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Сэлэнгын аймагы засаг дарга Станислав Гармаев 
мэргэжэлтэдтыгээ нютагы сомоны байгууламжануудаар 
явжа, хүдөөгы суглаар үнгэргэнэ. Сая Жаргаланта 

нютаг ошчо, нютагы үнгэрсэн жэлы ажалнууды шалгаба, 
жаргалантаархиды асуудалнуудта харюусаба. 

Энэ нютагы Шарапов Жаргал 
Дашинимаевич жэмэстэ 
модонууды оргуулдаг КФХ- 
тай. Тэрэ 1300 шасарганаагы 
сөөгүүды суулгажа, сайн ургаса 
авжа эхилэнхэй.  

Жаргалантын эмнэлгын 
газарта эмчэд, сувилагча - 
медсестра дуталдана. Нэгэ 
сувилагча дүрвэн сууринуудаар 
явдаг: Доодо Бүхэн, Дунда Бүхэн, 
Харганаа, Жаргаланта. Энэнь ехэ 
хүчэр байна.   

Хүүхэды сэсэрлигтэ осо үгы, 
өөстөө осоо зөөдэг. Харин тэхэд, 
сэсэрлигы оройгынь, поолынь 
ба сонхонуудынь сэлгэхэ 
хэрэгты болонхой.

Жаргалантын сургуули 
1965 ондо баригдасан 
хадаа, басал засабарид 
орохоор түсэбтэ оронхой. 
2022 ондо  проектнэ-сметнэ 
дансануудань бэлэсэгдэхээр 
хараалагдана.  

Нютагаархид осололгын 
системээр ехэ сонирхобо. 
Бүхы асуудалнуудань хараадаа 
абтаба. 

Нютагы засаг дарга Цыретор 
Халзанов үнгэрсэн жэлдэ 
хиигдэсэн ажалнууд тухайгаа 
хөөрөө, урдаа тавигдасан 
түсэбүүдтыгээ танилсуулаа. 

Хүдөөгы суглаары дүнгөөр – 
сайн гэсэн сэгнэлтэ тавигдаба.

ЖАРГАЛАНТАДА ХҮДӨӨГЭЙ 
СУГЛААР ҮНГЭРӨӨ
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Майн 23-да Самара хотодо Бүхэроссиин оюутадай хабар 30-
гаа үнгэрбэ. Энэ хэмжээ явуулганда бүхыдээ 5000 оюутад 
Россиин 85 можо хизаараас оролсобо. Буряад Уласаа 43 

оюутад түлөөлсэн байна. Гол номинацида БГУ-гай, ВСГАКИ-гай, БГСХА-
гай, ВСГУТУ-гай оюутад «Наранай харгыгаар» гэсэн тоглолто бэлэсчэ,  

1-ть шатын лауреадууд боложо тодороо. Энэ шагнал Буряадай оюутад 10 
жэл  хүлеэгээ. 

- Манай оюутад Россиин хэмжээны Оюутадай хаварта   сугларагшадай 
зүрхэ буляажа шададаг, - гээд, Буряадай тамирай болон залуушуулай талаар 

сайд Иван Козырев хэлээ. Энэ удаа тэдэ  дүрбэн янзада  тоглолто бэлдэжэ 
ошоһон байгаа: «Дуун», «Хатар», «Хүгжэмтэ зэмсэгүүд» болон «Моодо». Гол 

янзадань түрүүлжэ чадаад, үшөө хэдэн номинацинуудта амжалта туйлаа.
-Жюриин гэшүүдтэ манай хүвүүд басагад ехэ сайшаагдаа. Ехэ тайзан дээр 

үнины явадаг мэргэжэлтэ артистнууд шэнги гэжэ тэдэн хэлээ. Бидэн түрүүчын 
суури Пермиин  можотой хуваан аваадь. Гран-при Самарын оюутад шүүгээ. 

Буряады дээдэ сургуулинууды оюутад хамтаржа, айхабтар сайхан тоглолто 
харуулсанынь, ехэл урматай байна,- гэжэ оюутады командын найруулагча 

Александр Малханов тэндэ харсанаараа хуваалсаа.  
Удаадть Оюутады хавар Пермь хотод үнгэрхэ. 

Байгша оной майн 23 болотор аяар 682 хүн хачагта хазуулжа, эмнэлгын газарта 
хандасан байна. Тэдэнэй 200 гарань  -үхивүүд.  Хазуулсан зоной тоо үнгэрсэн 
жэлтэй сасуулхад, 7 хувяар бага болоо.

Хачагаас сэргылэмжын хэмжээ явуулганууд ажасуугчадай 
олоноор суглардаг, элүүржүүлгын болон амаралтын 
газарнуудта  үргэлжэлсөөр. Буряад Уласта дүн хамта 2800 
га талмайд ажал явуулагдаха ем. Лабораторинууд хачагууды 
шэнжэлхэ талаар хэрэгсэлнүүдээр дүүрэн хангагданхай.   

Мүнөө жэл 86 мянган хүн хачагаас сэргылэмжын 
тарилга авахаар түсэблэгдэнхэй. Майн 23-ны байдалаар, 55 
мянгань тарюулагдаа, тэрэ тоодо 35 мянган үхивүүд. Буряад 
Уласы Роспотреб-хиналтын пресс-алваны мэдүүлсэнээр, 
сэргылэмжын тарилга аваха дурты зоны эмнэлгын 
газарнуудта хүлеэсээр. 

 
“Буряад үнэнэй” 

мэдээсэлэй албан

Үдэрэй  һонин
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Нсургуули түгэсхэсэн ем. Эрдэм 
Биликтуевы мэргэжэлтэ харгы 
тамиртай нягта холвоотой. Тэрэ 

Буряад 
Уласы 
тамиры 

ХАШАГУУД ДОБТОЛСООР

Шэнэ орлогшо Сибириин 
болон Алас Дурнын Гүрэны алваны 
академинүүды, Буряады гүрэны дээдэ 

жэлдэ ябаа.  Эрдэм 
Биликтуев 3 үхивүүды 
ава.

Сыдеевэй нэрэмжэтэ 
олимпиин резервын 
тамиры 7-ть сургуулида 
соригчоор арва гаран 

Энээн 
тухай зарлиг майн 23-да гараба. Эрдэм 

хэрэгүүды 
талаар сайды  
орлогшоор, бэе 

ШЭНЭ ОРЛОГШО
10 ЖЭЛ ХҮЛЕЭСЭН 
АМЖАЛТА

Мүнөөдэры байдалаар түймэр 
түргэн унтарааха  16 бүлгэм хото 
шадары ой модо 8,5 мянган 

гектарта хамгаална. Тиигэжэ түймэрөөс 
сэргылэмжын үе июниин 10 болотор 
үргэлжэлүүлбэ. Хотын захиргаанай 
мэдээсэлээр, энэ үед ой руу орохонь 
хорюулты. Гэхэты хамта мэргэжэлтэ эмхиин 
ажалчад ойн түймэрнүүдээс сэргылэмжын 
хүдэлмэри явуулсаар. Тэрэнэй хажуугаар 
тэдэ модохонууды тарина. 

- Апрель, май сарануудта сальтитай 
байдаг тула түймэр унтараахань ехэ орёо. 
Тиимээс хотын мэдэлэй болоод бэшэч 
газарнуудта гал гаргажа орой болокүй. Ой 
модоо зон л галдана, унтараангүй тамхяа 

хаяна, - гэжэ  Улаан-Үдэ хотын Онсо учаралта 
байдалай хүтэлбэриин дарга  Валерий 
Вильдавский хэлэнэ. 

Ой модо түймэрөөс харуусалха 
бүлгэмүүдтэ сайн дуратан, хотын захиргаанай, 
ойн ажахынуудай, Дотоодын хэрэгүүдэй 
яаманай болоод  бэшэч эмхинүүды  
мэргэжэлтэд туса хүргэнэ. Журам эбдэгчэды 
оньсото хэрэгсэлнүүд  мүн элирүүлнэ. 

