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Энэ ном Эсэгэ ороноо хамгаалгьш 
дайнай Агууехэ Ил алтын 71 жэлэй 
ойтой дашарамдуулан дайнай ба 
дайнай ара талын ажалай ветера- 
нуудта, д айнай уеын ухибуудтэ зорюулнаб.

Нютагаархиндаа найданаб

Хориин аймагай карта дээрэ уни хада угы болоИон Ленинэй нэрэмжэ- 
тэ колхоз (1930-1959), Анаагай совхоз (1959-1998), Георгиевкын совхоз 
(1968-1998), мун 2001 ондо байгуулагдаЬан СПК «Ашанга» ажахыну- 
уд бултадаа Ашанга нютагаймнай туухын ху уд ah any уд болоно. Юундэб 
гэхэдэ, дайнай ба дайнай ара талын ажалай ветерануудай, дайнай уеын 
ухибуудэй бухы наЬанайнь ажал хэрэг, ажабайдал эдэ ажахынуудтай 
нигга холбоотой унгэрее. Эдэ зон Ленинэй нэрэмжэтэ колхоздо, Георги
евкын совхоздо хуцэлжэ барилгын, ажалай бутээсын дэбжэлтэ хугжэлтэ 
туйлаЬан габьяатай.

Сагай хурдын эрьесэ тогтууригуй ябажал байдаг. 1941-1945 онуудай 
Эсэгэ ороноо хамгаалгьш Агууехэ дайнай hyp00T3 жэлнууд удэрЬее 
удэртэ, жэлЬээ жэлдэ бидэнИзэ холодон туухэдэ ороно. Хунэй HahaH 
мунхэ бэшэ. Дайнда ябажа ерэЬэн, дайнай ара талын ажалай фронтын 
ветеранууд хада гэртээ харижа, ошохо газартаа ябанхай. Дайнай уеын 
ухибуудшье 70-80-аад гаран наЬатан боложо усеернэ. Нютагайнгаа вете- 
рануудтай бултантайнь уулзажа, Ионин дурсалга-хеврввнуудыень бэшэ- 
жэ абаагуй байЬандаа халаглада1'би.

Нютагайн2 аа дээдэ уеын зоной дурасхаалда мунвв ажаЬуугшад, залуу 
уетэн эдэ ветерануудай хверэИэн, бэшэЬэн дурасхалнуудыень уншажа, 
дайнай, дайнай Ьуулээрхи хунгэн бэшэ уе сагай байдал дабажа rapahaH, 
амгалан тэнюун сэдьхэлтэй ветеранууд тухайгаа ерээдуйн залуу халаан- 
даа дамжуулжа байха бэзэ гэжэ найдагдана.

Галсан-Цырегма ЕШИЕВА.
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ЭСЭГЭ ОРОНОО ХАМГААЛГЬШ 1941-1945 ОНУУДАЙ ДАЙН

Дайнай урда манай гурэн дэлхэйн зургаанай нэгэ хуби газар эзэлИэн 
256 миллион зонтой, промьппленна болон худее ажахын продукци гар- 
галгаар дэлхэй дээрэ хоердохи Ьуурида rapahaH, социалис замаар хугжэжэ 
дэлхэйдэ суутай болоИон баян туухэтэй томо, баян, олон арадуудай хани 
барисаагаар бэхижэЬэн хусэтэй гурэн байгаа.

Фашис Германи 1938-1939 онуудаар Австри, Чехословаки, Польша 
гурэнуудые эзэлээд, 1940 ондо Норвеги, Дани, Франци, Бельги, Голланди 
гурэнуудые дайлан абаа. 1941 ондо немецкэ фашистнууд Болгари, Югос- 
лави, Греци гурэнуудтэ добтолжо мэдэлдээ абаад, Англиин газар дайдые 
бомбодожо, арад зониие Иурдеегее, айлгаа. Фашистнууд эзэлЬэн газар- 
таа цьп'ан, еврейнуудые намнажа хороогоо. Фашизмда эсэргуусэИэн 
коммунистнууд болон юрын хунуудтэ Германи даа туруушьш концлагерь 
Дахау бии болгоо. Хажар шэруун аашатай фашис сэрэгээрээ Европын 
зониие Ьурдеен айлгажа, бэлэхэнээр дайгаар мэдэлдээ a6ahaH Европын 
арбаад гаран гурэнуудэй сэрэг, буу зэбсэ, звери баялигыень нэгэдуулжэ 
ехэ хусэтэй болоходоо, Советскэ Союзай газар дайдада, баялигта хорхой- 
тожо, Гиглерэй фашистска правительство СССР гурэндэ дайгаар орохо 
гэжэ тусэб табиба:

1. Советскэ Союзда гэнтын дайгаар добтолхо.
2. Совет гурэнэй бухы тосхон городуудые буудажа, бомбодожо бутара 

сохин Иандаргаажа хумхиин тооЬон болгохо.
3. Совет гурэнэй ухэлЬее улэЬэн зонииень сэбэр шуЬатай дээдэ расын 

немец арадай зараса богоол болгохо.
4. СССР гурэниие угы хэхэ.
5. Берлин город бухэдэлхэйн столица болохо.
Гитлеровскэ Германи буу зэбсэгээр тугэс ехэ хусэтэй болоод, СССР 

гурэнэй тосхон городуудые Ьамна бутара бомбодожо хумхиин тооИон бол- 
гожо, СССР гурэниие богонихон болзорто ябууд эзэмдэн мэдэлдээ абаха 
тусэбтэй 1941 оной июниин 22-то гитлеровскэ Германиин мэдэл доро фа
шис Германиин, Румыниин, Венгриин, арба гаран Европын гурэнуудэй 
буу зэбсэгээр тугэс сэрэгшэд, тоо томшогуй олон танк, самоледуудтай 
СССР гурэндэ гэнтын дайгаар добтолон орожо, Ьурээтэй ехэ дайн дажар 
эхилЬэн.

ГУРЭНЭЙ ОБОРОНЫН КОМИТЕТ

Советскэ правительство, коммунис паргиин Центральна Комитет 1941 
оной июниин 29-эй Директивэ соо дайнай эрхэ байдалда партийна ба со
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вет зургаануудай бэелуулхэ зорилгонуудые тодорхойлоо.
Советскэ правительство, коммунис партиин Центральна Комитет 

дайнай эрхэ байдалда худэлхэ Гурэнэй Оборонын Комитет байгуулаа. 
Туруулэгшэнь Иосиф Виссарионович Сталин. Орон доторхи бухы засаг 
Гурэнэй Оборонын Комитедэй мэдэлдэ opohoH. Энэ гурэнэй болон пар
тиин политикые совет арад нэгэн Ьаналтайгаар дэмжэИэн. Гурэнэй Обо
ронын Комитедэй шиидхэбэринууд бултанда уялгага байгаа.

БУРЯАД ОРОНОЙ СЭРЭГШЭД

«Манай хэрэг унэн, дайсан бута сохигдохо!» гэИэн Сталинай уряа доро 
18-haa 55 хурэтэр наИанай буИэтэн сэрэгэй албанда татагдаа.

1941 он. Москвагай парад 
1941 оной намар немецкэ фашистнууд Москва хотые эзэлхэ 

тусэбтэй «Тайфун» гэЬэн тусэб байгууланхай, Москва шадар агууехэ ту- 
лалдаанууд боложо, Москвада наяад модо зайда дутэлэнхэй, октябри- 
ин хореодЬоо ниислэл хотомнай хуреэлэлгын байдалда оронхой, гурэнэй 
томо томо эмхи зургаануудые, хун зониие ондоо тээшэнь гаргажа эхилэн- 
хэй, тон ехэ шахардуу байдал тогтоод байЬан.

Энэ аймшагтай гай аюулай тохеолдоод бай Иан 1941 оной ноябри- 
ин 7-до Москвагай Улаан талмай дээрэ болоЬон сэрэгэй парад И.Сталин 
абажа, Улаан Армиин сэрэгшэдые фашистнуудые намнахыень уряалаа. 
Москвагаа хамгаалхаяа сэрэгшэд, арадай ополченцууд парадЬаа сэхэ 
байлдаанда ороЬон. Москва шадар болоЬон асари ехэ тулалдаанда Гит- 
лерэй сэрэг декабриин 5-6-наар хусэеэ бууража, совет сэрэгнай илалта 
туйлаЬан.

1941 оной ноябриин 7-до Москвада боло2он парад айхабтар ехэ удха 
шанартай байгаа гэдэг.

Дайнай эхилхэдэ Забайкалиин сэрэгэй округой Дивизионно станцида 
97-дохи стрелково дивизи буридуулэгдэжэ фронт эльгээгдээд, Москва 
хамгаалгьш байлдаанда хабаадаа. Энэ дивизиин солдадууд ба офицернууд 
узэгдвегуй дайшалхы баатаршалга харуулжа онсо габьяатайгаар тэмсэ- 
жэ, дайсад тогтожо, сухарижа эхилээ. Энэ шанга байлдаанда дивизиин 
сэрэгшэд бултадаа шахуу баатарай ухэлббр унаИан. Мун00 болотороо 
дайнай газарта бэдэрэлгэ хэгшэд (поисковики) энэ дивизиин сэрэгшэдтэ 
хабаатай гильзэнуудые олодог. Эндэ немец фашистнар хяа бута сохигдо- 
жо. арад зоной hyp Ьулдэ ургэЬэн байлдаан болоЬон.

Дайнай жэлнуудтэ Буряад оронЬоомнай дун хамта 120-оод мянган хун 
сэрэгэй албанда татагдаа, тэдэнэй дунда эхэнэрнууд яЬала олон байИан. 
Эдэ зоной гурбанайнь нэгэ хуби гэхэ гу, али 4О-00Д мянганиинь гэртээ
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бусажа ерэхэ хуби заяагуй байжа дайн байлдаанай газарта унаЬан.
Манай республикын олон арбаад мянган сэрэгшэд эрэлхэг зориг гарга- 

жа, дайсадгай тэмсэЬэнэйнгээ тулее орден, медальнуудаар шагнагдаИан. 
Онсо шалгарЬан 43 сэрэгшэд Советскэ Союзай Геройн нэрэ зэргэдэ 
хуртэнхэй. 11 баатар сэрэгшэд «Алдар Солын» бухы гурбан шатын орде- 
нуудаар шагнагдаЬан алдартай. Мунве республикадамнай 1054 дайнай 
ветеранууд ажаЬууна. Дайнай газарИаа нютагаа бусажа ерэИзн сэрэгшэ- 
дэй зариман хундеер шархатаЬан, бэе муутай болоЬон байжа, угтэЬэн 
наИаяа хусэд ябангуй наЬа бараЬан байха. Элуур энхэ бэетэй ябажа ундэр 
наЬатай болоЬон дайнай ба ара талын ажалай ветеранууд Агууехэ Илал- 
тын 70 жэлэй ойе угталсаха ехэ жаргалтай хунууд.

ЭВАКУАЦИИН ГОСПИТАЛЬНУУД

Дайнай туруушын удэрнуудИзэ шархатаЬан сэрэгшэдые аргалха эва- 
когоспитальнууд дайнай ара талын бухы городуудаар байгулагдаа.

Улаан-Удын Улаан-ХэрээЬэн хоер санитарна поездтой болоо. 1941 
ондо Советскэ Союзай Оборонын Наркомат 4 госпиталь Улаан-Удэдэ нэ- 
эгээ. Буряадай элуурые хамгаалгьш наркомат 9 госпиталь Улаан-Удэдэ, 1 
госпиталь Бабушкин хотодо нээгээ. Богонихон сагай болзорто Ьургуули, 
техникум, гостиница, поликлиника болон бусад захиргаануудай Ьайн бай- 
шангууд тухеэрэгдэжэ госпитальнууд - хэдэн шэглэлтэй аргаламжьш га- 
зарнууд болгогдоЬон: хирургын, дотор убшэнэй, нейрохирургын, нюурай, 
нюдэнэй гэхэ мэтэ бусад убшэн. Госпитальнуудта Буряад ороной эгээл 
бэрхэ эмшэд худэлее. Мун ондоо газарнуудЬаа бэрхэ эмшэд эльгээгдэжэ 
сэрэгшэдые аргалалсада!' байгаа. 1941 онЬоо эхилхэдээ 3700 убшэнтэнэй 
hyypH бии болгоИон аад, 1943 ондо 4400 хурэтэр Ьуури олошоруулаа.

ШархатаИан сэрэгшэдые аргалха хэрэгтэ аймагууд, колхозууд, 
Ьургуулинууд, эмхи зургаанууд, юрын хунууд элдэб аргаар туЬалхые 
оролдожо хамЬалсаа. Госпиталь бухэн ямар нэгэ эмхи зургаанай, колхо- 
зой, институт, Ьургуулиин подшефнэ байгаа. Госпиталь бухэндэ шарха- 
тажа эрэмдэгтэй болоЬон сэрэгшэдые слесарь, столяр, сабхишан, шофер 
гэхэ мэтэ мэргэжэлдэ Ьургадаг, узэг бэшэг заадаг гэхэшэлэн ажал ябуулаг- 
дадаг байЬан.

Госпитальда аргалуулаад эдэгэЬэн хубууд фронт дахин ошодог, эрэм
дэгтэй болоЬонуудынь гэртээ табигдадаг байЬан. БаЬа яашье аргада 
ороогуй хунууд байЬан. Буряад ороной 14 сэрэгэй госпитальда 30,8 мян
ган шархатаЬан сэрэгшэд эмшэлгэ гараа (по неофициальным - 50000 ра
неных).

Бабушкин хотын 56-дахи, Улаан-Удын 1 ,2 ,3 , 4, 20, 29, 49-дэхи дунда
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Иургуулинуудай байшангууд, Советскэ районой Ьуралсалай-уйлэдбэриин 
комбинат, университедэй (Сухэ-Батора 6 болон Октябрьская 20) бай
шангууд, «Байгал» гостиницын, клиническэ гинскологиин больницьш, 
Л.Линховоиной нэрэмжэтэ искусствын, хуугэдэй 1 -дэхи Ьургуулиин, Ок- 
тябрьска гудамжьш тумэр харгын поликлиникын, Буряадай федеральна 
налогово инспекциин байшангууд госпитальнууд болгогдоЬон. Эдэ госпи- 
гальнуудта дайнда шархатаЬан баатар сэрэгшэдэй ами Haha абаржа, буря
ад ороноймнай эгээл бэрхэ врачууд, мун бусад нютагуудЬаа эльгээгдэИэн 
бэрхэ врачууд хэдэн жэлдэ удэр Иунигуй ажаллаЬан. Агууехэ Илалтын 
гулве тэмсэлдэ сэгнэшэгуй ехэ Tyha хэИэн эдэ эмшэдэй баатарлиг ажал 
мунхэруулжэ, госпиталь байЬан байшангууд 1983 онИоо сэрэгэй туухын 
цурасхаалта байшан1ууд гэжэ тодоруулагдаад, туе тусгаар туухьш дурас- 
хаалай тэмдэгтэй болонхой: «В этом здании в годы Великой Отечествен
ной войны находился лечебный корпус эвакогоспиталя»; «В этом здании 
в годы Великой Отечественной войны находился хирургический корпус 
эвакогоспиталя» и т.д.

Дайнда шархатаИан сэрэгшэдэй ами Haha абаржа, эрэлхэг баатаршалга 
гуйлаЬан эмшэдтэ «Хундэлэлэй тэмдэг», Ажалай Улаан Тугай орденуу- 
дые болон «Элуурые хамгаалгьш Ьалбариин габьяата эмшэн» гэхэ ээргын 
гэмдэгуудые барюулжа, эмшэдэй ажал ундэр©0р еэгнэгдэдэг байгаа.

Эсэгэ ороноо хамгаалгьш дайн хаанаб даа ганса баруун зугтэ болоо 
бэшэ, харин манай Буряад орон дотор баатар сэрэгшьш ами на!1анай 
гул00 аргагуй ехэ тэмсэл удэр Ьуниие илгаагуй хэдэн жэлдэ боложол 
байдаг бай Иан.

Сэрэгэй туухын дурасхаалга hyp Ьулдэ тэмдэгтэй, ами наИанай тэм- 
сэлэй, эмшэдэй ехэ баатаршалга туйлаЪан туухэтэ байшангууд эдир за
луу наЬатанние Эхэ орондоо энэрхы сэдьхэлтэйгээр хумуужэлгэдэ ехэ 
туИатай байхань дамжаггуй.

ХОРИИН АЙМАГАЙ СЭРЭГШЭД

Хориин аймагЬаа 2812 хун сэрэгэй албанда татагдажа дайнда ябаЬан, тэ- 
дэнэй 1078 хун гэртээ бусажа ерээгуй, 1734 солдадууд ба офицернууд Эсэгэ 
ороноо хамгаалжа эрэлхэг зоригтойгоор дайсадтай тэмсэжэ элдэб орден, ме- 
дальнуудта хуртэнхэй дайнай maphaa ерэхэ аза талаантай 6afihaH. Фашист- 
нуудтай тэмсэлдэ онсо илгарма баатаршалга габьяа харуулжа Советскэ Со
юзай Герой гэЬэн нэрэ зэргэдэ хуртэЬэн Хориимнай сэрэгшз хубууд:

1. Гвардии капитан Жанаев Дарма Жанаевич (1907-1945), Худан Биль- 
чиртэ турзИзн тоонто нютагтай. Берлин хотодо хундоор шархатажа наЬа 
бараа.

7



2. Афанасьев Никифор Самсонович (1910-1980), Заиграйн аймагай 
Мухар-Тала тосхондо турэЬэн. Мэргэн-буудагша (снайпер) 200-гаад дай- 
садые угы хэЬэн.

3. Оцимик Константин Владимирович (1919-1963), Заиграйн аймагай 
Карбаиновка деревнидэ турэЬэн.

ХОРИ ТОСХОН, 2015 оной майн 9

Агууехэ Илалтын жабхаланта 70 жэлэй ойн баярай Ьайндэр Хори 
Ьууринда майн 9-дэ бахархама ургэн дэлисэтэйгээр болоо. Энэ Агуу 
Илалтын ойн баярые ундэр наЬатай 16 дайнай ветеранууд, 340 ара талын 
ажалай ветеранууд угталсаха хуби заяатай, буянтай байба.

Агуу Илалтын 70 жэлэй ойн парадай «Хэтэдээ мунхэ ухэлгуй полк» 
(«Вечный бессмертный полк») гэЬэн тусхай жагсаалда 700-гаад ехэшуул, 
ухибууд хабаадажа ябалсаа.

РЕСПУБЛИКЫМНАЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДАЙНАЙ УЕДЭ

Дайнай туруушын удэрИев республикын промышленность фронтын аша 
туИада ажаллажа, бухы предприятинуудай 80 хубинь сэрэгэй захилнуудые 
бэелуулжэ захалИан. Улаан-Удын ЛВРЗ вагон, паровоз заЬабарилхаЬаа гад- 
на санитарна вашнуудые, снаряд, мина, миномедууцые гаргадаг болоо. Авиа
завод J1A-2, JIA-5 тухэлэй самоледуудые гаргадаг болоо. Шэлэй завод, судна 
заЬабарилгын завод, мяханай комбинат гээд, бэшэшье предприятинууд автомо- 
билиин шэл, катернууцые, буугай Иомо, снаряд, хониной aphaH дэгэл, малгай, 
бээлэй, Ь|эеы гутал гэхэ мэтын элдэб янзын сэрэгэй продукци гаргадаг болоЬон.

Зэдын вольфрам молибденэй комбинадай гаргаЬан булад тумэреер ма- 
най бухы танкнуудай гурбанай нэгэ хубинь хуяглагдадаг, ухэр буунуудай 
6-дахи сэмгэн бухэн энэ буладаар хэгдэдэ1 байЬан.

Агуу Илалтын 70 жэлэй ойе угтуулан Закаменск хото -  «Город трудо
вой доблести и славы» (России 5 хотонуудай тоодо) гэЬэн хундэтэ нэрэ 
зэргэдэ хуртэжэ, дайнда унаЬан хубуудэйнгээ хушеегэй дэргэдэ «Гене
рал танк» гэЬэн памятнигтай болоо.

Т-62К (командирай танк Улаан-Удын Дивизионно станциин сэрэгэй 
частиЬаа гараЬан) танкые харгыдань Ивалга, Сэлэнгэ, Зэдэ, Захаамин 
аймагуудай нютаг бухэндэ митинг боложо, зон сэнхир хадагуудаараа, 
дабЬатай хубэриг хилээмээрээ, дуу хатараараа угтажа удэшэЬэн.

Агууехэ Илалтын хэрэгтэ ехэ хубитаяа оруулЬан худэлмэришэд болон 
алба хаагшадай габьяата ажалай ашаар дайнай жэлнуудтэ республикым- 
най промьипленность амжал гатай xyi жэЬэн.
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ДАЙНАЙ ЖЭЛНУУДТЭХИ ХУД©© 
АЖАХЬШ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЭ УЯЛГА

Советскэ правительство, коммунис партиин Центральна Комитет дай
най туруушын удэрЬее худвегэй ажалшадта айхабтар ехэ харюусалгатай 
даабари угэ11эн: «Дайнай жэлнуудтэ фронт болон оронойнгоо бухы арад 
зониие эдеэ хоолоор дуурэн хангажа 6aftxahaa гадна промышленностиие 
гуухэй эдээр хангалга тон шухала».

АШАНГА НЮТАГ ДАЙНАЙ УРДА

Совет засаг тогтожо, эртэ холын carhaa умсеврве ажаЬууИан Ашан- 
гын худ©0 буряад зоной дунда ехэхэн хубилалтанууд боложо эхилЬюн. 
1923 ондо Ашангын сомоной зублэл, комсомолой туруушын эмхи байгу - 
улагдажа, 1928 ондо Ашангын эхин буряад Ьургуули нээгдээ.

Зуун, Баруун Ашангада, Дуухэйтэдэ дун хамта 70 урхэтэ айл умс0©рэн 
малаа хараха ажалтай ажана амгалан ажаЬууИан.

1930 ондо гушаад урхэтэ айл «Тэмсэлэй шэмэг» гэжэ худ©0 ажахын 
артель эмхидхэжэ, хам тын ажалай эхи табнИан. Хамтьш ажалтай болол- 
гоноороо 10 урхэтэ дунда шадалтай, 0©Ьэдв© малаа хараад, гэр буусаяа 
саб байса заЬаад hyyhaH ажалша бэрхэ айлнуудаа баян хулаагууд гээшэт 
гээд сулэлгэдэ ябуулЬан гэлсэдэг. Данзан Булагта бууса тухеэржэ hyyhaH 
Цьфетортэн лэ (Бамбатан) табан ухибуудэйнгээ ажалаа хэдэгшье haaHb, 
угытэй Гончигой (Нялтуугай) Цыренжаб хубуун хулЬэншэнтэй байЬан 
ха. Ьуулдэ энэ худэлмэришэ бэрхэ Ьайн зантай Цыренжаб хубуундэ Цы- 
жэб басагаяа хадамда угэжэ Сагаан Хундыдэ hyyhaH угытэй Гончигойдо 
гоеор хургэжэ угэЬэн гэхэ. Цыренжабтан Дондог, Нина хоер ухибуутэй 
боложо haftn hyyhaH, Цыретортэн сулэлгэдэ ябаЬан, гансал Мухандуу бэ- 
ринь 6ycahaH.

Сулэлгэдэ ябаЬшн айлнууд баян гэхээр баярхажа байдаггуй, ажалша 
бэрхэ зон 6aflhaH. Мун00шье харахада айлнууд хуу адоти бэшэл даа. Эгээл 
Ьубэлгэн ажалша, бэрхэ олон хунуудээ ябуулЬан гэжэ тэрэ уеын хугшэд 
убгэдЬ©© дуулаЬанби. Залхуу зайдан, уЬюоншэ атаанша хун удэр хоногой 
ноентой нэгэдэбэл аюултай байдаг гэлсээ 11эн.

Эдэ Ьубэлгэн ажалша хунуудэйнь нэгэн Бадмаев Ринчин Аюшеевич 
(1900-1970) сулэлгэ!!©© нютагтаа бусажа ерээд, 1940-1943 онуудай дай
най хундэ жэлнуудтэ полевой бригадираар худэлжэ байтараа, 1943 ондо 
армида абтажа. 1945 ондо «За боевые заслуги», «За победу над Германией» 
гэ|1эн дайшалхы медальнуудтай гэртээ ерээ. Д.Базаржабон туруулэгшэ да- 
хин полевой бригадираараа худэлхыень дурадхаЬ|ан. Олоной ажал зубвер
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эмхидхэжэ урагшань ябуулха шадабаритай, зондоо хундэтэй, хухюун зу- 
гаатай Цымжэдэй аба наЬанайнгаа амаралтада гаратараа энэ хунгэн бэшэ 
ажалда худэлев.

1933 ондо «Тэмсэлэй шэмэг» артелиин бааза дээрэ Доржиевай нэрэм- 
жэтэ колхоз болоЬон. 1934 ондо колхоз дуулдаа узэгдвегуй ухибуудэй 
яслитай боложо, залуу эжынэр Ьаадгуй ажалладаг, олзотой омогтой бо
лоо. 1935 ондо морин тээрмэтэй боложо, колхоз Tajrxaap ядахаяа бол и h он, 
хоер хабсагайн хоорондо хирпиисэ хэжэ, галдажа ажалдаа хэрэглэдэг бо
лоо.

1937 он. Совминэй туруулэгшэ 6afthaH Д.Д.Доржиев зублэлтэ засагай 
дайсан гэгдэжэ шуЬата хамалганда ороЬон. Мунее Д.Доржневай нэрэ са- 
гааруулагданхай.

1937 онЬоо Ленинэй нэрэмжэтэ колхоз боложо хугжэЬэн.
Дайнай урдахи жэлнуудтэ Ленин колхоз ажалдаа сеялкэ, жатка, мо

лотилка, косилка, анзаЬан, веялкэ, триер мэтын техникэтэй, полуторка 
машинатай болоЬон байгаа. Колхоз 1934-1935 онуудаар Хориин МТС-тэй 
хэлсээ (договор) баталжа, МТС-эй ХТЗ, СТЗ маркын колесно тракторну- 
удаар газараа хахалжа, таряанайнгаа газар ургэдхэжэ байЬан. Колхоз ма
лаа удхэжэ, малайнгаа уултэр Иайжаруулхаяа меринос хусануудтай, Ьайн 
породын бухануудтай, орловско уултэрэй гое хара азаргатай болонхой 
байгаа (Тугмидай Жалсан харууЬалжа байгша Ьэн). ОньЬото шэнэ тех- 
никэ шудалжа, трактор агтынгаа хусэндэ омогорхон урагшаа эрмэлзэлтэй 
худэлЬэн туруушьш тракторист хубууд: Дубшанов Доржо, Цыренов Жэг- 
мэд-Доржо, Цыдыпов Доржо, Ванжилов Санжа, Цырендоржиев Цырен.

«Ойроо хуртевгуй байЬан шэнэ газар морин анзаЬаар хахалжа ур- 
буулха гээшэ бэлэн бэшэ ажал байгша Иэн. ХаранхыЬаа харанхы боло
тор худэлжэ, ургэЬэ нойргуй улаан мяхаараа туйлажа туруушьш артель 
байгуулагдаЬан ааб даа. Хамтынгаа ажалай урэ дунтэй байЬые хаража, 
улам эршэтэйгээр худэлхые оролдогшо Ьэмди. Байн колхознай умсэ бай- 
хада харагдаа узэгдвегуй элдэб оньЬото техникэ ажалдаа хэрэглэдэг боло
жо, ажалнай улам бури бутэсэтэй, урэ дун, олзо орошо ехэтэй боложо зон 
ажалдаа урматай ябадаг байЬан. Тиигэбэшье, худввгэй ехэнхи ажал мо- 
реор, гараар, бэеын бар хусввр лэ хэгдэдэг байЬан. Колхоз эдэ жэлнуудтэ 
ажалдаа оролдожо амжалтатай ябаЬан колхознигуудаа элдэб бэлэгуудээр 
урмашуулдаг, аймагай туруушуулэй суглаанда эльгээдэг болоо. Ажалай 
туруушуул боложо Раднаев Бадма-Доржо (Пошоохон), Бимбиин Ойдоб 
хоер Москвагай ВДНХ-да ошожо хабаадалсаха аза галаантай байИан.

Туухын богонихон саг -  10 жэлэй хугасаа соо дотор зоной байдал Ьайн 
тээшээ хубилжа, нютаг зон энхэ амгалан байдалтай, ухибуудээ Ьургуулида
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Ьургажа, багашуулаа яслиин xapyyhaH дээрэ орхеод, хун бухэнэй 
Иаадгуй колхоздоо ажалладаг саг болоод байЬан. Хамтын ажалай улэмжэ 
бутэсэтэй, урэ дун ехэтэй байИые зон бэеэрээ узэжэ, нюдеервв хаража 
ойлгоо. НаЬажаал хунуудшье умсвврее hyyhaHаа шаналхаяа болижо сэ- 
хэлдеэ», - гэжэ ундэр наИатай хугшэд Батуева Дулма Хундаевна (1896- 
1991), Ринчинова Дулсан Жаргаловна (1910-1985), нютагай туруушьш 
комсомол Нанзатова Жалма (1915-1996) хугшэдэй дурсалгануудЬаа.

Баруун, Зуун Ашангын 60 урхэтэ айл, Нарин-Горхоной, ТуИын 18 
урхэтэ айл Ленинэй нэрэмжэтэ колхоздо ерэжэ оронхой, ухибуудтэеэ 258 
халуун амин зон 1940 ондо яИала Ьайн ажабайдалай эхиндэ гараад байЬан 
гэжэ нютаг зоной Ьанамжа.

ЭСЭГЫН ДАЙНАЙ УЕДЭ АШАНГЬШ ЗОНОЙ БАЙДАЛ

1941 оной июниин 22-то фашис Германи манай гурэндэ гэнтын дайга
ар добтолжо амгалан байдал дуурэбэ. Дайнай туруушьш удэрЬее эхилжэ 
Эсэгэ ороноо, турэЬэн дайдаяа, гал гуламтаяа хамгаалхаяа нютагаймнай 
худэлмэришэ худэр шамбай урдаа хараха буЬэтэмнай сэрэгэй албанда 
мордожо эхилээ. Шэлэдэг hafiH мориднай дайнай газарта ябуулагдаа.

Нютагтаа улэЬэн убгэд, хугшэд, залуу бэреэд, басагад, наЬаяа 
гуйсведуй гулмэр залуу ухибууд дайнда мордоЬон хубуудэйнгээ хэжэ 
байИан ажалыень бэе дээрээ халан абажа, «Бухьп’вв фронтдо! Бухы 
хусэеэ Илалтын тулве!» гэЬэн уряа доро удэр hymrae илгангуй, буугай 
ЬомонЬоо бэшэ бэрхэшээлнуудые бултыень дабажа, хамтынгаа ажалда 
худэлжэ гараал даа. Чимитдоржиева Бума, Дымбрылова Дулма, Цыдено- 
ва Балжад, Дармаева Нансал гэгшэд тракторай курсада Ьуража, дайнай 
жэлнуудтэ тракторта худэлве.

Дайн эхилжэ арбаад, арбаад бага гаран наЬанай ухибууд 4-5, 6-7 класс 
дуургэхэтэй угытэйхэнууд Ьургуулияа орхижо, ехэшуултэй адли кол- 
хозойнгоо ажалда худэлжэ ажалайнгаа намтар эхилээ бэлэй. Тэрэ уеын 
худбвгэй ажал диилэнхинь гарай бар хусввр бутэдэг нилээн хундэ 
байИан. Ухибууд эжынэр, абгайнараа, на11атайшуулаа, убгэд хугшэдые 
дахажа убЬэндэ, таряа хуряалганда, мал ажалда, огородто худэлхэдев 
ехэшуулэй хэИэн ажал нюдвврев хаража, заалгажа ажалай дуршэлтэй 
болодог байЬан ааб даа.

Дайнай уеын ухибууд элдэб ажалда ябаа. Мореор газар хахалха, бор- 
нойлхо, жаткаар таряа хадаха, гуужэдэ, таряанай боолтодо ябаха, молотил- 
кын хунгэн бэшэ ажалда худэлхэ. Opoohoeo ток дээрэ Ьуни удэргуй хи- 
идхэхэ, хатааха. ЗабИаргуй веялкэ эрьюлжэ хиидхэхэ. Заримдаа Ьалхитай 
байхада гараараа хунэгевр хиидхэхэ. СугларЬан opoohoeo Ьуни удэргуй
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модон хурзввр эрьюулхэ, урбуулха, худэлг00гуй haa opoohoH тургэн 
халажа буритахаяа Ьанадаг. СэбэрлэЬэн opoohoeo Иайн хатаажа гурэндэ 
тушааха еЬотой. АшангаЬаа орооИоной хоорпотой мори тэргээр Онохой 
абаашажа тушаадаг. Энэ натур тушаалга тухай Чимитдоржиева Цыбэгмэ- 
дэй дурсалга Ьонирхолтой.

УбЬэнэй саг болоходо гар хажуураар сабшажа бухаллахаш. Мориео- 
шьс тармууртаа оруулжа шадахагуй хуйхэрнууд бэлэн тармуур дээрэ 
Ьуухадаа хухюутэй болоод, тармуурайнгаа ЬуудалИаа нэгэ гараараа шаг- 
тагалдан барин тармадаг байгаабди. 14-15 наЬанай хубууд басагад косил- 
каар убЬэ сабшаха, уИанай модо бэлэдхэлдэ худэлхэ, колесно тракторта 
худэлхэ гэхэ мэтын элдэб ажалда худэлжэ гараа.

ХэЬэн ажал бухэн заабол удэрэй нормотой. Дайнай саг, ажалай жаяг 
заршам шанга, угтэЬэн удэрэйнгве нормо дуургэхые оролдодог байЬан 
ааб даа. Жэшээнь, хэрбээ жаткашан нормоео дуургээгуй haa, Ьунинд00 
Ьарын сагаанда таряанай боолтодо гаража бухал табиха гэхэ мэтэ. Хун 
бухэн хэЬэн ажалайнгаа жэшээгээр ажалта удэр (трудодень) олодог 
байЬан. Ажалта удэртэ opooho, аарсанай сагаан, бага мунгэн хуртэхэ 
еЬотой. Дайнай уеын ухибууд харанхыЬаа харанхы болотор хара борьбоо 
хам гэхэ сул00гуй ехэшуултэй адли худэлжэ ажалта удэр олодог байЬан.

Колхоз полевой бригадада байгаад худэлжэ ябаЪан зондоо хамтын то- 
гооной эдеэ бэлдэдэг: орооЬотой шулэн, орооЬотой аарсан, ториисотой 
отходой талхаар бариИан хилээмэ нормолжо угэхэ.

Ажалта удэртэ a6ahaH opoohoeo дахин сэбэрлэжэ, гар тээрмээр тата- 
жа заваруухын, лепешкын талхатай болохо. ХарууЬанай болоЬон тулюур 
хугшэдтэй, баганууд олон ухибуудтэй айлнууд эдеэ хоолоор дуталдаха- 
яа Ьанаашье haa, турэл гаралайнгаа, нютаг зоной туЬаламжаар бага зэргэ 
гэдэЬээ улдэн барин энхэ элуур бэетэйнууд дайнай хатуу жэлнуудые да
бажа гараа.

Амарха амаралтагуйг00р худэлжэ, «эсээб» гэжэ угэ аманЬаа 
гаргадаггуй ундэр наЬатай убгэд Дугарай Дэмбрэл, Бадмын Содном, Рад- 
ньга Базар, Пошоохон, Найданай Сэбжээн, Аюрай Цыренжаб, армиЬаа 
шархатаад табигдаИан Дугарай Чимэд гэгшэд тэргэ, шарга, дугааг, 
орооЬоной хоорпо, аса, тармуурЬаа эхилээд ажалда хэрэгтэй юумэнуудые 
шэнээр дархалжа, зарим юумэнуудые заЬажа, шэнэлдэг байгаа.

Хугшэдууд аргамжа, боожо, улам, тушаа мэтые адуунай хилгааЬаар 
томожо, гурэжэ угэдэг ажалтай. Мориной тоног зэмсэг -  хомууд, шужу- 
улха, хазаар, ногто, шудэр, хударга мэтые Шушээгэй Дансаран сул00гуй 
заЬажа hyyxa. Косилка, жатка, веялкэ, сеялкэ мэтын эбдэрхэдэ тумэршэ 
дархан Чимит-Доржодо хандажа заЬуулха.
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СОВЕТ ОРОНОЙ х у д е в  АЖАХЫ 1941-1942 ОНУУДТА

1941-1942 онуудаар орооЬото ургамал, сахар ехээр уйлэдбэрилдэг, 
эбэртэ бодо мал, гахай олоор баридаг байЬан ороноймнай баруун урда 
нютагуудые фашистнуудай эзэмдэхэдэнь, гурэн соохи ухэр малнай 54,4 
миллионЬоо 31,4 миллион болотороо хороЬон, гахайнуудай тоо гурба 
дахин усеерЬэн байгаа. Худее ажахьш материальна ундэЬэ hyypn эрид 
хороо.

Дайнай иимэ эрхэ байдалда СССР гурэнэй бухы худее ажахын ажал- 
шад бэеэ гамнангуй удэр Ьунигуй эршэтэй худэлжэ урдаа табиИан 
тусэбее улуулэн дуургэжэ, фронтдо дайсадтай тэмсэжэ ябаЬан сэрэгшэ
дэй болон оронойнгоо арад зониие эдеэ хоолоор хусэд хангажа шадаа. 
Оборонын жасада хэгдэЬэн бэлэдхэлдэ бухы колхозуудай адууЬа малай 
дурбэнэй нэгэ хубинь хуртэЬэн байгаа.

Буряадай малшад Ьайн урэ дунгуудые туйлаа. 1943 ондо колхозуудай 
ухэр малай тоо толгой 245,8 мянганЪаа 277,7 мянга хурэтэрее, хонид бо
лон ямаад 527.2 мянганЬаа 548,5 мянга хурэтэрее олон болоЬон байха 
юм.

Дайнай жэлнуудтэ малаа тобироор, гээлтэ хоролтогуйгеер 
харууЬалхын тула ямар оролдолго, хэды шэнээн ажал хэдэг байЬан тухай- 
гаа малша ветерануудай Ьанан Ьанан хвбрэЬэн дурсалганууд угтэнэ. Дай
най уедэ ажауйлэдбэриин, худее ажахын туруу ажалшад правительствын 
ундэр хайра шагналнуудта хуртэЬэн байха.

УЛААН АРМИДА ТУИАЛАМЖА

Буряад республикымнай ажалшад дайнай эхинИээ 1945 он болотор Ула
ан Армида буу зэбсэг бутээн гаргалгада 70 миллион тухэриг суглуулЬан, 
295 миллион 333 мянган тухэригэй гурэнэй урьЬаламжын облигаци 
ажалшад абаЬан байха.

Тэрэ тоодо Ашангьш зон хэдэн олон мянган тухэригэй облигацишье 
абадаг, буу зэбсэгээр хангаха хэрэгтэ зорюулжа алта мунгэ, звери суглу- 
улжа угэЬэн. Районой «Красная заря» газетын 1945 оной февралиин 19- 
дэхи дугаарта иигэжэ бэшээтэй:

«Москва. Кремль. Товарищу Сталину.
Неустанно выполняя свой священный долг перед Родиной, наши кол

хозники и колхозницы за 3 года войны собрали и внесли средства на во
оружение Красной Армии в сумме 546 тысяч рублей.

Воодушевленные новыми великими победами Красной Армии, наши 
колхозники и колхозницы дополнительно собрали и внесли из своих лич
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ных сбережений 100 тысяч рублей на строительство танков. Пусть по
строенные на наши средства грозные боевые машины помогут оконча
тельно разгромить фашистских людоедов и водрузить знамя Победы над 
Берлином.

Желаем Вам, мудрый вождь, великий полководец, товарищ Сталин на 
долгие годы доброго здоровья, полных сил на счастье советской Родины.

Председатель колхоза им. Ленина Ашангинского сельсовета Хоринско- 
го аймака Бурят-Монгольской АССР Дондок Базаржапов, секретарь пар
торганизации Дарима Цыбикова, заведующий молочно-товарной фермы 
Цыденжаб Рабданов.»

