха. Хунууд ехэ 
гайхалсаха: «Хайшаа дорюун нагаса 
эжытэй гээшэбта даа, - грамотная!». 
Ород хунэй ерээд, манайда орохо 
гэхэдэнь, дурагуйгеер: «Талмач нету, 
талмач нету!» гэжэ байгаад, гара- 
араа «ябагты» гэжэ харуулдаг сэн. 
Хуршэнэреерее ородоор-буряадаар 
ходол хеерэлсэжэ байха.

Бурханда шутэдэггуй уеэр на
гаса эжымнай партийна ажалтай 
хурьгэнтэйш ханай гунгарваа оро- 
нойнгоо дээрэ табюулаад дуйсэн 
удэрнуудтэ зулаа бадараагаад, сан- 
зай бааюулаад, эрхээ татажа, маани 
- мэгзэмээ уншажа суудаг бэлэй.

Мунее би 60 насанай хашаанда 
хуреед ябахадаа, уг изагуураа мэ
дэжэ абаха гэжэ номуудые, хуушан 
туухэ бэшэгуудые, нютагай убгэн на
стай хунуудтэй уулзажа, элдэб юумэ 
асуужа, бэшэжэ абанаб.

Уг, саданараараа хун шанга хол- 
боотойл даа гэжэ ойлгодог болооб, 
тиин саашадаа хойто уетэндее на- 
рин нангинаар буряад заншал, ёсо, 
уг гарбалаа заажа угэхэ уялгам- 
най гэжэ санагдана. Энээн тухай Уолт 
Уитмен иигэжэ хэлээ: «Би юумэ бол- 
гоной дээдэ оройб, хэгдэсэн юумэ- 
нэй ерээдуй сагай эхинби!». Хууша- 
най буряад дуунуудые шагнаад - хэ- 
зээдэб даа дуулаа ха даа - зурхэмни 
шэмэрдэг. Ород гармониин дуугынь 
шагнаад, уярдагби, - ород ястанай 
чосо манай угта бии, убгэн абымни 
аба - ород ястанай хун, тиигээд лэ, 
манай булэдэ ногоон - сэнхир нюдэ- 
тэй буряадууд турэдэг лэ даа.

Сержуня БАЗАРЖАПОВА, 
Улаан-Удын тYбэй 

Исай Калашниковай нэрэмжэтэ 
номой сангай тасагай даагшаар 

явсан, Ехэ - Цагаан нютагаас.
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ЭХЫН 3YPX3H НАЛГАИХАН
Эжыдээ, эхэ-

дээ зорюулhан 
зеелэхэн

MYPHYYДые xyh бYXЭH энэ- 
эхэн Yнгэтэ сэнхир дэлхэй 
дээрэ сэдьхэл coohooH гар- 
гажа, ошон шэнгеэр бада- 
руулхал байха даа...

Уласхоорондын Эхын 
Yдэртэ зорюулан манай Сэ- 
лэнгэ аймагай, Галуута Нуур 
гэжэ тосхондо ажайуудаг 
Сафина Альфия Нуртдинов- 
на тухай зураглал бэшэхэ 
дуран хYрэнэ.

Манай зураглалай 
хYндэтэ эжы хадаа «Эсэгэ 
ороноо хамгаалгын Агууехэ 
дайнай ухибууд» гэЬэн нэрэ 
зэргэтэй юм.

Ажабайдалай «халу- 
ун шулууе долёоЬон» хYн 
бухэниие хайрладаг, гун 
зурхэнэйнгее оёорЬоо дэм- 
жэдэг, хYн бухэндэ дулаахан 
угэнуудые оложо шададаг,
Ьунишье, удэршье байг, 
хамаагуй, хYндэ туЬалха 
гэжэ оролдодог эжынэрэй 
нэгэн.

Эрэлхэг зурхэтэй ма
най Альфия Нуртдиновна 
убэлэй хагсуу уедэ, январи- 
ин 22-то, 1937 ондо Татар- 
станда турэЬэн туухэтэй...