Байгаалиин энгэртэ амарха дуратычуулда 
тусхай  газарнууд бэлсэгдэнхэй- 
Комсомольско, Богородско олтирогууд, 
Дээдэ Онгостойн футбол наастаг талмай. 
Гадна амаралгын эмхинүүд, зуны лагерьнууд, 
стадионууд ажасуугшады хүлеэн авха. 

болон 
залуушуулы 

махабады соёлы 
болон тамиры 
хорооной 
түрүүлэгшээр 
Эрдэм 
Биликтуев 
томилогдобо. 

Биликтуев - чүлөөтэ барилдаагаар тамиры 
мастер, уласхоорондын категориин 
шүүгшэ, буряад барилдаагаар уласай 
тэмсээнүүды нэгэтэ бэшэ илагча. 

Бэе махабадай соёлы болон 
тамиры уласы агентствэд 
хүдэлөө, удаань Валерий 

ОНСО БАЙДАЛ САХИГДАСААР
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АЙМАГЫМНАЙ СОНИНУУД 
БОГОНИ МҮРӨӨР...

Монгол сайхан ороны Сэлэнгын аймагы түлөөлэгчэд манай аймаг 
айльчалба. 

Аймагымнай засаг дарга Станислав Дашиевич Гармаев  олзын хэрэг 
эрхилэгчэ Данзанова Валентина Васильевнагы «Тохойские саженцы» 
харуулхы Тохой нютаг аваачажа ургамалнууды харуулаа, монголчууд 
тусты зүбшэлнүүды аваа. 

Монголы Сэлэнгын аймагы губернатор Нацагдорж Лхагвадорж эдэ 
сөөгүүдээр ехэ сонирхожо, Монголдоо иимэ сэсэрлиг ургуулхаар Монгол 
Уласынгаа толгойлогчо Ухнаагийн Хүрлсүхты шиидхэвэрь гаргахабди 
гэбэ.

Сануулхада, манай аймаг болон Моноголы аймаг хоорондо 
соелы, хүдөө ажахын, тамиры талаар холбоо харилсаа байсан байгаа,  
жэшээлхэдэ, морин хуураар үхивүүды наасча соргоохо багша ерээ бэлэй, 
Халхин гол хүрэтэр автопробег хиигээ бэлэйдь. 

Манай аймагы засаг дарга  Монголы губернатор хоер саашадаа 
хоорондохи холбоо харилсаагаа барьсан зандаа байхабди гэжэ хэлсээгээ 
баталаа. 

Сэлэнгын, Ивалгын аймагы болон Улаан–Үдэ хотын 100 гаран 
велосипедистнүүд сугларжа, “Улаан Үдэ - Гусиноозерск” гэсэн хурдан 
замаар 70-аад км  велопробегтэ оролсоо. Энэ хэмжээ явуулга 2015 
оноос эхилсэн, мүнөө жэл 7–тиигоо үнгэрөө.

“Барисаан” гэсэн дово дээрээс сагдаанарты, гал усадхалгын 
машинаты, түргэн тусаламжаты хамта  велопробег эхилээ. 

Бүхы оролцосон зондо Сэлэнгын аймагы захиргаан баяр баясхаланаа 
хүргэнэ.

Миниволей гэсэн тамиры нааданы программа Гусиноозерск хотын 
13 дугаар хүүхэды сэсэрлигтэ хоерть жэлээ наасхы соргоогдожо байна. 
Энэ хадаа, хүнгэхэн бүмбэгөөр набтархан сеткэ дээгүүр 4 - 4 – рөө хоер 
командын наастаг наадан. 

Мүнөө жэл Тучиновы нэрэмжэтэ 4 – дугаар сургуулид гурван команда 
сугларжа, 5 – 6 насты  хүүхэды сэсэрлигы хүмүүжэгчэд  ба 1 – ть классы 
сурагчад энэ тэмсээндэ дурты оролсоо. 

Тэмсээны дүнгөөр 
Түрүүчын суури – «Юниоры» бүлгэм эзэлбэ. 
2 суури – «Россия» 
3 суури – «Дикие львы» 
Бүхы оролсогчод ба илагчад дипломуудта, гары бэлэгүүдтэ хүртэбэ.

2006 – 2007 онууды хүвүүд басагады дунда дзюдогоор “Слава” гэсэн 
можо хоорондын тэмсээ Чэтэ хотодо үнгэрөө. 

Энэ тэмсээндэ Сэлэнгын аймагы эдир тамирчады сургуулиин 
хүмүүжэгчэд эдэбхиты оролсожо, 70 кг – аас дээшэ чэгнүүртэ Гусиноозерск 
хотын 5 – дугаар сургуулиин сурагча Хандуева Дарима илажа, алтан медаль 
шүүгээ. Гусиноозерскын гимназиин  Эрдынеев Майдар мүнгэн медальда 
хүртээ. Эдир тамирчадаа амаршалаад, үшөө үндэр амжалтанууды хүсэеэ!

МОНГОЛ АЙЛЬЧАД 
АЙЛЬЧАЛБА

ЗАНШАЛТА ВЕЛОПРОБЕГ

МИНИВОЛЕЙ - 
ХҮҮХЭДЫ СЭСЭРЛИГТЭ

ДЗЮДОГООР ТЭМСЭЭ
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   Нима Халзанов    Иши Нимаев    Бато Халзанов    Ринчин Ленхобоев

   Токтохо(баруун гарһаа) гэр бүлэтэеэ

ХАЛЗАНАЙ НИМЫН ҮРИНЭР

Буряад республикэhээ 120 
мянган эрэшүүл Эсэгэ оро-
ноо хамгаалхаяа мордоhон 

байна. Ганса Жаргалантаhаа дай-
най түрүүшын жэлдэ 286 эрэшүүл 
ошоhон байна. Тэдэнэй дунда 
минии нүхэрэй, мүнөө 86-тай 
Афанасиин эсэгэнь, 6 абгадайна-
рань мүн 2 үеэлэнэрэнь фронтодо 
мордоhон байгаа.

Эдэ эрэшүүлнай Халзанай Ни-
мын үринэр болоно.

Баабаймнай, Халзанов Нима 
Мункуевич гээшэ 1877 ондо түрэhэн 
намтартай. Yрөөл нүхэрэнь Хурам-
шын басаган байhан.

Буряад зон хэлсэгшэл даа, хүн 
зоной эгээн баялиг-үхибүүд болоно 
гээшэ. Ниматан үмсөөрөө байхадаа, 
Жалга гэжэ hууринда ажаhуугаа. 11 
үхибүүдтэй болоhон – 9 хүбүүд, 2 үхид 
hэн.

Нима баабай залууhаа ехэ 
ажал хүдэлмэридэ бэрхэ hэн тула, 
хүбүүдээ гэрын ажалда hургаhан. 
Хүршэнэрэнь хэлсэдэг гэлсэгшэ: 
«Yглөөгүүр бодожо байхадаш, Нимын 
хүбүүд тэргэ үбhэ хорёодоо оруулжа 
байгша hэн».

Дунда, Доодо Бүхэн селенинүүдтэ 
гэр байра барихадаа, түлбэриеэ 
бүдөөр абаха гэбэл нүхэдэнь Нимаяа 
эльгээдэг байгаа. Юуб гэхэдэ, Нима 
баабайн алда бэшэнhээ ута байhан 
гэлсэдэг.

Бүри наринаар дархалхадаа, аб-
дар, үхэг, хайрсаг, стол мэтые хэхэдээ, 
нэгэшье хадааhагүйгөөр, сабуугаар 
бүтээдэг байhан. Мүнөөшье, аша, 
зээнэртэнь баабайн хэhэн юумэнь 
байдаг. Наринаар хадагалжа ябадаг 
юм. Манайда стол, хубсаhанай шкаф, 
эгээл комод шэнги набтар, ханада 
үлгэгдэдэг амhартын шкаф бии, бидэ 
хэрэглэжэ байдагбди. Урданай шэрэ 
зандаа байдаг. Ехэл hонирхууша хүн 
байhан байна. Уг гарбал тухайгаа ам-
баарна журналда бэшүүлдэг байhан. 
БНЦ-гэй архивта И. Мадасон эрдэм-
тэнэй тэмдэглэл соо Жаргалантада 
осведомитель-информаторнуудай 

тоодо – Халзанов Нима Мункуевич, 
колхозник, 1877 оной хүн бии гээд бэ-
шээтэй байгаа hэн.