Энэ бэшэгэй харюуда угтэИэн мэдээсэл:
«Бурят-Монгольская АССР.
Председателю колхоза им .Ленина тов.Базаржапову.
Секретарю парторганизации тов.Цыбиковой.
Заведующему МТФ тов.Рабданову.
Передайте колхозникам и колхозницам колхоза им .Ленина, дополни

тельно собравшим 100 тысяч рублей на строительство танков.
Мой братский привет и благодарность Красной Армии.
И.Сталин»
«Социалис Буряад-Монгол» гэжэ танкын колонно байгуулагдаа: «Кол

хозник», «Комсомолец», «Улаан Баунт», «Буряад-Монголой эдир патри
от» гэхэ мэтэ танкнуудые бутээлгэдэ сугларЬан мунгэн гаргашалагдаа.

Ьузэгтэйшуул, лама санаартан ехэ мунгэн звери Оборонын жасада 
оруулЬан. 1945 оной январиин 1-нэй байдалаар 535.100 тухэриг ороЬон 
байгаа. Олон ламанар хубиин мунгэн звери оруулаа: 1944 ондо Жамьянов 
Ринчин-лама -  5000 тухэриг, Галсанов Хайдаб лама -  60000 тухэриг, Дар- 
маев Лубсан-Нима -  34000 тухэриг шархатаЬан сэрэгшэдтэ туЬаламжа 
болгон оруулИан байгаа. Арба гаран лама санаартан Верховно Главноко- 
мандалагша И.В.СталинЬаа баяр баясхаланда хуртэИэн.

ГАРАЙ БЭЛЭГ

Ашангын хугшэд, эжынэр, басагад, бэреэд ажалайнгаа забЬарта нооЬон 
оймЬо, баарьянуудые, арЬан бээлэй, арЬан малгай, нооИон малгай, ду- 
лаан фуфайкануудые, тамхинай аршуул гэхэ мэтын нигуулэсхы Ьайхан 
сэдьхэлэй гарай бэлэгуудые нэхэжэ оедог байЬан. Энэ hafiH хэрэгтэ 
Ьургуулиимнай пионернууд эдэбхитэй хабаадажа, оегдоЬон бэлэгуудые 
суглуулжа посылка, бандерольнууд болгожо ябуулдаг байЬан гэжэ Дулзад 
Базаровна 2002 ондо намтай уулзахадаа хвврве Ьэн.
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ДАЙНАЙ УЕЫН ИУРГУУПИ ТУХАЙ

Дулзад (Евдокия) Базаровна: 1940 ондо Цыдэн Нанзатович багшаИаа 
Хара ЭрьеЬээ Иая звелгэИэн Иургуули даажа абаа Иэм. Туруушьш жэл
дэ Дарима Доржиевнатай, хойто жэлдэнь Ханда Зоригтуевнатай худэлев 
Иэмди.

1941 ондо hyp00T 3 дайн эхилжэ, бухы юумэн тад ондоо болоодхео 
Ьааб даа. 1"1уралсалай ном, дэбтэр, бэшэшье хэрэгсэлнууд тон хомор бо
лоо. Хуушан номуудаар дэбтэр хэжэ мурнуудэйнь дундахи зайнууд со- 
огуур пеэшэнэй эЬээр хэЬэн харабтар бэхээр бэшэдэг болоо. Боро хирын 
тулюур эдеэ хоолтой, гэртэхиндээ туЬалжа yha, тулеЭгээ бэлдэхэ, газаахи 
малаа харууЬалха гээд шадал соогоо сул0©гуй ажалтай байдагшье haa, 
ухибууд Ьуралсалдаа ехэ оролдосотой, 4 класс хабар шалгалта барижа 
дуургэдэг байгаа.

1942 ондо 10 булэ татарнууд Ашанга ерээд, татар ухибуудые hypraxa 
класс-комплект нээжэ, татар басаган багшалаа Ьэн. Шэбээтын ухибууд 
Булуганскын Иургуулида Иурадаг байгаа.

^ургуулидаа зээрдэ моритой ходок тэргэтэй, шаргатай Иэмди. Багша- 
нар агитаторнууд боложо лекци, доклад, х00рэлд00 хэжэ Амгалантын, 
Нарин-Горхоной фермэ, гууртэнуудээр, полевой станай бригада хурэтэр 
ябадаг Ьэмди. Намартаа орооЬоной ток дээрэ opooho хиидхэлсэжэ три- 
ертэ худэлдэг байгаабди. «Бухыгвв фронтдо! Бухы хусэеэ Илалтын 
тул©0!» гэИэн уряа доро хун бухэн удэр hyrnrne илгангуй худэлжэ ябаал 
даа. Зунай сагта нохойн хоншоор, жэмэс, Ьархяаг суглуулжа тушааха да- 
абарияа дуургэхые оролдохобди. Ашанга элдэб жэмэс, Ьархяаг ургадаг 
хубшэ тайгаар баян нютаг гэжэ Ьанадагби. Ашанга ехэл тэнюун сэдьхэл- 
тэй хун зонтой, ая гангаар анхилЬан Ьайхан байгаалитай. Ашанга нютагта 
ажалайнгаа намтар эхилээ Ьэм. Би историк мэргэжэлтэйб, Буряад эрдэмэй 
тубтэ худэлжэ пенсидэ гаранхайб гэжэ 80 наИатай болоЬон хунгэн сарю- 
ун зандаа ябаЬан Евдокия Базаровна багшын х00р00н.

XYH БУХЭНЭЙ ЗУРХЭ СЭДЬХЭЛ ШАРХАТУУШТАН ДАЙНАЙ 
УЙДХАРТА 1418 hYHH УДЭРНУУД!

Фронт дээрэхи удэр буриин байдалаар зон Ионирхохо. «Буряад мон- 
голой унэн», «Красная заря» газетэнуудые абадаг айлнуудшье ус00н. 
Ашангын центртэ байЬан зон клубта улг00тэй байдаг тухэреэн хара ра
дио шагнаха, почтын ерэхые хулеэжэ ядаха. Газетын ерэхэдэ шангаар ун- 
шалган, х©0рэлд00н болохо.
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Багшанар, аймагИаа ерэЬэн ноед полевой бригадануудта, убИэшэдэй 
отогуудта, Иаалиин фермэдэ, клубта -  олон зоной cymaphaH газарта ай- 
маг болон бухы орон соохи байдал, фронт дээрэхи дайн тухай хеерэлдее 
хэдэг 6aflhaH. Илангаяа дайнай туруушын жэлдэ ямар нэгэ тосхон, город 
орхигдожо дайсанай мэдэлдэ оробо гэЬэн мэдээсэл дуулахадаа, сэдьхэл- 
цээ хэды убшэнтэй хундэ байгаашье Иаань, энэ муухай шолмос дайсадые 
манайхидуул уни болонгуй днилэхэл байха гэжэ хэлсэдэг, этигэдэг байгаа. 
Хугшэд, убгэд гэр гэртээ орон дэлхэйн эзэдые, тэнгэриин олон бурхадые 
сэрэгтэмнай туЬалхыень гуйжа маани мэгзэмээ уншажа, сэржэмээ ургэжэ 
зальбаржал байдаг байЬан.

Удэр хоногууд, hapa жэл унгэржэ, Улаан Армиин сэрэгшэд тосхон, го- 
родые фашистнуудЬаа сулввлбэ гэЬэн Иайн соносхол дуулахадаа баярла- 
хын ехээр баярлажа, хусэ шадал ороЬон шэнги энеэдэтэй, зугаатай боло
жо, ажалдаа бури эршэтэйгээр худэлхэш.

XYH БУХЭНЭЙ УДЭР ИУНИГУЙ ХУЛЕЭДЭГ ГУРБАЛЖАН 
НУГАЛАА БЭШЭГУУД

Хэн нэгэнэйдэ «Ьайн ябанаб, немецуудтэй шанга байлдаанууд боло- 
но, Ианаагаа бу зобогты...» гэЬэн бэшэгэй ерэхэдэ нютаг зон бултадаа 
баярлажа, уулзаЬан мэтэ болохобди. Харин «Танай хубуун Эсэгэ оро- 
нойнгоо тулее байлдаанда баатарлигаар унаба» гэЬэн гу, али «ямаршье 
hypai гуйгввр угы болоо» гэЬэн мэдээсэлэй ерэхэдэ, нютаг зон ехэ уйдхар 
гашуудалда абтажа шаналал болодог байЬан. ТурэЬэн хубуугээ алдаЬан 
эжьш уйдаЬан гашуудаЬыень хэлэжэ, бэшэжэ шадаха аалши? Эрхэ тан- 
гил хубуунэйнь энеэбхилЬэн урихан шарай эхын сэдьхэлдэ тэрэл зандаа 
Ьанагдажа хэтын хэтэдэ мартагдахагуй.

АЯЛГА ДУУНАЙ ШЭДИТЭ ХУСЭН

«Дайнай хундэ жэлнуудтэ удэр Иунине илгангуй амарха сулевгуй худэлжэ 
сэдьхэлээрээшье, бэеэрээшье хатуужаИан эжынэр, бэреэд, басагад тэргын дондо- 
роон, шаргын шаршаганаан соо дайнда ябаЬан хубуудээ haHaH Панан дурсажа, 
уй гашуудалаа тараажа дуулалдан ябадаг байгаабди. Зарим дуунай угэнуудые 
ябууд ееЬэдее зохеохош. Baha элдэб шогтой дуу хухюугээр дуулажа, энеэлдэжэ 
хухихэбди. Ямаршье ажал хэхэдээ миин амаа хаагаад аниргуй ябадаггуй Ьэмди. 
Дуу дуулахада хунэй зосоо зохид боложо хусэ шадал нэмэдэг ха юм. Аман со- 
огоо дуу дуулажа гунгэнэхэдэшье болохо. ХаранхыИаа харанхы болотор ажал 
худэлмэри хэжэ ургэИэ нойргоо дарагдажа эсээ сусаашье haa, залуу наИанаймиэй 
охин диилэжэ хухихэ дуулалдаха Иамбаагаа олоод лэ байгша бэлэйбди»,
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- гэжэ тэрэ уеын залуушуулай дурсалга. Дайнай уеын арадай дуунууд: 
Оройдоо нарЬатай Шэбээтэмнай 
Отошын мургэлтэй нютаг юм даа.
Олоороо хубуудэй баруулаашье Иаань,
Бусаажал асарха Зандан Жуу.
Шэлээрээ нарИатай Шэбээтэмнай 
Сэржэмтэй мургэлтэй нютаг юм даа.
Сэрэгтэ хубуудэй мордоошье Иаань 
Бусаажал асарха Зандан Жуу.
(Цыренова Налжирма)
Захын загзуул модондо 
Залгаа мананиинь тунангн.
ЗахиЬан захяаень Ианахадам 
Залгаа мннни сээжэн соо.
Хээрын хэбсэг модондо 
Хэзээдэш мананиинь тунанги.
ХэлэЬэн угыень Ьанахадам 
Хэзээдэш минии сээжэн соо.
(Галина Хандуева)
Алдарта Байгалаа тойроЬоор 
АахилИаар поезд ерэбэл даа.
Аймшагтай дайсанаа даражархеод,
Абындаа хубууднай ерэбэл даа.
Байгалхан далайгаа тойроЬоор 
БурхирИеер поезд ерэбэл даа.
Бузархан дайсанаа даражархеод,
Бусажал хубууднай ерэбэл даа.
(Доржиева Балма)
Хазаар ногтыем бэлдээд байгаарай 
Хатарша бороео барихал байхаб.
ХанилИан намаяа хулеэгээд байгаарай,
Харижал шамхандаа ерэхэл байхаб.
Эмээл тохомыем бэлэн байлгаарай,
Эмниг бороео унахал байхаб.
Эжы абыем харалсаад байгаарай,
Эрьежэл гэртээ ерэхэл байхаб.
(Цырен-Ханда Мункуева)
ВостогЬоо экспрессээр шэнхинуулээд,
Буряадхан-Монголдоо ерэбэл даа.
Бузархан дайсанаа даражархеод,
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Бусажал хубууднай ерэбэл даа.
МоскваИаа экспрессээр шэнхинуулээд,
Монголхон-Буряадтаа ерэбэл даа.
Муухайхан дайсанаа даражархеод,
Мэндэхэн хубуумнай ерэбэл даа.

ЭСЭГЭ ОРОНОО ГЕРМАНИИН БУЛИМТАРАГШАДГ1АА
сулеелвэ

1941-1945 онуудта болоИон хоердохи бухэдэлхэйн дайнда дэлхэйн 61 
гурэн хабаадаа. Бухыдее 110 миллион хунууд сэрэгтэ татагдаа, 55 мил- 
лиониинь хосоржо угы болоо, тэдэнэй 27 миллиониинь СССР гурэнэй 
зон гэжэ 2015 оной майн 20-ой «Буряад унэн» газетэдэ бэшээтэй. Мун 
апрелиин 15-най газетын «Эсэгьш дайн: тоо баримтанууд» гэЬэн статья 
хэрэглэгдээ.

Совет Зэбсэгтэ Хусэнууд бухэдэлхэйн сэрэгэй туухэдэ эгээл ехэ Илал- 
та туйлаЬан байгаа. Энэнь фашис дарлалта мулжэлгэЬев гансал Европо 
тубиие бэшэ, харин бухы хун турэлтэниие аршалан абарЬан дээрэЬээ 
бухэдэлхэйн туухэтэ удха шанартай. Энэ Илалтьш ашаар дэлхэйн колони
альна байгуулалта Иандаргагдан усадхагдажа, олон ундэИэтэнэй гурэнууд 
байгуулагдаИан.

СулверЬэн гурэнууд: Инди, Пакестан, Вьетнам, Корея, Индонези, 
Сири, Ливи, Марокко, Ливан, Тунис гэхэ мэтэ.

Газар дайдаяа, Эхэ оронойнгоо эрхэ сулее, бэеэ даанги байдал, орон 
нютагаа хамгаалхаяа совет арад зон, тэдэнэй Зэбсэгтэ Хусэнууд Иуревтэй 
ехэ дайсанай урдаИаа Нангин дайн тэмсэлдэ бодоИон.

«Бухыгвв фронтдо! Бухы хусэеэ Илалтьш тулев!» гэЬэн уряа доро дай
най ара талын фронт-тылдэ улэЬэн хугшэд, убгэд, эжынэр, басагад, арба
ад наЬатай ухибууд фабрика, заводуудта, колхоз совхозуудта дуудцаагуй 
ажалай габьяа гаргажа сэрэгшэдээ Иайн буу зэбсэгээр, эдеэ хоолоор, 
хубсаЬа хунараар хусэд дуурэн хангажа Агуу Илалта шэрээлсэлЬэн. «Дай
най ара талын ажалай фронт угыгеер Эсэгэ ороноо хамгаалгьш дайнда 
фашизмые диилэхэгуй байгаабди...» - гэжэ Улаан Армиин алдарта пол
ководец Г.К.Жуков дурсалганууд соогоо тэмдэглэЬэн Совет арадые бата 
бэхеэр нэгэдуулжэ ударидаИан коммунис паргиин, Гурэнэй Оборонын 
Комитедэй туруулэгшэ Верховно Главнокомандалагша И.В.Сталинай 
хутэлбэри доро Улаан Армияа эрхим Иайн буу зэбсэгуудээр хангаЬанай, 
тэдэниие шадамараар байлдаанда хэрэглэЬэнэйнь ашаар, гайхамшаг су- 
утай Улаан Армиин полководецууд Г.К.Жуковай, К.К.Рокоссовскиин,
А.М.Василевскиин, И.Ф.Батутинай, С.М.Буденнын, В.М.Чуйковай, 
И.С.Коневой, Р.Я.Малиновскиин, А.А.Говоровой гээд бусад олон бэлиг
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шадабаритай бэрхэ полководецуудай, командирнуудай ашаар Улаан Ар
миин сэрэгшэд, тэмсэлдэ бодоЬюн басагад хубууднай, партизанууд «Ма- 
най хэрэг унэн, дайсан бута сохигдохо!» гэИэн уряа доро эрэлхэг зориг- 
тойгоор, дэлхэйн байлдаанда узэгдвегуй дайшалхы баатаршалгануудые 
гаргажа гурбан жэл шунахайрЬан дайсадтай тэмсэжэ, диилдэшэгуй ехэ 
хусэтэйбди гэдэг фашис Германиин сэрэгые бута сохижо, 1944 ондо Эсэгэ 
ороноо дайсадИаа сулеелее.

УЛААН АРМИИН СЭРЭГШЭДЭЙ АША ГАБЬЯА

Улаан Армиин сэрэгшэд Германиин сэрэгэй улэгдэлнуудые баруулжань 
намнажа, Европьш багахан гурэнуудые фашис дарлалтаЬаа сулеелЬеер 
ябажа, 1945 оной хабар фашис Германиин Берлин хотые буИэлжэ, дай
санаа эшээн соонь сохижо байИан байлдаанда техникэ болон наЬан 
хэмжуургуй хороогдоо.

СССР гурэниие угы хэхэ тусэбтэй Германиин фашизм эшээндээ бута 
сохигдожо, Берлин хотын Рейхстаг дээрэнь улаан тугаа хиидхуулжэ, Гер
маниин фашизмай капитуляцаар 4 жэлэй inyhara дайн дуурээ. Германи
ин фашизм диилдэн диилдээ. Баруун Европын оронуудые фашизм haa 
сулеелэлгэдэ 1 миллион манай сэрэгшэд ами наЬаа угее.

Дайнда хабаадаЬан сэрэгшэд элдэб шагнал, нэрэ зэргын тулее тэмсэ- 
дэг бэшэ, харин дайсадЬаа Эсэгэ ороноо, газар уИаяа, гэр булэеэ хамгаал- 
жа, ИандаргагдаИан тосхон, городуудайнгаа, тулиЬан зобоЬон зонойнгоо 
тулее хороо бусалжа байлдаанда ороходоо, эрэлхэг зоригтойгоор дайлал- 
дажа уряалгуй ерэЬэн дайсадЬаа yheeree абадаг, орден, медальнуудта 
хуртэдэг байЬан.

Советскэ Союзай Герой гэЬэн нэрэ зэргэ баатаршалга харуулжа, онсо 
габьяатай байЬ|ыень гэршэлЬэн хундэлэлэй дээдэ шатьш тэмдэг. Энэ 
хундэтэ нэрэ зэргэ 12722 хундэ олгогдоЬон, тэдэнэй тоодо манай ре- 
спубликын 43 хун оролсоно, гадна 5 хун «Россиин Федерациин Герой» 
гэЬэн нэрэ зэргэтэй. Эдэмнай дайнай уедэ Советскэ Союзай Герой гэИзн 
нэрэ зэргэдэ зууршалагдаЬан аад, ямар нэгэн шалтагаар абаагуй байЬан 
хунууд.

«Буряад ороной баатарнууд» гэЬэн дайнай баатарнуудай дайшалхы 
ябадал тухай ном оложо уншабал ехэ hoHHH. УнгэрЬэн дайнай баатарнуу
дай дайшалхы хэрэгууд олон уеын хунуудтэ ажабайдалай жэшээ болохо 
байха.
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1941-1945 ОНУУДАЙ ДАЙНАЙ 
ХОЙШОЛОНГУУДЫЕ УСАДХАЛГА

Агуу Илалтын тулее ямар ехэ тоолошогуй сэн тулэгдееб даа! Аяар 
4 жэлдэ ургэлжэлИэн ухэлтэ дайн тооложо барахаар бэшэ Ьандарал, хо- 
хидол ушаруулИан, айл бухэндэ уйдхар, гуниг гашуудал, улэсхэлэн бай- 
дал бухы зондо асараа. 1418 удэр Ьунигуй болоЬон тулалдаанай эгээл 
хундыень манай Улаан Армиин сэрэгшэд, туйлай ехэ Иандаралга, хохидо- 
лынь манай арад зон бэе дээрээ абаЬан. Дайнай 4 шэруун жэлнууд хэдэн 
миллион хунэй хуби заяанда нулеелве.

27 миллион хубууд, басагаднай Эхэ оронойнгоо тулее ами Hahaaa 
гамнаагуй. 1710 ЬандаргагдаЬан городууд, 70 ООО ЬандаргагдаЬан дерев
ни, тосхонуудые дайн орхео. 8 миллион 700 хун Германи заралганда аба- 
ашагдаа. Хэдэн олон миллион зон концлагерьнуудта тамалуулаа, алуулаа.

1945 он. Дайн таража, амиды мэндэ улэИзн хубууд армиЬаа табигдажа, 
нютаг нюта1таа бусажа эхилээ. Тушэг тулгууритай болоЬон СССР оро- 
ноймнай ургэн нннтэ арад зон комсомолой организациин, коммунис пар- 
тиин хутэлбэри доро удэр Ьуни, убэл зун гэжэ илгангуй шанга худэлжэ 
дайнда ЬандарИан ЬалаЬан, айхабтар ехэ уналдаороЬон ажахьггаа шэнэлэн 
бодхоожо байЬан. Дайнай болоЬон газарта завод фабриканууд, гэрнууд, 
предприятинууд гэхэ мэтэ шэнээр баригдажа, барилгада хэрэгтэй матери
ал, адуу мал, эдеэ хоол гэхэ мэтын хэрэгсэлнуудээр ургэн ехэ ороноймнай 
нютаг бухэн хамЬалсаа. Хэдэн олон жэлэй туршада хамтын хусеер дайн
да хохидоЬон тосхонууд, городуудаа шэнээр бодхоолсожо, арад зон Эхэ 
орондоо эгэршэгуй дуратай байЬанаа харуулаа. Эсэгэ ороноо хамгаалгьш 
дайн, дайнай хойшолонгуудые усадхалга -  совет арад зоной шанга шал- 
галта туршалга боло!юн.

БЕЛОВЕЖСКЭ НЮУСА ХЭЛСЭЭН

1941 оной июниин 22-то СССР гурэниие диилэжэ угы хэхэеэ гэнтын 
дайгаар ороЬон немецкэ фашизмтай Эсэгэ ороноо хамгаалгьш аюулта 
ехэ нангин дайнай болоходо РСФСР, Украина, Белорусь, Латви, Литва, 
Эстони, Туркмен, Таджик, Киргиз, Казах, Узбек, Армян, Азербайджан, 
Грузин гээд арбан табан союзна республикануудай арад зон ами наИаяа 
алдахаЬаа айнгуй бата бэхеэр нэгэдэжэ, дайнда ябаЬан хубууд дайшалхы 
габьяатай, ара талын ажалай фронтын убгэд, хугшэд, эжынэр, ухибууд 
узэгдее харагдаагуй ехэ ажалай амжалта туйлажа СССР ороноо Агууехэ 
Илалтада асараад, дайнай уедэ ИандарИан зудэрЬэн Совет гурэнее хам
тын хусеер яб байса хул дээрэнь гаргаад, саашадаа социализмын замаар
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амгалан бай дал айн гаа ажал ябуулжа байЬан.
1991 оной декабрннн 8. РСФСР-эй Президент Б.Н.Ельцин, Госсекре

тарь Г.Бурбулис, РСФСР-эй Гурэнэй советник С.Шахрай гурбан хамЬажа 
зохеоЬон тусхай бэлэдхэлтэй Беловежскэ ой соо Вискулида нюусаар ерэ- 
жэ, Белорусь Республикын Верховно Соведэй Туруулэгшэ С.Шушкевич. 
Украинын Президент Л.Кравчук, Украинын Премьер-министр В.Фокин 
гэгшэдтэй нюусаар уулзажа, СССР гурэнэйнгее орондо СНГ (Содруже
ство Независимых Государств) байгуулха тухай хеврэлдее. СНГ бай- 
гуулхада 1922 ондо СССР гурэниие бии болгоЬон договор хусэеэ гээжз 
хэрэггуй болохо гэЬэн нюуса хэлсээн 1991 оной декабриин 8-да баталаг- 
дажа, Б.Н.Ельцин, Г.Бурбулис (РСФСР), С.Шушкевич, В.Кебич (Белорус
сия), Л.Кравчук, В.Фокин (Украина) гэгшэд гараа табиЬан. Иигэжэ СССР 
гурэнэй карта дээрэ угы болохо эхин болоЬон гэдэг.

Фашис Германи СССР гурэниие угы хэжэ шадаагуй, диилээгуй. Совет 
ороной арад зон тооложо барашагуй ехэ сэнгээр Эсэгэ оронойнгоо эрхэ 
сулвее, газар дайдаяа хамгаалжа шадаа, энхэ амгалан байдал асараа.

Немецкэ фашизмтай болоЬон дайнда дэлхэйн байлдаанда дуулдаа 
узэгдвегуй дайшалхы баатарлиг уйлэ хэрэгуудые гаргажа тэмсэЬэн Со
вет арадайнгаа, Эсэгэ оронойнгоо тулее ами наЬаяа угэжэ домог болон 
мунхэрЬэн 27 миллион хубууд басагадайнгаа дурасхаалда хундэтэйгевр 
хандахын орондо гурбан Союзна Республикын ахамад ноед Беловежскэ 
нюуса хэлсээндэ суглараа. Али эдэ мэдээжэ суутай ноедто табин жэлэй 
саана болоЬон дэлхэйн шуЬата дайн дажарые огтолон мартажархиха ам- 
нези убшэн хурвв гу? Али республикьш засаг багадаа гу? Юундэ нюуса
ар сугларжа хэлсээн болооб? Бугэдэ арадЬаа Ьуралга (реферундум) хэхэеэ 
айгаа гу!

Саашадаа РСФСР-най Российска Федерациин бэеэ дааЬан гурэн боло
жо, гурэнэй засаг Б.Н.Ельцин гартаа абаЬан. Гурэн турын хубилалтанууд 
бухы ажабайдалай ябасада нулеелее. Хамтын, гурэнэй звери убэршэлЬэн 
Ьэшхэлгуй баяшуулай, хуули хазагайруулЬан ноедой жаяг заршам 
байгуулЬан капиталис гурэн боложо, Соведэй одо заяан саг зуура огтор- 
гойдо залараа. Мунве тогтоЬон засаг турэ уни удаан байха гу? Одоол энэм- 
най бурханай мэдэлэй. Хизааргуй юртэмсэдэ мунхэ юумэн угы гэлсэдэг.

НаЬанай харгын ута замые гаталха гээшэ наадан зугаа бэшэл даа. Эсэ
гэ ороноо хамгаалгьш дайнай хундэ жэлнууд дабагдаа. Совет засагай 
байгуулЬан хамтын ажалай -  колхозой, совхозой ажалшадай ажал хэрэг, 
Ьуудал байдал, эрдэм соелой хугжэлтэ узэгдве, харагдаа. Мунве капи
талис засагай acaphaH умсэтэн, баяшуул, тэдэнэй ямаршье эрхэгуй за- 
расанар, ажалгуй болоЬон угытэй ядуу байдалтан тухай сэнхир экранЬаа 
дуулдадаг саг болобо.
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МЕДАЛЬ
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

г.г.» была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 
июня 1945 года.

Хориин аймагай исполкомай туруулэгшэ Цыбикжапов Даржа Цырем- 
пилович 1946 оной июниин 6-да, БМАССР-эй Верховно Соведэй Пре- 
зидиумай туруулэгшэ Цыденова Гунсэн Аюшеевна 1947 оной июлиин 
15-да дайнай ара талада удэр Иуниие илгангуй амжалтатай худэлЬэн 
ухибуудтэ, колхознигуудта гурэнэй ундэр шагнал «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» гэИзн медальнуудые 
колхозой клуб соо барюулИан байна.

Медаль шагналда хуртэИзн залуушуул

№ Ф.И.О.
Бадмадоржиева Хандажаб Раднаевна 1930-1948

2. Базардаруев Ардин Будаевич 1929-1966
3. Бальжимаева Дулма Тугмитовна 1930-2014
4. Гомбоева Долгоржаб Тугмитовна 1930
5. Дамбаева Ешигма Бадмаевна 1928-1999
6. Дондоков Батажаргал Базаржапович 1931-1994
7. Доржиева Балма Цыбиковна 1927-2005
8. Дармаева Дари Хундаевна 1926-2003
9. Доржиева Дулмажаб Мункуевна 1929
10. Доржиева 11амажаб Найдановна 1930-1985
11. Дулмаева Галсан-Цырегма Ешиевна 1930
12. Жалсараев Жалсан-Доржо Тугмитович 1930-2003
13. Зундуев Гуро-Базар Доржиевич 1929-1998
14. Зундуева Цырен-Дулма Доржиевна 1931
15. Лабанцыренова Бата-Далай Нанзатовна 1930-1996
16. Лабанцьфенова Дари Нанзатовна 1925-1998
17. Нимаев Даша Жигжитович 1928-2001
18. Ринчинов Балдан-Дамба Эрдэнеевич 1930

22



19. Содномова Цырен-Ханда Бадмаевна 1926-1987
20. Тамжитова Цырен-Дэжэд Цыбиковна 1927-1984
21. Хандуева Г алина Бадмаевна 1929-2005
22. Цыбжитов Октябрь Бадмаевич 1931-2007
23. Цыбикова Ханда Сахияевна 1931
24. Цьщенжапов Дугаржаб Рабданович 1929-1964
25. Цыдьшов Цьщен-Дамба Галсанович 1931-2000
26. Цыдыпов Чимит-Доржо Цыренович 1925-1989
27. Цыренжапов Дондог Гончикович 1930-1975
28. Цьфенжапова Нина Гончиковна 1932-2010
29. Цьфснова Налжирма Г эвдэновна 1930
30. Чимитдоржиева Цьфжин Намдаковна 1927
31. Чимитдоржиева Цэбэгмэд Намдаковна 1925-2013
32. Шойропов Динамо Доржиевич 1931-1993
33. Шойропов Санжай Доржиевич 1925-1952
34. Шойропов Сунгэрэг Доржиевич 1929-1989
35. Шойропов Шойжо-Нима Доржиевич 1927-1975

(Госархив Бурятии, ф.475, on. 1, д. 1286)

Ухибуун наИанЬаа эхилжэ алдар солоео алта мунгеер бэшэ, харин 
хэЬэн ажалаараа олоИон дайнай ара талын ажалай залуушуул угтэЬэн 
энэ наЬанайнгаа жаргал алтан дэлхэйн табисуураар эдлэн, бага зэргьш 
бэрхэшээлнуудые бараг янзаар дабажа, урэ хуугэдээ унэн сэхэ, ажалша 
бэрхээр Ьургажа ажаИууЬан. Гэбэшье энэ юртэмсэдэ хунэй наИан дан- 
шье богонил даа. Дурбэн жэлэй дайн гал туймэреер соробхилжо, тэрэ 
уедэ гулмэрхэн ябаЬан ухибуудэй наЬые буришье богони болгоо, эртээр 
утэлуулээ. Дайнай уедэ хэЬэн хундэ ажал, тулюур хубсаЬатайЬаа боложо 
хуйтэ нойто абалган, тэрэ сагай муу эдеэ хоол гэхэ мэтын шалтагаануудЬаа 
убшэн улбэгэр бэетэйнууд боложо, наЬалха наЬаяа наИалнагуй. Сагай 
хурдын эрьесэ зогсолтогуй худэлжэ, Агууехэ Илалта шэрээлсэгшэдэй 
тоо жэлЬээ жэлдэ усвернэ. Медаль шагналтай ветерануудИаа 84, 85, 88, 
наЬатай болоЬон 8 хун улэнхэй, hyp жабхаланта Агуу Илалтын 70 жэлэй 
ойн Иайндэрые упалсажа байха буянтай жаргалтай байба.

Арбаад наЬанЬаа «Бухы хусэеэ Илалтын тулве! Бухыгев фронтдо!» 
гэЬэн уряа доро худэлжэ Илалта шэрээлсээд, дайнай Ьуулээрхи нилэ-
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эн шанга журамтай жэлнуудтэ хамтьшгаа ажал Иэргээн хугжеелсэжэ 
худэлхысэ худэлеед, урэ хуугэдээ унэн сэхэ, ажалша бэрхээр Ьургажа 
ажабайдалайнь ургэн харгыда гаргажа тубхинуулээд, эгээл амарха сагтаа 
carhaa урнд наИан боложо турэлвэ урилИан уетэн нухэдве Ианахада гу- 
нигтай, ехэ хайратай байнал даа.

Медаль шагнал абаЬан колхознигууд

№ НЭРЭ ОБОГ
1. Абидуева Байлзан

2. Аюров Цыренжаб

3. Бадмаев Содном
4. Бадмаев Ринчин
5. Бадмаева Муханда
6. Бадмаева Ханда
7. Бадмаева Цэбжэд
8. Бадмаева Долгор
9. Банзаракцаев Дам дин
10. Батуева Дулма

11. Батуева Дулма X.

12. Батуева Цэжэб

13. Бимбаев Шойдон

14. Бимбаева Балжад

15. Будаева Долгоржаб

16. Будожапова Ханда

17. Ванжилова Цырен-Дулма

18. Ванзатова Рэгзэдма

19. Гатапова Е ши-Ханда

20. Галданов Гунда-Самба

21. Гомбоев Дондог

22. Гончикова Цыремжэд

23. Дамбаева Янжнма

24. Дармаева Пэлжэд
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25. Дармаева Нядмад

26. Дармаева Должод

27. Дармаева Нансал

28. Дармаева Дарижаб

29. Дашиева Должод

30. Дичинова Муханду

31. Доржиева Цымжэд
32. Доржиева Долгор
33. Доржиева Хорлу
34. Дубшанова Лхама

35. Дубшанова Дарима

36. Дугаров Дымбрэл

37. Дугаров Чимэд

38. Дымбрылова Дулма

39. Дымбрылова Ьама
40. Дымбрылова Ханда
41. Ешиева Дулма

42. Жигжитова Цыжэб

43. Жигжитова Цымжэд
44. Лабанцыренова Жибзэма
45. Мухандуева Цымжэд
46. Мухарова Пэлжэд
47. Намдаков Чимитдоржо
48. Найданова Хархандай
49. Нанзагова Жалма
50. Нанзатов Лабанцырен
51. Найданов Цэбжэд

52. Найданов Доржо

53. Найданова Цыбан-Дари
54. Найданова Дэжэд
55. Намсараева Янжил-Иама
56. Норжимоева Цьфэмжэд
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57. Пайбалкуев Цыдэб
58. Рабданов Цыденжаб
59. Раднаев Базар
60. Раднаев Бадма-Доржо
61. Ринчинова Дарима

62. Риичинова Дулсаи
63. Ринчинова Цыбэгжаб
64. Ринчинова Цырен-Дулма
65. Ринчинова Цырэн
66. Ринчинова Янжуу
67. Ринчинов Балдан
68. Сахияева Цыбэг
69. Тамжитова Долгор
70. Тугмитов Жалсан
71. Тугмитов Жалсарай

72. Тугмитова Бальжима

73. Цыбенова Жэгмэд
74. Цыдыпова Нансалма
75. Цыремпилова Буда
76. Цыренжапова Цыбэг
77. Цыбикова Ьама-Норжима
78. Цыбжитова Жамьян-haMa
79. Цыдыпова Бальжима
80. Цыдыпова Цыремжэд
81. Цыренова Цьфма

82. Цырендоржиева Норжимо

83. Цырендоржиева Жагама
84. Цьфенжапова Норжимо
85. Цымпилова Гарма
86. Цымпилова Дарижаб
87. Цымпилова ЖаНчипма
88. Цырендоржиева Цыжэб
89. Цыреторова Цыжэб
90. Цыренова Норжимо
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91. Цыдыпова Дарига

92. Цыденов Дансаран

93. Цыремпилова Цыбан-Дари
94. Цыбжитова Бума
95. Цыбжитова Цымжэдма
96. Цыденова Бальжад
97. Цыдыпова Цьфен-Дулма
98. Цыдендоржиева Бума
99. Цырендоржиева Ринчин-Ханда
100. Чимитдоржиева Бума

101. Эрдэнеева Надмит

(Госархив Бурятии, фр.475, оп.1, д.1286/

АГУУЕХЭ ИЛАЖА ШЭРЭЭЛСЭЬЭН ГАБЬЯАТАЙ

Дайнай уеын эдэ убгэд хугшэдэй, залуу бэреэд басагадай, ухибуудэй 
ажалайнь намтар барагдашагуй баяншье, Ьониншье, нилээн хундэшье 
байИан ааб даа. Октябриин хубисхал, туруушьш комсомолой эмхи, эрдэм 
соел гэгээрэлэй хугжэлтьш эхин-Ьургуули, туруушьш пионернуудэй ба
рабан шрнын абяанай зэдэлээн, хамтын ажалда оролгон, хашалган хамал- 
ганай саг, Эсэгэ ороноо хамгаалгьш дайнай 4 хатуу шэруун жэлнууд. Эдэ 
элдэб хубилалта Ьэлгэлтын жэлнууд наратайшье, уулэтэйшье байЬан даа.

1941 он. Тумэр сагаан могой жэлдэ Ьуреетэй ехэ дайн дажар эхилбэ. 
Хубуудээ сэрэгэй албанда ябуулаад, нютагтаа улэИэн убгэд, хугшэд, эжы- 
нэр, басагад бэреэд, Hahaa гуйсввдуй арбаад, арбаад бага гаран наЬанай 
ухибууд колхозойнгоо ажал бэе дээрээ даажа абаад, «Бухыгев фронт- 
до! Бухы хусэеэ Илалтьш тулее!» гэЬэн уряа доро дулэтэ дайнай хатуу 
шэруун жэлнуудтэ убэл зунгуй удэр Ьуниие илгангуй шанга худэлжэ, 
галзуу дайнай гал дулые, тэнгэриин дуундал дуутай дорьбоотой бомбо, 
снарядуудай тэЬэрэлгые, аадар бороодол Ьомоной эшхэрэлгые амин бэ- 
еэрээ узевгуйшье haa, тэрээнЬээ дутуугуй ажалай бэрхэшээлнуудые 
бултыень дабажа, «Хун» гэЬэн хундэтэ нэрэеэ хухалаагуй, Ленин колхо
зойнгоо ажахы доройтуулаагуй худэлвв.

Дайнай дурбэн жэлэй туршада улдэхэ, даарахые, зобохо тулихые, эсэ- 
хэ сусахые, гуниг гашуудал бэе дээрээ узэЬэн дайнай ара талын ажалшад 
ами бэеэ гамнангуй арга шадал соогоо дайнай гал дулэн соо ябаИан сэ- 
рэгшэдээ эдеэ хоолоор, буу зэбсэгээр, оронойнгоо бэшэ зониие эдеэ хоо-
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лоор хангалгада хубитаяа хусэд дуурэн оруулжа, Агуу Илалтын удэрые 
дутэлуулэлсэЬэн габьяатай.

Дайнай жэлнуудтэ, 4 жэлэй дайн таража амгалан тайбан сагай ерээ- 
шье Ьаань, дайнай Ьуулээрхи ажалай жаяг заршамай шанга, эрилтэ ехэтэй 
жэлнуудтэ ургэИэ нойртоо дарагдатараа бэеэ гамнангуй шанга худэлжэ 
жэлЬээ жэлдэ таряанайнгаа газар ургэдхэжэ, адуун, эбэртэ бодо мал, яма- 
ан, хонин Иурэгве удхэжэ олон болгожо хамтынгаа ажахы хугжевлсэЬэн 
тухайгаа, ехэнууд шэнэ барилганууд бутэжэ зоной ажал хунгэржэ эхилИэн 
тухай, ажабайдалайнгаа жэл бури Ьайн тээшээ хубилжа байИан тухай 
ажалай ветерануудай дурсалганууд Ионии байха.

Дайнай, дайнай Ьуулээрхи шанга эрилтэ табидаг жэлнуудтэ ажал
даа унаха болотороо эсэжэ, ургэЬэндее дарагдажа туляа ядаашье haa, 
Ьураггуй сэрэгтэ ябаЬан хубуудээ, аха дуунэрээ Ьанажа уйдаа гашуу- 
даашъе haa, эдэбхи уусхэлээ алдаагуй олохон эжынэр бэеьшгээ бэрхээр, 
турэл гаралайнгаа, нютаг зонойнгоо дунгэлтэ туЬаламжаар ухибуудээ 
хул дээрэнь гаргажа, сэхэ сэбэр зуб харгыдань табижа шадаа. Эдеэ хо- 
олой, эд бараанай тон хомор сагта ходол гэдэЬээ улдэлгэтэй ябаЬан нэ- 
гэшье ухибуун хулгай хэжэ гу, али гуйраншалжа, хунэй юумэ буляажа, 
хуули буса юумэ хэжэ ябадаггуй 6afihaH. Айлнууд гэрнуудээ суургалха 
гэжэ мэдэдэггуй, шэбхэдээд гу, али уудэеэ модоор тулаад лэ ябадаг урда- 
най тэнюун зантай байЬан.