Дурбэ наЬатай байха- 
дань, 1941 ондо гэр булэтэеэ 
сугтаа Буряад Орон руу Сэ- 
лэнгэ аймагта зеежэ ерэЬэн 
юм.

Нэгэ хэды жэл Yдэнгэ ню- 
тагта ажаЬуугаа, Ьуулдэнь 
Сэлэндуумэ Ьууринда 
нютагжаЬан юм.

Гэр булэдее 8 ухибууд 
байЬан. Абань Сэлэндуумын 
вагон заЬабарилгын завод- 
то хуцэлдэг байгаа.

Альфия Нуртдиновна 19

наЬа гуйсэхэдее, Галуута 
Нуур Ьуурин ерэжэ, тумэр 
харгыда оператораар, 
Ьуулдэнь уЬа байгуулгын 
машинистаар хYДэлее. Энэл 
ажалдаа ехэ оролдосотой- 
гоор, Ьайнаар хYДэлhэн. 
НаЬанайнгаа нухэрые, инаг 
дурантаяа эндэ уулзажа, 
танилсажа, 1956 оной, дека- 
бриин 31-дэ айл булэ болоо 
Ьэн. 5 ухибуудые «гарынь 
ганзагада, хулынь дуреедэ» 
хургее.

Альфия Нуртдиновна 
бухы наЬаараа Зуун Си- 
бириин тумэр харгыда 
худэлее. Нухэртэеэ сугтаа 
Тамчада, Галуута Нуур 
гэжэ станцида 40 жэл 
ажаллаа юм. Ажалайнгаа 
Ьуулдэ, дружиннигээр, 
Ьургуулида турэлхидэй 
комитедэй гэшуунээр гэжэ

©Сафина Альфия Нуртдиновна

байжа олониитын ажалда 
хабаададаг байгаа. Yшее 
тэрэнэй хажуугаар, газетэ 
тарааха, штатЬаа гадуур 
сэдгуулшэнээр худэлхэ, «Сэ- 
лэнгэ» сониндо олон тоото 
материалнуудаа эльгээдэг 
Ьэн.

Тэрэ уеын сагта бухы 
гэрэйшье, ниитыншье, ури 
XYYГЭДЭЭ XYMYYЖYYЛГЫH тала- 
ар ажалаашье хэжэ урдеэд, 
уран Ьайханай хатарай, 
дуунай булгэмдэ хабаадажа 
урдидэг байгаа. Ажалайн
гаа Ьуулээр гэр булэдее 
нооЬоор малгай, оймЬо, 
бээлэйнуудые нэхэжэ 
Ьуухадаа, ород, буряад, та
тар хэлэн дээрэ дуунуудые 
дуулаха дуратай юм.

Алтан гартай эжы 
даа... УЬан дээрэ ошожо,

загаЬашье барижа шадаха, 
татар арадай амтатай эдеэ 
хоол шанажа шадаха ар- 
гатай. YхибYYДээ, ашанар 
зээнэрээ элдэб юумэндэ 
Ьургаа. Буряад, татар, ород 
арадай урданай ёЬо зан- 
шалда, турэл хэлэн дээрээ 
дуунуудые дуулахыень 
уреэгээ.

Эбтэй эетэй байгты, бэе 
бэедээ туЬалжа байха хэрэг- 
тэй гэжэ ухибуудтээ заажа 
байдаг юм. Yри хYYгэд турэл 
гэртээ, эжыдээ ерэжэ, айл- 
шалжа байдаг.

Тамчымнай шэдитэ 
шулуунууд, нангин газа- 
рынь хододоо маанадые 
хYлеэжэ байдаг гээшэ. 
Эжыгээ эрьенгээ, нютагаа 
Ьананабди. Абамнай 26 жэ- 
лэй саана наЬа баранхай.