Баабайн ехэ хүбүүнь, Бальжи аб-
гадай, 1903 оной байгаа, фронтодо 
татагдаагүй юм, колхозой кузнец ха-
даа броньтой байгаа.

Бадма - Цырен абгадай 1905 оной, 
(по состоянию здоровья) дайнда 
ошоогүй юм. Колхоздо бухгалтераар 
хүдэлдэг байгаа юм. Фото - зурагань 
бии. Дулма хээтэй Харганаагай бай-
гаа юм, колхооздо хүдэлдэг байгаа. 
Гэр бүлэдөө 3 үхибүүдтэй  -2 хүбүүд , 1 
үхинтэй байhан. Мүнөө олон болоод 
ябана.

Гатан абгадай 1907 оной байгаа. 
«Пятилетка» гэhэн хүдөө ажахын ар-
телиин түрүүлэгшээр хүдэлхэдөө 
урагшаа hанаатай, зориг ехэтэй, 
шударгы бэрхэ хүтэлбэригшэ, ню-
тагайнгаа зондо хүндэтэй байгаа. 
Хонгёо hайхан хоолойгоороо ара-
дай дуунуудые дуулахал гэхэ. Улаан 
-Үдэ хотодо военнэ сбор нэгэтэ бэшэ 
гараhан байна. Бэрхэ мори унаашан, 

hэлмэ зохидоор баридаг байгаа. 
Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай 
түрүүшын үдэрнүүдтэ сэрэгэй ал-
банда татуулаад, Зүүн Сибириин 93-
дахи стрелково дивизиин бүридэлдэ 
орожо, Московско областиин По-
дольск аймагай Горки тосхон шадар 
болоhон байлдаанда хабаадалсаад, 
ами наhаяа үгэhэн байна.

Цыбик хээтэймнай 2 үхибүүдтэй: 
Цээзэ басаган 1939 ондо турэhэн, 
Владимир хүбүүниинь эсэгынгээ 
мордоходо, 3 hаратай байгаа.  Өөрөө 
колхоздоо hаалишанаар, хонишоно-
ор хүдэлөө. Хүбүүнэйнгээ бүлэ Мон-
голдо, Москвада байхадань байлса-
даг hэн, зундаа хэдэн hараар нюта-
гаа ерээд байгша бэлэй, нютагтаа 
басаган хүрьгэниинь үхибүүдээрээ 
байгаа. Цыбик хээтэй үндэр наhа 
наhалжа, 83 наһандаа ябахадаа 
нүгшэһэн. Мүнөө Гатан абгадайн 
аша зээнэрэнь олон боложол ябана.

Тогтохо - 1909 оной, нүхэрэймни 
аба болоно. Оронгын уезднэ - 
приходской  училищида 4 класс 

дүүргэhэн намтартай. Тэрэ сагай 
хэмжээгээр эрдэмтэй болоhон бай-
гаа.

Хүдөө ажахын «Хубисхал» ар-
тельдэ хүдэлдэг байhан, хожомынь 
Тельман колхозой МТФ даагшаар 
хүдэлөө. Улаан - Үдэдэ военнэ сбор 
гараhан байна. 1940 онhоо коммунис 
партиин гэшүүн. 

Дайн эхилхэдэ, июнь hарада 
мордоходоо, Хапчеранска оловян-
на комбинадта эльгээгдээ («от 1994-
дэхи в/частиhаа») хүдэлмэришэнөөр 
хүдэлөө.

1943 ондо албанhаа табигдажа 
ерэхэдээ колхоздоо МТФ - даагшаар 
хүдэлөө. Наhанай амаралтада гара-
хадаа, фуражир ябагша hэн.

Эжымнай, Ханда  1912 оной байгаа, 
hаалишанаар хонин ажалда хүдэлөө. 
Эжымнай 64-тай байхадаа, хүндэ 
үбшэндэ дайрагдаад нүгшэhэн юм. 
Абамнайшье үбдөөд мордошоо hэн.

Хоер хүбүүдтэй байгаа, мүнөө нэ-
гэнь 86 хүрөөд ябана. Хоер айлаараа 
табан үхибүүдтэйбди, арбан аша зээ-
нэртэйбди.

Ринчин абгадай 1911 ондо түрэһэн, 
Харганаа айлда үргэгдэнхэй. Дайн-
да мордоод ерээгүй юм.

Хоер басагадатай байһан, Зина 
басаганиинь – багша, Хурамша ха-
дамда гаранхай, олон үхибүүдтэй.

Иши абгадаймнай 1912 оной 
байгаа. Бага наhандань эсэгэнь За-
гастайн дасанай хубараг болгожо 
эльгээһэн юм. Дасан хаагдахада, 
«Хубисхал» артельдэ хүдэлөө, хожом 
Тельманэй нэрэмжэтэ колхоздоо 
ажаллаа.

1941 оной июнь һарада фронтодо 
тадагдаад, Дивизионно станци ша-
дар бэлдэлгэ - сборы гараад, сен-
тябрь һарада Москва хото шадар 
байлдаанда хабаадалсаа. Тэндэ ту-
лалдаанай үедэ толгойгоо шархатуу- 
лаад, Саранск хотын госпитальда 6 
hара эмшэлүүлээ. Дахин саашаа эль-
гээгдэхэдээ, Прага Вена хүрэтэр дай-
гаа даралсаа. Эндэ дайн дүүрээ. 1944 
ондо медаль «За отвагу» хүртэһэн, 3 
шатын Орден Славы, медаль «За по-
беду над Германией».

Гэр бүлэтэй болоо. Мал ажалда 
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хүдэллөө. Хоер хүбүүд, дүрбэн баса-
гадтай.

Цырен - Дулма хээтэй бага баса-
ганайнгаа нярай байхада үбшэлөөд 
мордошоо. Жэлтэй басагаяа Ринчин 
дүүдээ үгөөд, бэшэ үхибүүдээ өөрөө 
ехэ болгоо. Үхибүүдэнь эсэгэеэ 
һайнаар дурсадаг,  бултыень hургаа, 
мэргэжэлтэй болгоо юм. Үндэр наhа 
наhалаa.

Ринчин 1914 оной байгаа. Энэ 
хүбүүгээ Оронгодо Ленхобоев Даша-
Даба гэжэ айлда үгөө. Һамганиинь 
Бальжинима Шарапова, «Ула-
ан Оронго» колхоздо мал ажалда 
хүдэлөө, хожомынь совхоздо. 

Ринчин абгадаймнай Халхын 
Голой дайнда хабаадалсаhан, Эсэ-
гэ Ороноо хамгаалгын дайнда 
түрүүшын таталгаар 1941 ондо сэ-
рэгтэ мордоо. Москва хото хамгаал-
хын байлдаанда хабаадалсахадаа, 
шархатаhан байгаа. саашаа яба-
хадаа Кaрельскэ фронтдо тагнуул-
шан – мэргэн буудагшаар ябаһан 
байна. Нэгэ байлдаанда, разведро-
тын сэрэгшэд булта алуулаа, харин 
шархатаһан Ринчиные старшинань 
шэрэжэ гаргаһан гэдэг. Дотор бэедээ 
(брюшная полость) ехэ шархатаhан, 
хүлнүүдэнь гэмтэһэн байгаа. Шарха-
таад хэбтэхэдээ уушхаяа дааруулаа. 
Госпитальда үни удаан эмнэлгэ гара-
ад, 1942 оной hүүлээр врачебнэ ко-
мисси гэртэнь ябуулһан юм. 

Илалтын шагналнуудта хүртэhэн: 
1959 ондо – медаль «За отвагу», Агуу-
ехэ дайнай орден, медаль «За победу 
над Германией».

Совхоздоо хони харадаг бай-
гаа, хурьгалха хонидышье хараа. 
Ехэл ажалша хоер байhан юм. Хоер 
үхибүүдээ hургаа. Мүнөө олон аша 
зээнэртэй. Оронго нютагтаа түбхинэн 
ажаһуудаг юм. 