ДАЙНАЙ ХОЙШОЛОНГУУДЫЕ УСАДХАЛГАДА АШАНГЪШ 
ЗОНОЙ ТУЬАЛАМЖА

Зоной байдал дайнай жэлнуудтэ, уршагта дайнай тараЬан хойношье 
хунгэн байгаагуй. Эдэ жэлнуудтэ гурэнэй тусэб татабари ехэшье, шан- 
гашье байЬан. Гурэндев колхозоороо худев ажахьш налог - hy, мяха, 
Hooho, opooho Ьайн шанартайгаар жэл бури тусэбее улуулэн тушаахаЬаа 
гадна, урхэтэ айл бухэн олзын налог -  2 кг шара Toho, 50 кг мяха, 50 
ундэгэ тушааха гэжэ оролдодог 6afihan. Тэрэ уедэ урхэтэ айл нэгэл унеэ 
тултэйнь бариха эрхэтэй байгаа.

Худэлмэришэн бухэн жэл бури гурэндее мунгэ урьЬаламжалЬан об- 
лигаци абаха еЬотой (ажалта удэрэй мунгэнИев даража абадаг). Тиигэжэ 
Ашангьш зон 20-оод жэлэй хугасаан дотор жэлЬ)ээ жэлдэ эдеэ хоолоор, 
мунгевршье дайнай хушэр хундэ хойшолонгуудые усадхажа, унэИзн то- 
борог болотор хооЬолон ЬандаргаЬан олон мянган тосхон Ьууринуудаа, 
олон зуугаад городуудаа дахин шэнээр бодхоожо, промышленность бо
лон худее ажахыгаа саашань хугжеехэ гэЬэн гурэнэй нангин хэрэгтэ 
туЬаламжа оруулдаг байЬан.
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В ОЕНКОМАД hAA ЕРЭЪЭН МЭДЭЭН

Хубуугээ, хани л Иан нухэрее, аха д уугээ дайнда алдаЬан эжынэр, 
эхэнэрнууд, убгэд, хугшэд уйдхар гунигта абтажа ургэЬэ нойроо сэл- 
мэшоод, уурэй сайхые оло дахин угтажа тулидаг байЬан ааб даа. Дайн 
дажарай боложо байхада «Танай хубуун дайсантай эрэлхэгээр тэмсэжэ 
баатарай ухэлеер мордожо худвелэгдвв» - гэЬэншье мэдээндэ этигэхэнь 
бэрхэтэй. Дутынгее хунэй ухэЬэн бодото бэеыень хараагуй аад, иимэ 
мэдээсэлэй альганай шэнээн аюултай хооЬон саарЬанда этигэнгуй, энэ 
шуЬата дайн дажарые узэн ядажа, ургэЬэ нойргуй удэр Ьуниин бодолдо 
абтажа, турэЬэн хубуудээ, ханилЬан нухэдее удаан саг соо, дайнай уни 
тараЬаншье хойно хулеэжэл ябадаг байЬан.

Дайнай жэлнуудтэ Ашангьш арбаад гаран айлда «Хубуунтнай 
Ьураггуйгевр угы болоо» (без вести пропал) гэЬэн мэдээн ерэдэг байЬан. 
Дубшанай Хандажабай Доржо Сумаади хоер хубууд, Бимбиин Цэдэбэй 
Цьфен-Дондог Ойдоб хоер хубууд, Онхооной Норжимын Даша-Доржо, 
Даша-Нима хоер, Абидын Байлзанай Дамби-Нима, Мухарай Ухаарайн Г э- 
нин, Гомбын Дариин Дамба, Цыденжабай Будажаб (Пимпии), Ажуубайн 
Базарай Ринчин-Доржо, Будын Базар-Дара, Доржын Шойроб, Цыдэбэй 
БааЬата, Цыдэбэй Цыремпил, Бадмын Митэб хубууд сэрэгэй албанда 
гэрЬээ гаража ошоЬон аад, дайнай газарЬаа нютагаа бусаха хуби заяагуй 
байжа, «Ьурагтуйгеер угы болоо» гэгдэЬэн.

Иимэ мэдээ абаЬан турэлхид хубууднай амиды юм гу, али байлдаанай 
газарта алдалжа унаад шоройдо булуулаа юм гу? -  гэИзн бодолдо абтадаг, 
эжынэрэй сэдьхэльшь ехэ гуниг гашуудалда дарагдаашье haaHb, ухэИэн бэ- 
ень олдоогуй, хулверее угы болоЬон хубууднай хэзээ нэгэтэ гэртээ оро- 
жо ерэжэ болохо гэжэ хулеэдэг байгаа. ТурэЬэн хубуудээ Ьураггуйгеер 
алдаад ЬууЬан ундэр наЬатай болоЬон эжынэрэй уйдаЬан гашуудаЬан 
сэдьхэлэйнь хундуулхэй убшэн тухай хэлэжэ, бэшэжэ бололтой бэшэ. 
Эдэ эжынэрнай дайнда хубуудээ ябуулаад, «Бухы хусэеэ Агуу Илал
тын тулее! Бухыгее фронтдо!» гэЬэн уряа доро худэлжэ, удэр Ьуниие 
илгангуй, «эсээб» гэЬэн угэ хэлэнгуй ажалай бухы бэрхэшээлнуудые бул- 
тыень дабажа Агуу Илалта шэрээлсэЬэн баабайнар, эжьшэр байха.

1946 ондо «За доблестный труд» медаль шагнал абаЬан хугшэд, убгэд, 
эжынэр дайнай Ьуулээрхи нилээн шанга жэлнуудтэ колхозойнгоо ажахы 
хугжеежэ, дайнай хойшолонгуудые усадхалгада туЬалхын тулее шадал 
соогоо ажалда ябажа колхозой багахан пенсидэ гараад, урданайнгаа бо- 
рохон жаахан гэрнууд соо байЬан байдалдаа гомдолгуй маани мэгзэмээ 
уншажа, Ьуулшынгээ удэрнуудтэ хубуудээ ЬанаЬаар, хулеэЬээр лэ са- 
гайнгаа ерэхэдэ бурхандаа аялдаг байЬан ааб даа.
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Германиин фашистнуудта диилдээгуй СССР гурэнэйнгее унахые, энэ 
наЬандаа харууЬалжа олон болгожо удхэЬэн хамтынгаа малай дууЬажа, 
хорео хашаагайнь 90-ээд онуудаар Ьандархые, хонишодой буусын 
xoohopxbie дайнай уеын колхознигуудай ехэнхинь мэдээгуй, сэдьхэлээ 
худэлгэжэ зобоогуй, звери суглуулжа туляагуй сэбэр сэдьхэлтэн Ьайн дэ- 
эдэ замби тубидэ турэлее олоЬон байха.

YIfflI3Ph3H УХИБУУД

Хун турэлтэнэй дайсан «ДАЙН» гэЬэн улаан шуЬан харгытай богони- 
хон угэ соо хэды ехэ Ьандарал, хохидол, гасалан зоболон, гуниг гашуудал, 
гомдол, голхорол багтана гээшэб!

Аяар 4 жэл соо ургэлжэлЬэн ухэлтэ дайн тооложо барахаар бэшэ ехэ хо
хидол бухы зондо асараа. Хэды олон эсэгэнэр, ахайнар, абгайнар, дуунэр, 
турэл гаралнай дайнай газарЬаа ерээгуйб даа!

Дайнда баабайнараа алдажа уншэрЬэн ухибууд:
Будажабай Аюржана хубуун, Базар-Дарын Ардин Насгя хоер ухибууд, 

Доржын Очиржаб хубуун, Даша-Нимын Галя Коля хоер ухибууд, Даша- 
Нимын Дарижаб басаган, Дашын Аюр хубуун, Шойробой Санжай, Шой- 
жо-Нима, Данзан (Сунгэрэг), Динамо (Дамби), Жэмбэ-Жамса, Сэндэмэ, 
Хандама ухибууд, Митэбэй Сэржэма, Нимын Дугаржаб, Цыремпилэй 
Шура.

1941 -1945 ОНУУДАЙ ЭСЭГЭ ОРОНОО ХАМГААЛГЬШ 
ДАЙНЙАА ЕРЭЭГУЙ ХУБУУД

258 амин хун зонтой 78 урхэтэ айлтай Ашанга нютагЬаамнай дайнай 
жэлнуудтэ 54 хун сэрэгэй албанда абтажа дайнда ябаЬан. Эсэгэ оро
ноо, газар дайдаяа, арад зоноо хамгаалжа фашис булимтарагшадтай бэеэ 
гамнангуй эрэлхэг зоригтойгоор тэмсэжэ ябаЬан Ашангымнай худэр шам- 
бай 24 хубууд амиды мэндэ тоонто нютагаа бусаха хуби заяагуй байгаа.

Арадайнгаа амгалан байдалай тулее байлдаанда фашистын хорото 
Ьомондо гу, али бомбодо дайрагдажа баатарай ухэлеер унаЬан хубууд 
тухай мэдээсэлнууд:

1. Бимбаев Цырен-Дондог Жамбалович, 1902 г.р., бурят, красноармеец, 
умер от ран 15.03.1943 г. Призван в 1942 г. Похоронен в Смоленской об
ласти, д.Брынь.

2. Бимбаев Ойдоб Жамбалович, 1904 г.р., бурят, уроженец с.Ашанга, 
колхозник. Призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести.

3. Бадмаев Митэб, 1907 г.р., бурят, уроженец села Ашанга, колхозник.
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Призван в 1941 г., красноармеец, пропал без вести 29.04.1942 г.
4. Базаров Ринчин-Доржо Раднаевич, 1921 г.р., бурят, уроженец 

с.Ашанга, колхозник. Призван в 1940 г., красноармеец, пропал без вести
11.1943 г.

5. Гомбоев Дамба Тугмитович, 1924 г.р., бурят, уроженец с.Ашанга, 
колхозник. Призван в 1941 г., красноармеец, пропал без вести 07.09.1942

6. Доржиев Нима Мункуевич, 1911 г.р., бурят, уроженец с.Ашанга, кол
хозник. Призван в 1941 г., красноармеец, умер от ран 26.05.1942 г. Похо
ронен в Смоленской обл., д.Дашино.

7. Дубшанов Доржо Шойнхорович, 1907 г.р., бурят, уроженец с. Ашан
га, колхозник. Призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести.

8. Жалсанов Дамби-Нима Тугмитович, 1915 г.р., бурят, уроженец 
с.Ашанга, колхозник. Призван в 1940 г., красноармеец, пропал без вести.

9. Мухаров Гэнин Абидуевич, 1904 г.р., бурят, уроженец с.Ашанга, 
колхозник. Призван 07.02.1942 г., рядовой, пропал без вести 08.1944 г.

10. Нанзатов Шойдон Тогтохонович, 1922 г.р., бурят, уроженец 
с.Ашанга, колхозник. Призван 17.07.1942 г., красноармеец, погиб
17.03.1943 г., похоронен в Калужской обл., д.Ослинка.

11. Найданов Даша-Нима Рыбдылович, 1910 г.р., бурят, уроже
нец с.Ашанга, колхозник. Призван 14.02.1942 г., млад, сержант, погиб
06.08.1944 г. Похоронен в Польше, д.Стоцы.

12. Норжимоев Даши-Нима Цыренович, 1921 г.р., бурят, уроженец 
с.Ашанга, колхозник. Призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести.

13. Норжимоев Даша-Доржо Цыренович,1915 г.р., бурят, уроже
нец с.Ашанга, колхозник. Призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести
01.1944 г.

14. Цыремпилов Цыден-Доржо Цыремпилович, 1920 г.р., бурят, уро
женец с.Ашанга, колхозник. Призван в 1941 г., красноармеец, погиб
22.07.1944 г. Похоронен в Эстонии.

15. Цыдыпов Пыремпил, 1908 г.р., бурят, уроженец с.Ашанга, колхоз
ник. Призван в 1942 г., рядовой, пропал без вести.

16. Цыдыпов Норбо-Жамса Намдакович, 1916 г.р., бурят, уроженец 
с.Ашанга, колхозник. Призван в 1942 г., рядовой, погиб в 1943 г. Похоро
нен в Волгограде.

17.Цыбикжапов Ринчин-Доржо Занданович, 1918 г.р., бурят, уроженец 
с.Шэбэта, колхозник. Призван в 1942 г., красноармеец, умер от болезни 
01.05.1942 г. Похоронен в Читинской обл., ст.Оловянная.

18. Чимитов Даша Цыренович, 1908 г.р., бурят, уроженец с.Ашанга, 
колхозник. Призван в 1941 г., сержант, погиб 22.11.1941 г. Похоронен в 
Житомирской обл., х.Броды.
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19. Будаев Базар-Дара Цыремпилович, 1907 г.р.
20. Доржиев Шойроб Балданович, 1905 г.р.
21. Дубшанов Сумаади Шойнхорович, 1912 г.р.
22. Цыдыпов БааЬата, 1902 г.р.
23. Цыдендоржиев Пагба Дичинович, 1921 г.р., бурят, уроженец 

с.Ашанга, колхозник. Призван в 1941 г., окончил школу снайперов в 
г.Омск и Иркутское военно-техническое авиационное училище.

24. Цыденжапов Будажаб Рабданович, 1913 г.р., бурят, уроженец 
с.Ашанга, колхозник. Призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести 11.1943

(Республиканская Книга Памяти)
Эсэгэ оронойнгоо эрхэ сулеегэй, бидэнэй амгалан тайбан байдалай 

тулее Эсэгэ орондомнай дайгаар добтолжо ороЬон фашис дайсадтай 
эрэлхэг зоригтойгоор байлдаанда тэмсэЬэн 20-оод-40-еед наЬатай олохон 
хубууднай эжынэртээ эрьежэ бусаха хуби заяагуй байгаа. Фашистын хо- 
рото Ьомондо гу, али бомбын, снарядай сасардаЬанда дайрагдажа хунэй 
хуйтэн газарта алуулЬан сэрэгшэ буряад хубууднай дэлхэйн али олон 
хото худеегввр мунхеер нойрсон улэнхэй.

Байлдаанда алдалан унаИан, снаряд бомбын шоройгоор булагдан ху- 
шагдажа «Ьураггуйгеер угы болоо» гэгдэИэн, хундвер шархатажа госпи- 
тальдо Haha бараЬан хубуудэймнай огторгойдо дэгдэЬэн 11унэ11энуудынь 
бурханай орондо ошожо haflu турэлее олоо гу, али нютагаа ерэжэ дай
най уеын ухибууд боложо мундэлеед, Илалтын 71 жэлэй ойе угталсажа 
ябанад гу, али олон унгын (юлонго болоод, нютагаа эрьен буудаг гу, али 
огторгойдо одо мушэд болоод яларан толорон харагдадаг гу?

Баатар сэрэгшэ хубууднай ухэлтэ дайнда угы болоогуй. Тэдэнэй 
аша гушанар, зээ зээнсэрнуудэй халуун амин соо, ажал хэрэгууд соонь 
хубуудэй ами HahaH, нэрэ солонь ургэлжэлнэ. Тэдэ «Хэтын хэтэдэ мунхэ 
ухэлгуй полкын» тусгаар жагсаалда ябалсажа майн 9-эй Илалтын парадта 
хабаадалсана. Тэдэнэй хундэтэ нэрэнь, хэЬ)эн хэрэгынь хэзээдэшье мунхэ!

МУНХЭ ДУРАСХААЛАЙ ХУШ©©

1941 -1945 онуудай дайнда манай багахан Ашанга нютаНпаа 54 хубууд 
сэрэгэй албанда мордоод, 24 хубууднай дайнай газарЬаа гэртээ бусажа 
ерэхэ хуби заяагуй 6afihaH.

1960-аад онуудаар Анаагай совхоз бололгоноор Шэбээтын уртвегэй 
айлнууд иишэ тиишээ нуудэл хэЬэн. ШэбээтэЬээ зургаан урхэтэ айл 
Ашангада ерэжэ губхинэ11эн. Энэ дайнда Шэбээтын ypreehee 10 хубууд 
oiuohoH аад, 6 хубуудынь дайнай rajaphaa гэртээ ерээгуй.

32



1970 он. Ашангын, Шэбээтын дайнда унаЬан сэрэгшэ хубуудтээ хам
тын нэгэ дурасхаалай хушее мунхэлзн бодхоохо гэЬэн шнндхэбэри нютаг 
зон абажа, энэ буянтай Ьайн уйлэ хэрэг Георгиевкын совхоз, Ашан1ъш 
сомоной зублэл дэмжэбэ. 1970-1971 онуудта Ашангын отделенн эрхилжэ 
ябаЬан Гарма Гомбоевнч Дондоков, совхозой парткомой секретарь Рин
чин Дугарович Чимитов, отделениин парторг Сергей Владимирович Еки- 
мовский гэгшэд оролдолго гаргажа бэлэдхэл хээ.

1971 он. Арадайнгаа амгалан тайбан байдалай тулее хархис фашис 
дайсантай тэмсэжэ дайнда унаЬан нютагайнгаа баатар хубуудгэ хушве 
нээлгын баярай еЬолол майн 9-дэ болоо. Энэ сэрэгшэ хубуудэй дурас- 
халые мунхэлЬэн хушвв нээлгэндэ Хориин аймагай военком Намжил 
Жабдоржиев, сомоной зублэлэй, совхозой ноед Ьайд, орден медальнуудаа 
яларуулЬан дайнай арбаад ветеранууд, ара талын ажалай ветеранууд, за- 
луушуул, пионернууд, окгябрятанууд гээд олон зон сугларЬан.

Хушве нээлгэндэ зорюулЬан сэдьхэл уяргама угэнууд хэлэгдэжэ «Свя
щенная война» гэжэ дуун зэдэлээ. Иургуулиин ухибуудэй ород буряад 
шулэгууд уншагдаа. Музыка Давида Тухманова слова Вл.Харитонова 
«День Победы» шулэг, дабталгыень дуулажа байгаад пионернууд уран 
гоеор уншаа. ДайнЬаа ерээгуй хубууд, аха дуунэр, баабайнар, анда нухэд 
тухайгаа ветерануудай, турэлхидэйнь гунигтай дурсалга хевревнууд 
болоЬон даа.

Хушввгэй дэргэдэ венок, баглаа сэсэгуудые табижа еЬолоод, малгай- 
гаа абажа дайнда унаЬан хубуудээ шаналан зогсожо байЬан хун бухэн 
еер еерьш Ьанал бодолдоо абтан, сэрэгшэ хубуудээ дурдан байЬан.

Хореод-душввд наЬандаа домог болон мунхэрЬэн хубууднай 
мартагдахагуй. Тэдэнэй манда турэл болоЬон нэрэнууд хушввгэй убэр 
талада алталмал узэгуудээр аржытар Ьиилээтэй. Хэншье мартагдаагуй, 
юуншье мартагдаагуй. Хайшаашье ошожо яба, харин эндэл зогсоорой, 
хундэтэ сэрэгшэдэй хушввдэ хамаг зурхэнЬве дохеорой, байлдаанда 
унаЬан хубуудээ малгайгаа абажа дурдаарай.

Дайнай газарЬаа гэртээ ерэЬэн, мун байлдаанда унаЬан сэрэгшэ хубууд 
тухай ухибуудтээ, ухибуудэйнгээ ухибуудтэ хвврэжэ байгты. Ямар сэн- 
гээр жаргал, энхэ амгалан байдал асарагдааб гэжэ хододоо Ьанажа, ури 
хуугэдтээ ойлгуулжа ябаха гээшэ алтан дэлхэйн хурьЬэ гэшхэжэ, хухэ 
номин тэнгэри доро жаргажа ябаЬан зоной нангин уялга. Дэлхэй дээрэ 
дайнай утаан, дариин унэр гутангуй, хэтьш хэтэдэ эб найрамдал мандажа 
байг лэ!

Дайн гээшэ -  хайра гамгуй алалсаан хюдалсаан, шархатаЬан хунэй 
еолоон, ухэЬэн хунэй урдаЬан улаан шуЬан, уншэрЬэн ухибуудэй уйлал- 
даан, эжынэрэй гуниг гашуудал, зоболон, ЬандарЬан ЬалаЬан байдал.
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Дайн гээшэ хун турэлтэнэй дайсан.
2010 ондо 1941-1945 онуудай дайнЬаа амиды мэндэ бусажа ерэЬэн 

сэрэгшэ хубуудтээ хушвв бодхоожо хусэлдуулээ хадаа, дайнай ара та
лын ажалай фронтдо «Бухы хусэсэ Илалтын тулее! Бухыгее фронт- 
до!» - гэЬэн уряа доро удэр Ьуниие илгангуй худэлжэ Агууехэ Илалта 
шэрээлсэЬэн ветерануудтаа зорюулЬан хушве бодхообол, Эсэгэ ороноо 
хамгаалЬан дайнай туухын ушве нэгэ хуудаЬан ирагдажа хусэлдэхэ.

АГУУЕХЭ ИЛАЛТЫН МАЙН 9

1945 оной майн 9-дэ бухы Совет орон дотор - Эхэ ороноймнай ниислэл 
хото МоскваЬаа эхилээд эгээл хольш булан хурэтэр «Дайн дуурээ! Бидэ 
Илаабди! Бидэ Илаабди!» - гэЬэн баярай мэдээсэл гараба.

200-аад абарга ехэ буунуудай залинта дорюун Салют нэербэ. Орон до- 
торнай хэлэшэгуй ехэ баяр болоЬон. Хорото фашис дайсаниие диилэЬэн 
Агууехэ Илалтын нангин Ьайндэр -  майн 9.

СССР гурэнэй арад тумэн -  убгэд, хугшэд, эжынэр, басагад бэреэд, 
ухибууд, тэдэнэй зэбсэгтэ хусэнууд диилдэшэгуй гэгдэЬэн Германиин 
фашизмые илаа.

Арадаймнай эгээл хундэтэ нангин Ьайндэр майн 9 жэл ошохо бури 
туухын хуудаЬаар ирагдаЬаар бидэнЬээ холодожол байна. Он жэлнуудэй 
унгэрхэ бури Эсэгэ ороноо хамгаалгьш Агууехэ дайнда Совет арад зоной 
болон зэбсэгтэ хусэнуудэйнь туйлаЬан Илалта улам гунзэгы удхатай бо
ложо байна. Ушарынь гэбэл, 1990-ээд онуудай СССР гурэнэй Ьандаралган 
соогуур оронойнгоо унгэрЬэн сагай туухые буруугаар, худал хуурмагаар 
харуулЬанЬаа уламжалан энэ дайнда ямар гурэнуудэй хабаадаЬые, ямар 
гурэнуудэй сэрэг СССР гурэндэ добтолооб, яажа хэнэй Илалта туйлаЬые 
еЬоор мэдэхэгуй залуу уетэн ургажа гараа. Гадна, зарим хархис хусэнууд 
Совет арад зоной, тэрэнэй зэбсэгтэ хусэнуудэй Агууехэ Илалтын нэрэ 
хундые, алдар габьяае доошолуулхые аЬан шадалаараа оролдоно.

Ехэ хусэ cyniyyrihaH фашис Германиие Совет гурэнэй яажа диилэЬые 
ургажа ябаЬан залуу уетэнэй унэн зубвер мэдэхэдэнь, дайнай гал дулэн 
соогуур ябажа халуун шулуу долеоЬон, ухэлЬве бэшэ бухы юумэ 
узэЬэн ундэр наЬатанай, дайнай, ажалай ветерануудай дурсалгануудые, 
хеврввнуудые шагнажа, уншажа, радио, телевизионно дамжуулга шаг- 
нажа, хаража байбал туЬатай байжа, олон уеын хунуудэй ажабайдалда 
жэшээ болохо.

Эсэгэ ороноо хамгаалжа гитлеровскэ фашизмые диилэЬэн Агууехэ 
Илалта И.В.Сталинай урагшатай шанга ударидалгаар лэ туйлагдаа гэдэг. 
Сталинай алдар габьяа, Ьур Ьулдэ айхабтар ехэ байЬан. Сталиниие бэрхэ 
полководец гэжэ Америкын президент Франклин Рузвельт, Англиин пре
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мьер Уинстон Черчилль тоолодог бай Иан.
1945 OHhoo эхилээд манай ороной арад зон Илалтын майн 9-нэй удэрые 

жэлЬээ жэлдэ хундэ ямбатайгаар угтажа Ьайндэрлэдэг.
Агууехэ Илалтын майн 9 бугэдэ арадай нангин Ьайндэр.
2015 он. Эсэгэ ороноо хамгаалгьш байлдаанда унаЬан сэрэгшэ 

хубуудэй дурасхал мунхэлЬэн памятнигууд Ьэльбэн заЬабарилагдажа. 
парадуудта бэлэдхэл хэгдэжэ, Агуу Илалтын жабхаланта 70 жэлэй ойн 
баярай Ьайндэр майн 9-дэ нютаг бухэндэ ургэн дэлисэтэйгээр болоо. 
Илалтын удэрые угталсаха дайнай ветеран Ашангадамнай угы. Дайнай 
жэлнуудтэ ухибууд ябаЬан 96 хунуудЬээ мунев амиды мэндэ ябаЬан 
48 ажалай ветеранууд Агууехэ Илалтын 70 жэлэй жабхаланта Ьайндэрые 
ЬууЬан байЬан нютагуудтаа угталсаха хуби заяатай, буянгай байба. Са
гай хурдын эрьесэ тогтууригуй ябажал байдаг. Хунэй наЬан мунхэ бэшэ, 
угтэЬэн наЬанайнгаа табисуураар бурхандаа аялха саг ерэдэг ха юм даа. 
Хун бухэнэй хуби заяан адли бэшэ.

Агуу Илалтьш жабхаланта 70 жэлэй ойн Ьайндэрэй Улаан-Удын парад- 
та «Ухэлгуй полкын» («Бессмертный полк») жагсаалда 15000 ехэшуул, 
ухибууд хабаадаа, Хориин парадай «Ухэлгуй полкын» жагсаалда 700 
ехэшуул, ухибууд ябалсаа. Ухэлтэ дайнай газарЬаа амиды мэндэ гэр
тээ ерэЬэн, гэртээ бусажа ерэхэ хуби заяагуй байЬан ахайнар, абгайнар, 
нагсанар, абганар, баабайнарайнгаа дурасхал мунхэлэн портредыень ба- 
ряад ухибуудынь, аша гушанарынь, зээ зээнсэрнуудынь хэтэдээ мунхэ 
«Ухэлгуй полкьш» тусхай жагсаалда ябанад.

Хун турэлтэнэй эгээл шуЬата дайн тараЬаар 70 жэл унгэреешье Ьаань, 
эсэгэеэ, аха дуугээ, нагсаяа, абгаяа, турэл гаралаа алдаЬан хунуудэй 
сэдьхэлэй шарха яншаЬаар лэ ябана.

ДАЙНАЙ УЕЬШ УХИБУУД

Агуу Илалтын жабхаланта 70 жэлэй ойтой дашарамдуулан Буряад 
республикын иравительс гво «1928 оной январиин 1-Ьээ 1945 оной сен- 
тябриин 2 болотор (включительно) турэЬэн ухибуудые «Дайнай уеын 
ухибууд» («Дети войны») гэжэ тоолохо» гэЬэн хуули 2014 оной майн 
6-да баталан абаа. Дайнай уеын ухибуудтэ нюурай унэмшэлгэ, Ьарын 
300 тухэриг мунгэн байха.

Энэ хуули 2015 оной январиин 1-Ьээ хусэндве ороо.
Дайнай уеын ухибуудэй олохон жэлдэ хулеэЬэн хуули баталагдан аб

тажа ехэтэ баярлаабди.
4 жэл соо ургэлжэлЬэн Эсэгэ ороноо хамгаалгьш Агууехэ дайн манай 

Эхэ орондо туйлай ехэ хохидол, Ьандаралга орхео. Совет гурэнэй бухы ара- 
дуудта, нютаг буриин гэр булэнэртэ хэды ехэ хохидол, уйдхар гашуудал,
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зоболон асарааб даа?! 1928-1932 онуудта турэЬэн дайнай сагай ухибууд 
сэрэгэй ара талын ажалда «эсээб» гэЬэн угэ хэлэнгуй ургэЬэ нойртоо ди- 
илдэжэ унаха болотороо худэлжэ Агуу Илалтьш удэрые дутэлуулсэЬэн 
габьяатай.

Дайнай уеын ухибууд ухэр буугай зэдэлээ, снаряд бомбонуудай 
тэЬэрэлгые дуулаа хараашьегуй haa, дайнай муу урасхалые, тэрэ уеын 
бэрхэшээлнуудые бултыень бэе дээрээ узэжэ, xy6caha хунарай, эдеэ хо- 
олой хомор сагта улдэхэ даарахые, эсэжэ ургэЬэ нойртоо дарагдахые бэе 
дээрээ яЬалал узэЬэн, халуун шулуу долеоЬон хунууд гээшэ гэхэдэ алдуу 
болохогуй.

Дайн таража амгалан тайбан байдал болоошье Ьаань, хамтынгаа ажа- 
байдал Ьайжаруулжа хугжевхьш тулев, дайнай орхиЬон хойшолонгуу
дые усадхахадань гурэндее туЬалхын тулее хун бухэн шунахай дайса
наа дараЬан омогорхолоо улам эршэдуулжэ худэлве. Дайнай усьш 7-8, 
арбаад гаран наЬанай ухибуудшье ехэшуултэй адли уневхил удэрЬее 
удэртэ эртэ углввнЬвв эхилээд орой болотор хамтынгаа ажалда хам оро- 
жо, унэн зурхэнЬее оролдожо шадал соогоо ажалай габьяа харуулжа, дай
най жэлнуудтэ ЬуларЬан ажахыгаа Ьэргээн бодхоолсоЬон габьяатай.

1930-аад -  1940-ввд онуудта бага ябаЬан хунууд зоргоороо наада- 
жа сэнгэжэ ябаха ухибуунэй жаргал гээшые узэхэ заяагуй байЬан. Улэн 
хооЬон хундэ хушэр дайнай шэруун жэлнуудтэ турэжэ ввдвв болоЬон ха- 
даа тэрэ сагай худве нютагай бухы ажал бэе дээрээ узэЬэн. Хара багаЬаа 
ехэшуултэй зэргэ шадал соогоо ажал хэлсэжэ, хара борохон эдеэ хоолтой, 
ходол ургэЬэ нойртоо дарагдажа, унаха болотороо худэлжэ, мунвенэй 
хуугэдэй хараа узввгуй юумэ узэжэ, элдэб бэрхэшээлнуудые тэсэжэ га- 
рабашье, эдэ дайнай уеын зоной сэдьхэл шэруун болоогуй, нэгэшье муу 
ама гаргаагуй. Эдэ зон мунввшье энеэдэтэй, наадатай ябаЬаар.

Совет гурэншье хун зонойнгоо байдал Ьуудал Ьайжаруулхьш тула 
оролдоо. Дээдэ Ьургуулида Ьуралга, эмнэлгэдэ мунгэ тулэдэггуй, миинтэ 
байгаа. Хун бухэн ажалтай байха еЬотой. Боро хирьш хубсаЬатай, боро
хон гэр байдалтайшье Ьаа, хун зон ажабайдалаараа хананги байгаа. Саа- 
шадаа байдалнай Ьайн тээшээ боложо байха гэжэ этигэдэг байЬан.

Мэндэ ябаЬан дайнай уеын ухибуудые - буурал сагаан толгойтой 
болоЬон убгэд хугшэдее Агуу Илалтьш жабхаланта 70 жэлэй ойгоор унэн 
зурхэнЬее амаршалнаб: удэр бури углеенэй нара хаража, омог дорю- 
ун зангаараа ухибуудээ, аша гушанараа, зээ зээнсэрнуудээ баярлуулжа, 
ушве олон жэлдэ элуур энхэ ажаЬуужа Агуу Илалтын hyp жабхаланта 80 
жэл угтахатнай болтогой.
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ДАРАГДАШАГУЙ ДАЙСАНАА ДАРАЖА, ДААГАА 
ЬУЛДЭЖЭ БУСАЙАН ХУБУУДНАЙ

1945 он. Германиин фашистнуудай, Японой квантун армиин бута со- 
хигдожо, дайн таража амгалан тайбан байдал тогтоходонь, 4 жэл соо Эхэ 
ороноо дайсадЬаа эрэлхэгээр хамгаалалсажа олон орден медальнуудта 
хуртэЬэн, ухэлэй шарай удэр бури хаража ябаЬан Ашангымнай 30 сэ
рэгшэ хубууд - солдадууд, офицернууд ЬубарЬаар турэл тоонто нютагаа 
амиды мэндэ бусажа ерэхэ хуби заяатай, аза талаантай байЬан. Эгээ Ьуул 
даруулжа 1947 ондо Дармын Шираб-Доржо, 1948 ондо Цыдэбэй Доржо 
гэртээ орожо ерэЬэн. Эдэ жэлнуудтэ нютагтамнай хэлэшэгуй ехэ баярай 
хажууда унтаршагуй уйдхар гашуудал адли байлсаа. Дайн дажарай тара- 
хада хэды олон эжынэр, убгэд, хугшэд, ухибууд хулеэЬэн хубуудтэеэ, 
эсэгэнэртэеэ, аха дуунэртэеэ уулзаха хубигуй уншэрЬэн байгааб даа!

Эдэ бусаЬан хубууднай бултадаа элуур энхэ ерээгуй: зарим нэгэн 
уе мусэ муутай болоЬон, зарим нэгэн уушхандаа муутай болоЬон, бу- 
угай Ьомошье бэедээ абажа ерэЬэн хун байгаа. Оло дахин шархатаЬан 
хунууд ерээ. Зарим хундэ энэ Ьурветэй ехэ дайн мартагдахагуй, тулидаг 
байЬан. Гэбэшье, эдэ зон улзы жаргал хубитай байжа дайнай алалсаан 
тулалдаанЬаа амиды мэндэ нютагтаа ерээд, амидаржа Ьууха жаргалтай 
зон байЬан.

Дайсанаа даража бусаЬан Ашангын сэрэгшэ хубууд:

№ НЭРЭ ОБОГ
1. Бад маев Ринчин Аюшеевич 1900-1970

2. Ванжилов Санжа Гармаевич 1911-1960

3. Галданов Гунда-Самба Жапович 1923-1976
4. Гатапов Цэбэг-Доржо Гомбоевич 1915
5. Гомбоев Базар-Сада Тугмитович 1925-2000
6. Гомбоев Дон дог Тугмитович 1921-2011
7. Г эндэнов Шираб-Жалсан Шойнхорович 1916-1968
8. Дагбаев Бадма-Цырен Цыбикович 1913-1957
9. Дармаев Сультим Хундаевич 1919-1969
10. Дармаев Шираб-Доржо Хундаевич 1924-1994

11. Доржиев Зунды Балданович 1901-1964

12. Доржиев Цырен-Базар Цыбикович 1924-1948
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13. Дугаров Чимит Цыдыпович 1904-1967

14. Дымбрылов Бато-Мунко Дугарович 1920-1960

15. Дымбрьшов Цырен-Доржо Нанзатович 1916-1966

16. Жигжитов Нима Жамбалович 1911-1977

17. Тугмитов Жалсарай Тоггохонович 1905-1971

18. Цыбиков Бата-Жаргал Сахияевич 1926-1973

19. Цыбиков Даша-Жамса Натанович 1921-1996

20. Цыдендоржиев Дондог Дичинович 1914-1975

21. Цьщенов Даша Сэсэгтуевич 1912-1967

22. Цыдьшов Даша-Цьфен Абидуевич 1921-1955

23. Цыдыпов Доржо Цьфенович 1922-1998

24. 1Дыдьшов Чимит Цыренович 1925-1989

25. Цырендоржиев Даша-Доржо Тыхеевич 1920-1955

26. Цырендоржиев Жанчип Тыхеевич 1917-1946

27. Цыренов Жэгмэд-Доржо Санжижапович 1906-1978

28. Цырендоржиев Цырен Эрдынеевич 1917-1981

29. Цырендоржиев Эрдэни 1911-1972

30. Шойропов Санжай Доржиевич 1925-1952

Дайнай Ьуулдэ Атланта ерэжэ тубхинэЬэн ветеранууд:

№ НЭРЭ ОБОГ
1. Ванданов Бальжинима 1914-1987
2. Денисов Тимофей Демьянович 1918-1987
3. Садовский Василий Данилович 1910-2003
4. Садовский Иван Данилович 1918-1965
5. Тюменцев Александр 1915-1986

Сагай эрьесэ сахилгаан шэнги тургэн даа. Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
дайнай Ьуреетз жзлнууд УДЭР^00 удэРтэ> жэлИээ жэлдэ бидэнИзэ холо- 
дон туухэдэ ороно. СССР гурэниие богонихон болзор соо угы хэжэ ша- 
даха диилдэшэгуй хусэтэйбди гэжэ дайгаар ерэИэн Германиин фашизм 
эшээндээ бута сохигдожо диилдээ. Хорото фашис дайсанаа даралсаад
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ерэЬэн сэрэгшэ хубуудтэ угтэЬэн наЬан богони байнал даа. Тэдэ дайнай 
гал дулэн соогуур ябажа, ухэлЬюо бэшые бултынь хаража узэИэн. Тэдэ- 
нэй дунда хэды дахин шархатажа госпитальдо аргалуулаад, дахин байл- 
даануудта ябаЬан хунууд байха. Хунэй наЬанай мунхэ бэшэшье Ьаань. 
фронтын алалсаан буудалдаан coohoo амиды мэндэ гараха хуби заяатай 
бай Иан аад, амгалан тайбан нютагтаа ерээд олон ветеранууд 30-40-еед, 
табяад наЬандаа Hah а барашана. Эдэ дайнай ветерануудай залуу уетэндэ, 
турэЬэн ухибуудтээ Иургаал заабари угэжэ, турэл гаралаа, нютаг зоноо 
баярлуулжа ундэр наИа наЬалжа буурал толгойтой убгэн баабайнар боло- 
жо hyyxa уйлэ табисуургуй байЬаниинь гомдолтой.

Г'эбэшье, эдэ зон эхэ эсэгын буянгаар, нютаг оронойнгоо ургэмжеер 
дулэтэ дайнай газарИаа амиды мэндэ гэртээ бусажа ерээд, худеегэйнгве 
хара ажалда эдэбхитэй хам оролсожо хамтынгаа ажахы Иэргээн 
хугжввлсее. Урэ хуугэдтэй боложо, угайнгаа гал гуламта сахижа hyyxa 
буянтай, бурхантай, ехэ жаргалтай хунууд байЬан.

Мунве эсэгын нэрэ нэрлуулжэ ябаЬан дайнай ветерануудай урэ бэенэр 
веЬэдее hamuar сагаан убгэн баабай, хугшэн эжынэр болонхой, басагад 
хубуудтээ, аша зээнэртээ 70 жэлэй саана болоЬон 4 жэлэй дайн, дайнай 
ветеранууд, майн 9-нэй Илалтын удэр тухай хеереегее дэлгэдэг.

АШАНГЫН ЛЕНИНЭЙ НЭРЭМЖЭТЭ 
КОЛХОЗ ДАЙНАЙ ИУУЛДЭ

1945 ондо д урбэн жэлэй Агууехэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайн таража, 
амгалан тайбан саг ерээ. Ашанга11аамнай 54 хун сэрэгэй албанда ябаЬан 
аад, 30 хубууднай улзы жаргал хуби талаантай байжа, дайнай газарЬаа 
амиды мэндэ нютагаа бусажа ерэЬэн. Эдэ буЬэтэйшуулэй 7 хубууд эл- 
дэб шалтагаанЬаа боложо (сэрэгэй албан, Ьуралсал, ажал г.м.) нютагтаа 
улевгуй ябаЬан: Дымбрылов Цырен-Доржо Нанзатович, Цыдыпов Чимит 
Цыренович, Гатапов Цыбэг-Доржо Гомбоевич, Гэндэнов Шираб-Жалсан 
Шойнхорович, Дармаев Сультим Хундаевич, Цыбиков Бата-Жаргал Сахи- 
яевич, Цыденов Даша Сэсэгтуевич.