Тиигээшье Ьаа, эжыгээ 
Ьананабди. Нютагай татаса 
нангин.

Гурбан ухибуудынь, 8 
аша зээнэрынь, 14 гушана- 
рынь хYгшэн эжыдээ ду
ратай даа. Хугшэн эжынь 
оёЬон, нэхэЬэн бээлэй, 
оймЬон хэдышье дулаан 
байгаашье Ьаань, хYгшэн 
эжынь дулаахан шэг ша- 
рай, ажалша гарнуудынь 
мартагдашагуй! 2022 ондо 
Альфия Нуртдиновна 85-тай 
болохонь.

Yндэр наЬанай хашаа 
соо ороЬон хугшэн эжыдэ, 
жаргалтай эхэдэ зол жаргал, 
ута наЬа уреэгээд, ерэхээ 
байЬан Уласхоорондын 
Эхын Ьайндэреер амаршал- 
набди.

Буряад Уласай арадай 
поэт Нина Артугаева- 
гай «Эхын зурхэн» гэжэ 
шулэгеер энэ зураглалаа 
дуургэбэб.

Елена БАЛЬЖИЕВА, 
Харганаа нютагай соёлой бай- 

шанай захирал. 
Оршуулга Нина АРТУГАЕВАГАЙ, 

Буряад Уласай арадай поэт.
Харганаа нютаг.

ЭХЫН ЗYРХЭН

Эхын зурхэн амиды бурхан,
Энхэ элуур мэндэ тайбан,
Алаг зурхэнэйнь сохисо 
Ами наhанаймнай татаса...

Эхын зурхэн нимгэхэн,
Эльгэ сэдьхэлынь урихан, 
YхибyYДтээл hанаагаа зобонги, 
Yргэhэ нойроошье сэлмэнги...

Эхын зурхэн hанаамгай, 
Эдеэшээгуйшье юумые 
Эдеэн болгоожо шадаха,
Эгээл гоё хубсаhашье оёхо...

Эхын зурхэн тэсэмгэй, 
Найдалаар дуурэн сэдьхэлынь 
Наран шэнги дулаахан,
Эгээл нангин улгыхэн...

Эхын зурхэн налгайхан,
Наран сэсэгээр задарhан, 
Эршэ хусэлввр ж эр ^ эн  
Нангин бодолынь арюухан...

Эхын зурхэн даамгайхан,
Элдин дэлхэйдэл уужамхан, 
Заабари hургаалынь сэнтэйхэн 
Зан абаринь ондоохон...

Эхын зурхэн жаргалан,
Эхын альган зеелэхэн,
Эдир ашанартаа жабхалан, 
Энхэргэн ульhаараа жэгнэн...

Эхын зурхэн -  амиды бурхан, 
Энхэ элуур, мэндэ тайбан,
Алаг зурхэнэйнь сохисо 
Ами наhанаймнай татаса...

ЭЖЫ. (дуу)
Должид ДАКСАНОВА

Yдэнгэ нютаг.
Хэнэй альган эгээл дулаан бэ?
Хэнэй зYрхэн эгээл халуун бэ?
Хэнэй нюдэн эгээл саруул бэ?
Эжын, эжын, эжын.
Хэнэй Yгэнь эгээл сэсэн бэ?
Хэнэй сэдьхэл эгээл сайхан бэ?

Хэнэй сэдьхэл санаагаа зобожо суудаг бэ? 
Эжын, эжын, эжын.
Ори ганса намдаа дутэ 
Эжым,эжым, эжым.
Дулаан гуламтаа сахижа 
Дорюун элуур, энхэ суугыт даа.

Улаан нара олон угтажа 
Yшeeл удаан жаргыт даа!
Эжын нангин хэлын сургаалаар 
Эрхим тоомтой булта ябаял!
Эжын ехэ ажа тусыень 
Yдэр бYри сэгнэел!
Ори ганса намдаа дутэ 
Эжым, эжым, эжым.