Дабаа абгадай 1916 оной байһан. 
Зургаатайхан байхадань, эжынь наһа 
барашоо. 

Ехэ болоходоо «Хубисхал» ар-
тельдэ хүдэлөө. Һамганиинь Бад-
ма-Нима Чойнзонова. Халхын Голой 
дайндаа хабаадалсаhан. Эсэгэ оро-
ноо хамгаалгын дайнда 1941 ондо 
мордоhон байгаа, харин 1942 ондо 
наһа бараһанай саарhа (похоронка) 
ерэhэн юм. Тиихэдэ, энэ ехэ алдуу 
болоһон байгаа, юуб гэхэдэ, Дабаа 
абгадай госпитальда эмнэлгэ гаража  
байгаа. Хүндөөр шархатаhан хадань 
военно комисси гэртэнь ябуулаа.

Гэртээ бусаһанайнгаа удаа колхоз-
до хүдэлөө. 1944 ондо Мүнхэ хүбүүнь 
түрэhэн байна. Дахин дайнда мордо-
ходоо, Япониин милитаристануудые 
бута сохилсоод, 1945 ондо гэртээ бу-
саа hэн.

Һамганиинь ехэ хүндөөр үбдөөд 
наһа барашоо, хадам эжытэйгээ хою-
улаа хүбүүгээ хүн болгоо. Хожом, 1948 
ондо Бутыд Аюшеева эхэнэртэй хам-
таржа, 1 басаган, 2 хүбүүдтэй болоhон 
юм. Бүхы хүүгэдээ, һургаа, мэргэжэл-
тэй болгоо. Хоюулаа ехэ бэрхэ, ажал-
ша, хонин ажалда хэдэн жэл ажаллаа. 
Абгадай 78 хүрөө һэн, Бутыд хээтэй 
90 хүрөө.

Цырен үхин 1918 түрэhэн байна, 
багадаа гээгдэhэн.

Гунтуп 1921 оной байгаа. Нима 
баабай hамганайгаа нүгшэхэдэ, Гун-
туп хүбүүгээ Харганаагай нэгэ айлда 
үгэhэн байгаа. Томохон болоходоо, 
hөөргөө эсэгэдээ ерэшэhэн юм.

Колхоздо хүдэлжэ байтарынь, 
дайн эхилжэ, 20-той хүбүүн 1941 ондо 
дайнда татагдаа, hураггүй үгы болоо. 

Дайн эхилхэдэ, Нима баабайн 
Бата ашань (Бальжи гэжэ ехэ хүбүүн, 
Долгор бэри хоерой ганса үринь) 
16-тай ябаа. 1942 ондо Эрхүү хотодо 
снайперска hургуули гараад, тэрэл 
жэлдээ өөрын дураар албанда мор-
доо. 2-до Украинын фронтын 5 меха-
низированно корпусой 233 танково 
бригада эльгээгдээ. Хожомонь ко-
мандир орудия болоходоо, младший 
сержантын нэрэ зэргэдэ хүртөө.

Дайшалхы харгыдаа, 1944 ондо 
Румыни  сүлөөлэлсэжэ ябахадаа, 
Бата ахай шархатаад, Молдавиин по-

левой госпитальда эмшэлүүлээ. Эсэ-
гэ Ороноо хамгаалгын дайнай 1 – хи 
шатын  орденоор шагнагдаа.

Госпитальhоо гэртээ бусахадаа, 
нэгэ хүлэнь модон протезтэй ерээ 
бэлэй.

Колхоздоо учетчик, кассир, бухгал-
тер, МТФ даагшаар хүдэлөө. 1947 ондо 
гэр бүлэ болоо. Цырен-Дулма хээтэй 
ходо hаалишан ябаа. 10 үхибүүдэй 
аба эжы болоо hэн. Бата ахаймнай 
бадаган үбшэндэ нэрбэгдэжэ, 53-тай 
ябахадаа алтан дэлхэйһээ хахасаа 
һэн. Цырен-Дулма хээтэй,  эжытэеэ 
хүүгэдээ үндылгөө, 64 наһа хүрэжэ 
баһал өөрөө наһа барашоо. Эжынь, 
Долгор хээтэймнай ашанар зээнэрээ 
харалсажа ута наhа наhа наһалаа, 90  
хүрөө. Бата ахайн үхибүүд булта айл 
болонхойнууд, бага Игорь хүбүүнь 
аба эжынгээ гэртэ ажаһуудаг.

Баабайн зээ Дагба-Доржо, (ехэ 

басаганайнь хүбүүн) 18-тай ябаха-
даа, 1941 ондо дайнда абтаад, 1943 
ондо hураггүй үгы болоо гэжэ «Кни-
га памяти (том 2) соо бэшээтэй.

Нимын 7 хүбүүд, аша, зээнь, Эсэгэ 
Ороноо хамгаалын дайнда хабаадал-
сажа, Илалтын үдэрые дүтэлүүлэлсээ …

Эсэгэ хүн шэрүүн зантайшье 
һаа, сэдьхэл зүрхэнь шулуун бэ-
шэл, хүбүүдтээ зобожол hуугаа юм 
бэзэ. Хайран Гатап, Ринчин, Гун-
туп хүбүүдэнь, зээ Дагба-Доржонь 
дайнай дүлэн соогуур ами наһаяа 
хайрлангүй, унаhаниинь харамтай.

 Баабаймнай үндэр наhа абаа, 86 
наhа хүрөө.

Баабаймнай хүбүүдтээ бэе 
бэеэ харалсажа, туһалалсажа, эб-
тэй ябаарайгты гэжэ ходо хэлэжэ 
һуудаг байhан юм. Эсэгэhээ юумэ 
hурахадань, Бальжи ахайдаа ошог-
ты гэдэг байгаа. Дүүнэрэнь ахайгаа 
ахай-аба, Долгор хээтэйгээ ахай-эжы 
гэжэ хүндэлжэ ябадаг байгаа юм. 
Нээрээшье, манай абгадайнар гэр 
бүлөөрөө ехэ эбтэй, ходо ябалсажа, 
бэе бэеэ дэмжэжэ байдаг байһан. 
Айлда үргүүлһэн хүбүүдэньшье нэ-
гэшье гомдолгүй байhан гэлсэгшэ. 
Мүнөөшье үеэлэнгүүд гэр бүлөөрөө 
ябалсанабди. Баабайнгаа хэлээшые 
нангинаар сахижа ябаха гэжэ орол-
додогбди. Саашадаа үри хүүгэдтээ 
иимэл эбтэй зандаа байлсахые за-
ажал һуудагбди. 

Жаргаланта нютагтамнай дайнда 
гээдэhэн 157 сэрэгшэдтэ зорюулhан 
хүшөө тодхоогдонхой. Хажуудань 
дайнда хабаадаhан сэрэгшэдэй, мүн 
ара талын ветерануудай нэрэнүүд 
бэшэгдэнхэй. 

Роза НИМАЕВА, 
ажалы ветеран, 

Жаргаланта нютаг

   Халзанов Токтохо Нимаевич (дундань)

   Халзанов Даба Нимаевич

   Халзанов Токтохо Нимаевич (дундань)
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АРА ТАЛЫН ВЕТЕРАНУУДАЙ 
АША ГАБЬЯА

Хүн бүхэнэй зүрхэ сэдьхэл шархатуулһан эгээл шуһата Эсэгэ оро-
ноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дүүрэһээр 77 жэл үнгэрбэ. Агу-
уехэ Илалтын түлөө тоолошогүй олон хүн ами наһаяа үгөө, хэдэн 

миллион зон баряанда абтуулжа, үзэгдөөгүй муухай зоболон соогуур 
тулижа наһа бараһан, зариманиин сүлөөлэгдэжэ фашистнуудай гарһаа 
мултаржа гараһан. Манай Буряад – Монгол республикын сэрэгшэд 
нугаршагүй зориг хүсэтэйгөөр Эсэгэ оронойнгоо түлөө байлдаанай га-
зараар олониинь бэеэ гамнангүй жэшээгүй баатаршалга харуулжа ал-
далан унаһан байна. Хархис дайсанай добтолходо аюулай урдаһаа ган-
сал армиин сэрэгшэд бэшэ, харин бүхы совет арад нэгэдэн Эсэгэ оро-
нойнгоо түлөө бодоо.