Дурбэн жэJщэ Ьуйдхэл хэИэн дайнай хойшолонгуудые усадхахадань 
гурэндве туЬалхын тула, нютагайнгаа ажахы саашань Ьайнаар хугжввжэ, 
ажабайдалаа Иайн болгохо еИотойбди гэжэ ойлгоЬон залуу уетэн, эжы
нэр, наИатайшье зон бултадаа фашизмые диилэИзн совет гурэн00р©0 
омогорхон, улам эршэтэйгээр худэлжэ оролдоо. 1930-аад гаран 194О-00Д 
онуудта дайнай уеын ухибууд ябаЬан хунууд Ьургуулиингаа амаралта- 
да худ00гэйнг00 элдэб ажалда ябаИан тухайгаа Ьонирхолтойгоор дурсан 
х©0рэжэ бэшэнэ.
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ДайнЬаа ерэЬэн хубууднай колхозойнгоо элдэб ажалда худэлее: трак- 
торта, барилгада, малда, модобэлэдхэлдэ, убЬэндэ гээд, худввгэй ажал 
барагдаха бэшэ. Цыдендоржиев Дондог Дичинович МТФ-е, Дагбаев Бад- 
мацырен Цыбикович К'ГФ-е даажа амжалтатай худэлее. Тэдэ малшанай 
ажал зубеер эрхилжэ ажал ябуулха шадабаритай бэрхэ хунууд байЬанаа 
харуулаа. АрмиЬаа ерэЬэн хубууд хамтынгаа ажалда бултадаа эдэбхитэй 
хабаадажа, дайнай жэлнуудтэ нютаггаа хундэ ажал хэжэ худэржэЬэн, хара 
борьбоо хам гэхэ забдагуй худэлжэ ажалай Ьайн дуй дуршэлтэй болоЬон 
дайнай уеын ухибууд ябаЬан залуушуултаяа нютаг зонойнгоо урдаа хара- 
ха тушэг тулгуури боложо, колхозой ажал урагшатай ябажа эхилЬэн.

Колхоздо ажал хэхэ Ьайн морид усвен болонхой байжа (олон Ьайн мо- 
ридоо сэрэгтэ ябуулЬан) хубууд агта хулэгуудые Ьургажа Ьайн моридтой 
боложо эхилээ. 1947 ондо дахин «полуторка» машинатай боложо, ХориЬоо 
мори тэргээр солярка шэрэхэеэ болибо. Колхоз машинаараа талха орооЬо, 
мяхаяа городой «ношон базаарта» асаржа наймаалдаг боложо эхилээ.

Ажахьп'аа Ьэргээжэ хугжввхын гула колхоз нэн туруун пилораматай 
болоо. Барилгын модо отолжо, малшадайнгаа гэр байра, малайнгаа хашаа 
хорео заЬабарилжа, дайнЬаа ерээд орохо умсьш гэргуй байЬан хубуудтээ 
шэнэ гэрнуудые барижа, Ашангьш тосхон болбосон тухэлтэй боложо за- 
халаа.

Дайнай Ьуулдэ 1950-аад онуудаар Ашанга голой зуун бэедэ арбаад 
багаханууд стандартна шэнэ гэрнууд нуудэлээр Ашанга ерэхэ (пере
селенцы) татар, чуваш, ород айлнуудта угтэхввр хараалагдажа гурэнэй 
дэмжэлгэтэйгээр баригдаЬан. Барилгьш материал болохо хирпиисэ, гэрэй 
хушалта, сонхын шэлЬээ эхилээд колхоздо угтэжэ, городЬоо эльгээгдэЬэн 
барилгашад худэлев. Эндэ олон ухибуудтэй Рахматулинтан, Хисмату- 
линтан, Акбашевтан, Катинтан, Анвартан, Симаковтон, Тюменцевтэн, 
Сидоровтэн, Денисовтэн гэжэ айлнууд ерэжэ ЬууЬан. Богонихон болзор- 
то «Татар сэлеэн» тоггоЬон. 1960-аад онуудаар Алякимов Наилтан, Ма
рия Катина СелендумаЬаа зввжэ ерээ. 11уулдэнь Шэмэсээтэн, Шэмэсээн 
Балдан-Доржо, Хорло, Садовский И.Д., Садовский В.Д., Садовский И.А., 
Екимовский А.П., Екимовский Г.А., Ванданов Б-Н. гээд олон айл «Татар 
сэлеэндэ» гэрнуудээ табижа ажаЬуугаа.

Ашангьш колхозые ударидаЬан олон туруулэггаэнэр сооЬоо Дондог 
Базаржаповые зон онсолон дурсадаг байЬан. Ажабайдалдаа хэрэглэ
дэг юрын юумэнэй, эдеэ хоолой тон хомор болоЬон, эрилтын ехэ шан
га, гайтай хундэ жэлнуудтэ -  1942 онЬоо 1953 он болотор Ашангын 
Ленин колхозой туруулэгшээр Д.Б.Базаржабон худэлве. Тэрэ худввгэй 
ажал Ьайн мэдэхэ, колхозой ажахы эмхидхэхэ шадабаритай, жаяг журам 
шанга бариЬан, зондоо хундэтэй хутэлбэрилэгшэ байЬан гэжэ тэрэ уеын
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хунууцэй Ианамяса. Сагаан сэдьхэлтэй, номгон даруу зантай Базаржабон 
аймагай болон республикын ноедто мэдээжэ бэрхэ туруулэгшэ байгаа. 
Дайнай Иуулдэ Ленин колхоз хугжэнги гуруу ажахынуудай нэгэн боложо 
магтаалтай ябаЬан.

Базаржабон ажалдаа тушэглэхэ бэрхэ туИалагшадтай байИан: Бадмаев 
Р.А. -  полевой бригадир, Рабданов Мухар-Сагаан, Цыдендоржиев Д.Д. -  
МТФ-дэ, Цыбикова Дарима-ОТФ-дэ, Дагбаев Б-Ц - КТФ-е даажа Гом- 
боев Д.Т. -  бэрхэ бухгалтертай.

Базаржабонтон зоной айл байИан гэлсэдэг. Батажаргал (1931), Дул- 
ма (1936) хоер ухибуудтэй. Батажаргал Ашангын дайнай уеын уетэн 
ухибуудээр адли элдэб ажалда худэлжэ, 1946 ондо «За доблестный труд 
в годы ВОВ 1941 -1945 г.г.» гэЬэн медаль шагналда хуртэЬэн. Ябан шофе- 
рой мэргэжэлтэй болоо.

МОДОБЭЛЭДХЭЛ

Ашангын Ленин колхоз мал хараха, таряа тариха ажалЬаа гадна ушве 
уИанай модо бэлдэхэ ажалтай байгаа. 1935 онЬоо эхилээд дайнай уедэ, 
дайнай Ьуулдэ 1950-аад он болотор Хурбын леспромхоздо туЬалжа модо 
бэлдэхэ тусэб аймагЬаа жэл бури колхоздо угтэдэг байЬан.

КолхозЬоо хэдэн хун бригада боложо, мори зэмсэгтэйгээр убэл бури Ой- 
бонтын модобэлэдхэлдэ ошодог байЬан. УЬанай урдажа эхилхэдэ Ьалын 
модондо ябалган болохо. Убэл эй янгима хуйтэндэ убдэгсев саЬан соо 
гар хюрввгвер нойтон модо унагаажа, hyxeep гэшууЬэнЬээнь Ьалгаажа 
тайраЬан модонуудаа ундэршэг хадьш ойЬоо гаргажа, Хурбын голой эрье- 
дэ асаржа ябталха еЬотой. Зунай сагта эдэ модоео Хурбын голоор Удын 
голдо оруулжа, сплавщигуудтай хамЬажа Онохойн гавань хургэхэ еЬотой. 
Дайнай жэлнуудтэ эхэнэрнууд, дайнай уеын хубууд, басагад худэлЬэн. 
Хореод жэлэй туршада айл бухэнИве шахуу хун энэ ажалда ябаИан. Мо- 
доной ажалда ябаИан зарим тэды зониие нэрлэбэл: Цыдыпова Балжима 
(1918), Дармаева Дари (1926), Дармаева Должод (1909), Цыдыпов Доржо 
(1922), Шойропов Данзан (1929), Шойропов Жэмбэ (1933), Бадмадор- 
жиева Хандажаб (1930), Гомбоева Долгоржаб (1930), Цыбжитов Октябрь 
(1931), Цыдыпов Цыден-Дамба (1931), Зундуев Гуробазар (1929), Базар- 
даруев Ардин (1929), Цыбиков Дашажамса (1921) 15-тайдаа 1936 ондо 
модондо ошоод, жэл бури энэ ажалда ябадаг байгаа. 1942 ондо Ойбонтын 
модонИоо дайнда ябаЬан. Дайнай жэлнуудтэ, дайнай Ьуулдэшье арбаад 
гаран наЬатай дайнай уеын ухибууд энэ аюултай хундэ ажалда ябажа 
I apahaH байна.

Дайн таража, apMHhaa ерэИзн Доржиев Зунды, Цыдыпов Даша-Цырен,
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Шойропов Санжай гээд туншэтэй зон модобэлэдхэлдэ ябажа эхилээ.
1950-яад онуудаар леспромхозуудай модо бэлдэхэ элдэб янзын техни- 

кэтэй, лесовоз машинануудтай, бэеэ даанги байдалтай болоходонь, кол- 
хознай модоной ажалЬаа сулеелэгдэжэ, колхознигууд моридтоео одоол 
амараа бэлэй.

ХОРИИН МТС

Хориин МТС Ашангын колхозой хул дээрээ гаража ажалаа хугжввхэ 
хэрэгтэнь сэгнэшэгуй ехэ туЬа хургэЬэн. 1934-1935 онуудта МТС-эй 
байгуулагдаИан carhaa эхилээд, дайнай жэлнуудтэ, дайнай Ьуулдэшье 
Ленин колхоз М'ГС-тэй хэлсээ (договор) баталжа, МТС-эй мэдэлэй ХТЗ, 
СТЗ маркын тракторнуудаар газараа элдэжэ таряагаа таридаг, молотил- 
каяа худэлгэдэг байЬан. Эдэ тон ехэ хусэтэй оньИото тумэр хулэгууд 
байЬан. Трактор агтын техникэ шудалжа армида ябатараа Дубшанов До- 
ржо, Цыренов Жэгмэд-Доржо, Ванжилов Санжа, Цырендоржиев Цырен, 
Цьщьшов Доржо гэгшэд худэлжэ таряанайнгаа газар ехэ болгожо байЬан. 
Дайнай жэлнуудтэ тракторта Цыденова Балжад, Дармаева Нансал, Дым- 
брылова Дулма. Чимитдоржиева Бума, Чимитдоржиева Цыбэгмэд, арба- 
ад гаран наИатай ухибууд: Жалсараев Ж-Д. (1930), Цыренжапов Дондог 
(1930), Шойропов Ш-Н. (1927), Базардаруев А., Цыденжапов Д-Ж. (1929) 
гэгшэд ябаЬан.

1947 ондо Чимитдоржиева Цыбэгмэд Жалсараев Жалсан-Доржо хоер 
комбайнай курсэ дуургэжэ «Коммунар» гэжэ комбайнуудаар Ашангынгаа 
полиин таряа хуряалга эхилжэ, анхан МТС-Ьээ угтэЬэн молотилка хой- 
шоо гараа бэлэй. Таряа хуряалгын ажал нилээдгуй хунгэрЬэн. Обиной хо- 
реодо комбайн haa самосвалаар асарЬан opooho сэбэрлэхэ, хатааха ажал- 
тай болоо.

1951-1952 онуудаар «Сталинец» нэрэтэй комбайнуудаар Ашангынгаа 
полиин таряа хуряалгада гараабди.

1958 ондо Хориин МТС хаагдажа, МТС-эй комбайнууд, тракторнууд 
колхозой звери болгогдожо угтэЬэн туухэтэй. МТС-эй бааза дээрэ РТС 
байгуулагдаад, саашадаа сельхозтехникэ болоЬон.

х у д е е г э й  библиотекэ

Эрдэм соелой хугжэлтэ номЬоо эхитэй. 1950 ондо Ашангадамнай ан
хан туруун худвегэй библиотекэ бай]уулагдажа, зон элдэб ном, газетэ, 
журналнуудые уншаха аргатай болобо. Улаан-Одон нютагай haMa Банзар- 
гашеевна Цьфенжапова (1928-2010) 1950-1955 онуудта умсын багахан гэ- 
рэй нэгэ таЬалга соо библиотекэдэ худэлее. Энэ шэнэ библиотекэдэ ород
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буряад болон ондоошье арадуудай авторнуудай уран Ьайханай номууд 
яЬала олон ЬайЬан. Ухибуудгэ зорюулЬан номууд тагууд дээрэ табигдаха. 
Политика болон худее ажахыда зорюулЬан брошюранууд олон байЬан. 
Стол дээгуур захил хэжэ абаЬан журнал, газетэнууд табигдаха. Тэрэ саг- 
та залуушуул, ухибууд ерэжэ ном абажа уншадаг байгаа. НаЬажаал зон 
Ьуулшын Ионии дуулахаяа ерэгшэ Ьэн. Газетэ уншажа хеерэлдее хэдэг 
Ьэмди. Би ноедой фермэ, бригада гарахадань мори тэргэдэнь Ьуулсажа 
Нарин-Горхоной полевой стан, фермэ гууртэнуудээр, Баруун Ашангын 
фермэ гууртэнуудээр ябагша бэлэйб. Колхоздоо болоЬон элдэб Ьонин 
«Сахилгаан хуудаЬанда» ханын Ьониндо гаргалсагша Ьэм. Ашангьш зон 
библиотекэтэй болоЬондоо баярладаг, омогорходог байЬан. Аргатайл саг- 
таа библиотекэ ерэдэг, баЬа удэшэндее клубтаа сугларжа зужэг наада 
бэлдэдэг, концерт зондоо харуулха, еохор наадан, дуу шуулсэхэ. Ашанга 
ехэ хухюу, Ьайн зонтой нютаг Ьэн гэжэ Ьанадагби. Жэлэй Ьуулдэ ажахьш 
тоосоото хамтын суглаан клубта болодог байЬан.

Душеед гаран онуудаар абтаЬан движок худэлгэжэ айлнуудта, клубта 
зайн гал удэшэлэн угтэгшэ Ьэн. Цыренжабай Дондог движогой мотор 
худэлгэгшэ Ьэн гэжэ Ьананаб. Хунууд гэртээ Ьуугаад хараха телевизор- 
тэй бэшэ хадаа клубта суглардаг, баЬа библиотекэдээ ерэжэ уншаЬан но
мууд тухайгаа, авторнууд тухай хеерэлдеен бологшо бэлэй. Олон жэл 
унгэреешье Ьаань, тэрэ сагай байдал, Ашанга нютагай зон намда элеэр 
Ьанагдадаг гэжэ «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 г.г.» (1946 
г.), «За трудовую доблесть» (1981 г.) гэЬэн медальнууд шагналтай дайнай 
уеын ухибуун ябаЬан, дайнай ара талын ажалай ветеран haMa Банзарга- 
шеевнагай дурсалга, 2003 он.

Дайнай уеын ухибуун ябаЬан ажалай ветеран Чимитцыденова Хорло Сан- 
жижаповна библиотекэдэ хэдэн жэлдэ ехэ оролдосотой бэрхээр худэлее.

Библиотекарь мэргэжэлтэй болоЬон дайнай уеын ухибуун Хандуева 
Дулма Хандуевна ажалайнгаа намтар Ашангьшгаа библиотекэдэ худэлжэ 
эхилЬэн.

1967 ондо шэнэ соелой байшанай нэгэ таЬалга соо библиотекэ ороо. 
Библиотекын ажал улам Ьонирхолтой боложо, зон эндээ Ьуугаад журнал, 
газетэ уншаха аргатай болоо.

1973 ондо Хориин центральна библиотекын система байгуулагдажа, 
ЦБС уншагшадай захил хэЬэн Ьонин номуудые библиотекэдэ асараад, 
уншагдаЬан номуудыень абаашадаг болоо. Шэнэ номуудай выставкэ хэг- 
дэжэ, зохеолшод тухайнь хеерэлдеен, дискусси болодог. Дайнай уеын 
ухибууд ябаЬан наЬажаалтанЬаа эхилээд, шэнэ Ьонин ном уншаха дура- 
тайшуул олошорЬон гэдэг.

Саашадаа зоной дунда соел гэгээрэл нэбтэруулхэ хуби заяатай библио-
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текын ажалда залуушуул худэлЬэн: Содномдагбаева Н.Ц., Дырмеева Л.Г., 
Будажапова Я.Г., Доржиева Д.Ц., Нимаева Ж.Ч., Дашанимаева С.В., Даг- 
баева Ц.Б., Ринчинова С.Б. Муне© Галсанова Эржэна Дондоковна 2015 
онЬоо худэлнэ.

МЕДИЦИНСКЭ ПУНКТ

Хун турэлтэнэй туухэдэ эмшэн-аргашан (врач, доктор) гээшэ эгээл ур- 
дын мэргэжэлнуудэй нэгэн болодог ха. Эмшэн-аргашан хун эрхыдээ эм- 
тэй, долеобортоо домтой байхаЬаа гадна, энэрхы Ьайхан сэдьхэлтэй, эль- 
гэ нимгэтэй, убшэнтэндэ эелдэр зеелэн хандасатай байжа удэр Ьуниие 
илгангуй, ургэИэ нойроо гамнангуй эобоЬон тулиЬаниие элуур болгожо 
табиха гэЬэн хуби заяатай. Убдэхэдэ эмшэн-эрдэни зэндэмэни гээд зон 
хэлсэдэг. Энэнь тон зуб.

Манай Ашанга нютагЬаа уг гарбалтай нимэрхуу шэнжэтэй хореод га- 
ран басагад, хубууд эмшэнэй мэргэжэл шэлэн абажа, байЬан ажаллаЬан 
газартаа амжалтатай, магтаалда хуртэжэ ябадаг байна. Тэдэнэй дунда 
дайнай уеын ухибууд ябаЬан Мухандуева Александра Бадмаевна (1937- 
2000) - врач, Цыбжитова Дари Бадмаевна (1939) -  врач-бакгериолог, 
Ешеева Вера Ешеевна (1939) -  медсестра, дайнай ара талын ажалай ве
теран Ашангымнай бэри Шойбонова Дарима Шойжаповна (1917-1992)
-  медфельдшер.

1937 ондо Ашангада медицинскэ пункт нээгдэжэ, Ониноборск тоонто- 
той медфельдшер А.Н.Пластинин эмшэлэгшээр 1942 он болотор худэлжэ, 
Георгиевка, Булаг, Нарин-Горхон. Амгаланта, Шэбээтэ, Ашанга нютагуу- 
даар, фермэ, гууртэнуудээр мореор ябажа зониие аргалдаг байЬан.

1923 ондо ноябриин 25-haa 27 хурэтэр Кульск Ьууринда Хориин айма- 
гай худэлмэришэд ба таряашадые тулевлЬэн депутадуудай 1 -дэхи хурал- 
даан унгэржэ, Хориин аймисполком байгуулагдаа. 1923 оной декабриин 
23-да ВЦИК-эй декредтэ ундэЬэлЬэн Ашангын сомоной зублэл байгуу- 
лагдажа Хориин айма]’ай буридэлдэ ороо. Ашангьш сомоной зублэлэй мэ- 
дэлдэ Ашанга, Амгаланта, Нарин-Горхон гэжэ буряад нютагууд opohoH.

1938 ондо Шэбээтэ, Булаг (мунее эдэ Ьууринууд угы болонхой) 
Шмидт (мунве Георгиевка) гэжэ гурбан ород тосхонууд Красно-Парти- 
занска сомоной зублэлЬее гаргагдажа, Ашангын сомоной зублэлэй мэдэл- 
дэ оруулагдахадань, Ашангын сомоной зублэл (сельсовет) Булаг Ьуурин 
абаашагдаа. Медпунктыень 6aha Булаг зеелгэлсвб. Александр Нилович 
Пластинин фельдшер 1942 ондо сэрэгэй албанда абтажа, дайнда ябатараа 
худэлее.
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ШОЙБОНОВА ДАРИМА ШОЙЖАПОВНА (1917-1992)

«Улаан-Удын медучилище дуургээд городто худэлэн байтарни, 1942 
ондо Хориин аймагай Булаганскын медпунктда худэлхыемни эльгээгээ. 
Би, Дарима Шойжаповна Шойбонова, 1917 ондо Хэжэнгын аймагай Оро- 
дой Адаг (Усть-Орот) нютагта угытэй айлай булэдэ турэЬэнби. 1909 ондо 
турэЬэн Гунсэн Аюшеевна Цыденова эгэшэтэйб (эсэгэмнай ондоо), 1924 
ондо турэЬэн Дашима Шойжаповна, 1926 ондо турэЬэн Шойнхор Шой- 
жапович Шойбонов дуунэртэйб. Гунсэн Аюшеевна 1935-1936 онуудта 
Ашангын сомоной соведэй туруулэгшээр худэлЬэн. Эхэ орондомнай то- 
хеолдоод байЬан айхабтар хундэ 1941-1947 онуудта БМАССР-эй Верхов
но Соведэй Президиумэй туруулэгшээр, Буряад Республикын дээдэ за- 
саг барижа, ехэ харюусалгатай ажалда худэлжэ гараа. Гунсэн Аюшеевна 
1938,1947, 1951 онуудта БМАССР-эй, 1946,1950 онуудта СССР-эй Вер
ховно Соведэй депутадаар Ьунгагдаа. «За доблестный труд в годы войны 
1941-1945 гг.» медальда, «Знак Почета» ордендо хуртэнхэй».

(Буряадай областной партархив, фонд 1-п, дело 5538)

Би Гунсэн Аюшеевна абгайндаа байжа медучилищидэ Ьуража дуургээ 
Ьэм. Училище дуургээд городто худэлжэ байхадаа Дондок Дичиновичтэй 
танилсаЬан байгааб. Тэрэ дайнай урда армиин Ьургуули дуургээд, город
то МВД-дэ худэлжэ байЬан. Ашангада худэлЬэн Гунсэн Аюшеевнае та- 
ниха байжа, манайда ябалгатай байЬан.

1942 ондо би Булаганскын медпунктда худэлхэеэ Хориин аймаг ябажа, 
Цьшендоржиев Дондог Дичинович Баруун дайнда сэхэ мордоЬон. Би гур- 
бан хатуу дайнай жэлнуудтэ Булагай медпунктда фельдшерээр худэлееб. 
Ашангын сомоной ургэн ехэ газар дайдаар тубхинэЬэн Георгиевка, Бу- 
лаганск, Ашанга, Амгаланта, Шэбээтэ тосхонуудаар убэлэй янгинама 
хуйтэн, зунай ааяма халуундашье Ьуни удэр гэнгуй ябагдаа. Дайнай ха
туу саг. Ундэр наЬатан, эхэнэрнууд, ухибууд - бултадаа бэеэ гамнангуй 
«Илалтын тулев!» гэЬэн уряа доро худэлжэл байгаа ха юм даа.

1945 ондо шуЬата дайн таража, Цырендоржын Дондог алалсаан буу- 
далдаан coohoo амиды мэндэ гаралсажа, хулеэжэ байЬан эжыдээ хурэжэ 
ерэхэ хуби заяатай, талаантай байЬан. Ханда эжыгээ, Бума дуугээ баярлу- 
улаад, Дондог бидэ хоер хуби заяагаа нэгэдуулжэ, айл боложо тубхинве 
Ьэмди.

Булагай медпункт ерээд, Ашангын сомоной Георгиевка, Булаганск, 
Нарин-Горхон, Амгаланта, Ашанга, Шэбээтэ гээд, ургэн ехэ олон уча- 
стогуудаар мореор ябажа убдэЬэн зониие эмшэлдэг байгааб. Дайнай 
хапуу жэлнууд. Участогуудаа Ьарадаа хэды дахин эрьежэ ябагдаха. Хо-
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лын гууртэ фермэнуудээр, убЬэшэнэй бригада, полевой станаар ябаха- 
даа шэнэ газетын материалаар аймаг соохи, фронт дээрэхи байдал ту
хай хеерэлдеен болохо, хунууд Ьонирходог байгаа. Ариг сэбэрые сахиха 
тухай хеерэлдеен болохо. Тэрэ сагта тулюурхан хубсаЬатай, заварууха, 
тараг, аарсаар лэ хооллоод, боро хирээр ябаЬан зон, ухибуудшье хамша- 
глажа ехээр убшэлжэ байдаггуй Ьэн.

1946 ондо Ашангада умсын багахан гэр соо медпункт нээгдэжэ, би 
Ашангын бэри болоЬон Шойбонова Дарима Шойжаповна, медпунктые 
даажа фельдшерээр худэлжэ эхилээб. Би Дондог Дичиновичтэй 1941 
ондо Улаан-Удын МВД-дэ худэлжэ байхадань танилсаЬанби. 1942 ондо 
Цырендоржиев Дондог Дичинович сэрэгэй албанда абтажа, баруун дайн
да сэхэ мордоЬон. Би 1942 ондо Хориин аймагай Булагай медпунктда 
худэлхее ябааб. 1945 ондо Цырендоржын Дондог амиды мэндэ армиЬаа 
табигдажа Ханда эжыгээ, Бума дуугээ баярлуулаад, Дондог бидэ хоер хуби 
заяагаа нэгэдуулжэ айл боложо тубхинее Ьэмди. АрмиЬаа ерээд Дондог 
Дичинович Ленин колхозойнгоо эбэртэ бодо мал, МТФ-е хутэлбэрилжэ 
олон жэлдэ урагшатай ажаллаа. Би медфельдшерээр хореод жэлдэ Ашан
гын амбулатори даажа худэлееб.

Манайхин ури хуугэдээр унэр баян боложо, Ашанга нютагтаа Ьайн 
Ьуугаабди. Бата-Жаргал (1948-1976), Володя (1950), Аюша (1952), Сол- 
бон (1954-1998), Арсалан (1956-1979), Сэсэгма (1958) -  эдэ зургаан 
ухибуудтэй болоо Ьэмди. Манай ажалдаа сулеегуй ябахадамнай Ханда 
эжымнай хунгэн Ьайн ябажа ашанараа харалсажа ехэнууд болголсоЬон. 
Манайхин 1968 ондо Хори Ьуурин зееге© Ьэмди. Энэ оршолонто юр- 
тэмсэдэ хубуудни даншье богони наЬатай байгаал даа. ТурэЬэн ургэЬэн 
хубуудээ урдаа харахаЬаа ондоо бэрхэтэй гашуудалтай юумэн энэ дэл- 
хэйдэ угыл даа», - гэжэ Дарима Шойжаповнагай дурсалгаЬаа.

Нарин нигта, оролдосотой бэрхэ эмшэн Дарима Шойжаповна нютаг 
зондо ариг сэбэрые сахюулжа, гэгээруулжэ, элуур энхые хамгаалгада 
Ьаналаа табижа ажаллаа. Дайнай Ьуулээрхи али бухы юумэнэй хомор, 
гансал морин унаагаар ябаха сагта Дарима Шойжаповна холын малшанай 
фермэ гууртэнуудээр убдэЬэн убгэд, хугшэд, ухибуудые эмшэлжэ ябадаг, 
харгы холо дутэ гэнгуй, удэр Ьуниие илгангуй убдэЬэн ядаЬан хунуудтэ 
туЬаддаг, олондо хундэтэй эмшэн, зургаан ухибуудэй эжы ябаЬан. Ду- 
лаахан угеерее, эм домтой гараараа туЬалжа, олоной уреэлдэ хуртэжэ 
ябаЬан Дарима Шойжаповна эжынгээ дурсалга Аюша хубууниинь дам- 
жуулба.
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ТОМОДХОГЮН ЛЕНИНЭЙ НЭРЭМЖЭТЭ КОЛХОЗ (1951-1959)

1951 ондо Шэбээтын «Дружба», Амгалантын «III интернационал», 
Ашангын Ленинэй нэрэмжэтэ колхозууд хамтаржа, Ашанга центртэй 
томодхоЬон Ленинэй нэрэмжэтэ колхоз боложо, туруулэгшээр нэгэ жэлдэ 
Д.Базаржапов, Б-С.Мижитов 3 жэлдэ худэлвв.

1951 ондо Ашангадаа тээрмэтэй боложо Ашангын, Амгалантын, Шэ
бээтын айлнууд ажалта удэртвв абаИан шэниисэеэ татуулаад, зон талхаар 
дуталдахаяа болео. Гар тээрмэ орхигдоо.

1956-1957 онуудта Иаалишанай ажал оло дахин хунгэдхэЬэн малай шу- 
луун хашаа (урда коровник) баригдажа, 1961 ондо Иаалиин фермэ Булам 
талаЬаа Ашанга Ьуурин асарагдаба.

1958 ондо 20 машина, тракторнуудай байхаар шулуун гараж баригда
жа, механизаторнууд дулаан гаражтай боложо амарЬан. Энэ гараж 1971 
ондо гал аюулда ороо.

1950-аад гаран онуудаар Ашанга хугжэнги нютаг болоод бай1пан: эхин 
Иургуули, библиотекэ, медпункт, тээрмэ, пилорама, магазин, пекарни- 
тай. Эдэ жэлнуудтэ Ленин колхознай еерын мэдэлтэй томо ажахынуудай 
нэгэн болоЬон. Колхозой зон ажалаараа, наада зугаагаараашье суурхажа 
байдаг болоИон.

АНААГАЙ СОВХОЗ (1959-1998)
1959 ондо Хоридо центртэй Анаагай совхоз байгуулагдажа, Ленин кол

хознай совхозой отделенинууд болгогдоо: Амгаланта, Булаг, Георгиевка 
гурбан 7-дохи, Ашанга Шэбээтэ хоер 6-дахи отделени болгогдожо, аяар 
Хоридо байЬан совхозой центртэ мэдэлтэй, орхисооной Захын тосхон 
болоЬон гэхэдэ ехэ алдуу болохогуй. Совхоздо тоогдохогуй болоЬоноо 
Шэбээтьш зон туруушын жэлЬээ ойлгожо Хори, Ярууна, город зввжэ 
эхилээ. 7 айл Ашанга звежэ ерэЬэн. Почта, Ьургуули, магазин хаагдажа, 
Иая хухинэжэ байЬан Шэбээтэмнай xapahaap байтар дууИажа эхилээ Иэн 
даа.

1964 оной зун 140-дэхи механизированнэ колоннын электромон- 
тернуудай бригада - 9 хун Ашангадамнай хурэжэ ерээ. Бригадирынь -
В.В.Шанаршеев (1939) ябаИан.

Сголбын модон>7дые бэлдэлгэндэ, столбьш гунзэгы нухэнуудые мал- 
талганда отделени хамЬалсажа, нютагай зон эдэбхитэй худэлжэ Ашан
гын центр, бухы фермэ, гууртэнууд зайн галаар хангагдаЬан. Малшанай, 
хонишоной ажал нилээд хунгэдхэгдэЬэн. Зон ажалдаа, гэртээ зайн галай 
хусэ удэр Ьунигуй хэрэглэхэ аргатай боложо холодильник, плиткэ, угаа- 
лай машина гэхэ мэтын эд бараа абажа эхилээ.
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1965 он. Анаагай совхоз Ашангьш зоной Ьуудал байдалда 6 жэлэй тур- 
шада нэгэтэшье Ьаналаа табяагуй, гайхалтай. Ашангаархин ядахадаа сель- 
скэ сход (хамтьш суглаа) зарлажа, аймагай олон ноед уригдажа, эдэбхитэй 
ехэ хеерэлдеен хэлсээн боложо, шэнээр клуб, Ьургуули, амбулаториин 
гэр, магазин, бани, ясли-саад бариха тухай хэлсээн болоо. Мун мал ажа
лай хугжэлтые шэнэ шатадагаргахын, бухы ашаг шэмыень дээшэлуулхын 
тула оньЬожоруулагдаЬан дулаан хашаа, тугалай байра, хонишодто Ьайн 
гэр байра, шэнэ хониной хашаануудые барюулха тухай хэлсээн боложо, 
эдэ асуудалнуудые аймагай исполком дээрэ хаража узэхэбди гэжэ тараЬан.

1967 оной сентябриин 1-дэ 60 ухибуудэй гурбан класс комплек- 
тын уужам коридортой, дулаан Ьаруул классуудтай шэнэ типовой эхин 
Ьургуулитай боложо амараа бэлэйбди.

ХУУШАН СОЕЛОЙ БАЙШАН
Хуушан гэрнуудые залгажа 1936 ондо Ашанга клубтай болоЬон. Дай

най урда, дайн дажарай уедэ, дайнай Ьуулдэшье энэ клубтаа суглаа хэ- 
дэг, залуу уетэн сугларжа зужэг наада, концерт бэлдэжэ зондоо харуул- 
жа Ьонирхуулдаг, баЬа еохор наадаа наадажа хухидэг Ьэмди гэжэ дайнай, 
дайнай ара талын ветерануудай, дайнай уеын ухибуудэй дурасхалнууд 
байдаг.

1950-аад онуудаар передвижной кино асаржа харуулдаг болоо. 1958 
ондо стационартай боложо, удэшэ бури элдэб дайтай кинодо Ьуреетэй 
ехэ байлдаануудые хаража, энэ шуЬата дайнай газарта удэр бури ухэлтэй 
уулзажа ябаЬанаа амиды мэндэ гаралсажа ерэхэ хуби заяатай байЬан 
хубуудээ хайрлажа, зон улам бури ветерануудтаа хундэтэйгеер ханда- 
даг болоо. Иимэ аймшаггай дайн дажар дэлхэй дээрэ бу болог лэ гэжэ 
киноЬоо зальбаржа гарадаг байЬан.

ШЭНЭ СОЕЛОЙ БАЙШАН
1966 ондо клубай барилга эхилжэ, нютаг зон, залуушуул эдэбхитэй 

хабаадажа, богонихон болзор соо соелой байшан бодхоогдоо. 1967 ондо 
120 хунэй Ьууритай шэнэ соелой байшанай уудэн сэлигдэжэ, удэшэндее 
залуушуулай зугаа наадан замхадаггуй болоо: бильярд наадаха, зужэг на
ада, концерт бэлдэхэ, заримдаа еохор наадан, дуу шуулсээн болохо, кино 
хараха. 1973 онЬоо ургэн экрантай кино харуулха аппаратуратай боложо, 
клубаар дуурэн зон кинодо сугларха. Киномеханик Мухарова Ц.А. (1939- 
2013). Клубай ехэшэг таЬалга соо библиотекэ ороо, бага таЬалга соонь 
контора.

Клуб даажа, ажалдаа нарин нигта Цыдыпова Людмила Цыреновна 
(1949-2010) олон жэлдэ худэлее. Иуулдэнь методист-организатор мэр-
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гэжэлтэй «Буряад Республикын соелой габьяата худэлмэрилэгшэ» гэЬэн 
хундэтэ нэрэ зэргэтэй Дагбаева Цымжэд Бадмацыреновна соелой байшан 
даажа худэлее. Цымжэд Бадмацыреновна аялга дуунда дуратай хонгео 
Ьайхан хоолойтой дуушадые нэгэдуулжэ вокальна ансамбль 1981 ондо 
эмхидхээ. 1986 oHhoo энэ ансамбль фолыслорно (арадай аман зохеолой) 
ансамбль гэжэ нэрэтэй болоод, аймагай, республикын элдэб уран Ьайханай 
харалгануудта, сурхарбаанда, сагаалганда хабаадажа, конкурснуудай ди
пломант, лауреат болодог, грамотануудта хуртэдэг.

1990-ээд онуудаар клуб хаагдаЬан аад, 2001 ондо СПК «Ашанга» бай- 
гуулагдажа, соелой байшан ажалаа шэнээр Ьэргээжэ худэлЬэн. Ерээд 
онуудай хушэр хундэ жэлнуудтэшье фольклорно ансамбльнай ажалаа 
таЬалдуулаагуй, «Арадай» гэЬэн хундэтэ нэрэ зэргэеэ алдаагуй байЬаар 
гэжэ Цымжэд Бадмацыреновнагай хеереен.

2013 ондо галай аюул боложо соелоймнай байшан галда шатаЬан. 
1990-ээд гаран онуудаар хооЬоржо ЬандарЬан шулуун магазинаа 2015 
ондо заЬабарилжа соелой байшан болгоод, елко гоеогдожо 2016 онойн- 
гоо шэнэ жэл угтаабди. Мунве бишэн жэлдэ Амгаланта Георгиевка хоер 
ЬууринЬаа бууЬан олон айлшадаа унгьш хадагуудаар, сагаан эдеэгээрээ 
угтажа золгообди. Соелойнгоо байшанда элдэб нааданай, арадай,эстрадна 
дуунуудай, еохор нааданай конкурснууд унгэрее.

(Клубай ажал эрхилэгшэ Галсанова Э.Д.)

1968 оной намар уни удаан хулеэгдэЬэн амбулаториин гэр баригдажа 
ашаглалгада оробо. Энэ амбулаторидо олон бэрхэ эмшэлгын мэргэжэлтэд 
худэлЬэн. Тэдэнэй дунда Ашангымнай Мухандуева А.Б., Хандуева А.Б., 
Мурдонова Л.П., Дондокова О.Б. гэгшэд убшэнтэниие аргалжа хунгэн 
бэшэ ажалайнгаа намтар эхилЬэн байна.

1970 ондо телевизионно ретранслятор Шэбээтэ хадын оройдо бод- 
хоолгондо Мурдонов П.Б. Чимит Цыренович Цыдыповтэй ябалсажа 
тодхолсоЬон. Ашангаархин телевизор хаража эхилээ. Хожомынь теле
визионно ретранслятор Мэгжэ хадын оройдо байгуулагдажа Ашанга, 
Георгиевка, Эгэтэ, Можайка мэтын тойроод байЬан Ьууринай зон дэлхэй 
тубиие хаража, хамаг Ьонин дуулажа байха аргатай болоо.

ГЕОРГИЕВКЫН СОВХОЗ Г1968-1997)

Шэнэ совхозой центр -  Георгиевка. Георгиевка Булагтаяа совхозой
1-дэхи отделени, Ашанга -  2-дохи отделени. Шэбээтэ дууЬанхай. Амга
ланта Нарин-Горхондо байЬан малшадтаяа 3-дахи отделени болгогдоЬон.
2-дохи отделениин эрхилэгшэ Эрдынеев П.Ш. болобо. Ашангын отделени-
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ин управ. байЬан Чимитов К.Д. совхозой рабочком болгогдобо,хожомынь 
совхозой парткомой секретаряар олон жэлдэ худэлее. Энэ совхоз 
ударидаЬан директорнууд: Ситников Вадим Петрович (1968-1973), Тар- 
нуев Георгий Ильич (1974-1981), Захаров Прокопий Яковлевич 1982 
онЬоо 1997 ондо пенсидэ гаратараа худэлее. Эдэ директорнууд ажалша 
малша зонойнгоо тала хаража холуур бодолтойгоор совхозой ажал эрхил- 
жэ шадаха, худее ажалай Ьайн дуршэлтэй, тон зуб шиидхэбэри абажа 
шададаг бэрхэ хунууд байЬан гэжэ совхозой ажалшадай Ьанамжа.

Георгиевкын совхоз 20-оод жэлэй хэмжээн соо отделени бухэндее 
айхабтар шухала ажахын барилгануудые бутээлгэжэ, ажалша малша зо
нойнгоо байдал, ажал худэлмэрииень нилээн хунгэдхэЬэн гэжэ хэЬэн 
ажалаарнь харахада эли.

1972 ондо 1971 ондо гал аюулда ороИон дулаан шулуун гараж 
заЬ абарилагдаба.

1972 ондо шифер хушалтатай шулуун зернохранилище баригдажа, бо- 
роо, саЬанда оруулангуй, урилтэ хоролтогуй сэбэрээр хурэнгэ болохо шэ- 
ниисэ, обеос, ячмень, яарса, гречихын, рапсын хурэнгэ хадагалха аргатай 
болоо.

1973 ондо ниитын бани баригдаба. Дайнай уеын ухибуун ябаЬан Аля- 
кимова Ф.Ш. банщицаар олон жэлдэ худэлее.

ИААЛИИН АЖАЛ

1974 ондо 150 тугалай байхаар зайн галаар оньЬожоруулагдаЬан ду- 
;iaaH шулуун хашаатай боложо тугалшадай, Ьаалишадай ажал нилэ
эн хунгэрЬэн. Эндэ унеэдэй тугаллаха таЬалгатай, Ьаалишад унеэдээ 
туруулжэ дулаан клеткэдэ тугалнуудаа хэжэ торнеогоод, тугалшанда ту- 
шааха. Жалсанова С.Г. (1937) тугал олон жэлдэ харууЬалжа, туруу тугал- 
шан нэрэтэй солотой ябажа пенсидэ гараа.

Удаалуулан Ринчинова Доржо-Ханда Цыдыпова Цырен-Ханда хоер 
басагад тугал хаража магтаал шагналда, ВДНХ, Монгол ошохо путевка- 
нуудаар шагнагдажа худэлее. Томон болоЬон тугалнуудыень Жалсараев 
Шагдартан абажа, энэл хашаа соо дулаан болотор харууЬалдаг байЬан.

1977 ондо 200 унеэнэй (хойто коровник) хашаа бутэбэ. Ашангын отде
лени 150 тугал буруугай, 400 унеэнэй дулаан хашаатай, кормоцехтэй бо
лоо. Унеэн бухэндее гидролиз, силосыень хэжэ угэхэ кормушкануудтай 
транспортероор малай шабааЬан, шээЬэн сэбэрлэгдэжэ байха, унеэдэз 
машинаар Ьааха. Сулее сагтаа улаан буландаа амарха.

Энэ малай фермьш 36 хун ажалладаг байЬан, ехэнхинь залуушуул. Тэ
дэнэй дунда дайнай сагта ухибуун ябаЬан хунууд:
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1. Доржиев Очиржаб Дубшанович (1940-1987), Екимовский Сер
гей Владимирович (1942), Санжиева Иама Ванжиловна (1937), Чимит- 
цыденова Хорло Санжижаповна (1930-2011), Катина Мария Кашаповна 
(1931-1992),

Мария Кашаповна 5 жэлэй тусэб 3 жэл 9 hapa coo дуургэжэ, олон жэлдэ 
Ьаамхай унеэн буриЬве 3000 литрИээ улуу hy Иаажа аймаг, республика 
дотороо суутай ябаа. Катина М.К. «Знак почета» ордентой, «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд в годы ВОВ 1941 -1945 г.г.» гэИэн медаль- 
нууд шагналтай.

ХОНИН АЖАЛ

Хонин ажалаа хугжевжэ шэнэ шатада гаргахьш тулве совхозой ди- 
рекци, партком, отделени оролдолго гаргажа айхабтар ехэ барилганууд 
хэгдээ. Гууртэ бухэндэ хонишодто шэнэ нэгэ, хоер квартиратай гэрнууд, 
хонид хурьгадта уужам Ьаруул, дулаан хашаанууд баригдажа, зайн гала- 
ар хангагдаба. Гууртэнуудтэ булэмэл худагууд малтагдаба. ЯЬала 6apai 
Иайн байра байдалтай боложо, ажалдаа амжалтатай худэлдэг болоИон ту- 
хайгаа хонишодой хеерэЬэн бэшэ!1эн Ионин дурасхалнууд угтэнэ.

Гуур-
тэнууд

Хонин ажалда 
худэлЬэн дайнай 

уеын ухибууд
1. Сагаан Хундыдэ Мурдонов Павел Будаевич (1936), Мурдоно

ва Ханда Ринчиновна (1943-2007)
2. Булам тал ада Доргочеева Сэсэг Александровна (1947), 

Бурлаков Сергей Николаевич (1939-2008)
3. Баруун-Ашангада Дондоков Гарма Гомбоевич (1927-1992), 

Хандуева Галина Бадмаевна (1929-2005)
4. Шойропов Динамо Доржиевич (1931-1993), 

Дашанимаева Долгор Дымбрыловна (1940- 
1995)

5. Зуун Ашангада Будожапов Владимир Цыденжапович (1940), 
Бадмаева Зоя Ринчиновна (1942-1996)

6. Ашангын центртэ Бадмаева Галина Ринчиновна (1941')
7. Ашангын центртэ Балжимаева Дулма Тугмитовна (1930-2014)
8. Дуухээтэдэ Садовский Иван Алексеевич (1932-1989), 

Намдакова Буда-Ханда Гурожаповна (1936- 
2013)
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9. Дуухээтэдэ Екимовский Сергей Владимирович (1942), 
Содномова Цырен- Ханда Бадмаевна (1926- 
1987)

10. Дуухээтын Адагта Галсанов Иван Дондокович (1939), Зундуева 
Долгорма Доржиевна (1937-2011)

11. Дуухээтын Адагта Галсанов Тумэн Иванович (1960), Цыдьшова 
Людмила (Жибзема) Цыреновна (1949-2010)

12. Туглэдэ Цыбжитов Октябрь Бадмаевич (1931-2007), 
Шагдарова Валентина Дашанимаевна (1936- 
2005)

13. Туглэдэ Доржиев Очиржаб Дубшанович (1940-1987), 
Зундуева Вера Доржиевна (1939-2005)

МАГАЗИН

1977 оной зун райпогой, совхозой оролдолгоор шэнэ шулуун мага
зин нээгдэжэ баярай удэр болоо. Худеегэймнай магазинда ухибуудэй 
хубсаЬан, худее ажалда хэрэгтэй гутал, хубсаЬан, простой буд, элдэб 
эдеэ хоол яИала элбэгээр асардаг болоЬон байгаа. 1990-ээд онуудаар юу- 
мэн хомор боложо эхилээ Ьааб даа. Юундэшьеб зарим хун соведэй уедэ 
магазин хооЬон адяарнуудтай байЬан гэхэ дуратай. Мунее магазинда юу- 
мэн хуу бии, теэд олонхи зоной музейнэ экспонат шэнгеэр хараад гарадаг 
саг болоо гээшэ гу гэжэ Ьанахаар.

ХХ-ДОХИ ЗУУН ЖЭЛЭЙ 80-ЯАД ОНУУДАЙ 
БАЯСХАЛАН ACAPhAH ЖЭЛНУУД

Худеегэй бага тосхонуудые Ьэргээн хугжввхэ гэЬэн правительствын 
то1тоол гаража, багшанарга, залуу олон ухибуудтэй айлнуудта зорюулжа
1 -2 квартиратай 12 шэнэ гэрнууд баригдажа, Ашангын гудамжануудаар 
жэрьщцэн бодоЬон. 18 урхэтэ айл шэнэ гэрээ тололИон.

1988 ондо Дабхарай Наран-Булагай аршаан дээрэ амаралтьш ехэ ком
плекс - зайн галаар оньИожоруулагдаЬан амарагшадай байха гое байшан, 
эмшэлгын таЬаг, эдеэнэй гэр, ванна корпус баригдажа, совхозой ажалшад 
сэбэр байрада байгаад бэлэн ваннада орожо, столовый эдеэн дээрэ байжа, 
эндэхи ой модоной, ая гангын унэревр хангалтаИан агаараар амилжа, эм 
домто аршаан уужа бэеэ аргалжа амардаг байЬан.

1943 ондо убшэнэй шалтагаар армиИаа табигдажа ерээд, аршаанай эди шэ- 
диие бэе дээрээ узэИэн 88 наИатай Д.Т.Гомбоев убгэжеел эртэ урдын carhaa 
хун зондо туИатай, суутай Наран-Булаг аршаан тухайгаа шулэглэн бэшэнэ:
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Хубшэ хадада мундэлИэн 
Хунэй бэсые аргалдаг 
Хусэ ехэтэй аргашан 
Хамаг амитанда туИатай 
Наран-Булагай аршаан.
«Ом Ма Ни Бад Me Хум».
Арьяа Баалын адистай 
Абьяастай бэрхэ аргашан 
Арад зондоо магтаалтай 
Амитан бухэндэ туИатай 
Наран-Булагай аршаан.
«Ом Ма Ни Бад Me Хум».

Ашангын зон аршаанайнгаа комплекс хамгаалжа шадаагуй, (пэшхэлгуй 
хулгайшадта дууЬуулаа. Аршаан дээрэхи барилгаИаа юуншье улеегуй.

ГУЙСЭД БЭШЭ ДУНДА 11УРГУУЛИ

1989 оной сентябриин 1-дэ Ашангын хэдэн уеын зоной унинэй 
хулеэЬэн гуйсэд бэшэ дунда Иургуули баяр жабхалангай оршон байдалда 
уудэеэ нээжэ, Иургуулида ерэЬэн 56 ухибуудые залуу Татьяна Николаев
на Халбаева дирекгортэй 13 баппанар угтан a6ahaH туухэтэй. Тэрэ гэЬ|ээр 
26 жэл болоод, 2015 ондо Ашангын Ьургуули хаагдаа гэЬэн муу юумэн 
дуулдабал даа.

ЯСЛИ-СААД

1989 оной октябрь Иарада олон ухибуудэй, турэлхидэй, совхозой 
директор П.Я.Захаровай хабаадалгатайгаар 50 хуугэдые харууИалжа 
хумуужуулхээр хараалагдаЬан «Улаалзай» саад нээлгьш баяр еЬолол 
болоИон. Туруушьш багашуулай группада -  23 хуугэд, ахамад группа- 
дань -  27 хуугэд хумуужуулэгдэжэ эхилээ.

ХХ-ДОХИ ЗУУН ЖЭЛЭЙ 90-ЭЭД ОНУУДАЙ ГУНИГ, 
ЗОБОЛОНТО БАЙДАЛ ACAPhAH ЖЭЛНУУД

1990-ээд онуудаар зублэлтэ засагнай, СССР гурэн турэмнай Иандаржа, 
ажахынууд унажа ажалгуй болоЬон 53 нютагай худэлмэришэд 2001 оной 
апрель Ьарада хамтын суглаа татажа х00рэлд00н болоо. Энэ дэлгуурэй 
шэнэ сагта ееИэдын арга шадалаар, хамтынгаа хус00р байдалаа Ьэргээжэ,
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нютагаа хугжеехын тулее Георгиевкын СПК-haa Ьалажа, аминдаа бэеэ 
дааЬан ажахы байгуулха, ударидалгыень Б-М.Ц.Дондоковто даалгаха 
гэЬэн тогтоол абажа тараа.

Б.-М.Дондоков: «Ашанга 400 унеэтэй, Ьубай малтаяа мянгаад эбэртэ 
бодо малтай, 8560 хонитой механизированна ажахы болонхой. 900-гаад 
гектар нуга сабшаланЬаа 14-15 мянган центнер убЬэ абажа, силос, сенаж 
дарагдадаг. 2694 гектар газар хахалжа, 2220 гектартань шэниисэ, яарса, 
обеос, ешмээн таряад, бэшэ газартаа наран сэсэг, рапс, гэршуухэ тари- 
даг Ьэмди. Гурэндее hy, мяха, opooho, нооЬо тушааха тусэбее улуулэн 
дуургэжэ, зон бултадаа ажалтай, салин абажа байЬан. Мунве социализ- 
мын байдалнай Ьалажа, ондоо капитализмын саг болобо. Xapahaap байтар 
малнай дууЬаа. Иэигхэлгуй зариман хамтын, гурэнэй звери убэршэлжэ 
баяшуул бии боложо эхилээ. Мунве еврын звери, мунгэгуйгевр, 
гурэнэй туЬаламжагуйгввр ажабайдалаа Ьэргээжэ, нютагаа хугжввхэ 
гэЬэн Ьэдэлгэ мунев дэлгуурэй умсьш ажалтан боложо байЬан сагта 
бутэмжэгуй ябадал байха гэжэ Ьанагдана. Тиибэшье, та олоной урдаа 
табиЬан зорилгыетнай хундэлжэ, мунввнэй байдалЬаа ушев саашаа 
муудаха харгы угы гээд лэ туршаял даа». ЕрэЬэн хун бухэн унэн сэхээр 
оролдожо худэлхэ тухайгаа найдуулжа тараа.

ОЖ  «АШАНГА» 
(ХУДее АЖАХЫН УЙЛЭДБЭРИИН КООПЕРАТИВ)

Бата-Мунхэ Цыбенович ябадал хэжэ, 2001 оной июлиин 1-дэ СПК 
«Ашанга» болоЬон дансатай болоо. Нэн туруун пилорамагай боложо 
модоной ажал эхилээ. 350 га паар хахалагдаа. Огород таряа. Техникэдээ 
модон гараж баряа. Урдаа ехэ тусэбтэй ажалаа ябуулжа байтарынь, 2002 
ондо аймшагтай ехэ аюуулнууд болошоо: Бата-Мунхэ Цыбенович хар- 
гын аюулда орожо бэе муутай болоо. Шэнэ бариЬан гаражда гал аюул 
боложо, тэндэ байЬан машина, Т-40, МТЗ-80, МТЗ-82 маркын трактор- 
нууд, заЬабарилгьш хэрэгсэлнууд галда абтажа ажахыда айхабтар ехэ 
хохидол болоо. Аюул агнажа, тодхор тоЬожо байдаг угэтэй. Эдэ бэрхэ- 
шээлтэй уйлэ хэрэгууд СПК-гай ажалда нилээн хундевр нулввлвв. Эсэ- 
гынгээ бэе муутай болоходонь, Ринчин Батомункуевич хубууниинь ажа- 
лыень даажа абаЬан. Кооператив болое гэЬэн 53 хунэй 14-ниинь СПК-да 
ороогуй. СПК-да худэлхэ усевн хун улэнхэй. Эдэ жэлнуудтэ хэдэн хун 
наЬа барана, пенсидэ гарана, залуу зон мунгэнэй ажал бэдэржэ нютагЬаа 
хулжан гарана, ухибуун усевржэ hypiyyrm хаагданхай. Модоной ажал 
хэгдэдэг. Усввхэн малаа харууЬалжа хэрэгээ бутээнэбди. ГурэнЬвб 
туЬаламжагуйгввр СПК-гай ажалай хугжэхэнь бэрхэтэй. Ходо ган гасуур
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боложо, тариЬан таряанИаамнай олзо угы, ехэ гарза болоно.
Нютагаймнай хун бухэн газаахи усеехэн малаараа хоолойгоо тэжээхэ, 

ури хуугэдээ хубсалуулха, hypraxa сагай epahbie байн ойлгожо, хорео со- 
охи малаа Ьайнаар харууЬ|алжа, удхэжэ олон болгохые оролдодог болоо. 
Зарим айлнууд яЬала малтай боложо байнхай.

шутеенэй к о м п л ек с -  су б а р га н у у д

Соведэй уедэ Ьузэг багагай болоЬон буряад зон 1990-ээд онуудай бэр- 
хэтэй сагга ядаха тулихадаа уг гарбалайнгаа Ьуззжэ ухаан бодолоо, сэдь- 
хэлээ заЬадаг бурхан шажандаа хандажа хада уулаяа тахидаг, мунхан су- 
баргануудые нютагуудтаа бодхоодог болоо. Ашангын, Шэбээтын зоной, 
хамбын харгыгаар ябаЬан хамаг зоной зальбаржа шугэдэг, Бабжын домог 
нюусатай Шэбээтэ буурал баабайн ургэлтэй Иайхан газарта Ашангын зон 
бултадаа хамтын хусвер табан сагаан субаргануудай ансамбль бодхообо: 
гол субаргань Аюша бурхантай Жанчип Чодон гурбан дабхар, 6 метрЬээ 
улуу ундэртэй, Ьууряараа 3 метрЬээ улуу ургэнтэй. Жанчип Чодон субар- 
гын баруун хойнонь -  Шэбээтэ баабайда, зуун хойнонь -  Эрдэнн толгойдо, 
зуун урдань - Эрдэни Толгойдо, зуун урдань -  Мунхантада, баруун урдань
-  Даша Байсада зорюулжа бодхоогдоЬон багашаг субарганууд. Субаргануу
дай дурбэн зугтэ Ьалхин хурдэнууд тодхогдонхой. Эдэ табан субаргануудай 
хойто зуггэнь Мунхэн сумэ. Зосоонь Бурхан Багша, Манзаширэ, Ошорвани, 
Шагдар бурхан тахигданхай. Мунхэн сумын зуун урдаха гунзэгы нухэн соо 
капсула ерээгуй сагай нютагаархидтаа 200 жэлээр хадагалаатай. Шутеенэй 
комплекс тойроод 12 жэлнуудэй амитад тумэр Иууридаа залагданхай.

Нютаг зоной амгалан байдал хамгаалЬан, залуу уетэндэ улзы жар- 
гал юрееЬэн энэ шутеенэй комплекс Лэгсэг ламбагайн заабаряар, Рин- 
чин Батомункуевичэй оролдолгоор усеехэн хоногой туршада баригдажа 
бутэЬэн.

СПК «Ашанга» барилгын материалаар, худэлмэришэдые эдеэ хооло- 
ор хангаЬан. 2004 оной июлиин 25-да шутеенэй комплекс рабнайлалгын 
еЬолол, найр наадан болоЬон.

Эреэни хугшэн эжьщээ Шойнхортон аймаг (Цыбжитова Дари, Цырено- 
ва Сэржэн) 4 хурдэтэй, 2 томон арсалантай, морин эрдэниин 7 xyhaH сэр- 
гэтэй, хун шубуун угтамжатай, алталмал соемботой субарга 2011 ондо 
бодхоожо рабнайлуулЬан.

2013 ондо СПК «Ашангын» гэшууд нара хаража гараЬан «Наран-Бу- 
лаг» аршаан дээрээ субарга бодхоожо рабнайлуулИан.

2015 ондо ШэнэЬэтэ хугшэн эжьщээ Бороосхойтон хотон субарга ба- 
рижа арам найлу ул h ан.
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СПК «АШАНГА»

С ПК «Ашанга» - худее ажахын уйлэдбэриин кооператив «Ашанга»
2001 оной июлиин 1-дэ хуулита ehoop нээгдээ.
СПК «Ашанга» Хоринского района
Общая площадь в гектарах -  12356, в том числе пашня -  1313. 
Залежи -  нет.
Сенокос -  322.
Пастбища-6770.
Л ес-3145.
Кустарник -  578.
Болота - 1 .
Под водой -  24.
Под дорогами -  77.
Под общественными постройками -  5.
Прочие земли -  12.
Итого сельхозугодий - 8405.
Руководитель Хоринского райкомзема (Павлов В.В.) 
с.Хоринск 27 июня 2001 г.

«АШАНГА» СПК-ГАЙ БАЙГУУЛАГДАХА 
УЕДЭ ЧТТЭЬЭН ЗевРИИН БУРИДХЭЛ:

«Ашанга» СПК-гай хам тын малай буридхэл:
1. Эбэртэ бодо мал -  78.
2. Хонин -  620.
3. Морин-2 1 .
4. Гахай-4.

«Ашанга» СПК-гай оньЬон техникын буридхэл:

п/№ Техникэ Too Техникэ Too Техникэ Тоо
Комбайн «Енисей» -2 К-700 -1 Сеялкэ -5
Тракторна косилка -4 ДТ-75 -2 Борной -40
Тракторна тармуур -3 юмз- -1 Плуг -4
Тармуур ДВК -2 T-150 -1 Триер -3

Бухал тулхидэг аса -2 Т-40 -2 Бензовоз -1
hvPH хаядаг аса -1 Т-25 -2 ГАЭ-53 -1
ТП-4 -4 МТЗ-80 -2 ЗИЛ- -1
Тюк хэдэг пресс -2 MT3-82 -1
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«Ашанга» СПК-гай мэдэлэй газарнууд:
1. Баруун Ашанга
2. Зуун Ашанга.
3. Туглэ.
4. Дуухэйтэ.
5. Жалга (урагшаа Удын голоор).

Хамгын мал YlfCHW «ЯП

1ЖЛ-Жла 1932 1936 1992 2000 2001 2002 2003 2015 1932 юзе 1992 2000 2001 2002 2003 2015

у м 123 195 400 58 21 30 - 70 7S 106 117 93 138

ГмДаяшл 63 333 620 206 78 71 92 - 98 250 299 226 290 239

Х*\жп 188 528 1020 264 78 92 122 150 16Я 329 404 343 383 377 842

Хояяя.
пшк

154 56С 3600 1000 " * * IV t “
‘ '

мал 268 257 4960 1072 620 800 - 78 • - •
Хлитэ 422 817 8560 2072 62С 800 1000 1500 188 - - - 1936

Марш 74 103 30 18 21 20 10 3 23 24 14 32

60 84 50 га xa А 163 120 86 92 110 132

134 187 30 18 21 20 10 50

ГОМБОЕВ ДОНДОГ ТУГМИТОВИЧ (1921-2011) 
ДАЙНАЙ, ПАРТИИН, АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

Би Баруун Ашангын Сагаан Хундыдэ турэЬэн тоонтотойб. 1928 ондо 
Эреэни хадын хаяада Ашангын эхин Ьургуули нээгдэжэ, би 1 -дэхи класста 
Ьуража эхилээб. 4-дэхи класс дуургээд 11 наЬатайдаа колхозой хахалЬан 
газар хэмжэжэ, учет хэдэг болооб. Морин анзаЬаар газараа хахалжа, 
тумэр борнойгоор элдуурилжэ, сеялкээр таряагаа тарижа, жаткаар хуряа- 
даг боложо эхилЬэн. 16-тайдаа комсомолдо орооб. Залуушуул харанхыЬаа 
харанхы болотор худэлдэг байгаабди. Журам шанга.

1940 ондо армида абтажа, Комсомольск-на-Амуре хото шадар сэрэгэй 
алба хэжэ эхилЬэнби. Армида коммунис партиин гэшуун болооб. 1940- 
0вд онуудаар япон милигаристнууд зуун хилэ дээрэмнай Ьуйд хэдэг, шан
га тулалдаан алалсааншье болодог байгаа. Баруун фронт эльгээгдээгуй 40 
дивизи зуун хилымнай шанга хаалта болоод байЬан. Уралай шэлэ хурэтэр 
эзэлэн абаха тусэбтэй Япон гурэн Тубэй Манжуурта хэрэм байгуулжа, 
олон квантунскэ сэрэг суглуулЬаар байтарынь, 1943 ондо Сталинградай 
байлдаан Улаан Армиин илалтаар дуурэжэ, диилдэшэгуй гэжэ суурхаЬан 
Германиин сэрэг диилдэЬээр диилдэжэ фашистска Германиин капитуля- 
паар дуурээ.

1943 ондо хундэ убшэнэй шалтагаанаар табигдажа гэртээ ерэжэ бэеэ 
аргалааб. Дарима Доржиевнатай (1919-1995) айл боложо нэгэдээбди. Би 
Д.Базаржабонтой 9 жэлдэ Ленин колхозойнгоо бухгалтераар худэлееб.
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1954 онИоо Анаагай совхоздо худэлееб. Намда «Ветеран труда», «За 
доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 г.г.» rah эн медальнууд, Илалтын 
ойн баярай медальнууд, грамотанууд бии. Би Света басагантаяа Ьайн 
ургэмжэтэй амар Ьуунаб.

(Очирова Д.Д.тухай уншаха). 

ЦЫДЕНДОРЖИЕВ ДОНДОГ ДИЧИНОВИЧ (1914-1978) 
ДАЙНАЙ, АЖАЛАЙ, ПАРТИИН ВЕТЕРАН

Манайхин Зуун Ашангын Эреэн НарЬанда Ьуудаг Ьэмди. Баабаймнай 
уран гартай модошо дархан, Ьургуулиин парта, самбар, улгэсэ, стол, стул 
хэжэ угэЬэн. 14-тэй Дондог аха Гуртэн лама абгадаа хууша монголоор 
ном узэг заалгажа, уншажа ш ад аха болоЬон байжа 2-дохи класста абтажа, 
7-той Пагба 1 -дэхи класста h у ража эхилээ.

Дондог аха Хориин ШКМ-эй 6 класс дуургээд колхоздоо худэлЬвер 
байтараа армида ошоо. Армиин Ьургуули дуургээд, Улаан-Удэдэ МВД-дэ 
худэлее. ТэндэЬээ Баруун дайнда 1942 ондо абтаа. Хаана, ямар байл
даанда хабаадалсаЬыень мэдэхэгуй байнаб. «За отвагу», «За победу над 
Германией» гэЬэн медальнуудтай нютагаа бусажа ерээ.

Дайнай Ьуулдэ худеегэйнгее ажалда хам оролсожо, МТФ-е даажа 
урагшатай Ьайн олон жэлдэ худэлее. Дондог аха малшадтаа хундэтэй, 
ноедто магтаалтай ябаЬан. унэн сэхээр, шадабаритай бэрхээр мал ажал 
хутэлбэрилжэ Буряадай АССР-эй Верховно Соведэй Президиумэй болон, 
колхозой, совхозой зугЬ©© олон грамотануудтай, «За долголетний и до
бросовестный труд» гэЬэн ветеранам медальтай.

Дондог ахатан 6 ухибуудээ Ьургажа, ажалайнь харгьща гаргажа 
тубхинуулЬэн. Теэд Бата-Жаргал, Солбон, Арсалан хубуудэйнь наЬанай 
табисуур даншье богони байжа, эдир залуу наЬандаа элдэб усал аюул- 
да дайрагдажа наЬа бараЬан. ТурэЬэн багжагар хубуудээ урдаа харахань 
эхэ эсэгынь сэдьхэлдэ хэлэшэгуй хундэ тама, гашуудал байЬан. Мунве 
олонЬоо улэЬэн Володя -  мелиоратор, Аюша -  энергетик, Сэсэгма -  фи
лолог Хори Ьууринда эжы, баабайнар болонхой Ьайн байдаг.

(Бума Дичиновна аха тухайгаа, 2002 он). 

ДЫМБРЫЛОВ БАТА-МУНХЭ ДУГАРОВИЧ (1920-1960) 
ДАЙНАЙ, АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

Бата-Мунхэ турэЬэн эхэЬээн багаар гээгдзжэ, эсэгэеэ дахажа ввдев болоЬон
1942 ондо сэрэгэй албанда абтажа, Баруун фронт ябаЬан. Дайн таража, 1946 
ондо Б-М.Дугарович «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Герма
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нией» гэИэн дайшалхы медальнуудтай нютагаа баабайдаа хурэжэ ерээ.
Армиин Иууддэ Бата-Мунхэ Дугарович хэдэн жэлдэ Хориин ОВД-дэ 

худэлеед, табяад онуудаар колхоздоо ерэжэ ажаллаа. Бата-Мунхэ Ьайн 
сэдьхэлтэй, тулиЬан ядаЬаниие хайрлажа али болохоор туИалхые оролдо- 
дог, тубшэн даруу зантай хун байЬан. Модошо дархан Дымбрэл Цыды- 
пович баабайтаяа хамИажа шэнэ гое гэр баряад, Иамга абажа хубуутэй 
болоод Иайн Ьуужа байтараа, хоер наЬатайхан Баатар хубуугээ орхижо, 
шиираг залуу 40 наЬандаа Бата-Мунхэ гэнтэ Haha 6apamahaH. Удэрэй тод- 
хор гээшэнь болоо юм гу, али унгэр1пэн наИанайнь уйлын ури гу? Нхэ 
шаналбаритай, хайратай юумэ болоо Иэн даа.

УбгэрИэн эсэгэнь >даншьегуй турэЬэн ганса хубуунэйнгээ хойноЬоо 
аялаа Ьэн. Бата-Мунхьш Цыбэг нухэрынь шэнэ гэрээ Хори Ьууринда аба- 
ашуулжа табяад, хубуунтэеэ Ьуужа байтараа гэнтын аюулда орожо наЬа 
барашаЬан. Гансааран улэИэн Баатар хубуугээ турэЬэн гэртэхин Батын 
Чимэдтэн уншэревжэ газардуулангуй ургэжэ, Ьургажа тубхинуулээ. 
Муне© Дымбрылов Баатар Батомункуевич инженер-энергетик мэргэжэл- 
тэй, ури хуугэдээр унэр баян, гансаЬаа газар дуургэжэ эсэгынгээ нэрэ 
нэрлуулжэ Улаан-Удэдэ Иайн hyyHa.

ДУГАРОВ ЧИМИТ ЦЫДЫПОВИЧ (1904-1967) 
ДАЙНАЙ, АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайн
Эсэгым эрэлхэг габьяа хару>глЬан
Орден медалыгуудынь гэршэлэн,
Омогорхол намда туруулэн байдаг.
Минин багахан ухибуун ябахада, эсэгэмни дайнда ябаЬан тухайгаа 

нухэдте© хеврэгшэ Ьэн. Хадуужа абаЬамнишье ээлтэй.
Эсэгэмни 1941 оной убэл Эрхуу дээрэ сэрэгэй бэлэдхэл гараа. Дайнда 

ябаИан сагайнь хэдэн уйлэ ушарнуудые дурдабал иимэ. Нэгэтэ Ьуни эсэ
гэмни булэг нухэдтэеэ хамта хэдэн шарга мореор немецуудэй бэхижуулгэ 
тэИэлхэ даабаритай дайсадай ара талада гараба. Ехэ хуйтэн Ьуни байжа, 
даараЬан сэрэгшэдэй дулаасаха Ианаатай нэгэ Ьууринай захын гэртэ оро- 
ходонь, тэндэнь немец офицернууд архидажа hyyraa. Дээрээ оргоЬон тэ- 
дэниие бултыень хяа буудаад, тургэхэн шаргануудтаа Ьуужа гэдэргээ бу- 
саабди.

Ушв© нэгэ иимэ ушар. 1943 оной зун нэгэ добтолгын уедэ эсэгэмни 
нюргандаа тэЬэрдэг зуйл ургэбшэтэй ябаЬан аад, хул©© ехээр шархатаЬан 
байгаа. УргэлИэн зуйлэйнь Иомондо дайрагдаа хадань, амиды улэхэгуй 
Ьэн. Эсэгын шархаяа боогоо болоод гэдэргээ мулхижэ ябахадань, унда- 
ниинь ехээр хурэжэ дайралдаЬан нэгэ шалбаагИаа yha уужа хэбтэтэр, аза
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талааниинь болоходоо танил офицер ябажа санитарнуудые эльгээЬэн.
Эсэгынгээ иимэрхуу ушарнуудые хеерэхэдэнь ухаандаа ойлгожо ха- 

дуужа абаЬамни энэл даа. Юунэй тулее дайшалхы Ш-дахи шатын алдар 
солын орден, «За отвагу» медаль абаЬан юм гэжэ мэдэнэгуйб. ЭсэгэЬээн 
Ьуража абаагуй байЬандаа мунее халаглагшаб.

Эсэгэмни 1944 ондо ехээр шархатажа, хул муутай болонхой ерээ. 
Нютагтаа ерээд ш ад аха зэргээрээ колхоздоо ажал хэжэ, Илалтын удэр 
дутэлуулсэЬэн байха. 1946 ондо «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-
1945 г.г.» гэжэ медаль шагналда хуртэЬэн байна. «За победу над Германи
ей», «20 лет Победы» гэЬэн медальнуудгай.

Эсэгэ тухайгаа Эрдэни Дугаров дурсана. 2000 он. 

ДАРМАЕВ СУЛЬТИМ ХУНДАЕВИЧ (1919-1969) 
ДАЙНАЙ, АЖАЛАЙ, ПАРТИИИ ВЕТЕРАН

Сультим Зуун Ашангын Хэрээснэйтэнэй ехэ булэдэ турэЬэн. 9-тэйдее 
Ашангын Ьургуулиин 1-дэхи класста ороо. 1938 ондо Хориин дун
да Ьургуули дуургээд, Хориин НКВД-дэ худэлжэ ажалайнгаа намтар 
эхилЬэн.

1940 ондо сэрэгэй албанда абтажа, ЗабВО-гой ШШС-тэ курсант бо- 
лобо. 1942-1945 онуудта Сультим Хундаевич 1-дэхи Украинска фронтын 
буридэлдэ 1 -дэхи Гвардейскэ армиин штабай 8-дахи отделэй начальнигай 
туЬалагшаар ябалсажа гараа.

Дайсадай хараа тусэб тухай шифрээр ерэЬэн бухы документнуудые 
тургэн саг соонь нарин нигтаар буридхэжэ, эгээл орео хушэр сагта шта- 
байнгаа зуб шиидхэбэри абахадань туЬалдаг, Ьуулшын мэдээнуудые 
шифрээр штабуудта ябуулдаг байгаа.

1945 ондо майн 9-дэ дайн таража, Сультим Хундаевич Эсэгэ ороноо 
хамгаалгьш Н-дохи шатын орден, «Улаан Одоной» орден, «Шэн зори- 
гой тулее», «Дайшалхы габьяагай тулее», «Германиие илаЬанай тулее» 
гэЬэн дайшалхы орден, медальнуудгай 1945 оной зун Манхуун эжыдээ, 
Нансал, Дари дуунэртээ орожо ерэЬэн.

Дулма Жамбаловна: 1946 ондо бидэ гэр булэ боложо, Сультим КГБ- 
дэ ажалтай болоод, Монголой МГБ-дэ худэлхеер эльгээгдээ. 1946-1950 
онуудта нарин, бэрхээр худэлжэ, Монгол чекистын хундэлэлэй тэмдэгээр 
шагнагдаа Ьэн.

Капитан Дармаев С.Х. 1951 онЬоо Улаан-Удын КГБ-дэ 18 жэлдэ 
худэлжэ, КГБ-эйн 2-дохи, 1-дэхи шатын медальнуудаар шагнагдаЬан.

Хунэй наЬан хэмжуургэй, хуу саанаЬаа табисууртай гэлсэдэг. Сультим 
хундэ убшэндэ дайрагдажа 50 наЬандаа нарата дэлхэйтэеэ хахасаа бэлэй.
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Манайхин 3 ухибуудээ Ьургажа ажабайдалайнь харгыда гаргаабди. 
Эсэгынгээ Ьургаал сэдьхэлдээ дурсажа ябадаг. Би ундэр наЬа наИалжа 
ашанар зээнэрэйнгээ дунда Иайн Ь>ууналби даа гэжэ Дулма Жамбаловна 
2003 ондо хани нухэр Сультим Хундаевич тухай хеерэжэ hyyraa Ьэн.

1) Краткое, конкретное изложение боевого подвига.
За образцовое выполнение заданий командования по обеспечению бес

перебойной правдивой шифросвязью тов. Дармаев заслуживает прави
тельственной награды медаль «За боевые заслуги»

Начальник 8 отдела штаба I Гвардейской Армии Гвардии подполковник 
(Ваторин)

21 октября 1943 г.
Приказ
Войскам 1-й Гвардейской Армии
26 октября 1943 г.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое 

выполнение боевых заданий Командования на фронте в борьбе с немец
кими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награж
даю орденом «Красная Звезда» Гвардии старшего лейтенанта Дармаева 
Сультима Хундаевича, помощника начальника 8-го отдела штаба 1-й 
Гвардейской Армии.

Командующий войсками Армии Гвардии генерал полковник Кузнецов
Член военного совета Армии Гвардии генерал-майор Васильев.
Начальник штаба Армии Гвардии генерал майор (Панюков)
2. Конкретное изложение личного боевого подвига.
Тов. С.Х.Дармаев в период наступательных операций зимой 1944-1945 

года находился на ВПУ армии и обеспечивал командование бесперебой
ной устойчивой шифровой связью. Все боевые документы передаваемых 
шифром обрабатывал четко и в срок, чем помогал командованию выпол
нять поставленные задачи.

Достоин награждения орденом «Отечественной войны второй степени».
Начальник 8 отдела штаба Армии Гвардии подполковник Васильев.
17 февраля 1945 года.

ДАРМАЕВ ШИРАП ХУНДАЕВИЧ (1924-1994)
ДАЙНАЙ, АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

«Манайхин Зуун Ашангын Эреэн 11арЬанЬаа урагшаа буусатай hyyhaH. 
Би 9-тэйдее Ьургуулида орооб. 9-дэхи класс дуургээд, 1942 ондо сэрэ- 
гэй албанда абтажа Черниговскэ военнэ-инженернэ училищиин курсант 
болоо Ьэм. Училищиин Ьургуули дуургээд, 3-дахи Украинска фронтын
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буридэлдэ 19-дэхи воздушно-десантна бригадын сапероор дайшалхы за- 
маа эхилээб. Байлдаанай газарта ябаЬан воздушна бригадын сапер гээшэ 
дайсантай тэмсэжэ элдэб арга мэдэхэ, хэрэглэжэ шадаха еЬотой. Тэрэ гар 
хулеереешье тэмсэжэ шадаха элдэб янзын буугаар тургэн мэргээр бу- 
удажа шадаха еЬотой. Бороотой, саЬатай, Ьалхитай, шуургатайшье саг
та парапподаар буужа ябахадаа газар дээрэ дайсанай харагдабал, агаарта 
ябахадаа тэдэниие Ьалгааха хэрэгтэй, угы Ьаа еврее алуулхаш. БууЬан 
лэ газартаа Ьорилго, бэлэдхэлээ хэжэ, тон нарин Ьэргэлэн ябажа минэЬээ 
газар сэбэрлэхэш. Фронтын туру у зэргэдэ харгы сэбэрлэжэ, зарим ушарта 
минэнуудые табижа фашистнуудай танкнуудые тэЬэлжэ ябаабди.

1944-1945 онуудта 6-дахи отдельнэ гвардейскэ воздушна-десантна 
бригадын сапер ябааб. Сапер тон ехэ харюусалгатай мэргэжэл. Аддуу 
хэжэ болохогуй, еерыншни, нухэдэйшни ами наЬан шинии гарта.

Илалтын удэрые Чехословакиин Прагада угтаЬанби. Мартагдашагуй 
ехэ баярай удэр болоо Ьэн даа.

Дайнай Ьуулдэ 1945-1 *̂ 47 онуудта агаарай десантын 130-дахи Гвар
дейскэ аминдаа бригадын сапероор сэрэгэйнгээ алба ургэлжэлуулээб. 
УнэЬэн тоборог болотороо ЬандарЬан хото городуудаа, газар дайдаяа 
минэЬээнь сэбэрлэжэ, зарим тосхонуудые Ьэргээн бодхоолсожо ябаабди.

5 жэлдэ дайнай дулэтэ харгьп'аар ябажа дайшалхы габьяатай тулее 
Эсэгэ ороноо хамгаалгьш дайнай II шатын орден, «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За победу над Германией» гэЬэн медальнууд шагналтайб.

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига, заслуги.
25.04.1945 г. тов.Дармаев Ш.Х. в составе своего отделения получил за

дание от командира взвода разминировать завал, который обстреливался 
сильным пулеметно-минометным огнем. Несмотря на это тов.Дармаев 
выполнил приказ точно в срок.

19.04.1945 г. В районе деревни Сант-Карина тов.Дармаев участвовал 
в отражении контр-атаки противника, и встретил бронетранспортер про
тивника, смело вступил с ним в бой, забросал его гранатами.

За проявленную смелость и стойкость в бою тов. Дармаев достоин пра
вительственной награды медали «За отвагу».

28.04.1945 г. Командир 130 отдельного Гвардейского саперного бата
льона.

Гвардии капитан (Оганнисян)
Дивизионный инженер 103 Гвардейской стрелковой дивизии
Гвардии майор (Лысов).
1947 намар сэрэгэй албанЬаа табигдажа, хулеэжэ байЬан Хонхореон 

эжыдээ, Должод абгайдаа орожо ерээ бэлэйб. Нютагтаа ерээд колхозой 
элдэб ажалда ябаЬанби. Нэгэ жэлэй бухгалтерай Ьургуули дуургээд счето-
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водоор, учетчигоор худэлееб. Дари Нанзатовна нухэртэеэ Цырен-Дулма, 
Зина, Дарима басагадаа, Гарма хубуугээ Ьургажа ажалайнь харгыда гар- 
гажа тубхинуулээбди, 6 зээнэртэй болообди.

Ухэлтэ дайнай газарЬаа амиды мэндэ ябажа ерээд ури хуугэдээр олон 
боложо нютагтаа угайнгаа гал гуламта сахижа hyyxa буянтай, ехэ жаргал- 
тай хун гээшэб гэжэ Ьанадагби. Гэбэшье, мунве зублэлтэ гурэнэйнгее 
Иандаржа Ьалахые. совхозой ажалай доройтожо зоной ажалгуй боложо 
байхые харахада сэдьхэлдэ ехэ хундэ байнал даа. Саашадаа зоной байдал 
Ьайн тээшээ эрьехэ бэзэ гэжэ найдаха дуран хурэнэ», - гэжэ Ширап-До- 
ржо наИанайнгаа ябадал дурсан хеерэИэн.

Дурасхал 1970,1990 он. 

ГОМБОЕВ БАЗАР-САДА ТУГМИТОВИЧ (1925-2000) 
ДАЙНАЙ, АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

«12-тойдомни абамнай наЬа бараЬан. 8-тайдаа Сагаан ХундыЬее 
ябагаар ябажа Ьургуулида Ьурааб. 4 класс дуургээд Хориин Иургуулиин
5-дахи класста Ьуража байтараа орхеод, 1938 ондо Нарин-Горхоной таряа 
хуряалгын ажалда худэлжэ эхилээб.

1943 оной намар повесткэ абажа сэрэгэй албанда мордооб. 2-дохи 
Украинска фронтын 173-дахи стрелково полкын сэрэгшэдгэй дайнай 
дулэтэ харгыгаар ябажа гараалби даа. Ехэ Ьуреетэй тулалдаанууд бо- 
логшо Ьэн. Урдашни хаа хаанагуй гал дулэн, утаа уняар, снарядуудай 
тэЬэрхэдэ газар шорой дошхон долгиндол дээшээ дэбхэрээд, тэнгэри га- 
зар хоер ниилэшэЬэн мэтээр узэгдэдэг бэлэй.

Полынын Бушлау город шадар 1945 оной февральда айхабтар шанга 
байлдаанда хабаадалсажа «Заотвагу» гэЬэн медаляар шагнагдаа Иэм. Энэ 
медаляа абажа урдингуй март Ьарын эхеэр Гданьскда болоЬон байддаан- 
да хундевр шархатажа госпитальдо майн 9-нэй Илалтын удэр уггаИанби. 
Аргагуй ехэ баярай удэр болоо. ГоспитальЬоо гараад Белград дээрэ за
пасной полкдо зенитчигээр, Ьуулдэнь Торна дээрэ авнационно частиин 
харуулда албаяа ургэлжэлуулээб.