Тэдэнэй тоодо манай Буряад- 
Монгол республикын Сэлэнгын ай-
магайхид бүхы совет арадтайгаа адли 
нэгэдэн дайнай түрүүшын 1941 ондо 
1537 баленхануудые, 149 үнтынүүдые, 
315 полушубкануудые, 275 даха-
нуудые, 552 телогрэйхэнүүдые, 
416 хүбэнтэй үмдэнүүдые, 49 
шинельнүүдые, 881 үбэлэй малгай-
нуудые, 684 арһан бээлэйнүүдые, 
1311 нооһоор нэхэһэн бээлэйнүүдые, 
542 нооһон оймһонуудые, 129 
свитернүүдые, сэрэгшэдтэ хэрэгтэй 
олон тоото бэлэгүүдые ба элдэб до-
тор хубсаһанһаа гадна 17568 пуд эдеэ 
хоол фронтодо иимэ бэшэгтэй хамта 
эльгээһэн байна. 

Письмо на фронт исполнительно-
го комитета Селенгинского аймач-
ного Совета депутатов и трудящихся 
Бурят-Монгольской АССР

Отважные бойцы, командиры 
и политработники действующей 
Красной Армии и Военно-Морского 
флота.

Вы патриоты своей любимой 
Родины, в рядах действующей 
Красной Армии и Военно-Морско-
го Флота, в борьбе с коварным оз-
верелым врагом - германским фа-
шизмом, с его толкачем людоедом 
Гитлером, вероломно напавшим 
нашу родину, показали еще раз 
всему миру мощь и непобедимость 
Красной Армии и всего Советского 
народа.

Мы, как и весь советский народ, 
повседневно следим за Вашим ге-
роическим действием на фронтах  
Отечественной войны, за Вашим му-
жественным подвигом в боях с гит-
леровской Германией и восхищены 
вашими бесстрашием, отвагой, ге-
роизмом и твердо я уверены в бли-
жайшей, решительной победы над 
кровожадным врагом — герман-
ским фашизмом.

Вас, бойцов, командиров и по-
литработников окружают вечной за-
ботой весь советский народ и лично 
тов. Сталин- наш мудрый вождь, ле-
гендарный полководец, вдохнови-
тель побед.

Мы, находясь в тылу своей са-
моотверженной работой, будем 
помогать в быстрейшем разгроме 
врага, работаем и будем работать 
утроенной энергией и Вас обеспе-
чим всем, что только требуется для 
Победы.

Мы, отправляем Вам наш скром-
ный подарок и просим его принять. 
Крепко жмем Ваши руки.

С пламенным большевистским 
приветом — по поручению коллек-
тива исполнительного комитета 
Селенгинского аймачного Совета 

депутатов и трудящихся Бурят-Мон-
гольской АССР.

 
II сентября 1941г.

с. Новоселенгинск                 
 Чабдаков

 
Источник: Ф.7. Оп.1. Д. 188. Л.3

Дайнай ара талада үлэһэн 
эхэнэрнүүд, наһатай үбгэд, хүгшэд 
ба үхибүүд фабрика, заводуудта, 
колхозуудта баһа жэшээлшэгүй үсэд 
оролдолго, баатар зорилго харуулжа 
«Хамагые –фронтодо, хамагые – илал-
тын түлөө!» гэһэн уряа доро үдэр 
һүнигүй хүдэлдэгөө ажалай ветера-
нууд хөөрэдэг һэн.

Улаан Армиингаа хүсэл 
бэхижүүлхын түлөө аймцентрэй 
хүдэлмэришэд ба гүрэнэй ажаябуу-
лагшад 1941 оной августын 4-дэ 13310 
түхэриг мүнгөөрнь үгэһэн байна.

8 сая 129 мянган түхэригтэ 
гүрэнһөө урьһаламжа бэшүүлжэ 
хамгаалгын фонд облигациин 
урьһаламжа руу 593 мянган түхэриг 
оруулһан юм. 

1942 ондо «Социалистическая Бу-
рят- Монголия» гэһэн танково колон-
на бүтээхэдэ аймагай ажалшад баһал 
нилээн оролдожо мүнгэ суглуулһан 
юм. Майн 26-да Уралай заводһоо ре-
спубликын делегаци Улаан Армин 
сэрэгшэдтэ танкнуудые тушаажа 
үгөө һэн.

Республикын залуушуул, комсо-
молой гэшүүд, һургуулиин һурагшад 
баһаш хадаа эдэбхитэйгээр «Моло-
дой колхозник Бурят- Монголии» 
гэһэн танково коллонодо мүнгэ су-
глуулхада 1300 түхэриг оруулһан бай-
на.

1943 оной эхиндэ Буряад- Монгол 
республикымнай ажалшад дайлал-
даанай самолёдуудай эскадрилья 
бүтээхын түлөө 23 миллион түхэриг 
суглуулжа шадаа. Сэлэнгын аймагай 
Сталинай нэрэмжэтэ колхозой ажал-
шан Б.Очиров 150 мянган түхэриг, 
«Улаан Yдэнгэ» колхозой һаалишан 
Эрдынеева Д.Г. 160 мянган түхэриг, 
«Коммунизм» колхозой Чимитов Дар-
ма Цыбикович 150 мянган түхэриг 
үмсын түлбэри хэжэ нилээд ехэхэн 
туһа оруулһан юм. Дарма Цыбикович 
Чимитов Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
дайнда хүлөө хүндөөр шархатуулһан 
хадаа комиссовалуулһан хадаа түрэл 
нютагаа бусажа хүдөө ажалда шуум-
гайгаар хүдэлжэ эхилһэн юм. 

1944 он. «Коммунизм» колхозой 
(мүнөө сагаай Енхор нютаг) эдэбхи 
ехэтэйхид хамтынгаа суглаарта 200 
мянган түхэриг дайлдаанай само-
лёт бүтээхын түлөө мүнгэ суглуулая 
гэжэ зонойнгоо урда үүсхэл гарга-

ба. Тэрэ үйлэ хэрэг бүтээхын түлөө 
ажалша бүхэнэй хэдэг ажалань гур-
ба дахин ехэ боложо, амарха саг 
үшөөшье үсөөрбэ гэжэ ойлгомоор. 
Айл бүхэн үнэтэй сэнтэй һамгадай 
гоё зүүлтэнүүдые, һиихэнүүдые, 
бислагуудые, бугаагуудые г.м. го-
ёолтонуудаа хайрлангүй Илалтын 
үдэр дүтэлүүлхын тула, Эсэгэ оро-
ноо фашист дайсанһаа сүлөөлхын 
тула, эрэшүүлээ, хүбүүдээ элүүр энхэ 
дайнһаа бусахыень һанажа байһан 
һайханаа тушааһан лэ.

Тэрэ гэгшээр захилынь табиһан 
хэмжээнһээнь үлүү гаража 217 мян-
ган түхэриг сугларба. Колхозой дарга 
Зоригтуев Радна 15 мянган түхэриг, 
колхозой гахайшан Хандуев Ширап 
12 мянган түхэриг, таряаланай эрхи-
лэгшэ Хандажапов Буда 12 мянган 
түхэриг, комсомолой гэшүүн Жадам-
баева Радна 6 мянган түхэриг, г.м.

Мүнгэ суглуулха захилаа февра-
лиин 10-н болотор дүүргэхэ гэжэ ши-
идхэбэри гаргаба.

Тиигээд, 1944 оной февралиин 12-
до И.В. Сталинда иимэ телеграмма 
эльгээһэн байна.(2-дохи приложени). 

1944 оной февралиин 20 –ной «Бу-
рят - Монгольская правда» гэһэн со-
нин соо И.В.Сталинай харюу үгэ толи-
логдоотой юм. (3-дахи приложени). 