1947 ондо армиЬаа табигдажа баярлаЬанаа мартадаггуйб. Гэртээ ерээд 
худеегэйнгве ажалда 38 жэлдэ худэлжэ пенсидэ гарааб.

1945 ондо фронтдо шагнагдаЬан «За отвагу» медаль аяар душэ гаран жэл 
боложо, СССР-эй президент М.С.Горбачевой гараа табиЬан унэмшэлгэтэй 
намайе оложо ерэЬэниинь гайхалтай, баярлахын ехээр баярлааб.

Дайнай уедэ трактор агта жолоодоИон Даша-Дулма нухэртэеэ 7 ухибуу 
ургэжэ. Ьургажа ажалаа дааха хунууд болгожо тубхинуулээбди. Даша- 
Дулма тубшэн даруу зантай. Манайда хэруул шууяанай боложо байхые
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нютаг зон дуулаа хараагуй байха. Ухибуудээ шэмхэхэЬээ нэгэ мяхатай, 
шэбэнэхэЬээ нэгэ угэтэй. хоорондоо эбтэй, эетэй, бэе бэедээ туЬалжа яба- 
хыень Ьургажа оролдообди», - гэжэ Базар-Сада Тугмитович наЬанайнгаа 
ябадал дурасхан хеерэЬэн.

1970 он, 1989 он. 

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ ЦЫРЕН ЭРДЭНЕЕВИЧ (1917-1981) 
ДАЙНАЙ, АЖАЛАЙ, ПАРТИИН ВЕТЕРАН

Би Шагтааринай Цырендоржын булэдэ турвеб, Ринчин-Ханда дуутэй, 
ургэмэл Цырен-Дулма абгайтайб. Шагтаарннтан Мэгжэдэ буусатай 
байЬан. Би 1928 ондо нээгдэЬэн Ашангьш Ьургуулиин 1-дэхи класста
11 -тэйдээ орооб. 1 -дэхи класста 7 наЬатайЬаа 13 наЬатай хурэтэр хо- 
реод гаран ухибууд Урбан Уладаевич багшада заалгаабди. Би Ашангын 
ухибуудэй хамтьш байрада байжа Ьурааб. Намтай Ешеев Дашабал байл- 
саа. Гэртэхимнай Нарин-Горхондо байЬан.

1935 ондо Хориин ШКМ-дэ 6-дахи класс дуургээд, Ьаяшаг тогтоЬон 
МТС-тэ тракторай курсада Ьурааб. Ашангынгаа «Фордзон» маркын трак- 
тортай болоходо би туруушын тракторист боложо жолоодоо бэлэйб.

1938 ондо Ленин колхозойнгоо полуторка автомашинатай болоходо 
шофероор худэлЬэнби. Машинаараа Хори, Улаан-Удэ ерэжэ колхозойн
гоо мяха, тоЬо наймааалдаг, колхознигуудшье хэрэгээ бутээдэг болоод 
байтар дайн эхилээ.

1942 оной намар армида абтажа, 1943 онЬоо эхилжэ Советскэ Союзай 
Герой Гвардии генерал лейтенант В.Барановай хутэлбэриин кавалерийска 
корпусой 7-дохи гвардейскэ дивизиин дэргэдэ байлдаанда ябалсажа гарааб.

1943 оной эхинЬээ манай 7-дохи гвардейскэ дивизиин сэрэгшэд 
Украинын Днепропетровско, Харьковска областьнуудые, саашаа Днепр 
мурэниие гаталжа Киев, Житомир хотонуудые сулеелеебди. Эсэгэ оро- 
ноо хамгаалгын дайнай Агууехэ Илалтада хун шэнги ухаатай хунгэн 
хултэй Морин эрдэни ехэ хубитаяа оруулаа. Аюултай добтолгодо орохо- 
ео байЬанаа моридой сэдьхэлээрээ мэдэржэ уурЬээн инсагаалхые шагна- 
хада ехэл хайратай байгаа Ьэн даа. Хэдэн зуугаад мянган морид дайнай 
газарта шархатажа зобоо, алуулааа гээшэб! Энэ дайнда ябаха уедве 3 
мори Ьэлгээб. Дайшалхы унэн нухэрев алдаЬантай адли хайратай, гашу- 
удалтай, сэдьхэлдэ ехэл хундэ байдаг Ьэн даа. Би верве буугай Ьомондо 
дайрагдангуй баабай эжынгээ буянгаар, орон дэлхэйнгээ ургэмжввр ами
ды мэндэ улэхэ хуби заяатай байЬанби.

1945 ондо Польшодо байхадамни фашизм диилдээ, дайн тараа гэЬэн 
баярай мэдээн дуулдаа Ьэн. Теэд гансата амгалан бай дал тоггошоогуй.
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Дайнай Ьуулээр баруун хилэ шадархи байдал ушеел орео тугшууритэй 
байгаа. Элдэб хархис хусэнууд, бандеровецуудтэй манай сэрэгшэд тэм
сэжэ усадхадаг байЬамди. УнэЬэн тоборог болотор ЬандаргагдаЬан хото, 
худввгэй байдалые Ьэргээжэ шэнээр барилгада туЬалдаг байгаабди.

1946 оной зун сэрэгэй албанЬаа табигдажа, Нарин-Горхоной Асада 
Ьаалиин фермэдэ худэлжэ байЬан Долгор эжыдээ хурэжэ ерээб. Дайнай 
Ьуулээр колхоздоо трактористаар, шофероор худэлввб. Барилгада, мал 
ажалдашье ябааб.

Юрввмхын Цыдэбэй Даригатай айл боложо Хирба хубуутэй болоод, 
Ринчин-Ханда дуугэйхиЬээ Цырегма басага ургэжэ абаад, Саяна, Алдар 
ашанартай, гурбан зээнэргэй болонхой Ьайн Ьуунабди гэжэ Цырэн Эрдэ- 
неевичэй дурсалга 1970, 1980 он.

ДЫМБРЫЛОВ ЦЫРЕН-ДОРЖО НАНЗАТОВИЧ (1916-1966) 
ДАЙНАЙ, АЖАЛАЙ, ПАРТИИН ВЕТЕРАН

15-гайдаа Ашангынгаа Ьургуули дуургээд, Хориин ШКМ-дэ Ьураад, 
Ьуулдэнь колхоздоо бригадираар худэлее. Цырсн-Доржо урагшаа 
Ьанаатай, эдэбхитэй комсомол байЬан.

1937 ондо Дымбрылов Ц.Н. сэрэгэй албанда абтажа 282-дохи хэлхеэ 
холбооной батальондо албаяа хэжэ гараа. 1940 ондо коммунист болоо.

1942 ондо энэ батальон 13-дахи гвардейскэ хэлхеэ холбооной батальон 
болгогдоо.

Монгол Арадай Республикын Бага Хуралай Президиумэй 1942 оной 
декабриин 20-ной тогтоолой ундэЬевр 13-дахи гвардейскэ хэлхеэ холбо
оной батальоной командирай орлогшо Дымбрылов Ц-Д.Н. фронтдо эрхим 
Ьайнаар дайшалхы даабаринуудаа дуургэЬэнэй тулее Монгол Арадай Ре
спубликын «Дайшалхы Улаан Тугай» орденоор шагнагдаба.

2-дохи гвардейскэ стрелково корпусой штабай начальник Гвардии пол
ковник Беклин.

Наградной лист
Дымбрылов Цырен-Доржо Нанзатович, старший лейтенант, командир

2-й телеграфно-кабельной роты 982 отдельный батальон связи Г.О.К.
Представляется к ордену «Красная Звезда».
Краткое конкретное изложение личного боевого подвига, заслуги.
Тов.Дымбрылов при налете фашистской авиации на деревню Какачево 

18.04.42 сумел под бомбами и пулеметным, артиллерийским огнем против
ника организовать наводку обратной линии и обеспечить быстрое устранение 
повреждения на главных линиях. Тем самым сумел создать условия беспере
бойной работы связи, находясь сам все время на самом ответственном месте.
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Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуги.
В период подготовки к наступлению на территории Восточной Прус

сии тов.Дымбрылов усиленно руководил боевой подготовкой подразделе
ний батальона.

Под его личным руководством личный состав батальона тренировался 
на наводке линий с преодолением водных преград в условиях приближен
ных к боевой обстановке.

Все это сказалось в хорошем выполнении всех поставленных задач 
перед батальоном при продвижении частей по 25-30 км. в сутки и при 
форсировании реки Прегель и Кенигсбергского морского канала в порту 
Пиллау.

За подготовленный период к штурму г.Кенигсберг личный состав ба
тальона под руководством гвардии майора Дымбрылова тренировался по 
прокладке кабельной линии связи в условиях уличных боев и непосред
ственной близости линейных подразделений к переднему краю.

За время штурма г. Кенигсберг тов. Дымбрылов выезжал в подразде
ления и лично руководил работой отдельных взводов по обеспечению ее 
бесперебойной связью командования армии с командирами дивизий.

Все свободное время от боевой обстановки майор Дымбрылов совер
шенствует выучку личного состава на выполнение стоящих задач перед 
батальоном.

Достоин награждения орденом «Отечественной войны II степени».
Командир 123 ОЛБС Гвардии майор Ольшанский 30 апреля 1945 г.
Эсэгэ оронойнгоо эрхэ сулее хамгаалжа «Алхамшье гэдэргээ 

сухарихагуй!» гэЬэн аймшагтай шанга захиралта доро хатуу шэруун 
дайнай харгыгаар ябажа дайсанаа даралсаад, Прибалтикада албаяа 
ургэлжэлуулээ.

Гвардии майор Ц-Д.Н. Дымбрылов Александр Невскиин орденто хэл- 
хеэ холбооной офицерскэ Иургуули 1950 ондо дуургээд Шэтэ, Ташкент 
хотонуудта дивизиин хэлхеэ холбооной полкын командираар сэрэгэйнгээ 
алба ургэлжэлуулээ.

1958 ондо сэрэгэй албанЬаа табигдажа, Гвардиин подполковник зинда- 
атай, дайшалхы «Улаан Тугай» орден, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай II 
шагын орден, «Улаан Одоной» орден Кенигсберг абаЬанай тулее, Герма- 
ниие илаЬанай тулее, «Дайшалхы габьяагай тулее» гэЬэн медальнуудтай 
нютагаа ерээ. Дымбрылов Цырен-Доржо Норжомо Батуевна нухэртэй, Бата 
хубуутэй Улаан-Удэдэ тубхинэжэ hyyhaH. 20 жэлдэ сэрэгэй албанда ябаад, 
4 жэлдэ буудалдаан соо ябажа мэндэ гаралсаЬан аад, мунее амгалан сагта 
50 наИандаа Цырен-Доржо Нанзатович гэнтэ энэ нарата дэлхэйгээ орхиЬон.

(Норжомо Батуевна хани нухэр Цырен-Доржо тухайгаа хеерэжэ 
угэИэн. 2001 он.)
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ЦЫДЫПОВ ЧИМИТ ЦЫРЕНОВИЧ (1925-1989) 
ДАЙНАЙ, АЖАЛАЙ, ПАРТИИН ВЕТЕРАН

Цырэнэй Цьщэб гурбан ухибуудээ багаар орхижо наИа бараЬан. Хам- 
тын ажалда оролгон боложо, эдеэ хоолой тон хомор с ап а  Чимитдоржо 
хубуун нилээн улдэхэ даарахые узэжэ Ьургуулида Иуража эхилИэн бай- 
ха. Гурэлхиин Ьубэлгэн хурса ухаан бодолтой, бага наЬанЬаа еврын онсо 
усэд зантай, урагшаа эрмэлзэлтэй Чимитдоржо хубуун дайнай шэруун
1943 ондо Хориин дунда Ьургуули эрхим Ьайн сэгнэлтэйгээр дуургэжэ 
ажалайнгаа туруушын дабаа дабажа гараа. Холборхой энэ юртэмсэдэ 
Чимит Цыреновичэй (нютагтаа багаЬаа Чимитдоржо гэжэ нэршэнхэй) 
улввЬэн мур сараань тон ехэ, энэ наЬандаа гаталЬан ундэр дабаануудынь 
зоной ажабайдалда нулеелЬэн удха шанараараа сэгнэшэгуй баян. Хун 
бухэн энэ дэлхэйдэ турэхэдее ©ер еерын одо заяатай, онсо еерын хар- 
гытай байдаг.

1943 ондо дунда Иургуулияа дуургэмсээрээ сэрэгэй албанда татагда- 
ад, радист мэргэжэлтэй болоЬон Чимит Цыренович Цыдыпов Монголой 
суута сул губиЬаа Бээжэн (Пекин) хурэтэр ябалсажа, саашадаа Япон са- 
мурайн>'удай кванту нска армиин сэрэгшэдтэй болоЬон байлдаануудта 
хабаадалсаа. Чимит Цыренович Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай 2-дохи 
шатын ордентой, «Япониие илаИанай тул©в» медальтай. «За доблестный 
труд в годы ВОВ 1941 -1945 г.г.» гэЬэн медальтай.

Дайнай Ьуулээр пединститудай физико-математикын факультет 
дуургээд МГУ-да аспирантурада Ьуража, эндэхи бэрхэ эрдэмтэдэй нуле© 
доро фундаментальна шэнжэлэлгэ ябуулжа шадаха эрдэмтэ радиофизик 
боложо гараа.

1958 ондо Буряадай научна шэнжэлэлгын институт НИИ АН СССР 
байгуулагдаа. Ч.Ц.Цыдыпов богонихон болзор соо радиофизическэ шэ- 
глэлтэй шэнжэлгын лаборатори эмхидхэжэ, туршалгын бааза байгуулжа, 
шэнжэлгэ хэхэ научна булгэм бии болгожо шадаЬан. Энэ лабораториин 
хэЬэн ажалай дун -  1960-аад онуудаар телевизионно регрансляторнууд 
баригдажа эхилээ.

Физико-математическа эрдэмэй доктор, профессор Чимит Цыренович 
хэЬэн ажалайнгаа тулв© олон нэрэ зэргэнуудтэ, орден медальнуудта, гра- 
мотануудта хуртэЬэн.



ЦЫБИКОВ ДАША-ЖАМСА НАШАНОВИЧ (1921-1996) 
ДАЙНАЙ, АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

Цыбэгэй Доржо (Холхоошхо) эсэгэмни 15-тайдамни наЬа бараа Ьэн. 
Би Ашангынгаа 4 класс дуургээд саашаа Ьураагуйб. Гурбан баганууд 
дуунэртэй эсэгэЬээн улеед, 15-тайдаа Ойбонтьш уЬанай модо бэлэдхэл- 
гэдэ ошооб. Хожомынь жэл бури ошодог болоо Ьэм.

1942 оной декабрь Ьарада военкомадЬаа повесткэ абажа, Ойбонтын 
модонЬоо баруулжаа ябааб. Дайшалхы замаа 2-дохи Прибалтийска фрон- 
тын 28-дахи гвардейскэ стрелково полкдо пулеметно взводой команди- 
рай туЬалагшаар ябааб. Дайнай Ьуул багаар 140-дэхи запасной стрелково 
полкдо пулеметно отделениин командир ябажа гарааб.

Майн 9-нэй Илалта тухай Рига хотодо байхадаа дуулажа баярлахын 
ехээр баярлаа бэлэйбди. Энэ дайнда гурба дахин шархатажа, мунев боло
тороо шархаЬаам абтаагуй нэгэ Ьомонтоео ябадагби. Би дайшалхы хэдэн 
медальтайб, ордентойб.

1. 1944 ондо Эсэгэ ороноо хамгаалгьш дайнай II шатын орден абааб. 
Энэ уедэ сапер байгааб, 15 автоматчигуудтай 2 км ута газарта минэ табя- 
абди. Дайсанай 7 танк ерэжэ ябатараа 4 танкнь тэЬэржэ, 3 танкнь Ьеергее 
эрьеэ Ьэн.

2. «Шэн зоригой тулее» медальтайб. Бидэ 7 гагнуулшад немецкэ 
штабЬаа нэгэ офицерыень асаржа, полкдоо тон шухала мэдээ олгообди.

3. «Дайшалхы габьяаагай тулве» гэЬэн медальда Великие Луки хото 
шадар 280-дахи высота абалганда хабаадалсажа хуртее Ьэм. Би эндэ 
туруушьшхиеэ шархатажа, 5 Ьара Калннинградай госпитальдо аргалам- 
жада байгааб.

4. «Германиие илаЬанай тулее» гэЬэн медаль 1945 ондо барюулаа.
5. «Эсэгэ ороноо хамгаалгьш дайнай II шатын орден» Илалтын 40 жэ

лэй ойдо шагнагдааб. Илалтын юбилейнэ медальнууд бии. «За долголет
ний и добросовестный труд» гэЬэн ветеранай медальтайб.

БАДМАЕВ РИНЧИН АЮШЕЕВИЧ (1900-1970)
ДАЙНАЙ, АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

Бадмын Ринчин хуушан монгол бэшэгтэй, ажалша бэрхэ, хееруу 
хухюу, аялга дуунда дуратай хун ябаЬан. 1939 ондо Ойбонтын модоной 
бэлэдхэлдэ ябажа ерээд, Сойбын Дулматай айл боложо губхинэЬэн. Цы- 
рен-Ханда басагатай болоо.

1940-1943 онуудта Ленинэй нэрэмжэтэ колхозойнгоо полевой бри- 
гадираар ажаллаа. Дайн эхилжэ бугэдэ зоной байдалда айхабтар хундэ
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хушэр сагай тохеолдоод байИан эдэ жэлнуудтэ Ринчин бригадир нюта- 
гайнгаа хугшэд убгэдэй, залуу бэреэд басагадай, эжынэрэй, хуулиин наИа 
гуйсеедуй гулмэр бага ухибуудэй али бэрхэшээлтэй байдалда тааралду- 
улжа, хун бухэнэй Ианаанда онол арга, ухибуудые зарим уедэ хайрлажа 
api адаад, зарим нэгые Ьархайтар магтажа хухеэжэ байгаад ажалаа ябуул- 
ха шадабаритай байЬан гэжэ тэрэ уеын дурасхал хеврэлдэдэг байИан.

Гурэнэй даабари ехэ, дайнай уеын хууляар зондо эрилтэ таби- 
жа худэлгэхэ еЬотой байИаниинь эли. Тэрэ шанга сагта бригадираар 
худэлхэнь гон ехэ харюусалгатай, сэдьхэлдэ убшэнтэй, ехэ хундэ байгша 
Иэн гэжэ абамнай хвврэдэг Ьэн.

1943 ондо 2-той, 1-тэй боложо ябаИан басагадаа, хээлитэй Иамгаяа 
орхижо абамнай армида абтажа, баруун дайнда мордоИон. Ленинградска 
фронтын 1066 -дахи стрелково полкын буридэлдэ шанга байлдаануудта 
хабаадалсажа ябаа. 1944 ондо Ладожско нуур шадар болоЬон байлдаанда 
шархатажа госпитальдо гурбан hapa аргалуулаад, 94-дэхи отдельно са- 
перно батальондо минер-подрывник ябажа гараа.

Дайн таража «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией» гэИэн дайшалхы медальнуудтай 1945 оной зун абамнай нютагаа 
бусажа ерээ h3H. 1946 ондо «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 
г.г.» гэЬэн медаль шагнал абаИан.

Д.Базаржабон туруулэгшэ дахин полевой бригадираараа худэлхыень 
абадамнай дурадхажа. абамнай пенейдэ гаратараа энэ хунгэн бэшэ ажал
да худэлИэн.

ДайнЬаа ерэЬэн хубууднай худеегэйнгев ажалда хам оролсожо элдэб 
ажалда худэлжэ, ажахыгаа Иэргээн хугжеелсее. Эдэ жэлнуудтэ ажал 
зубевр эмхидхэжэ урагшань ябуулха шадабаритай, хунуудтэй угэеэ ойл- 
голсожо ядахагуй тубшэн даруу зантай бригадирай уургэ ехэ байИан. 
Ринчин бригадир ажалайнгаа забИарта урилдаанай мори Иорижо, Ашан
гын 1 уйгвешэ Хара суурхаИан.

ДОРЖИЕВ ЦЫРЕН-БАЗАР ЦЫБИКОВИЧ (1924-1948) 
ДАЙНАЙ, АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

Цырен-Базар Даша-Жамса ахаяа дахажа Зуун AuiaHrahaa ябагаар яба
жа Ьургуулида Ьуража 4 класс дуургээд саашаа Ьураагуй, аба эжытэеэ 
колхозой ажалда ябаЬан.

1942 ондо прицепщигээр худэлжэ ябатараа повесткэ абажа, сэрэгэй ал- 
банда гатагдажа Комсомольск-на-Амуре ябуулагдажа, Эсэгэ оронойнгоо 
чуун хилэ хамгаалхаар алба хэжэ гараа.

Баруун ехэ дайн таража, фашист дайсанаа даража илаЬан зарим сэ-
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рэгшэд 1945 оной зун зуун хилэеэ япон булимтарагшадЬаа хамгаал- 
хаяа эльгээгдэжэ, августын 9-hee Японтой (наран уластай) дайн эхи- 
лээ. Диилдэшэгуй хусэтэйбди гэдэг Японой квантунска армиин сэрэг- 
шэд 25 хоногой туршада бута Иамна сохигдожо, Японой правительство 
диилдэЬэнээ мэдэржэ сентябриин 2-то Японой капитуляцаар дайн дуурээ. 
Японой эзэлээд байИан Урда Сахалин, олон олтирогууд, Манжуур, Хита- 
дай газар дайда сулеелэгдее.

Сержант Цьфен-Базар Цыбикович суута «Катюшын» расчедой коман- 
дираар япон сэрэгшэдые бута сохилгьш байлдаанда хабаадаа.

1946 ондо сэрэгэй албанЬаа табигдажа, «За боевые заслуги», «За по
беду над Японией» гэЬэн медальнуудтай нютагаа бусажа ерээ. Уран гое- 
ор зурадаг, шог зугаатай, аялга дуунда бэрхэ Цьфен-Базар ахай колхоздоо 
комсоргоор дэбжуулэгдээ. Уетэн нухэдтев хундэтэй, ноедто магтаалтай 
худэлжэ, ажалаараа аха дуунэрээ, эжыгээ баярлуулжа ябатараа хундввр 
убдев. Ахаймни дайнай газарга хуйтэ абажа бэе муутай болоЬон ерээд, 
худэлЬеер ябатарынь убшэниинь бури Ьужэржэ, 1948 ондо залуугаар 
нугшэЬэн.

(Балма Цыбикова аха тухайгаа дурсана, 1972 он).

ДАГБАЕВ БАДМАЦЫРЕН ЦЫБИКОВИЧ (1913-1957) 
ДАЙНАЙ, АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

Цыбэгэй Дагбатан Бадмацырен хубууе Жамбалай ШирабайхиЬаа 
ургэжэ абаа. Цыбэгэй Дагбатан Нарин-Горхоной Улаан хадада буусатай 
hyyraa. Ашангын колхоздо ерэжэ ороИон.

Дайнай урда бидэ Бадмацырентэй айл булэ боложо ИууЬамди. Бадма
цырен олон угэгуй, тубшэн даруу зантай, хара бодолгуй, тэнюун амгалан 
сэдьхэлтэй хун бэлэй.

Бадмацырен 1941 оной июниин 5-да сэрэгэй албанда абтаад, зуун тэ- 
эшээ Комсомольск хото эльгээгдээ Ьэн. Тэндэ 2-дохи строительна бата- 
льондо стрелогоор алба хэжэ эхилээ.

1942 оной августын 5-да баруун фронт эльгээгдээ. 1 -дэхи Белорусска 
фронтын 1389-дэхи стрелково полкын буридэлдэ стрелогоор байлдаанда 
хабаадалсаа. Энэ байлдаанда хундввр шархатаад 1943 оной март болотор 
7 hapын туршада эвакогоспитальдо аргаламжада байИан.

ГоспитальЬоо гараад 457-дохи стрелково полкын буридэлдэ стрелко
во отделениин командир ябаа. 1943 оной декабрь соо дахин шархатажа 4 
hapa госпитальдо аргалуулжа гараад, 43-дахи стрелково полкын учебнэ 
батальоной курсант болоо. Иуулдэнь 8-дахи гвардейскэ армиин 170-дахи 
Улаан Тугта гвардейскэ Суворовой орденто стрелково полкын буридэлдэ 
ахалагша сержант Б-Ц.Дагбаев Белорусь, Польша сулввлэлгын байл-
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даануудта хабаадалсаЬан. Олон хото городуудые сул00лэлсэжэ Берлин 
хурэтэр дайнай дулэн cooiyyp ябаЬан Бадмацырен нэгэтэ х00р00 Ьэн: 
«Фашис Германиин Берлин хото бухэлэн дайсанаа эшээн соонь даралган- 
да асари ехэ байлдаан тулалдаан боложо, техникэ болон хунэй наЬан хэм 
хэмжуургуй олон хороогдоо.

Ямар олон зон хосороо ухве гээшэб! Арьяа Баалын маани Ьанаан сэдь- 
хэлдээ шэнгээн Ьанажа, уншажа ябаЬанби. Амиды мэндэ улэЬэн0© би 
мунООшье гайхадагби. Али намайе Арьяа Баала бурхан абараа гээшэ гу? 
Берлинэй Ьур©0тэй ехэ байлдаан мартагдадаггуйл даа.

Дайнай дуурэЬэн хойно 1945 оной намар «За боевые заслуги», «За от
вагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией» гэЬэн дайшалхы медальнуудгай гэртээ бусажа ерээ бэлэй. 
Бадмацырен дайн тухай х00рэхэ дурагуй. Нютагтаа ерэЬээр хамтынгаа 
ажалда эдэбхитэй худэл©0, элдэб ажалда ябаа. Олон жэлдэ КТФ-е даажа 
ажал ябуулаа.

4 жэлдэ буугай Ьомон соо амиды мэндэ ябажа ерэЬэн Бадмацырен 44 
наЬандаа гэнтэ наЬа барашаЬан.

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД УГАЙ 
ЦЫЦЭГТЭ -  ЦЫРЕМПИЛ -  ЦЫРЕН (ОНХООН) -  ЖЭГМЭД-ДОРЖО. 

ЦЫРЕНОВ ЖЭГМЭД-ДОРЖО САНЖИЖАПОВИЧ (1906-1978) 
ДАЙНАЙ, АЖАЛАЙ, ПАРТИИН ВЕТЕРАН

«Би 1906 ондо Цыремпилэй Санжижабай булэдэ турэЬэнби. Намайе 
багадамни Цырен (Онхоон) абгатан ургэжэ абаЬан. Баруун Ашангын 
хундыдэ Ендон хадын убэртэ буусатай байгаабди.

1941 он. Йур©0тэй ехэ дайн эхилжэ, хоертойхон Янжима басагаяа 
Бума эжытэйнь орхеод, сэрэгэй албанда абтажа оронойнгоо зуун хилэ 
хамгаалхаар ябуулагдааб. Сэрэгэй Ьуралсал гараад, Забайкалиин сэрэгэй 
буридхэлдэ ородог ябаган сэрэгшэдэй полкдо алба хээб.

1939 ондо дайгаар Монгол гурэндэ ороЬон Японой 6-дахи армиин сэ
рэгшэд Халхын гол шадар Г.К.Жуковой 1-дэхи армида бута сохигдожо 
61000 сэрэгшэдээ алдаЬан. 1-дэхи арми 18,5 мянган сэрэгшэдээ алдаЬан. 
Монголой талада илалта туйлаЬан Г.К.Жуков армиин генералай нэрэ зэр- 
гэдэ хуртэжэ, Советскэ Союзай Герой болоЬон.

Халхын голой байлдаанда Ьамна бута сохюулЬан Японой удамаршад
1941-1945 онуудта СССР-тэ добтолхоео зурхэл00гуй. 194О-00Д онууда
ар Манжуурые эзэлжэ, Ехэ Хинганай ундэр хутэл шэлэнуудЬээ зуулжээ 
хэдэн зуугаад модоной зайда Тубэй Манжуурта хэрэм бэхижуулгэнуудые 
байгуулжа, хэдэн зуугаад танк, самоледуудтай, буу зэбсэгээр тугэс мил
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лион квантуй дайшалхы япон сэрэг гитлеровскэ Германитай баталИан 
хэлсээнэй ehoop Советскэ Союзда добтолон орохоор бэлэн болгоЬоор 
байтарынь, диилдэшэгуй хусэтэй фашис Германинь бута сохигдоо. Совет 
гурэн Баруун фронт дээрээ хэды шахардуу байдалтай байбашье, Японой 
добтолгодо харюу угэхвер 40 дивизи зуун хилэдээ бэлэн байлгаЬан.

Баруун ехэ дайншье Агуу Илалтаар дуурэжэ, советскэ правительство 
гитлеровскэ Г'ерманиин союзник байЬан зуун хилэдэхи дайсанаа номгору- 
улха бэлэдхэл хээд, 1945 оной августын 9-дэ милитарис Япон гурэндэ дай 
соносхоЬон. Эхэ орондомнай добтолИон фашистнуудые дараад, ааяма ха- 
луунда Монголой суута элЬэн губи соогуур айхабтар ута зам гаталжа Ехэ- 
Хинганай дабаанда хурэжэ ерэЬэн Маршал Малиновскиин ударидаЬан 
Забайкалиин фронтын сэрэгшэд, Гвардии полковник И.Балдыновай 
хутэлбэрилЬэн Суворовой орденто Бериславска дивизиин ябаган сэрэг
шэд баруун тээЬээнь, харин зуун талаИаань Алас Дурна зугэй хоер фрон
тын сэрэгшэд тургэн гэгшээр добтолжо, баатар габьяатайгаар дайлалдажа 
диилдэшэгуй хусэтэй гэгдэЬэн самурайнуудай квантунска арми 25 хоно- 
гой туршада бута сохигдожо, 1945 оной сентябриин 2-то дайн Японой ка- 
питуляцаар дуурэЬэн.

Би эдэ сэрэгшэдтэй хамта байлдаанда хабаадажа Хойто Манжуурые 
сулеелэлсэЬэнби. «За отвагу», «За победу над Японией» гэИзн дайшалхы 
шагналтай, орон дэлхэйнгээ ургэмжеер амиды мэндэ 1946 оной убэл ню- 
тагаа бусажа ерээб. Аза талаантай байгааб. Энэ дайнда олохон хубууднай 
дайсанай 1юмондо дайрагдажа ами наЬаяа угее Иэн даа. Зарим хубууд 
Берлин хурэтэр ябаЬан аад, эндэ наЬа барахадань хайратай байгша Ьэн 
даа».

(Дурсалга 1960,1970 он). 

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД УГАЙ 
ГОМБО КАПИТАН -  УШУУ -  ЦЫРЭН -  ЦЫДЭБ-ДОРЖО 

(ШЭНЭЬЭТЭ ХУГШЭН) 
ЦЫДЫПОВ ДОРЖО ЦЫРЕНОВИЧ (1922-1998) 

ДАЙНАЙ, АЖАЛАЙ, ПАРТИИН ВЕТЕРАН

ТурэЬэн нютаг тоонтомни -  Зуун Ашанга. Цыренэй Цыдэб эсэгэм
ни лама хун байЬан. 4-тэй байхадамни тагаалал боложо, улэЬэн гур- 
бан ухибуудынь эжыгээ дахажа 0©две болообди. Би 6 класс дуургээд, 
14-тэйЬее колхоздоо ажал хэжэ эхилээб. Хориин МТС-тэ гурба Иарын 
трактористын курса дуургэжэ гракторта худэлжэ эхилээб.

Ойбонтын модо бэлэдхэлдэ худэлжэ байтарни, 1942 оной февралиин 
10-да военкомадЬаа повесткэ ерээ Ьэн. ОйбонтоЬоо Хори ерээд, гэргээ-
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шье хурэнгуй станци Бада абаашагдажа. тэндэ албаяа хэжэ эхилээб. Жэл 
тухай болоод, 1943 оной февраль соо Улаан-Удын 9-дэхи запасной тумэр 
харгын полкдо албаяа ургэлжэлуулээб. Удангуй 400-гаад хубуудые Волга 
мурэнэй зуун эрьедэ асаржа буулгаба. Би 100-дахи батальондо абтаад,
6 Ьарын туршада Сталинградай хуреэлэлгэндэ байгаабди. Сталинградай 
байлдаан Ьуреетэй байЬан даа. Эндэ тумэр харгы заЬалсаабди.

1944 OHhoo 3-дахи Украинска фронтын байлдаанда хабаадааб. Тэндэ 
нэгэ Иарын снайперай Ьургуули хээд, туруу линидэ эльгээгдээб. Мэргэн 
буудагша нэгэ газарЬаа нэгэл дахин буудаха еЬотой. Тиигээгуй Ьааш фа- 
шистнар буудаЬан газарыеш элируулээд, пулемет, миномедоор буудаха. 
буудаЬанай удаа ЬууриЬаа гансата бодожо, худэлжэ болохогуй, херхоор 
хаража байЬан немец тагнуулшан ажаглан хаража болохо гэЬэн мэргэн 
буудагшын гурим журам баримталжа, 16 немецкэ снайпернуудые угы 
хэЬэнэй тулвв «За отвагу'» гэЬэн медальда хуртв© Ьэм. ТэндэЬээ heepree 
частидаа бусажа ерээд, туруулжэ ябаЬан фронтын хойноЬоо Польша, 
Венгри хурэтэр тумэр харгы заЬалсажа ябааб. 1944 ондо «За боевые за
слуга» медаляар шагнагдааб. 1945 ондо Киев хото ерээд байхадамни дайн 
дуурэжэ айхабтар ехэ баярай удэр болоо бэлэй. Тэндэ «За победу над Гер
манией» гэЬэн медаль абааб.

Дайнай дуурээд байхада Белорусска фронт абаашагдажа узкоколейка 
тумэр харгы барилганда худэлееб. Украинын, Белорусь республикын га- 
зар дээгуур нилээн ута тумэр харгы баригдаЬан.

1948 ондо армиЬаа табигдажа, март Ьарада гэртээ хурэжэ ерээб. Эжым- 
ни гэртээ угтажа байгаа Ьэн.

Илалтын 40 жэлэй ой гэмдэглэЬэн Ьайндэртэй дашарамдуулан СССР- 
эй Верховно Соведэй 1985 оной мартын 11-нэй зарлигаар Эсэгэ ороноо 
хамгаалгьш дайнай 2-дохи шатын орденоор шагнагдааб. Агуу Илалтын 
ойн баярай медальнууд, колхозой, совхозой угэЬэн хундэлэлэй грамота- 
нууд байха.

(Дурсалга 1970,1996 он).

ХУАСАЙ УГАЙ -  НАШАН -  ЦЫБЭГ- 
ДОРЖО (ХОЛХООШХО) -  ДАША-НИМА 

ДОРЖИЕВ ДАША-НИМА ЦЫБИКОВИЧ (1936)

Би гууртэЬээб.
ЯбаЬан газараа зарим тэдыень тоолохо болоо Ьаа: Баруун Ашангын 

фермэдэ, Сагаан Хундыдэ, Зуун Ашангын хотогорто, Нарин-Горхоной 
Вэлшэртэ. Хундыдэ, Асада, Нарин-Горхоной Сагаан Хундыдэ, Булган та- 
лаар, Обоотын ара боореор гэртэхинэйнгээ газарта ото ябагдаа. Педучили-
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щи дуургэЬэн дипломтой, минпросой приказтайшье бусахадаа унввхил 
Нарин-Горхоноо ерээ бэлэйб. Турэеэшье хэхэдээ Асын фермэ дээрэ убэл 
Ьамгаяа гэртээ ас ар Иан хунби.

Дайнай эхилхэдэ би гууртэдэ табатай бай Иан хадаа хубуудэй армида 
мордоЬые Ьанадаггуйб. Даша-Жамса ехэ ахайемнай Хурьбын модобэлэд- 
хэлэй ажал дээрэЬээнь сэрэгтэ татаЬан.

Эжымнай Ашангын фермэдэ доярка байЬан. Фермын жаа ухибууд су- 
гларжа наадагша бэлэйбди. Зундытанай ехэ гэр гороолжо, хутэрэлдввд 
дуу дуулагша Ьэмди. Зундын Цьшилма, Долгорма, Вера, Дулма, Жал- 
ма бндэнэр Ьэн хабди. Тэрэ ушар нюдвврве хараЬан Хандын Галина 
хвврэжэ хухидэг бэлэйбди.

Иамын Галя улгы соо Ьэн. Жалма бидэ хоер ухибуу харахаяа улэЬэн 
байгаабди. Эжынэрнай малдаа гаранхай. Бидэ улгыень Ьайса мушхаад, 
хоер тээнь аЬалдаад эрьелдэжэ нааданабди, гое гээшэнь! Тингэжэ бай- 
тарнай гэнтэ улгымнай пас гэжэ поол дээрэ унашаба. Ухибууншье бар- 
хиршаба. Харин би залд гэжэ айЬанаа мартадаггуйб. Дугаагай сахарига- 
ар шагтагалаатай байЬан улгымнай эрьелдэхэдээ, шурэбынь потологЬоо 
мултаршоо хаш. «Иимэ томон Ьамган болохо ухибууе алажархин алдаЬан 
зон байгаалта», - гэжэ Галина Нанзатовна уулзахадаа хухихэ.

Хожомынь Жанна Нанзатовнагай Георгиевкын дунда Ьургуулиин ди
ректор байхада Ким Дугарович Ольга Михайловнатаяа, би, ИУУ-гэй ме
тодист Жалмындаа айл шал жа сагаалаа бэлэйбди. Ушеешье энеэдэтэй 
ушарнуудые Ьанан хеврэлдэжэ сэдьхэлээ ханаа Ьэмди.

Дяйн дажарай боложо байЬан уе. Хориин Ьургуулиин 6-дахи класста 
Ьуража байЬан Балма хээтэймнай Ьургуулияа орхижо, уетэн нухэдтэеэ 
колхоздоо ажал хэдэг болоо Ьэн. Сагаан Хундыдэ манайда байгаад, Шой- 
робой Сунгэрэг, Цьщенжабай Дугаржаб хоер колхозой конторо, клубта 
тулэхэ тулеэ бэлдэжэ байгша Ьэн. Тэдэ 13-14 наЬатай хубууд байЬан. 
Дайнай хатуу шэруун саг байЬан.

Хорлуу абгаймнай намайе тулеэндэ абажа ошохо дуратай Ьэн. Даша- 
Нима гэшууЬэ туухэдэ туЬатай, бэрхэ юм гэжэ магтаха. Арбайса гуйжэ 
хуурай гэшууЬэ туудэг байЬанаа, ойЬоо тулеэ асаралдаЬан хун амаргуй 
баяртай байдаг Ьэм гэжэ Ьанаандам улэнхэй. Хабсагайн булагЬаа малаа- 
шье уЬалалсадаг Ьэм.

Манай эжы дайнай дуурэхэ 6aiTa Баруун Ашангын Сагаан хундыдэхи 
Батын буусада малда байгаа. 1946 оной хабар март Ьарада Ьэн ха. Би 1 -дэхи 
классай Ьурагша нюдвв убдэнхэй гэртээ байгааб. Гэнтэ нохойн хусахада 
харан гэЬээмнай баруун урдахи шугын самсаалаар томо хара Ьайхан азар- 
гатай рессор тэргэтэй хоер хун Ьуунхай ерэжэ ябана. Дутэлхэдев Дэжэд 
абгай (Бамбуугай) боожодо, хажуудань солдат хубсаЬатай ехэ ахаймнай
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байба. Эжымнай гуйжэ ошожо тэбэреэд лэ бархиршаба гээшэ, аргадажа 
арай шамай болюулба даа. Би ахайгаа борьбодожо, холо болохо юумэ 
бэшэб. Ахайтаяа сугтаа унтаЬанаа мартадаггуйб. Поол дээрэ унтахадаа 
томо ехэ хундэ турюулээд лэ палааха дээрэ гараашье haa, жаргалтай хо- 
ноо бэлэйб.