Тэрэнэй һүүлдэ «Коммунизм» кол-
хозой ажалшад үшөө дахин 60 мян-
ган түхэриг суглуулжа февралиин 25 
–да мүнгөөрэнь респуликын таһагай 
гүрэнэй банк оруулжа үгэһэн байна. 
Энээн тухай Буряад- Монгол таһагай 
гүрэнэй банкын даргын туһалагша Т. 
Бутахеевта ба бухгалтер нүхэр Чир-
ковто үгтэһэн справка зүбшөөнэ.

Колхознигуудай захилаар само-
лет саг дээрээ бүтэһэн юм. Тэрэнэй 
фюзеляж дээрэнь «Красной Армии 
от колхозников колхоза «Комму-
низм» гэжэ бэшээтэй байгаа юм гэжэ 
нагаса эжымни эхин һургуулида 
һуража байхадам хөөрэжэ үгөө юм. 
Тиихэдэ нэгэ фотокарточка дээрэ 
самолет тушаахая Улаан –Yдэ хото 

ошоһон колхознигуудай делегаци 
буулганхай хараһан байгааб. Тэн-
дэ колхозой дарга Радна Зоригтуев, 
парторг С. Дагбаев, эдир колхозник 
Дондок Раднаев, наһатайшуулһаа 
Буда Хандажапов, колхозой залуушу-
ул Дамдинова Бадмажап, Жадамба-
ева Радна, Ванданова Норжима гэг-
шэд байна һэн.

1944 оной февралиин һүүл багаар 
Улаан –Yдэ хотодо торжественно ми-
тинг болоходо « Коммунизм» колхо-
зой дарга Зоригтуев Р. самолет туша-
ажа абаһан летчик нүхэр Стрижакта 
хандалгын үгэ хэлэһэн байгаа.

«Коммунизм» колхозой самолё-
дой дайлдаанай зам гэхэдэ, эгээл хо-
рото мухай нацист дайсанаа эшээн-
дэнь - Берлин хото хүрэтэр намнаһан 
намтартай юм. 

Дамдинова Долгоржап Цыден-
жаповнагай үгөөр хамта Енхор 
нютагһаамнай хоёр дайлдаанай са-
молет бүтээгдэһэн болоно. Нэгэдэхи 
самолёдынь Чимитов Д.Ц. хоёрдохи 
самолёдынь колхознигууд хамтаржа 
бүтээһэн байна. Тиимэһээ колхоозой 
ажал хэжэ, үмсынгөө мал хаража, үри 
хүүгэдэй үндылгэжэ дайнай хүндэ 
хүшэр жэлнүүдые дабажа гараһан 
ара талын ажалшадаар минии омо-
горхол ба хүндэлэл. Хэзээнь амаржа, 
хэдыдэнь тэдэ хубсаһа оёжо, нэхэжэ 
фронт руу ябуулдаг байгаа юм гэжэ 
гайхагшаб.

Манай нютагай зон ара талын-
гаа ветераануудта (1941-45) онууда-
ар арбаад наһатайгаасаа эхилээд 
хүдэлһэн хүнүүдтээ нэгэ хүшөө Ен-
хор нютагтаа табиха һанамжа түрөөд 
байна. 

Этигэл ехэтэй арад зон муу юу-
мэндэ диилдэхэгүй гэжэ нээрээ хэл-
сэдэг байна даа. Энээнһээл элирнэл 
даа ара талын ажалшадай үнэн сэхэ 
ябадал, Эхэ орондоо дуратайга-
ар сэдьхэлээ табижа, олоной түлөө 
оролдоһон ажалай ветерануудайм-
най габьяа хэтэ мүнхэдөө зоной дун-
да мартагдахагүй!
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Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда совед арады туйласан 
Илалтын 77 жэлы ойн баяр манай Росси гүрэны ба бусадшье 
гүрэнүүды арад зон майн 9-дэ үргэнөөр тэмдэглээ. Манайш 

сургуулида, Үбэр-Зөөхэй нютагта олон хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдээ. 
Тэрэнь гайхалгүй, юундэб гэхэдэ, дайн шэрүүн гараараа манай нютагай 
бүхы гэр бүлэнүүды дайраад гараа. Эсэгэ ороноо хамгаалхы манай 
Нуур-Түхэм, Дэбээн, Ёнхор нютагуудаас 250 хүн дайнда мордоо. Тэднээс 
юрдөөл 77-нь гэртээ бусажа ерээ. Бэшэнь баатары үхэлөөр дайшалхы 
газар унасан гү, али сураг үгыгээр үгы болсон. Нэгэ айлы хэдэн хүбүүд, 
айлы гансаш хүбүүд дайнда мордоо, зарьмань гэртээ бусажа ерээгүй.  

Нютагтаа үлдэсэн үбгэд хүгшэд, 
эхэнэрнүүд, үхибүүд бүхы ажалаа 
бэеэ гамнангүй хэжэ, өөстөө үлэн 
хоосоншбэл талха таряагаа фронт 
руу эльдеэжэ, бүхы хүсэ шадалаараа 
Илалтын түлөө урагшаа тэгүүлээ. 

 Манай нютагта дайны 
ветеранууд мүнөө үгы, наса баража, 
мүнхэ нютагтаа харинхай. Мэндэ 
ябсан ара талын ветерануудамнайш 
үсөөрөө.  

Агуу Илалтын 77 жэлы ойн 
баярта зорюулагдасан «Илалтын 
Туг» гэсэн патриотическа акцида 
манай сургуулиин сурагшад 
хабаадаа. «Илалтын Туг» бүхы манай 
Сэлэнгын аймагы сургуулинуудаар 
ябаа. Сүүлдэнь Хяагтын аймаг 

руу дамжуулагдаа. Ангинууды 
хүтэлбэрилэгшэд сурагшадта Эсэгэ 
ороноо хамгаалгын Агууехэ дайны 
сүлдэ тэмдэг Илалтын Туг тухай 
хөөржэ үгөө. Сургуулиингаа түүхэ 
ба хизаар ороноо шэнжэлэлгын 
музейн Дайшалхы Солын буланда 
хэшээлнүүды үнгэргөөбди. Эхин 
ангинууды сурагшад «Илалта» 
гэсэн сэдэбээр зурагууды зуража, 
үзэсхэлэн эмхидхэгдээ.  Ара талын 
ветерануудта гэртэнь ошожо, дуу 
дуулажа үгөөд, гарын бэлэгүүды 
барюулаабди. 

Майн 9-дэ дайнай үедэ баатарай 
үхэлөөр унасан нютагаархидтаа 
зорюулжа босхоосон 
хүшөөгы хажууда олон зоны 

хабаадалгатыгаар митинг үнгэрөө. 
Үбэр-Зөөхэйн поселениимнай 
гулваа Дамдинов В. Ц., нютагымнай 
ветеранууды соведы түрүүлэгшэ 
Лумбунов Ю. Б., Үбэр-Зөөхэйн 
сургуулиимнай захирал Доржиева 
Л. Б., багшын ажалы ветеран Очиров 
Д. Д. гэгшэд нютагаархидаа Илалтын 
77 жэлы ойн баяраар амаршалаа, 
мүнөө, үбгөө баабайнарынгаа 
жэшээгээр, Эхэ ороноо хамгаалжа, 
Украинад болжо байсан тусхай 
операцид хабаадажа байсан 
нютагымнай хүбүүд, хүргэд бүрин 
бүтэн гэртээ бусажь ерхынь үреэгээ.  
Хүшөөгынгөө урда сэсэгүүды табяа. 

Нютагымнай эгээ настышуулы 
нэгэн болхо, «Эрдэм» хамтаралдаа 
бүхы насаараа хүдэлсэн, гүрэны 
олон шангуудта хүртэсэн Мария 
Лубсановна Мункуевагы абань, 
абынь хоёр дүү хүбүүд дайнаас 
бусажа ерээгүй. Мария Лубсановна 
абынгаа, абганарынгаа гурбалжан 
бэшэгүүды наринаар хадагалжа 
байдаг. Жэл бүхэн хүшөөгы урда 
ашанар, гушанартгаа амиды 
сэсэгүүды баглаа асардаг. Энэш жэл 
сэсэгүүды табяа. 

Митингын сүүлээр Соёлы 
байшан соо Агууехэ Илалтада 
зорюулагдасан концерт наада болоо. 
Хүүхэды сэсэрлигтэ ябдаг заахан 
үхибүүд, нютагымнай насты зон, 
сургуулиимнай сурагшад, багшанар, 
соёлы байшаны ажалшад гое 
сайхан концерт наада бэлдээ. Үбгөө 
баабайнарынгаа гэрэл зурагууды 
баряад Бессмертный полкдо 
ябаабди. Хүнүүды түрэлхидынгөө 
гэрэл зурагууды гамтыханаар 
баряад, ябжа байхы хархада ехэ 
гашуудалтыш, омогорхолтыш байгаа. 
Бүлэ бүхэн үбгөөнгөө баабайнгаа 
дурасхаал наринаар сахижа байдаг 
гэжэ мэдэрхээр байгаа. Тыгэнгүй 
яахаб? Ондоогоор болохогүй! 
Мартаха эрхэгүйдь!

Тэрэл үдэр, үдын сүүлээр 
сургуулиимнай сурагшад 
багшанартгаа Ёнхор нютаг ошожо, 
Илалтын сайндэртэ зорюулагдасан 
концерт наада харуулаа. Ёнхорынхид 
халуун альга ташалгаар угтажа абаа. 
Соёлы байшаны захирал Ринчинова 
Ц. Т. сурагшадта баяры үгэнүүды 
хэлээд, бэлэг барюулаа. Дайны 
үедэ үхибүүн ябсан, дайны шэрүүн 
жэлнүүды бэен дээрээ үзсэн, томо 
хүнүүдээс дутангүй ажал хэгээд 
ябсан, мүнөө үндэр насты болоод 
байсан хүнүүдтэ гэр гэрээрнь ябжа, 
багахан концерт харуулаад, гарын 
бэлэгүүды барюулаабди. 

Манай сургуулиин багшанар 
үхибүүдтээ олон дайны үеын 
жэлнүүдтэ зорюулагдасан дуунууды, 
шүлэгүүды, хатарнууды заажа 
үгөө. Хэны аша габьяагаар мүнөө 
амгалан тэнюун ажабайдал тогтоод 
байсны мэдэхэ ёстыбди. Дэлхэйн 
арад зон дайн дажар бү үзэг гэжэ 
ами насааа хайрлангүй ябсан 
зоны баатаршалгы үндэрөөр 
сэгнэжэ ябаха, саашанхи үенүүдтээ 
дамжуулха гээшэ хүн бүхэны нангин 
уялга. Дэлхэй дээрэмнай хэтэдээ 
амгалан тэнюун ажабайдал тогтог 
лэ!

Евгения ТАРБАЕВА, 
Үбэр - Зөөхэй нютаг

АГУУЕХЭ ИЛАЛТЫН ҮДЭР
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ЖАРГАЛАНТА НЮТАГАЙ 
СУУТА ХYБYYН  

Нютагай түрүү хүбүүдэй нэгэн ябаhан Юрий Ишиевич Будаев 
амиды мэндэ ябаа hаа 85-тай болохо байгаа. Энэ хүнэй түрэhэн 
эхын талаар уг унгинь иимэ байна: Булагат буряадууд «зүүнэй 

зургаан эсэгэ» гэжэ түүхэдэ ороhон зон, Сэлэнгын тала дайдада 17-хи зуун 
жэлдэ Байгал далайн хойноhоо  нүүжэ ерэhэн гэжэ мэдээжэ юм ааб дээ. 
Тиихэдээ Ю.И.Будаев – готол - буумал омогой булагат буряад гээшэ. 

Угай hарбаалжан: Балта – Шатый 
– Борсхан – Ринце – Баатар – Очир – 
Баяр – Дашинима – Сэбэгжэд – Юра. 

Юрий Ишиевич Буряадай элитэ 
поэт Дамба Дашинимаевай зээ 
хүбүүн гээшэ. Һананабди мэдээжэ 
шүлэгынь:

Галуута нуур.Долгеор
Сохеод угаа шэрyyн
Баруун Тоеон hэбшээ
Татаад. дэндyy hэрюyн.
    Тоеон! шамай поэт
   Эгтээ магтаа бэшээ.
   Манай сагай Тоен
  Хyхюу замай жэшээ.
Жаргалантын голдо  20 - дохи 

зуун жэлэй эхеэр  Буйрагтаан 
Дашиниматан гэжэ айл ажаhууhан. 
Гэрэй эзэн ехэ уран дархан хүн 
байгаа юм.Манай эжы Дарханхай 
гэгшэ hэн. Гурбан үхибүүдтэй. 
Шойжод-Дагба 1939 ондо Халхын 
голой дайнhаа бусаагүй. Дамба « 
Буряад-Монголой үнэндэ» хүдэлжэ 
байтараа 1937 оной хамалганда ороо 
бэлэй. Юра хүбүүниие  Сэбэгжэд 
басаганиинь  түрөө юм 1936 оной 
ноябриин 10-да. Юрын түрэhэн 
эхэ тухай хэлээ hаа иимэ байна. 
Сэбэгжэд 1910 ондо  Дашинима 
Сэрэн хоерой гэр бүлэдэ одхон 
басаган боложо гараа юм. Багаhаа 
хойшо  шуран бэрхэ үхин hургуулияа 
дүүргээд, ахайгаа дахажа хото ерээд, 
соел - уралигай техникумэй оюутан 
болоо. Сэбэрхэн, талаан бэлигтэй 
басаган юм hэн. Нүхэдынь Софья 
Дашинимаева гэхэ.       

Поэт Цэдэн Галсанов 
дурсалганууд  соогоо иигэжэ 
бэшэhэн юм: Бавасан Абидуевтай 
Дамба Дашинимаевайда ошобобди. 
Советскэ үйлсөөр байдаг байгаа. 
Дүтэлхэдэмнай, дуунай абяан 
дуулдаба. «Интернационал» 
оршуулаад дүү басагантаяа 
дуулалдажа байба. Ехэл гоеор 
аянгынь тааралдуулаа.

Сэбэгжэд нютагайнгаа хүбүүн 
Иши Будаевта хадамда гарана. 
Юрынгээ багахан байхада, алтан 
дэлхэйhээ халин ошоо. Эсэгэнь 
хожомоо ород эхэнэр hамгантай 
болоо. Юра ород шэгтэй юм hэн. Зон 
ород hамган лэ гаргаа гэжэ hанадаг 
байгаа. 

Томо болгоhон аба эжы тухайнь 
хэлэхэдэ иимэ байна: Иши Будаевич 
ходо ноен ябаhан хүн. Ивалгын 
аймагай түрүүлэгшэ, Зэдын 
аймагай намай 1-хи секретарь. 
И.Б.Будаев 1954 -1966 онуудта КГБ 
-дэ орлогшоор хүдэлнэ, полковник 
зиндаатай. Хоердохи эжынь Вера 
Александравна Саломатина - 
Курскэ можоhоо Буряад орондо 
эльгээгдэhэн. Хyдөө ажахын сайдай 
орлогшоор ябаа. 

Минии нүхэр Б.Р.Цымпилов 1972 
ондо Ленинградай хүдөө ажахын 
институт дүүргээд. Минсельхоз 
ерэхэдэнь, В.А.Саломатина: би 
шамайе Тельмэнай нэрэмжэтэ 
колхоз эльгээхэм, нүхэрэйм нютаг, 
хотоhоо холо бэшэ, поездоор ябажа 
байхаш...- гээд үгэдөө оруулhан юм.