Тэрэ гэЬээр саг ябажа, хоног жэл унгэрвв. Даша-Жамса ахаймнай гэр- 
лэжэ, Янжима абгайхантай болобобди. Зугввр минии ехээр баярлаЬан 
юумэн гэхэдэ, Аюржана гэжэ хойноо дахуулха дуутэй, ахай гуулэхэ эрхэ- 
тэй болоИоноо мэдэбэб. Дурбэн аха дуунэрэй хойно юЬэн жэл унгэржэ 
турэЬэн одхониинь хадаа арбаад наЬа гуйсэтэрее гансаарданги Ьэм. «Да- 
ша-Нима ахай» гэжэ Аюрдаан дуугэйм угэИэн нэрэ юм. Мунве болоходо 
нагасашье, абгашье боло, нютагай ахамад убгэншье бай -  ото энэл нэрээр 
ябагдадаг, тиигээд лэ тохороо гээшэ ха.

Мори унажа ЬураЬанаа мартадагтуйб. Хотогорто хабаржажа байгааб- 
ди. Би 7-8 наИатай Ьэн хаб. Эжытэеэ бухэли удэр мал адуулха дуратай 
байгааб. Хазаар мореор ябаха гээшэ ямар ехэ жаргал бэ? 0 0 р ве  мордожо 
шадахагуй хадаш, эжын эмээлдэ Ьуулгаад табихадань, ухэрвв тогтоохош, 
хатаруулаад узэхэш!

0ер в0  мордожо hypaxa хэрэгтэйнь ойлгосотой. Теэд яахаб? Дуреень 
ундэр. Зугвер моримнай ехэ номгон Ьэн. Би нэгэтэ хузуун дээрэнь уна
жа хэбтээд, «Ьы!» - гэбэб. Тархяа ургэжэрхихэдэнь, «хиидэжэ» дээшээ 
гарашабаб. Эмээлдээ аИалдажа абаад, саашань абиралдажа эмээл соогоо 
Ьуушабаб. Яагаа Ьанажа ядахагуй хун гээшэбши гэжэ эжы магтаИан юм. 
Бишье 00р00 ехээр баярлаЬанаа Ьанадагби.

Хожомынь бухал шэрэжэ ябахадаа би Бамбаан боро гэжэ соохор боро 
зуЬэтэй ур00лэ азаргатай Ьэм. Ринчин (Ким) Даша зээрдэгшэн гэжэ гуу 
унаихай, Жалсанай Долгор хээр моритой ябагша Иэн. Багадаа амитадай 
абяа Иажаахадаа адляар дууряадаг Ьэм. Нэгэтэ БалгаИатада бухалаа буул- 
гажа байха уед00 мориео Ьуулээрнь моридто няагаад инсагаалбаб. Минии 
азарга ондогод лэ гээ бэлэй. Гэдэргээ эрьехэдэмни Долгор уйлажа байна. 
Гуядань хухэ эреэн тамга. Хажуудань дутэ байЬандаа ээлээ. ЯЬаниинь 
бутэн башаа. ХолоЬоо тангараа haa адуунай туруун аймшагтай байха Ьэн.

Би Ашангынгаа Ьургуулида 1945 ондо 9-тэйд00 ороЬон хум. Гэртэ- 
хинэйнгээ холын гууртэдэ малда ябадаг ушарЬаа боложо, айлда байжа 
Ьурааб. БайЬан айлни олон: Хэрээснэй нагсатан, Цьфма нагса абгай, До
ржо ахайтан. Заварууха, аарсан эдеэтэй ябагдаа. Минии туруушымни баг- 
ша Дарима Доржиевна. Узэг бэшэг мэдэхэ боложо, ном 0бр00 Ьонирхожо 
уншадаг болоЬоноо, баярлаЬанаа мартадаггуйб. Хоердохи класста 
Ьуража байтараа хоо1юдожо Ьургуулияа хаяад, Нарин-Горхоной Бэлшэ- 
рэй гууртэдэ байЬан гэртээ ошоо агша Ьэм.
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АшангаЬаа оройшог жаа ахайтаяа гараабди. Харгыдаа caha шуурганда 
дайрагдаад, зуурандаа Амгалантын хонишондо хоножо Бэлшэрээ хурэжэ 
ерэхэдэмнай, эжын юундэ ерээбта гэжэ Ьурахадань, жаа ахай: «ГэдэЬэн 
хоршогоноо», - гээгшэ Ьэн. Мунее бодоод узэхэдэ, манай булэЬее табан 
хун худэлдэг байгаад, Ьургуулиин ганса монсогор жаа ухибуу тэжээхэ 
шадалгуй байЬан болоно. КолхозЬоо «ажалта удэртэ» (трудодень) абаха 
эдеэ хоол тон бага. Тэрэмнай хооЬон-хуйтэн ган гасуур болоЬон 1947 он 
байгаа. Yuiee дээрэЬээнь гурэнэй даабари-олзын налог гэжэ гайтай юу- 
мэн байха: 2 кг шара тоЬон, 50 ундэгэн, 50 кг мяхан.

Тэрэ хабартаа мал адуулангаа зумбаряа агнаад, зуниннь Обоото хадьш 
ара боореор мал адуулжа зуЬааб. Хамта дээрээ 360 зумбаряа хабхаанаар 
бариЬан хумби. Цырен-Базар жаа ахайтаяа зумбаряануудайнгаа apha Тай- 
луудай Пушнинада тушаагаад шэниисьш сагаан талха, ногоон сай, сагаан 
сахар мэтын эдеэн болгоод байхадамнай эжымнай ерээд: уу, энэмнай яа- 
гаа удэрэй хоморой Ьайхан юумэн гээшэб? Хэн угэбэб гэжэ гайхажа гэ- 
лыжэ байба. ХаанаЬаа эдэ юумэн бии болооб гэжэ жаа ахайЬаа мэдэхэдээ, 
эжы толгойемни эльбээд, таалаад абаЬан юм.

Ара бооридо Батын Цыжэб хонишон, манай эжы ухэршэн байгаа. Цы- 
рен-Дэжэд бидэ хоер удэЬее хойшо малаа адуулхабди. Маарагтын голЬоо 
уЬалаад баруун тээшэнь табихабди. «40 га» болон «70 га» гэжэ таряанай 
полинууд тээшэ дутэлхэдэнь мориной урилдаагаар хусэжэ тэхэрюулхэб- 
ди. Хамбын харгын машинатай мореороо урилдахабди...

Новокижинпшскэ дунда Ьургуулида Ботхолова Татьяна Ешеевна гэжэ 
математикын бэрхэ багша байна гэжэ нютагаа ерээд хеврэбэб. Тэрэмнай 
манай Цырен-Дэжэд гээшэ гэхэдэм, эжы хээтэй хоер: «Пээсшаа! Ямар 
бурил Ьаа танихаар бэшэ юм гээшэб», - гэлдээ бэлэй. БаЬа нэгэтэ коман- 
дировкоор ябахадаа райОНО ороходомни тэрэл Ьургуулиин завуч Татьяна 
Ешеевна тоосоогоо тушаажа Ьууба. Энэ шанга бэрхэ завуч гэжэ районо- 
гой мэргэжэлтэд омогорхон хэлээ агша Ьэн.

Намарынь Ьургуулидаа ерэжэ, 2-дохи класста Ьуужа байтарни Дари
ма Доржиевна орожо ерээд: «Даша-Нима, тэрэ баруун класста ошо даа.
3-дахи класста Ьуража ядаа Ьаа Ьеергее ерэнэ аабзаш даа», - гээ агша 
бэлэй. Жаа ахай хеврэлдее Ьэн ха. Баруун класста ороходомни. сэбэр- 
хэн шарайтай залуу багша уриханаар угтажа, Ьууха партыемни заажа 
угве Ьэн. Тэрэ Цырегма Батуевна багша байгаа. 3-дахи классаа ядаралгуй 
Ьуража дуургэжэрхиЬэн хум.

Ажабайдал Ьайжаржа эхилЬэн байгаа ха. ЬургуулиИаа (колхозой 
туЬаламжаар) тулюур байдалтай ухибуудтэ талха хубаадаг болоо Ьэн. Тэрэ 
ушар мартагдадаггуй, баярлажа ябагшаб. 4-дэхи класста Ьуража байхадамнай 
бури халуун эдеэ угэдэг болоЬон. Ээлжээгээр хартаабха арилгагша Ьэмди.
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Нэгэтэ Шура (Александра Бадмаевна) бидэ хоерой ээлжээн тудаа Ьэн 
ха. Бидэ оройшог болотор обоо-собоо хартаабха арилгаад, гэртээ гэш- 
хэлжэ ябатарнай урдаЬаамнай Шурын залуу эжы Сэмжэд: хулеэжэ ядаад 
ерэбэлби гээд, баруун тээшээ тэнгэри харуулхадань, Сог мушэн Эрдэни 
ТолгойЬоо хойшоо холохон ошоЬон байгаа бэлэй.

Зугевр намда Ьургуулида шанаЬан капустын шулэнЬее амтатай юу- 
мэн угы. Энэ наЬандаа республика соогуураа ябахадаа элдэб эдеэнэй дээ- 
жын амтанда хуртэгдев. Гэбэшье Ашангымнай Ьургуулиин капустын ха- 
луун шулэнэй амтан мартагдадаггуй. Тэрэ хадаа совет гурэн соо всеобуч 
т\хай хуули бэелуулгын эхин байгаа. Тэрэ хуули ухибуудые 7-тойЬоо 16 
хурэтэр бултыень Ьургаха гэЬэн нангин хуули байгаа.

Хойто жэлынь 4-дэхи класста Балжа-Нима Дагбаевич Ринчиновтэ заал- 
гаабди. Иаяхан погоноо абаЬан сэрэгэй саб гэмэ хубсаЬатай залуу хун Ьэн. 
Бидэ Ьайн бэлэдхэлтэй Ьуража гараад, саашадаа ядангуй Ьуража хунэй 
дунда нюургай, нэрэтэй зон болоЬомди. Тэдэнэй зарим гэбэл:

1. Мухандуева Александра Бадмаевна -  Буряадай АССР-эй габьяата врач.
2. Хандуева Дулма Хандуевна -  Буряадай АССР-эй соелой габьяата 

худэлмэрилэгшэ.
3. Буряад Республикын габьяата багша, РСФСР-эй эрдэм гэгээрэлэй 

отличник, Ьуралсалай номуудай, программануудай автор -  Доржиев Да- 
ша-Нима Цыбикович.

4. Мункуева Цырен-Ханда Мункуевна -  РСФСР-эй габьяата багша. Ок- 
тябриин Хубисхалай ордентой, арадай эрдэм гэгээрэлэй отличник.

5. Шойропова Хандама Доржиевна -  арадай мэдээжэ дуушан, «Мате
ринства II степени» медаль шагналтай.

Би 5-дахи класста Зуун Ульдэргын Ьургуулида Ьурахадаа, «4», «5» 
сэгнэлтэнууд дээрэ Ьурагша Ьэм. Долоон класс амжалтатай дуургээб. 
Классыемнай Долгорма Дондоковна хутэлбэрилвв. Директорынь Цогто 
Номтоевич байЬан. Тэндэ хуур дээрэ наадажа Ьурааб. Тэрэмни саашадаа 
Ьурахадамнишье. багша болоходомнишье хэрэгтэй болоо. Иургуулидаа 
хуураар наадааб. Училищидэ Ьурахадаа олоЬон эгээл унэтэй сэнтэй юу- 
мэмни гэхэ болоо Ьаа, нотно грамота юм. Мандолина дээрэ, хожомынь 
чанза дээрэ нотоор наадажа ЬураЬанби. Хоор хэжэ Ьурааб. Тэрэ олоЬон 
^олзомни» багшын ажалда айхабтар ехэ туЬа нэмэри, тулга байгаа Ьэн 
гэжэ онсо тэмдэглэе.

1967 ондо Чингис Павловай инструмент барижа шадаха хунууд ерыт 
гэжэ урихадань ошожо ороЬон хум. Тэрэ хабартаа Эрхуудэ харалганда 
хабаадажа лауреат болоо бэлэйбди. Тэндэ Мария Гармаевна хабаадалсажа 
дипломдо хуртее бэлэй. Дондоков Дамба Дампиловичтай тэрэ ехэ харал- 
гын уедэ уулзажа. уури олон фото-зураг хаажа абаЬан юм. Маниие амар-
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шалха, баярлаха нухэрни тэрэ ехэ городто байгаа агша бэлэй.
Гэхэтэй хамта, Долгорма Дондоковна багша болохо ябадалдам ехэ 

нулее узуулИэн хун. (Пургуули дуургэжэ байхадамни эжытэй уулза- 
ад, Даша-Нима багша болоо haa шадаха гэИэн байгаа. Би тиихэдэнь 
хугжэмдэшье hypaa haa хамаагуй h3M. Багшымни хэлэ11энЬээ уламжалан 
манайхин ондоо угэ -  зубшевл дуулахашье дурагуй болоо Ьэн.

Хоридо зуун гурбан аймагай ухибууд педучилищидэ орохо шалгалта 
гараад, августын хорёодоор урилга абабаб. Yuiee стипенди абахат гэн- 
хэй. Паспорт абаха хэрэгтэй, яагаад паспорт абахаб гэжэ мэдэхэ хун угы. 
Тэрэ сагта худевгэй зон паспортгуй байдаг байгаа. Ашангын сельсовет 
Булуганск Хори хоерой хоорондо хэды дахин ябажа хэрэгтэй саарЬыень 
хусээгээд, паспортно отделэй сонходо ошобоб. Документыем хараад, май
ор Бальчин Цыбиков Иураба : «Хэзээ турве хумши?» -«  Майн 10-да гэжэ 
бэшэжэрхинхэй,унэн дээрээ майн 3-да гараа Иэнши гэжэ эжы хэлэгшэ»,
- гэбэб. «Харыш доронь», - гээд хургаараа зааба. Харан гэЬээм : «Насто
ящая запись произведена 10 января 1936 года» гэжэ бэшэнхэй байба. Бэ- 
емни халуу бусалжа хулэршоод байнаб. Бальчин Цыбиков намайе хараад 
хэлээ бэлэй: «Ну ладно, когда песок будет сыпаться, меня вспомнишь». 
Тиигэжэ паспорт документтэй болоИонби. Нээрээшье, пенсидэ гараха 
уедее Бальчин Цыбиковэй хэлэЬэн угэнууд Ьанаандам ороо бэлэй. Аяар 
хахад жэл урид пенсидэ гарааб. Мунввшье наяад наЬатай болоод дурсажа 
Иуунаб даа, ури хуугэдтэнь буян болог!

хв в р в ем н и  ургэлж эльввр

Баппын дипломтой гэртээ ерээд байхадамни, убИэишье заншалта 
ehoopoo эхилжэ, убЬэндвв гараба. «Нэгэшье хун нарядлажа, яба гэжэ 
ерэнэгуйл, яагаа Ьонин гээшэб? Шимнай иихэдээ, колхозой ажал хэхэеэ 
болибо гээшэ аабзаш даа», - гэжэ бэеэ дааЬыем тэмдэглээ бэлэй эжымни.

Нээрээшье, арбан наЬатайЬаа эхилээд зун бури убЬэндэ яИала ябагдаал 
даа. Бухалшье шэрээб, тармуурташье Иуугааб. 16-17 наЬандаа тракторай 
косилкада ябааб,18-19-тэйдев морин косилкада худэлввб. Эмниг морид- 
тойшье носолдооб даа. Нимаев Дугаржабтай Булган талаар Ьаб Ьаяхан 
бариЬан эмниг моридые хазаарлаха, хуллэхэ, тушаха эрдэмдэшье hypaa 
агша бэлэйб даа. Аха нухэрни амаргуй бэрхэ, ажалда шударгы, амита- 
най дурэ, абари зан Ьайнаар мэдэдэг Ьэн. Уран гартай. Ашангадаа байха- 
даа xyhaH модоор тунхижэ сана хэИэн юм. Би тэрээгээрнь ундэр губээн 
оройЬоо буугаадшье узэЬэнби, Сагаан Хундышье санаар ошодог h3M»,
- гэжэ гал улаан хулгана жэлтэй дайнай уеын ухибуун ябаЬан багшын 
ажалай ветеран Даша-Нима Цыбикович Доржиевай дурасхалнууд.
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ТУМЭРШЭ ХУБДУУД УГАЙ ГОНЧИГ (НЯЛТУУ) -  
ЦЫРЕНЖАБ -  НИНА 

ЦЫРЕНЖАПОВА НИНА ГОНЧИКОВНА (1932-2010)

Гончигтон (Нялтуутан) Сагаан Хундыдэ Ашангьш голой зуун бэедэ 
hyyhaH. Гончигтон Цыренжаб, Цьфемжэд хоер ухибуудгэй, газар гэшхэ- 
хэ ганса хара ямаатай айл hyyraa. Цьфенжаб хубууниинь Данзан Булагта 
hyyhaH Цьфетор (Бамба) баянайда хулЬэншеер худэлдэг байЬан. Цьфен
жаб Ьайн зантай, ажалша бэрхэ хубуун байгаа. Цьфеторэй Цыжэб баса- 
ган Цьфенжаб хубуундэ дурлажа, Цыретортэн энэ хамаг юумэндэ дадал 
дуйтэй бэрхэ, ажалша бухэриг хубуун хадань, угытэй ядуу гэнгуй Цыжэб 
басагаяа хургэжэ угэЬэн гэхэ. Цыжэб басаган олон алтан бэЬэлигуудтэй, 
ал та мунгэн шэмэг зуудхэлнуудтэй, мунгэн эмээлтэй Ьайн моритой, 
гое вврын бараатай бэри хургуулжэ Нялтуугайда бууЬанби гэжэ эжын 
Х00р00Н.

Цыренжабтан Дондог хубуутэй, Нина басагатай боложо Ьайн hyyhaH. 
«Цыжэб басаганай зуужэ ерэЬэн зуудхэл худалдагдажа эдеэ хоол болоЬон 
байгаа ха. Эжыдэмни алта мунгэнэй зуйл нэгэшье юумэн угы байЬан»,
- гэжэ Нина минии Истокто гэрыень оложо хурэхэдэмни хунгэн сарюун, 
хухюун шогтой х©0р00г©0 дэлгэжэ hyyraa бэлэй.

Цыретортэн 4 хубуутэй, 2 басагатай, яЬала з00ритэй айл hyyraa. 
1930-аад онуудай хамалган соогуур гэрээрээ сулэлгэдэ ябаЬан, h00pr©0 
бусаагуй. Хоёр басагадынь хадамда rapahaH байжа ул©0: ЮлаЬаа басаган 
Буламай Гомбын Дугарта, Цыжэб басаган Ашангьш Нялтуугай Цырен- 
жабта.

Нялтуугай Цьфенжабтан Ашангынгаа колхоздо орожо худэлЬввр бай
тараа, Цыренжаб убшэлжэ, хоер ухибуудээ багаар орхёод Haha6apainahaH. 
Ахай бидэ хоер эсэгэгуй боложо уншэр©©бди. Малшан ябаЬан Цыжэб 
тжыгээ дахажа Ьургуулиин болоЬоор ябатарнай hype©T3 ехэ дайн эхилээ. 
Энэ ymaphaa Дондог Нина хоер аха дуунэр арбаад HahaHhaa ажалайнгаа 
намтар эхилжэ, дайнай уеын ухибуудэй хэЬэн элдэб худэлмэридэ Ьуни 
удэргуй ябалсажа гараабди.

Би Ашангынгаа Ьургуулида Ьуража дуургээд, саашаа hypaaryft, мал
шан ябаЬан эжытэеэ худэлвеб. hyoaft ухэр харалсааб, хониндошье эжы- 
тэеэ худэлжэ гарааб. Тэрэ уеын нилээн хундэ улаан гарай хусввр бутэдэг 
шэбхэ, шабааЬан, тулеэн, убЬэн гэхэ мэтын ажалай амта гулмэр залуухан 
ухибуун наЬандаа узв© Ьэм даа. Зундаа убЬэндэ морин тармуурта ябааб, 
гар хажуураар убЬэ сабшааб, морёор газар хахалааб, таряанай бухал та- 
бяаб, opooho хиидхэлсээ, хатаалсааб. «Илалтын тул©©!» гэЬэн уряа доро 
удэр Ьуниие илгангуй, ургэЬэ нойртоо диилдэжэ эсэжэ унаха болотороо
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дайнай жэлнуудтэ, дайнай тараЬан хойношье колхозой элдэб ажалда 
худэлееб.

1946 он. Олон нютаг зоной сугларЬан клуб соо «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» гэЬэн медаль шаг- 
нал 14 наЬатайдам уг00 бэлэй. Цыреторова Цыжэб эжымни 6aha медаль 
абаа Ьэн. Дондог ахаймни медальда хуртее. ХэЬэн ажалыемнай гурэн 
дээгуур сэгнээ гэжэ баярлаабди. БаарЬан даа, эжымни гэртэхинээ булты- 
ень ябуулаад, ухибуудэйнгээ эсэгэ - нухэрее алдаад, ахай бидэ хоёрЬоо 
бэшэ дутын хун угы, тулиЬан ааб даа. Булам Гомбын Дугарта хадамда 
ошоИон Цыреторэй ЮлаЬаа басаган Жэбзэн, Очир, Батуухай гэжэ гурбан 
хубуудтэй болоЬон. Мунве эдэ хубуудэй урэ ЬадаЬад олон болонхой. Ба- 
ян-Далай, Дулсан, Гатаб, Цыдэн, Дарима...

Би Ашангадаа байхадаа, урда хашаатай унеэндэ худэлввб, Ешигматай 
буруу харалсааб.

Би залуу наЬандаа Яруунын аймагай Улзыта нютагай Цыдыпов Рин
чин Цыденович (1932-1996) гэжэ хубуунтэй танилсажа, зол заяагаа 
нэгэдуулхэ хубитай байжа гэр айл боложо Ьайн Ьуугаабди. Хэдэн жэл
дэ ухибуугуй байжа, ухибуу ургэжэ абаха хэлсээтэй болоод байтарнай, 
олон жэлдэ хулеэлгэЬэн Будажаб хубуун 1962 ондо турэжэ, 1963 ондо 
Норжимо басагатай боложо баярлаа жаргаа бэлэйбди. Жэл хоног ошохо- 
доо тургэн даа. Мунве болоходо Будажаб хубуумнай дурбэн ухибуутэй, 
Норжимо басагамнай нэгэ хубуун хоёр басагатай. Манай аша, гушанар, 
зээ, зээнсэрнууд олон боложол байна. Ринчин эдэ ухибуудэйнгээ хухюун 
духэриг соо жаргажа Ьуухагуй, яараад ябаа Ьэн даа. Хайшан гэхэб, тооло- 
жо угтэЬэн наИан, тввлэжэ табиЬан бэе гэдэг сансарын ороной жама ёЬо 
бии.

Улаан-Удын «Теплоприбор» завод Хориин районой Майлын леспром- 
хоздо дутэхэнэ газар абажа эбэртэ бодо мал тултэйнь байлгаха комплекс 
бариЬан. Тэндэ «Теплоприбор» заводой хамhалтын ажахы (подсобное 
хозяйство) байгуулагдажа, гэртэхимни хэдэн унеэ туруулжэ, эбэртэ бодо 
мал тобир тарганаар урэ дунтэйгевр харууЬалжа олон жэлдэ худэлее. 
Будажаб ахай бидэ хоер хамЬалсаабди. Майлада ан гурвеЬэн, ой тайгын 
Ьамар, элдэб жэмэсээр элбэг гоё газар байгша Ьэн.

Эжы баабай хоернай дайнай уеын ухибууд ябаЬан, дайнай ара талын 
ажалай ветеранууд Цыдыпов Ринчин Цыденович (1932), Цыренжапова 
Нина Гончиковна (1932) гэгшэд хамЬалтын ажахыда олон жэлдэ худэлжэ 
«Теплоприбор» заводЬоо наЬанайнгаа амаралтада гаража, заводой угэЬэн 
«Солнечная» гудамжын хоер таЬалгатай квартирада ороо бэлэй. Мунее 
Исток Ьууринда байдаг. Норжима Ринчиновна басаганиинь эжынгээ 
хеерэЬэн дурсалгануудые дамжуулба.
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ДОРЖИЕВА ИАМАЖАБ НАЙДАНОВНА (1930-1985)

Баруун Булагта ажаЬууЬан Ондорёонтон гэжэ айл Дугар, Будажаб, Цы- 
пилма, Бутид гээд дурбэн ухибуутэй байЬан. Бутид басагыень Баруун 
Ашангьш Табигын Шобой зайЬантан ургэжэ абаад байтараа Цырен-Дул- 
ма басагатай болоо. Бутидэймнай дахуул басаган туре© гэлсэжэ, хоер ба- 
сагадаа эрхэ бэрхээр Ьургажа ехэнууд болгоо. Шобой зайЬанай оюун уха- 
агаар тугэлдэр, ажалша бэрхэ одхон дангина Цьфен-Дулма басаганиинь 
Амгалантын Тайгын Дуудэйн Галсанда хадамда гараха болобо. Дуудэйн 
Галсан (1874-1920) хубуун Онинско приходской училище дуургээд,
4-дэхи Еравнинска родовой управленидэ хуасай угай зайЬан тушаалтай, 
тэрэ сагтаа Ьургуулитай, эдэбхитэй бэрхэ хубуун ябаЬан байна.

Шэг шарайгаар сэбэрхэн, хоргой торгон хубсаЬатай. Олон алтан 
зуудхэлтэй, мунгэн эмээл хударгатай табгай сагаан гое хара моритой Цы- 
рен-Дулма басагаяа Шобой зайЬан туруутэй олон зон Амгалантын Дубгэр 
хургэхэеэ харгыда мордобо. Иалхитынгаа хутэлдэ Табитьш Шобой зайЬан 
ехэ Ьузэнгуй гараа гу, али Амгалантын ургэлтэй Шулуута хугшэнэй улын 
табисада моринЬоо буужа хундэлэнгуй: «Тэрэ саадахидаа (улэдве) нэгэ 
юумэ шэдэжэрхи», - гэжэ баян бардам дээрэлхуу зангаа харуулжа ябаЬаар 
Ьузэгве алдажа, еврееш ье урагшагуйдэжэ доройтоЬон, турэЬэн ганса 
басагаяа гэмэлтээжэ, убшэн болгожо алдаЬан гэжэ зон хэлсэдэг байЬан. 
Цырен-Дулма Намжилма (1904-1998) гэжэ басагатай болоЬон. Амгаланта 
ерэЬэн carhaa хойшо Цырен-Дулмын ухаан бодолынь Ьонор бэшэ, Ьула 
балар боложо эхилЬэн. ХэЬэн ямаршье аргада ороогуй, наЬа бараЬан. Шо- 
бойн Бутидые ургэЬэн эжы Цьфен-Дулма басагандаа гутажа шаналЬаар, 
гуниглаЬаар бурхандаа ябаИан байгаа ха. М унве Табитын баян Шобой 
зайЬанай зээнсэр Дондоков Дамба Дампилович городто Ьайн Ьууна. Шо- 
бойн зээ болохо Шобойн Бутидэй Зоя Дугарова Улаан-Удэдэ Ьайн байдаг.

Дуудэйн Галсан уни болонгуй Гажад Ьамгатай, 1906 ондо хубуутэй 
болоо. Дуудэйн Галсантан 8 ухибуутэй болоИон.

Энэ уедэ Бутидэй гэртэхин наЬа баранхай, гэртээ Ьамгагуй аханарьгаь 
байЬан. Бутид басаган ургэЬэн эжынгээ Ьуулдэ Баруун Булаг ееры нгее 
турэлхидтэ ошоод, Ьеергее Ашангаяа ерээгуй. ИамажабЬаатуруун Бутид 
хоер ухибуутэй болоЬон байгаа, тэдэнь гээгдэшэЬэн. 1930 ондо Иамажаб 
басагатай болоод, Найдан Доржындо угев. Найдан Доржотон Ьамажабые 
багаар ургэжэ абаа. Доржо Ьамга абаагуй хун, Хархандай М у х а г - 
шан хоер дуунэртэеэ Сагаан Хундынгее буусада Ьуудаг байЬан. Найдан- 
тан Анаа дасанда Содбо гэжэ ламатай байЬан. Иамажаб эрхэ тангилаар 
еед ее  болоошье Ьаа Ьургуулида Ьурахадаа хурса, ажал хэхэдээшье нэд
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нэтэруу, шадамар бэрхэ байЬан. Гэртэхинэйнь Ьургаал Ьайн байгаа.
Займагта Ойдобой эжындэ би, Нимын Даша, Иамажаб Мухагшан эжы- 

тэеэ байжа, Хара Эрьеын Ьургуулида ябажа, 1-дэхи, 2-дохи классуудта 
Ьураабди. 11ургуулиЬаа ерэжэ сайлаад тулеэгээ, зомгоол гэртээ оруулдаг 
ажалтай Ьэмди. Тулуурэй галда номоо уншахабди, баЬа шагайгаар наада- 
даг байгаабди. Эжымни Нарин-Горхондо худэлдэг байгаа.

6-7 классуудта Зуун Ульдэргэдэ 11амажабтай Ьурааб. 1944 оной октябрь 
Ьара. Иамажабай аба басагаяа намтайгаар Зуун Ульдэргын Ьургуулида 
абаашажа, бидэ 6-дахи класста орообди. Октябриин тэн боложо байгаа- 
шье Ьаань, гээгдэЬэн ухибууд ерэжэл байгаа Ьэн. Эндэ Баруун Ульдэргын, 
Эгэтын-Адагай ухибууд Ьурадаг байЬан. Бидэ тумэршэ дархан Галсан- 
Доржотон гэжэ айлда гэртээ байЬан шэнгеэр байжа Ьураабди. Тумэршэ 
дарханиие зон Дарижабай ахай гэдэг Ьэн. Дарижабай ахай, Дарижаб кол- 
хоздоо сулеегуй худэлхэ. Удэшэ манай унтаатайда ерээд, углеегуур эртэ 
ажалдаа гарадаг байЬан. Бидэ ЬургуулиЬаа ерээд, гар тээрмээр орооЬоо 
татажа аарса, заваруха, лепешкынгоо талха бэлдэхэбди, баЬа уЬа тулеэгээ 
бэлдэхэбди. Дарижабай эжы одоол Ьайн хугшэн Ьэн. Эдеэгээ бэлдэдэг 
байЬан. Газаагаа малтай-унеэтэй, хонитой.

Бидэ Ьара болоод лэ 11амажабтаяа Булган хадаяа сэхэ дабаад, угышье 
Ьаа Шмидтдэ (Георгиевкада) тубхинэжэ ЬууЬан Дамбижалсан нагсын- 
да хурэжэ сайлаад, саашаа ябадаг Ьэмди. heepre© 11амажабай абада 
хургуулдэг байгаабди. Иамажаб Ьурахадаа оролдосотой, бэрхээр Ьурадаг 
байЬан. Мал аргалдаг ветеринар болохо дуратай байгаа. Сельхозтехни- 
кумдэ орожо шадаа Ьаа Ьайн байгаа.

Ульдэргынгее Ьургуули дуургээд Ьамажабтаяа Ашангьш сомоной 
зублэл турэЬэн саарЬа (свидетельство о рождении) абаха гэжэ ошообди. 
« Гаанадай турэЬэн тухай мэдээн угы. Хориин врачта ошожо наЬаяа мэ- 
дэжэ ерэгты», - гуулээбди. Хориин врачта ороходомнай Николаева гэжэ 
залуухан врач басаган байгаа. Бидэ хоер 1930 ондо турэЬэн, сасуубди 
гэхэдэмнай, амымнай ангайлгажа хараад, намда -  1931 ондо турэЬэн, 
|1амажабтамни -  1929 ондо турэЬэн гэжэ докторой тамгатай справкануу- 
дые угве бэлэй. hoHHH саг байгаал даа. Врачай маанадые харахадань ил- 
гаамнай тэмээн ямаан шэнги ехэ байгаа. !~1амажаб ундэр, мяхатай, намайе 
харахадань 1ЪмажабЬаа Ьураггуй набтар, туранхай байЬанби. Бидэ хоюу- 
лаа город ошожо Ьураха гу, ати худэлхэ Ьанаатай ябуултаабди. НаЬамни 
доошоо оруулагдаад, паспорт абахаяа болеод, би 8-дахи класста Хориин 
Ьургуулида ороод байтараа, городой интернадта Ьурахаяа ошооб.

Дайн тараашье Ьаань, 46-47 онуудаар улаан ган боложо, эдеэ хоолой ай- 
хабтар хомор саг болоод байЬан. Иамажаб Ашангын Ьунэй фермьш учет 
хэдэг ажалтай болонхой худэлжэ байгаа. 1948 ондо Булагай деревнидэ
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гоЬоной завод байгуулагдаба. Ашангын, Амгалантын, Нарин-Горхоной, 
Георгиевкын Ьунэй фермэнууд Ьуеэ асаржа тушаадаг болобо. Баруун 
Ашангын фермын Ьу ехэнууд бидонууд соо мори тэргээр абаашажа туша
адаг ажалтай байтараа, гэнтэ ехээр убдэжэ эхилЬээр тэрэ сагта хэгдэЬэн 
элдэб аргада хусэд Ьайн боложо угеегуй, олон жэлдэ 1~1амажаб туляа Ьэн 
даа.

Шобойн (Ондореоной) Бутидэй [ЪмажабЬаа урда турэЬэн хоер 
ухибуудынь багаар гээгдэЬэн. 1940 ондо Зоя гэжэ басагатай болоЬон. 
Дугарова Зоя Цыденовна эжытэеэ Иамажабай Сэржэма басага ургэжэ ехэ 
болгоЬон. Теэд Сэржэма (1964-1991) залуугаар наЬа бараЬан.

Иамажаб Найдановна дурбэн басагадтай болоЬон. Дулма -  1953, Цы- 
пилма, Галина -1960, Сэржэма. Эдэ басагадай багада ундэр наЬатай 
болоЬон 1"1амажабай абада Бадмын Ринчинтэн аймаг туЬалдаг байЬан.

Дулма Найдановна Цыбэгдоржо Ьайн нухэртэй Хэжэнгэдэ тубхинэЬэн, 
бухгалтер мэргэжэлтэй. Цьшилма Найдановна -  5 ухибуудэй эжы «Ма
теринство I степени» медальтай городто Ьайн Ьуудаг. Галина Найдановна 
угайнгаа гал гуламта сахижа Ашанга нютагтаа Доргочеев Баяр нухэртэеэ 
Ьайн Ьуудаг. Иамажабай зээ, зээнсэрнууд олон болонхой, ажабайдалайн- 
гаа харгы олонхой Ьайнууд ябадаг байна.

УЛААЛЗАЙ ХУБДУУД УГ 
ЕШИЕВА ГАЛСАН-ЦЫРЕГМА ЕШИЕВНА (1930)

Би 1930 оной тумэр сагаан морин жэлдэ ажалша малша худеегэй 
булэдэ турэЬэнби. ТурэЬэн тоонто нютагни -  Зуун Ашанга. Чимэдэй 
Даша эсэгэмни ликбездэ ябажа хууша латын грамотатай болоод, байн 
ород узэгуудэй бэшэгтэй танилсажа Ьая тогтоЬон колхозой эдэбхитэдэй 
нэгэн болоЬон байгаа ха. Репрессидэ ороЬон гэртэхинтэй Ешын Дул
ма ЬамганЬаа Ьалажа, убдэжэ хулЬее бууЬан эжыгээ (ургэмэл хубуун 
байЬан), дурбэтэй, хоертой болоЬон басагадаа орхеод, Ашангын улаан 
буланда худэлхэеэ ерэЬэн Гажад эхэнэртэй хамтараад, гэдэргээ эрьежэ 
харангуй ябаЬан.

Энэ уелевр Даша баабайн эгэшэ Мэдэгзэн абгай Содном-Доржо 
нухэртэеэ манайда Заиграйн Хара ШэбэрЬээ айлшан ерэЬэн байгаа. Мэ- 
дэгзэн абгай хоертойхон Хандажаб дууемни эжыЬээ эрижэ абаашаЬан. 
ЯбаЬан хойнонь би гансаардажа бархираад, хуршэ ЬууЬан Даригын ба- 
абайда шанга гэгшээр бадашуулааб: «©ерве абаашагты гэжэ ябажа 
гуйгеед бу бархира! Угэхэгуйб гээ Ьаашни байха байгаа», - гэЬыень 
мартадаггуйб. Жэл болоод айлшалуулжа ерэхэдэнь, Хандажабнай Цы- 
пилма гэжэ н^рэтэй болонхой, эжы бидэ хоероо танихаяа болишоЬон ерээ
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Ьэн даа. Бололгуй нааданхай юумээ буляалдахадань, «абаашагты» гээ хун 
бэшэ губ, Ьананагуйб.

Би 5-дахи класста Ьуража ябахадаа ХориЬоо фермэ гэртээ ерээд, 
Ьургуулидаа Ьайнаар Ьуранаб гэжэ Ьайрхаад, нэгэ басаганай эжыдэ (нэр- 
лээд яалайб) «Ши хулаагай басаганай басаган гээшэш, мэдэжэ яба. Ехээр 
бу хухи» гэжэ зануулаад, гулмэр бага наЬандаа гомдоЬон, муудаЬанби. 
Энэ хун эжыдэмни, намдашье дурагуй гэжэ ойлгоо Ьэм. Энэ уел0©р ма- 
лай ноен, парторг Цыбикова Дарима (отчествыень мартааб) фермэ ерээ. 
Эжытэймни дуугаралсажа байтараа намайе хараад, Хориин Ьургуулида 
ямар, хэр зэргэ Ьуража байЬан тухаймни Ьонирхоо. Тиихэдэнь зарга ба- 
ряаб. Парторг Дарима Ьаалишанаа Маадайтанай байдаг томо гэр соо 
суглуулжа удаан хвврэлдее хэЬэн. Би ноен Даримада ум00руулЬэнээ 
мартадаггуйб. «Хулааг» - баяшуул гэЬэн хараалай угэ гэжэ мэдэхэ яба- 
аб. Бодолгуйг00р хунэй хэлэЬэн угэ ухибуун ябахадаа хулисэхэ ухаагуй 
ябаалби даа. Мун00 би «хулааг» гэгдэжэ Эрхуу можьш Тайшет станци 
сулэлгэдэ ябаЬан Ешитэн угаараа омогорходогби. Ешын Базар-Гурэ наг- 
самни «социальное положение» - середняк, образование -  домашнее, год 
рождения -  1901 г.» гэЬэн характеристикэтэй 1926 ондо Ашангын сомо
ной соведэй туруулэгшээр худэлжэ байЬан (Хориин администрациин ар- 
хивай арадай гэгээрэлэй материал, дело №12). Ешитэн ую тэй ядуу хунэй 
обтожо хорхойтохоор шэнэ модон гэр барижа оронхой, малайнгаа хорео 
шургэлжэ шэнэлэнхэй, газаагаа Ьааха унеэтэй, хонитой, ямаатай, ажал- 
ша малша олон ухибуудтэй дунда зэргьш шадалтай яЬала бараг айлайхи 
ЬууЬан гэжэ ойлгохоор.

«Ажалшанай амбаар дуурэн, Ьамуугай Ьаба хооЬон» гэжэ арадай сэсэн 
угэнууд ямаршье сагта гунзэгы удхатай.

Би 8-тайдаа Ашангынгаа Ьургуулида орожо, 1 -2-дохи классуудта Цы- 
дэн Нанзатович багшада заалгааб. Тэрэ Тайлуудай хун, анхан Нарин-Гор
хоной, эжые таниха байЬан. Нэгэ дахин багшатаяа эжыдээ ерээ Ьэм. 1 -дэхи 
класста Ьурахадамни эжы Нарин-Горхондо малшан байгаа. Ьургуулиин 
тарахада Ойдоб Жамбаловичтай Ьуужа эжыдээ ошоходоо улаан пулаад 
соо хубсаЬаяа уяжа баряад, тэргэдэ гэдэргээ хараад Ьуугааб. Гэнтэ пу- 
лаадтай юумэеэ унагаажархеод хэлэхэеэ айгааб. Улаан пулаад холо боле 
болоЬоор харагдахаяа болишоо. Иалхитын хутэл руу буужа ябаабди. Пу- 
лаадтай юумэншни хаанаб гэжэ хэншье Ьураагуй. Ойдоб Жамбалович 
обеороогуй, Ьулэр хун байЬан, эжы мэдээгуй. Тиигээд дуурэЬэншье 
Ьаань мун00 болотороо мартаагуйб. Хожом убЬэшэнэй учетчик болоол 
АшангаЬаа (Палхитын хутэл©0р гарахадаа Ьанагша Ьэм.

1940 ондо Ьургуули колхозой центр з©0жэ, 3-дахи класста Дарима До- 
ржиевнада Ьурааб, 4-дэхи класс Ханда Зоригтуевнада заалгажа дуургээб
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Дайн эхилжэ ручка, бэхэ, дэбтэр мэтын юумэ хомор боложо эхилээ.
1939 ондо Вера гэжэ дуу басагатай болооб. Бидэ 1939-40 онуудаар 

Шушээг Дашатанаар нэгэ жаахан гэртэ Ьуугаабди. Хул муутай болоЬон 
Дансаран баруун хойто углууда шэрээтэй Ьуугша Ьэн.