Юра хүбүүнэй бага балшар 
наhан Жаргалантада, Буда 
баабайндаа үнгэрөө. Буда үбгэн 
Шагдар хүрьгэнтэнөөрөө зэргэлээд 
hуугша hэн. Хоорондоо хаалта 
хашаа үгы. Минии абга Шагдар  
Мункулоевичай hамган - Намжил 
хээтэй Иши Будаевичай эгэшэ 
байгаа. Аюшеевтанай хүбүүд Витя, 
Гена хоертой наадажа  Юрамнай 
мандагар болоо. Юра бага наhанhаа 
ажалша бэрхээр hураhан. Хэды 
хотодо, проспект Победада байдаг, 
ноеной хүбүүн бүхы амаралтаяа 
түрэhэн нютагтаа үбгэн баабайндаа 
үнгэргэдэг байгаа. Зундаа хониной 
нооhо хиргаха үбhэндэ ябаха. 
Yбhэнэй бригадын сарайн ханада 
«Юра Будаев» гэжэ бэшээтэй байгша 
бэлэй.

Юрий Ишиевич Будаев буряад 
сэдьхэлтэй, уhан буряад хэлэтэй 
хүн юм hэн. Шэгээрээ ородшье 
hаа, hургуулияа дүүргээд, МГУ-
гэй оюутан болоо. Университедэй 
hүүлээр 6-7 жэл Архангельск можын 
hургуулинуудта түүхын багшаар 
ажаллаа.

Нютагай татаса ехэ.1965 ондо 
Улаан - Үдэеэ бусаа. Олон ондоо 

hонирхолтой ажалнуудта хүдэлөө. 
ТАСС-ай корреспондент, Буряадай 
номой хэблэлэй редактор, журнал, 
газетануудтэшье ажллаа. Совет 
үедэ «Гэсэрые» гаргаха гэжэ 
оролдоhонойнгоо түлөө ажалhаа 
гаргуулшоо бэлэй.

Би Юрий Ишиевичтэй 2000 
онуудай эхеэр Дом Правителства 
соо уулзаа hэм. Уран зохеолшодой 
холбооной секретарь хүм - гэжэ 
хөөрөө hэн.

Ю.И. Будаев түрэл нютагтаа 
ехэ дуратай, өөдэнь үргэжэ 
ябадаг хүн hэн. Жаргалантынгаа 
дунда hургуулиин 100 жэлэй ойн 
баяр ехэ үргэн дэлисэтэйгээр   
үнгэргэхэдэнь ехэ туhа хүргөө. 1897 
ондо hургуули бии болгоhон тухай 
үшөө Куломзинэй тоо бүридхэлгын 
дансануудые Архив сооhоо оложо 
үгөө. Нютагайнгаа солото хүбүүд 
тухай бэшэhэн байдаг. Эдэ хэд 
бэ гэхэдэ:1937 оной хамалганда 
ороhон поэт Дамба Дашинимаев; 
эрдэмтэн Бальжи Бамбаев; эбээн 
тэдхэгшэ-меценат, Загастайн 
дасан, hургуули барюулhан 
Гомбо Бадмажапов (Гомбо ноен); 
профессор Даши Амоголонов; поэт 
- кинонайруулагша Барас  Халзанов; 
СССР-эй Верховно Соведэй 
hунгамал Тогочи Данзанов гэхэ мэтэ 
олон суута зон.

Журналист, оршуулагша, ном 
гаргуулагша, уран зохеолшодой 
холбооной гэшүүн, Россиин 
соелой габьяата хүдэлмэригшэ 
Юрий Ишиевич Будаев зохеохы 
ажалайнгаа түлэг дунда алтан 
дэлхэйтэй хахасаhан байдаг. Мүнөө 
амиды мэндэ ябаа hаа. 85-тай 
болохо байгаа. Теэд хайшан гэхэбши 
үйлын үри иимэ ха юм...

          Вера АЮШЕЕВА,
  Буряад Уласай соелой габьяата 

хүдэлмэригшэ

«Буряад үхибүүд» гэhэн документальна фильм га-
ража, Росси гүрэнэймнай олон зон Буряад түрэл 
нютагтаймнай танилсаба.

Энэ үзэсхэлэн гое фильм 
Никита Анисимов, Баир Ба-
туев гэhэн операторнууд, 
Татьяна Мирошник  режис-
сёр, консультант Людмила 
Доржиева, «Лига юных жур-
налистов» гэhэн олониитын 
үхибүүдэй эмхиин прези-
дент Павел Кудрявцев, ко-
ординатор Маргарита Горбу-

нова гэгшэдэй хамтын ажал 
болоно.

«Интернет хүгжөөлгын 
институт» гэhэн эмхи фильм 
бутээлгэдэ тэдхэмжэ үгэжэ 
туhалhан байна.

Олон жэлдэ буряад хэлэ-
нэй багшаар хүдэлжэ ябаhан 
би, энэ фильм хаража ехэтэ 
баярлаhан, сэдьхэл зүрхөө 

хүдэлгэжэ, уярhан байнаб. 
Ургажа ябаhан үри хүүгэдээ 
хүмүүжүүлгэдэ ямар ехэ 
үүргэтэй үйлэ хэрэг бутэбэ 
гээшэб!

Совет засаг hандаржа, 
нэгэ хэды сагай хугасаа соо 
арад зоноймнай ажабайдал-
да ехэ хубилалта боложо, ур-
данай сагай арад зонуудай 
еhо заншалнууд хэрэггүй 
боложо, мартагдажа, мүнөө 
сагай эрилтэнүүд урагшаа 
гаража, ажабайдалнай тад 
ондоо болоо гэхэдэ буруугүй.

Баруун Зүгэй капита-
лис гүрэнүүдэй заншалну-
уд манай гүрэндэ нэбтэржэ, 
үхибүүдтэ шанга үгэ хэлэжэ 
болохогүй, эжы абынгаа, баг-
шынгаа үгэ дуулахагүй, аха 
зоноо хүндэлхэгүй, дураараа 
ябаха үзэгдэлнүүд бии бо-
лонхой.

Алта мүнгэндэ хомхойр-
жо, баян, ноен болохо гээ-

шэ юунhээшье сэнтэй, баян 
болохынь тула хулгай хэхэ, 
худалаар хэлэхэ, hамуу яба-
далаар ябаха гээшэ огто 
хоригдонгүй, юрын байдал 
болоо гэхэдэ буруугүй.

Тиимэшье hаа, ухаа-
тай, холые хараhан эхэ эсэ-
гэ үхибүүдээ али талаар 
хүмүүжүүлхэ, үргэхэ, хүн бол-
гохобибди гэжэ hанаата бо-
ложо, элинсэг хулинсагайн-
гаа еhо заншалые барим-
талан абажа, ажабайдалаа 
зүбөөр зохеоно.

Эгээл зүбөөр, hайнаар 
хүмүүжүүлэгдэжэ байhан 
үхибүүдые энэ фильм соо ха-
ранабди.

«Үхибүүн үнэн үгэ амал-
ха» гэhэн мэргэн үгөөр, бу-
ряад үхибүүднай өөрын 
hанаа бодолтой, эхэ эсэгын 
зүб hургаалтай, Эхэ орон-
доо, түрэл нютагтаа дуратай, 
элинсэг хулинсагайнгаа еhо 

заншалые мэдэжэ, сахижа, 
хүндэлжэ ябана гэжэ хараг-
дана.

Эхэ орондоо дуратай, 
ажалша, бэрхэ, зүб бурууе 
ойлгохо зон ургажа, бодо-
жо байна гэжэ харахадаа, 
зүрхэ сэдьхэлдэмни ехэ баяр 
түрэнэ.

Хатуу сүмэн сагта ургажа 
ябаhан залуу үетэнөө уха-
ан бодолыень, hанаа сэдь-
хэлыень, эрмэлзэлыень зүб 
мүрөөр  ябуулха, эрэлхэг 
баатар аха зоной жэшээгэ-
эр хүмүүжүүлхэ гээшэ ту-
рэлхидэй, багшанарай, бүхы 
буряад зоной гол шухала 
асуудал болохо еhотой гэжэ 
hанагдана.

ЛЕБЕДЕВА Людмила 
Санжижаповна,

 Гусиноозерск хотын нэ-
гэдэхи hургуулиин буряад 

хэлэнэй багша

ЭХЭ ОРОН, ГЭР БҮЛЭ ХОЁРОЙ 
НЯГТА ХОЛБООН