Дайнай эхилтэр эжы колхозой ясли-саадта худэлб©. Олон ухибууд са- 
адта ябадаг байЬан. 1941 оной дайн эхилжэ, ухибуудэй баабайнар сэрэгтэ 
ябажа эхилээ. Ухибуудэй ясли-саадшье хаагдаа. Эжы Вератэеэ, Бамбаа- 
най (Ринчинэй) Цырен-Д>лма Сергей хубуутэеэ Нарин-Горхоной полевой 
станда худэлхэеэ мори тэргэдэ Ьуужа ябаа Ьэн. Би 4-дэхи класста Ьуража 
байЬан хун улев Ьэм. Сергей 1940 ондо турэЬэн.

Бага наЬанайм сэдьхэл хулгуулЬэн юу хээ узэЬеер, дуулаЬаар хараЬаар 
ябажа тушэг тулгууримнай болодог хайрата эжыгээл урдаа хаража, да- 
хажа ввдве болоЬонби. Эжымнайл харгыемнай харуулжа, Ьургуулида 
Ьураха хэрэгтэй, ном бэшэг мэдэхэгуй хун Ьохортой адли гэдэг байЬан. 
Ухибуудээ, Ьуулдэ ашанар, зээнэрээ Ьурагты гэжэ Ьуудаг Ьэн. © ерее бэ
шэг ном Ьайн мэдэхэгуйшье Ьаа, Сангарилай уншалгын олон номуудые 
бэшуулээд, вврвв уншажа сээжэлдээд сангарилда ябадаг болоо бэлэй.

Би Хориин Ьургуулиин 6-дахи класста Ьуража эхилээд байтараа хо- 
олойдом мухар хадьха гараад, Ьургуулияа хаяад гэртээ ерээб. Энэ жэл- 
дээ Халзаан Долгор эжы хоертой Сагаан Хундыдэ хашарагуудые хаража 
убэлз©0бди. ЗуЬаланда оролгоноор эжымни турэхэ хашарагуудые абажа, 
Нарин-Горхоной Ьаалиин фермэ звегее. Би зундаа убЬэндэ морин тарму- 
урта ябааб.

Намар боложо, Ьургуулиин эхилхэ саг ойртобо. Эжымни Ьурахыем 
баалажа эхилээ. Минии уетэн Ьургуулияа орхеод элдэб ажалда ябажа 
байгаал даа. Бишье худэлевд хоолойгоо тэжээхэм гээд эжьщээ Ьайса 
гэмэруулээб. Эжымни баалалгьш аргаар тугал туулмаг орооЬотойгоор 
Ьургуулида ябуулЬан. Найдан-Доржо Иамажаб басагатаяа намайе Зуун 
Ульдэргын Ьургуулида абаашажа, октябрь соо бидэ 6-дахи класста оро- 
обди. АмбаарЬаа Ьара бури ажалта удэртэ хуртэЬэн орооЬонойнгоо 
хахадЬаа ехыень угэжэ Ьургаа. Верамнай бага байгаа. Иутэй тарагтай 
хадаа бидэ хоер ядахагуйбди, маанадта Ьанаагаа бу зобо, Ьургуулияал 
Ьайнаар Ьуража дуургэ гэгшэ Ьэн. Иамажабтаяа гар тээрмээр лепешко, 
аарсан, заваруухынгаа талха татажа бэлдээд, Ьайн айлда байжа 7 класс
1946 ондо дуургээбди.

Би 6-дахи, 7-дохи класс дуургээд зундаа убЬэнэй бригадын тоо 
буридхэгшээр худэлвеб. Бригадир Рабданов убгэн хэЬэн ажалдаа унэн 
сэхээр, нарин нигтаар худэлхые заажа Ьургагша Ьэн. Ухаан бодолдомни 
Ьайн нуле© узуулЬэн Ьургаал заабаринуудынь Ьанагдадаг.

1946 оной намар Хориин Ьургуулиин 8-дахи класста Ьурахаяа орооб.
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Намтай сугтаа Амгалантын Дашанимаева Цырен-Дулма ороо. Ород клас- 
стаяа сугтаа нэгэ наймадахи класс байЬан. Цьфен-Дулмамни городто бу
ряад ухибуудэй интернат Ьургуулиин бии болоЬон тухай мэдэжэ ерээ. Би 
ХориЬоо солярка шэрэЬэн тэргэдэнь Ьуужа Жалсан-Доржын баабайтай 
Ашангаяа ерээд, милициин машинада Ьуужа Дымбрэлэй Батомунхэтэй 
город ерээд, Ьургу улиин гэртэ хургэжэ угее Ьэн. Одоол талаамни болоо 
Ьэн. 1946 ондо колхоз машинатай болоодуй байгаа.

Республикымнай элдэб аймагуудЬаа худввгэй малшадай ухибууд, 
Эрхуугэй можоЬоо, Улаан-УдэЬвв дайнай уедэ ЬураЬан, хусэд 
Ьураагуйшье элдэб наЬанай, элдэб бэлэдхэлтэй ухибууд сугларжа 8-9-10- 
дахи классуудта Ьуража эхилээ Ьэмди. Би сельхозтехникумдэ Ьурахамни, 
тэндэ нагса абгаймни худэлдэг гээд, Цырен-Дулмамни уни болонгуй 
ябаа. Энэ Ьургуулида элдэб олон нютагуудЬаа сугларЬан дайнай уеын 
ухибууд интернадай хамтьш байрада «ши», «би» гэлдэнгуй хэдэн жэлдэ 
эбтэй эетэй байжа Ьуража гараа бэлэйбди.

Дайнай Ьуулээрхи жэлнуудтэ Буряад республикымнай олон нютагууд- 
та улаан ган гасуур болоЬон. Эдихэ юумэнэй, хубсаЬа хунарай тон хомор, 
айхабтар хундэ сагай байгаашье Ьаань, Совет гурэн турэмнай дайнай уеын 
буряад ухибуудые хэрэглэнгуй орхижорхеогуй, харин Ьургуулида суглу- 
улжа эдеэ хоолоор хангажа, хэдэн зуугаад ухибуудые тулввЬэгуйгввр 
Ьургаа. Энэ хэды уеын ухибуудые Ьургажа, гэгээруулжэ сэбэр сэхэ хар- 
гыень олгоЬон Ьургуулида тэрэ бэрхэтэй хундэ сагта Ьураха зол заяатай, 
талаантай байЬанби.

Арон Павлович Подашов -  математик, Дмитрий Петрович Егоров
-  русский язык и литература, Жалма Шагдыровна Будаева -  буряад хэ- 
лэн ба литература, Софья Иннокентьевна Хазагаева -  географ гээд, бэшэ 
олон бэрхэ багшанарайнгаа оролдолгоор Ьургуули дуургэжэ гараЬанби. 
Эдэ унэнтэ багшанар манда Ьанаагаа зобожо, байдалаарнай Ьонирхожо, 
хайрлажа, ехэ Ьайнаар хандадаг Ьэн даа, наЬандаа Ьанажа ябадагби. Энэ 
Ьургуулида туруушьш жэлнуудтэ дайнай уеын хатуу шэруун сагта хундэ 
ажалай гашуун хулЬэнэй амта бага наЬанЬаа узэЬэн, шадал зэргээрээ 
Илалтын удэрые дутэлуулсэжэ медаль шагналда хуртэЬэн, дайнда эсэгэ- 
нэрээ алдажа уншэрЬэншье ухибууд сугларЬан ааб даа.

Городто ЬууЬан Долгор нагса абгаймнай бултандамнай туЬалдаг 
байЬан. Гэрээ Ьанахадаа нагса абгайдаа ерэжэ эльгэлжэ амархаш, эдеэл- 
жэ садахаш. Дари -  1900-1990, Дулма -  1909-1998, Долгор -  1911-2004 
эгэшэ дуу гурбан хугшэд баабай эжынгээ юрввлввр, нютаг оронойнгоо 
ургэмжввр бэе элуур ябажа ундэр наЬа наЬалаа. Саг хубилжа бурхан ша- 
жанай хорюулгуй, дасан дугангуудай шэнээр мундэлжэ байхые хаража 
баясан, Ивалгынгаа дасанай хуралнуудта ябажа ургэл мургэл хэжэ буян
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уйлэдэжэ, угы-мордоЬон хунуудтээ юреел уншуулжа ябаха буянтай 
байЬан даа.

Буряад интернат Ьургуулидаа 11-дэхи педкласс дуургэжэ, эхин 
Ьургуулиин багшын мэргэжэлтэй болооб. Хэжэнгын аймагай Зургаанай 
эхин Ьургуулиин ухибуудтэ нэгэ жэлдэ ород хэлэ заагааб. Ьуулдэ Воз- 
несеновкын Первомайска долоон жэлэй Ьургуулида буряад хэлэ, литера- 
ту ра гурбан жэлдэ заажа худэлеед, Захааминай Енгорбойн долоон жэлэй 
Ьургуулида буряад хэлэ жэл заагаад, Ашангадаа ерэжэ, 35 жэлдэ ажалла- 
аб. ХэжэнгэЬээ пединститудта орохо Ьанаатай гараЬан аад, хожомдошоод, 
Захаамин ошоо Ьэм.

1965-1969 онуудта Улаан-Удын Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ педин- 
ститудай буряад хэлэн ба литературын факультет заочно Ьуража дуургээ 
Ьэм.

1965 ондо Верынгээ медсестрагай Ьургуулида Ьурахаяа город ябахада 
бидэ эжытэеэ Ьаратай Валера хубууень абажа улевд, хамЬажа ехэ болго- 
жо нэрэдээ оруулаабди. Мунее Валератан Бата Оюунтуяа хоер ухибуутэй 
Ьайн Ьуудаг. Бата Читын мединститут дуургээ, Оюунтуяа -  студент.

Урмашуулгын шагналнууд бии:
Медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны

1941 -1945 г.г.», юбилейные медали -  50 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет Победы 
в ВОВ 1941-1945 г.г., юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаме
нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейная медаль «90 
лет Хоринскому району», 1923-2013 г.г. присвоено звание заслуженный 
учитель школы Бур.АССР, отличник народною просвещения, грамота 
Центральной детской экскурсионно-туристской станции Министерства 
просвещения СССР, 1980 г., награждена путевкой Центрального комитета 
профсоюза работников просвещения в пансионат «Колхети» курорта «Пи
цунда», 1973 г.

ХэблэлЬээ гаргуулЬан номууд бии:
1. «Ашанга нютагай туухын хуудаЬанууд», хоер хубитай, Улаан-Удэ, 

изд-во «Буряад унэн», 2009 г.
2. «Буянта муртэнэй мунгэн зам» Улаан-Удэ, 2009 г. Духовно-просве

тительное издание.
3. «Хориин аймагай Ашангын зоной угай тэмдэглэл», Хоринск, 2010 

он.
4. «Бее мургэл ба хори буряад угсаатанай туухын хуудаЬанууд», Хо

ринск, 2013 он.
5. «Сэсэн мэргэн Багшанарай буянта зам». Издание второе, дополнен

ное, Хоринск, 2015 г.
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ХУАСАЙ УГАЙ НАШАН -  ЦЫЖЭБ -  НАМДАГ (Ю Р00МХЭ) -  
ЧИМИТ-ДОРЖО -  ЦЫБЭГМЭД 

ЧИМИТДОРЖИЕВА ЦЫБЭГМЭД НАМДАКОВНА (1925-2013) 
ДАЙНАЙ АРА ТАЛЬШ АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

Би дайнай эхилЬэн carhaa колхоздоо худэлжэ эхилээб, элдэб ажалда 
ябааб. Тэрэ уеын таряа хуряалгын ажалда ябааб. Тэрэ уеын таряа хуря- 
алгын ажал ехэл хундэ бэлэй. Бухы ажал гарай хара хусеер бутэдэг бай
гаа. УргаЬан таряагаа хоер мори оруулЬан жаткаар сабшажа унагаагаад, 
боолтонууд болгоод бухалладаг. Бухалнуудаа мори тэргээр губнээ дээ
рэ абаашан Ьурилдэг. Хажуудань молотилкаяа табижа, таряагаа сохижо 
орооЬыень мэшээглэдэг. Молотилкада олон хун Ьуни удэргуй худэлхэ. 
МэшээглэЬэн opoohoeo ток мори тэргээр абаашажа хатааха, веялкэ эрью- 
улжэ хэды дахин сэбэрлэжэ гурэндэ тушаахаар болгохо. Ток дээрэ нилээн 
олон хун унаЬан малгайгаа абаха сулввгуй худэлжэ, сэбэрлэЬэн opoohoeo 
орооЬоной хоорподо ашаха. АшаЬан opoohoeo Онохой абаашажа тушаа- 
даг Ьэмди. Нэгэ хун 2-3 мори тэргэнуудые хойно хойноЬоонь уяад яба- 
даг байгаа. Холын харгыда хажуу тээшээ гаража тэргэеэ хумэрюулжэшье 
болохо, морин гэдэргээ шархаажа уяЬан жолоогоо таЬалжашье болохо. 
Иимэрхуу аюулта бэрхэшээлнууд олон бологшо Ьэн. Би 1941 ондо энэ 
хунгэн бэшэ ажалда худэлЬэнби. Гэртэхимни намда туЬалжа, харалсажа 
ябахыень Бимбиин Шойдондо захиЬан. Шойдон али болохоор туЬалжа 
ябадаг Ьэн. Энээнииень мунввшье мартадаггуйб. Мори тэргээр гурэндве 
орооЬо тушааха гээшэ ехэ харюусалгатай ажал бэлэй. Харгыдашни 
бэрхэшээлнууд гэжэ олон: саЬанайшье, бороогойшье ороходо орооЬон 
норохогуй еЬотой. Гадна, харгыдаа хэды хонохо болохош. Мун моридшни 
холын харгыда эсэхэ. Элдэб шадалтай моридоор ябадаг байгаабди. Колхо- 
зоймнай шэлэдэг Ьайн морид дайнай газарта ябуулагданхай байгаа.

1942 ондо хабартаа прицешцигээр худэлввб. Зун iyp6a Ьарын трак
торам курсада Ьуража дуургээд, Цьщэнэй Балжадтай колёсно тракторта 
худэлжэ гарааб. Дайнай жэлнуудтэ, дайнай Ьуулдэшье намтай хамта Дар- 
мын Нансал, Дымбрэлэй Дулма, Чимитдоржын Бума (минии абгай), Шой- 
робой Шойжо-Нима худэлдэг Ьэн. Тракторай солярка тоЬондо нэбтэр- 
жэ, шорой тооЬон болошоЬон дарсагар хубсаЬатайнууд (ходо Ьэлгуулхэ 
хубсаЬан хомор Ьааб даа) ХТЗ, СТЗ маркын тумэр агтануудые жолоодо- 
жо, гурбан корпустой анзаЬаар, ЗИГ-ЗАГ гэжэ борнойгоор газараа эл- 
дэдэг байгаабди. МК-1100 тухэлэй молотилка худэлгэдэг Ьэмди. Меха
низм эмдэрхэ, худэлхэнь нилээн хундэшье Ьаань, эмдэрЬэн механизмаа 
заЬабарилаад лэ худэлжэл гараабди.

1947 ондо комбайнай курс дуургэжэ, табан жэлдэ «Коммунар» ком-
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байнда, Ьуулдэнь «Сталинец» маркын комбайнда хоер жэлдэ, дун хамта 
механизатораар 12 жэл худэлееб. Тракторнуудаа, комбайнуудаа Хориин 
МТС-тэ заЬабарилдаг Ьэмди. Тракторнууд, комбайнууд МТС-эй мэдэ- 
лэй байЬан. 1958 ондо Хориин МТС хаагдажа комбайнууд, тракторну- 
уднай колхоздо уггэЬэн. Тэдэ манай худэлЬэн трактор, комбайнууднай 
мунввнэй гоё трактор комбайнуудтай жэшэлтэгуй юм ааб даа.

1959-1966 онуудта Ашангынгаа магазинда наймаашанаар худэлееб. 
Хожомынь Хори Ьууринда зеежэ ерээд, Хориин ОРСын баазада худэлжэ 
наЬанайнгаа амаралтада гарааб. Хоер зээ хубуудээ харалсажа ехэ бол- 
голсооб. Мунее тэдэмни ажабайдалайнгаа харгы оложо тубхинэнхэй, 
баабайнар болонхой Ьайнууд байдаг. Зарим уедэ Пагма басагандаа город 
ошожо байдагби. Мунее 85-тай болооб. Хул дээрээ хадаа энэ Хориингоо 
гэртэ убдэхэ убшэнгуй, баабай эжынгээ буянгаар Ьайн байналби даа гэжэ 
Ьанадагби. Мунее таЬалгынгаа пол шпоклепкодоод шэрдэхэмни. БаЬа 
хунэй ороходо зудэршэнхэй Ьуухада муу ха юм гэжэ 2010 ондо орохо- 
домни Цыбэгмэд хунгэн зандаа, хухюу хеереегее дэлгэжэ байгаа бэлэй.

2010 он.

ХУАСАЙ УГАЙ НАШАН - ЦЫЖЭБ - НАМДАГ
(ю р е е м х э  - чим ит-дорж о

НАМДАКОВ ЧИМИТ-ДОРЖО ЦЫЖИПОВИЧ (1894-1966) 
ДАЙНАЙ АРА ТАЛЬШ АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН 

(СЭРЖЭН БАСАГАНАЙНЬ ДУРСАЛГА)

Баабаймни улаан гал сарьюулан тумэр тудэгэ дабтажа ажахын элдэб 
хэрэгсэлнуудые бутээдэг мэдээжэ тумэршэ дархан байгаа.Тэрэ 1930- 
аад онЬоо эхилээд, 1955 ондо наЬанайнгаа амаралтада гаратараа кузни* 
цада худэлее. Колхозой хуудинсэ пошоолхын хойно голой урда талада 
байЬан. Баабаймни ургэн, нарин душэнууд дээрээ балта бариЬан гарай 
хусеер гал улаан тумэрэй тухэлыень дуран соогоо хубилгажа мориной 
таха, боотол хонхоЬоо эхилээд ажалай тоног зэмсэг болохо аса, хурзэ, 
салир, лом хэхэ, тэргын меер оруулха, шарга уллаха, поргуун, жороо, 
ходоог, хаЬаг тэргэнуудтэ хэрэгтэй болодог юумэнуудые хэдэг байЬан. 
ЭбдэрЬэн анзаЬанай, борнойн, жаткын, сеялкын хэрэгсэлнуудые саг со- 
онь заЬаха. Мун галай хабшаг, улирбэ, ухбаад, уудэнэй барюул гэхэ мэ- 
1ын юумэнуудые ажалайнгаа забЬарта нютагаархидтаа тума яма болонгуй 
хэжэ угэдэг, сулеегуйб гэжэ хэлэжэ шадада1туй байЬан гэжэ тэрэ уеын 
хунууд хэлсэгшэ Ьэн. Баабаймни сагаан Ьайн сэдьхэлтэй, хееруу, хухюу 
зантай хун байЬан.

Халуун гал угэхвер арЬан томо хеергэ дарадаг туЬалагшадтаа тумэр 
шэрээхэ онол арга заажа, тумэршэ дарханай мэргэжэлдэ Ьургахые орол-
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догшо Ьэн гэжэ дайнай Ьуулдэ хуудинсэдэ худэлэлсэЬэн Цыдэбэй Доржо 
Х00рЭГШЭ бэлэй.

Баабаймнай сорьемо халуун тумэрэй шэрээдэЬэтэй, тон харюусалга- 
тай, ажалдаа амжалтатай худэлжэ, 1954 ондо худее ажахын Бухэсоюзна 
выставкэдэ хабаадаха путевкоор шагнагдаа. Энэ наЬандаа ургэн дэлгэр 
СССР гурэнэйнгее нинслэл хото Москвагаар аяншалжа ерэхэ хубитай 
бай Иан. 1946 ондо «Шэн габьяата ажалай тулее» гэЬэн медальда хуртее. 
Энэнь дайнай жэлнуудтэ эсэхэ сусахые мэдэнгуй, убэлэй янгинама 
хуйтэндэ, зунай ангама халуундашье удэр Ьунигуй худэлжэ Агуу Илал- 
тын удэрые дутэл уулэлсэжэ, дайсанаа даралсаЬанайнь баримта болоно.

Баабайтан табан басагатай, нэгэ хубуутэй болоод, Долгор басагаяа 
Тугмидай Жалсанайда угэЬэн. Баабайтан бултыемнай ургэжэ, Ьургажа 
ажалаймнай харгыда гаргажа тубхинуулЬэн. Мунее аша, гушанар, зээ 
зээнсэрнуудынь ажалша угаа алдаагуй, ажабайдалаа зохеон тубхинэнхэй, 
Ьайнууд ябадаг.

Бурхан шажанай хорюултай байЬан уедэ, баабайтан гэртээ гурба да- 
хин маани сахюулжа, бултанда туЬатай буянай хэрэг бутээЬэн.

1965 ондо баабай Бадмын Ринчин хоер Ивалгын дасанЬаа табан гэ- 
лэн ехэ ламхайнарые залажа, нютагаархид бэлэдхэл хэжэ Бимбиин Шой- 
донойдо Сожон хуруулаа, 16 ботиЬоо буридэдэг «ЮМ» номой уншалга 
бутээлгээ. Энэ Ном уншабал, арбан зугэй хамаг бурхад залардаг. Тэнгэри, 
лусууд, орон дэлхэйн эзэд, хунуудтэ хоро хургэдэг турэлее олоогуй эл- 
дэб амитад бултадаа сугларжа, «ЮМ» Ном соносхоЬоной буянгаар Ьайн 
турэлее олодог, нютаг зоной буян арбижаха, амгалан байдал гогтодог. Энэ 
ехэ хэрэг бутээхэдээ, Хотогор Шараяа арюудхуулжа заЬал хэЬэн байна. 
Тэрэ сагЬаа наЬа бараЬан хуниие Бухэтэрэй Хундыдэ худее худеелдэг 
болоо. Хотогор шарада худеелхэеэ болео.

Энэ хотонЬоо сэрэгэй албанда абтажа дайнда ябаа:
1. Цыдыпов Норбо-Жамса (Шойдоржо) Намдакович, 1916 г.р., бурят, 

уроженец с.Ашанги, колхозник. Призван в 1942 г., рядовой, погиб в 1943 
г. Похоронен в Волгограде.

Энэ хотоной дайнай ара талын ажалай ветеранууд:
Намдаков Чимит-Доржо Цыжипович 
Будожапова Ханда 
Чимитдоржиева Бума Намдаковна 
Чимитдоржиева Цыбэгмэд Намдаковна 
Чимитдоржиева Сэржэн Намдаковна 
Цыдынова Дарига Намдаковна 
Цыдыпова Цыремжэд Намдаковна
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ХУАСАЙ УГАЙ НАШАН-ЦЫБЭГ-ДОРЖО (ХОЛХООШХО) -  БАЛМА. 
ДОРЖИЕВА БАЛМА ЦЫБИКОВНА (1927-2005)

ДАЙНАЙ АРА ТАЛЫН АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН.

«1942 оной убэлЬее колхоздоо ажалда ябажа эхилээб. Нарин-Горхо
ной Асын унеэнэй фермэдэ эжытэеэ унеэ Ьаалсажа, удэртее фермын 
унеэ адуулдаг болоо Ьэм. Ажалайнгаа забЬарта Нарин-Горхоной полиин 
губнээ хамажа олоЬон opoohoeo rap тээрмээрээ татажа талхан болгожо 
хооллогшо Ьэмди. Тэрэ уеын унеэшэд тулеэ, убЬэ Ьолоомоёо морёороо 
ееЬэдее звежэ хорёодоо оруулдаг байЬан. Зундаа убЬэеэ ееЬэдее саб- 
шажа. Ьурилжэ бэлдэхэ. Намартаа унеэдээ Ьаахын забЬарта. удэшэндве 
таряанай боолтодо гаража нормоёо дуургэхэ ажалтай байЬамди. Унеэдээ 
тугалаарынь эбилгэжэ Ьаадаг байЬан. Нэгэ унеэшэн 20 унеэ буруунууд- 
тайнь харууЬалжа, буруунуудаа ногоон дээрэ гаргажа тушаадаг байгаа. 
Зунай хухэ бороошье байг, убэлэй caha шуурган соошье унеэдээ газаа 
хорёо соо Ьаадаг байгаабди. Малайнгаа дун хамта 40-еед ухэрэй шэбхэ 
шабааЬа нашылхаар, ябаган тэргээр хашаа xopeohoo газаашань шэрэжэ 
гаргаад, хабар болоходо хохироо бэлдэхэ гэхэ мэтын ажал барагдашагуй 
ехэ байЬан. ХаранхыЬаа харанхы болотор худэлжэ эдэ ажал диилдэжэ 
хэгдэдэг байЬан. Эсэшэнхэй харанхы Ьуни гэртээ ороходош халуун сай- 
тай байха хун угы, ганса бэе эхэнэрнуудтэ нилээдгуй хундэ байЬан. Дай
най уеын Ьаалишад «эсээб» гэнгуй ажалай хундые дабажа, хун нэрэеэ 
доройтуулаагуй ябажа гараа.

Дайнай уе саг. Эдеэ хоол, дабЬан, зуруул, лампадаа хэхэ керосин 
гэхэ мэтын хэрэгсэлнууд хоморой байгаал даа. Ажалта удэртэ аарсанай 
сагаан, бага талхан, орооЬон амбаарЬаа нормоор угтэдэг Ьэн. Дайнай 
уеын, дайнай Ьуулээрхи улэсхэлэн жэлнуудтэ гайтайхан байгаал даа. 
Тэдэ жэлнуудэй хушэр хундэ ажалай бэрхэшээлнуудые дабажа гараЬан 
Баруун Ашангын, Нарин-Горхоной Ьунэй фермын Ьаалишадые нэрлэбэл: 
Бадмын Ханда, Бадмын Цыбжэд, Батын Дулма, Доржын Балма, Ванжи- 
лай Цырен-Дулма, Дармын Нядмад, Ешын Дулма, Дубшанай Лхама, Рин- 
чинэй Дулсан, Ринчинэй Дарима, Тамжадай Долгор, Ламханай Долгор, 
Цымпилэй Гарма, Цымпилэй Дарижаб, Цыбжэд эй Бума. Цыбжэд эй Цым- 
жэдма, Цыбэгэй Ханда.

Дашьш Должод убэл зун гэжэ илгангуй, жэлэй дурбэн сагта Ьаалиин 
унеэ адуулжа наЬанайнгаа амаралтада гараа.

Би Ьуулдэ бригадада худэлдэг болооб. Газар мореор хахалааб, жатка- 
да, косилкадашье ябааб, таряанай боолто боожо бухаллааб, молотилкада- 
шье худэлееб.

1945 оной майн 9. Хабарайнгаа тарилга дуургээд, Нарин-Горхоной
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37 га газар дээрэ 14 анзаЬашад паар хахалжа байхадамнай, гэнтэ кол
хозой туруулэгшэ Базаржабон, малай ноен, парторг Цыбэгэй Дарима, 
шанар шалгагша Найданай Доржо ахай гурбан ерэжэ, майн 9-дэ баруун 
ехэ дайнай Агуу Илалтаар дуурэЬэн тухай мэдээ дуулгаа. НаЬан соогоо 
мартагдашагуй ехэ баярай удэр болоо бэлэй. Хубшын модон бухэндэ 
хухы шубуунай донгодожо хунэй сэдьхэл баясуулжа байЬан шэнги гэхэ 
гу, али жэргэмэл жаахан шубуухайн жэгуурхэн даляараа агаарга хеерэн 
жэгтэй гоёор жэргэжэ, дайн тараа, дайн тараа, жаргал ерээ гэЬэн шэнгеэр 
Ьанагдажа, юрэдее досоомнай наран гаража, тойроод байЬан бухы юумэн 
урин зохидоор харагдаха болоод байгаа Ьэн. Тэрэ удэртее полевойнгоо 
станда мяхаяа шанажа Ьайндэрлеед, гурбан хоногоор Ашангынгаа центр 
ерэжэ хухеэ, найрлаа агша Ьэмди.

Дайнай Ьуулдэ унеэндээ дахин худэлдэг болооб. Дайнай жэлнуудтэ 
ЬааЬан Ьуеэ гууртэдээ машиндаад, тоЬон болгожо гурэндве тушаадаг 
байгаабди. Машинынгаа Ьуевр айраг халаажа, сагаа бусалгажа томо тор- 
хонууд соо хэжэ шууЬыень шуугээд, улэЬэн удхэн сагаан колхознигуудта 
ажалта удэртэнь хубаадаг Ьэн.

1947-1948 онуудаар Булагай деревнидэ тоЬоной завод байгуулагдажа 
Ашангын, Амгалантын, Нарин-Горхоной, Георгиевкын Ьунэй фермэнууд 
Ьуеэ удэшэ угл00 бури мореор тоЬоной заводто асаржа тушаадаг болоо 
Ьэмди. Унеэдээ удэшэ Ьаагаад, хэдэн бидон Ьуеэ Нарин-Горхоной Сагаан 
Хундын Ьаалиин фермэЬээ Булагай деревня асаржа тушаагаад, Ьеергее 
уур сайжа удэр боложо байхада гэртээ ерэхэш. Унтангуй углеегуур 
унеэдээ Ьаахаш. Энэ наЬан соо юу хээн узэгдэЬэн. Ьуулдэ Ьунэй учетчиг- 
той болоо Ьэмди.

Залуу гай охин юм гу, али совет хуулиин хумуужэлгэ юм гу, юрэ ажал
даа дарагдажа эсээ туляашье Ьаа, юумэнЬээ тунхарихагуйш. Хухихэ, дуу- 
лалдаха Ьамбаа сагаа олоод лэ, эсэЬэн сусаЬанаа мартаад байхаш. Ьайнаар 
худэлхэдэмнай байдалнай улам Ьайжарха гэжэ унэн зурхэнЬее найдажа 
ябаабди. 80-аад гаран онуудаар зоной Ьанаан сэдьхэл тэниглэн. барандаа 
ажалтай, хун зоной байдалай Ьайн хубилжа эхилЬэн саг болоод байгаа 
гэжэ Ьанадагби. Юрьш зон тулееЬэгуйгеер Ьуража ажалда худэлхэ мэр- 
гэжэлтэй болодог, убдэбэл тулбэригуйгеер эмнилгын газарта аргалуулдаг 
совет хуулиин олгоЬон эрхэтэй байгаа.

Мунее саг хубилжа, тад ондоо юртэмсэ бол обо. Хэдэн уе зоной 
хара хулЬеер байгуулагдаЬан ажахын Ьандаржа, угыржэ байхыень энэ 
наЬандаа харахаб гэжэ огто Ьанаагуйб. Мунве 76-тай болонхойб. Хул дэ
эрээ гэмгуй Ьайн Ьуунаб», - гэжэ урдынгаа ябадал Ьанан Ьанан наЬан со
огоо колхоздоо хэЬэн ажал тухайгаа дурсан хв0рэжэ Ьуугаа бэлэй.
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ДАЙНАЙ АРА ТАЛ ЫН АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН БАЛМА 
ЦЫБИКОВНАГАЙ ДУРАСХАЛ. 2002 ОН.

Балма Цыбиковна аялга дуунда дуратай, дуулахадаа Ьайхан хоолойтой, 
али юумые удхалан хеерэдэг уран баян угэтэй, xeepYY хухюу зоной хун 
ябаа.

Ямаршье хунэй гэртэнь ороходо гу, али газаа уйлсэдэшье хунтэй уул- 
захадаа уринаар энеэбхилэн угтаха. Балма али болохоор хундэ туЬалхые 
ороддодог энэрхы сэдьхэлтэй Ьэн.

Даша-Нимын эжы ухаан сэсэн, шэхэн Ьонор зангаараа Балма басага- 
найнгаа Ьайн Ьайхан ургэмжэтэй Ьуужа ундэр наЬа наЬалжа (1896-1991) 
наЬан болоЬон.

Балма Дулма Хундаевна эжытэеэ хамЬажа Володя, Димчиг, Шойжома 
ухибуудээ ургэжэ, Ьургажа ажалайнь харгыда гаргаа. М унее Балма Цы- 
биковнагай аша зээнэр олон болонхой, ееЬэдее эжы баабайнар боложо 
тубхинэжэ Ьайн ябанад. Ардинайда угэЬэн Булад хубуунтэн олон боложо 
Ьайн Ьуудаг байна.

ХУАСАЙ УГ. НАШАН-ТОГТОХОН-ТУГМИД-ЖАЛСАРАЙ 
(1905-1971)-ЖА Л САН-ДОРЖО 

ЖАЛСАРАЕВ 
ЖАЛ САН-ДОРЖО ТУГМИТОВИЧ (1930-2003)

«Би багаар эхэЬээ гээгдэжэ уншэрхые узэжэ, хунэй нюур шарайшалжа 
хараЬаар еед ее  болоЬонби. Баабайгаа дахаЬаар Ьургуулиин болоод, яЬала 
бараг Ьайн Ьуража байтарни дайн дажар эхилжэ Ьургуули орхигдоЬон. 
Би арбаад наЬанЬаа колхоздоо худэлжэ эхилээб. Би 11 -наЬатайЬаа морин 
тармуурта, жаткын гуужэдэ ябажа эхилээб. Молотилкадашье худэлееб. 
Молотилкада ехэ олон зон худэлдэг байгаа. Тэрэ сагта аргагуй ехэ ажал 
хэжэ орооЬотой болодог байЬан: ургуулЬан таряагаа хоер мори оруулЬан 
жаткаар сабшаха, жатка жудхэлсэЬэн гурбадахи морииень (гуужэ гэдэг) 
унажа гуужэдэ ябааб. Энэ унаЬан таряагаа боолтонууд болгожо бухал- 
лаад, овиной газарта зеежэ Ьурилдэг. Иуриин хажууда МК-1100 гэжэ 
молотилкые тракторай худэлгэхэдэ хэдэн хун боолтонуудые бэе бэедээ 
дамжуулан мологилкын адяар дээрэ хаяжа угэхэдэнь, боолтонуудай уялаа 
хадуураар отолжо боолтонууд барабанщигта дамжуулагдаха. Энэ конвей
ер Ьаадгуйгеер худэлхэ ёЬотой. ОрооЬо мэшээглээшэд байха. ОрооЬогуй 
боложо гараЬан мэхиимэ, Ьолоомо саашань тулхижэ зеежэ Ьурилеешэд 
сулее] уй худэлхэ. МэшээглэЬэн орооЬоео орооЬоной хореодо абаашажа 
хатаадаг, триерээр хиидхэжэ сэбэрл^хэ ажалда олон зон худэлдэг байгаа.
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Молотилкын барабанда ехэ нарин болгоомжотой худэлхэ хэрэгтэй гэлсэг- 
шэ Ьэн. Жалма абгай молотилкын барабанда гараа гэмэлтэЬэн.

Хусэд 12-13 наЬатай болоодуй ябаЬан минии уетэн Дондог, Сунгэрэг, 
Дугаржаб, Гурэбазар гэгшэдтэй таряанай газарЬаа бухалшье зввлсевбди, 
молотилкын мэхиимэ, Ьолоомо ухаа тооЬон соо тулхилсее, з00жэ 
Ьурилэлс0©бди. Энэ сэбэрлэЬэн хуурай opoohoeo гурэнд©0 тушаадаг, 
баЬа хурэнгэеэ хаадаг байгаа.

Би Нарин-Горхондо мореор газар хахалааб, намартаа боолтодо яба
жа бухаллажашье узееб. Нэгэ хабар прицепщигээр худэлееб. Тиигээд 
14-тэйдее Хориин МТС-тэ гурбан Ьарын трактористын курсада Цырен- 
жабай Дондог ууритэеэ сугтаа Ьуража трактор жолоодохо эрхэтэй болоо 
Ьэмди. Колесно тракторта ябажа эхилээб.

17-тойдоо комбайнай курс дуургэжэ, хэдэн жэддэ «Коммунар», «Ста
линец» гэжэ еврее ябадаггуй комбайнуудта худэлее Ьэм. 20-еод жэлдэ 
механизаторнуудай бригадираар худэлЬэнби. Зундаа убЬэшэнэй бригада 
даажа, умсын, хамтын малай убЬэ хоол бэлдэлгэдэ жэлЬээ жэлдэ пенси
дэ гаратараа хабаадалсааб. Манай отделени 1980-1990-ээд гаран онуудта 
убЬэ хуряалгын элдэб оньЬото машина, техникээр яЬала Ьайнаар хангаг- 
дадаг боложо, убЬэ бэлдэлгын ажал нилээн хунгэрЬэн. Шугы бургааЬатай, 
уЬа намагтай газараа гар хажуураар сабшалсаад, умсын хамтын малда 
хурэхэ убЬэн абтадаг байгаа.

1970-аад онуудаар манай эндэ ехэ ган гасуурай болоходо, хэдэн 
хунуудЬээ буридэЬэн бригада Монгол орон ошожо хамтынгаа малда убЬэ 
тэжээл бэлдээ Ьэмди. Ямаршье сагай болоходо Ашанга малаа усеелевгуй. 
Дармын Нансалтай хонин ажалдашье нэгэ жэлдэ худэлжэ узееб. 
НаЬанайнгаа амаралтада гараад, сабшалангай газар уЬалагшаар ажал 
хэЬэнби. Юрэдее, арбаад наЬанЬаа ажалгуй нэгэшье удэр ябаагуйлби даа.

Би хэЬэн ажалайнгаа тулве оло дахин унэтэ бэлэгуудээр, хундын гра- 
мотануудаар шагнагдаа Ьэм. «За доблестный труд в годы войны 1941 -1945 
г.г.» гэЬэн медаль 1946 ондо абааб. Энэ минии арбаад бага гаран ухибуун 
наЬандаа аЬан шадалаараа худэлжэ Илалтын удэрые дутэлуулэлсэЬэнэйм 
тэмдэг гээшэ. «Отличник сельского хозяйства», «За освоение целинных 
земель», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет По
беды в Великой Отечественной войне» гэЬэн медальнуудтайб. Буряадай 
АССР-эй министрнуудэй Соведэй ба КПСС-эй обкомой хундын грамота- 
нууд, Буряадай АССР-эй худее ажахын министерствын дипломууд бии.

Дайнай, дайнай удаадахи хатуу хундэ жэлнуудтэ халуун хуйтэниие 
илгангуй, удэр Ьуниие хэмжэнгуй бэеэ гамнангуй худэлжэ байгуулЬан 
ажахыгаймнай муно© Ьандаргагдажа, тэрээнЬээ юуншье улэхэгуйдэнь 
гомдолтой гэжэ ехэ голхорЬон янзатайгаар х©0р09г00 дуургээ Ьэн.
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Цыпилма нухэртэеэ дурбэн ухибуудые хул дээрэнь ундылгэжэ, 
Ьургажа, айл булэ болгожо тубхинуулээд, ашанар зээнэрээр олон болон- 
хойбди. Миша, Жамбал, Жаргал хубуудээ трактор жолоодуулжа Ьургааб. 
Гансал Жамбалдамни угтэЬэн наЬанайнь табисуурай богони байЬаниинь 
гомдолтой, - гэжэ Жалсан-Доржо ууримни гунигтай, дорьбогуй, ехэ хай- 
ратай болонхой байгаа Ьэн даа.

1967 ондо 60 ухибуудэй Ьууритай гурбан класс-комплектын шэнэ 
Ьургуулитай болоод, Жалсан-Доржо Жалсараевай оролдолгоор, Жалсан- 
Доржо газаршантай Ьургуулиин ухибууд турэлхидтэеэ Амгалантын хойто 
шэбэрЬээ жэжэхэн хасууринуудые, Удын голой эрьеЬээ ушввЬэхэнуудые 
асаржа таряа Ьэмди.

Мунве Ьургуулиимнай газаахи хасууринууд -  
Иурагшадаймнай тариЬан модохонууд 
Убэл зунгуй ногоорон узэсхэлэнтэ гоеор харагдажа 
Олоной ажал Ьануулдаг.

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД УГАЙ 
ГОНЧИК (НЯЛТУУ) -  ЦЫРЕНЖАБ -  ДОНДОГ 

ЦЫРЕНЖАПОВ ДОНДОГ ГОНЧИКОВИЧ (1930-1975), 
ДАЙНАЙ АРА ТАЛЫН АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

1930 оной морин жэлтэй Дондог минии сасуутан уетэнэй нэгэн 
байЬан. Нютагайнгаа унгын сэсэг ургуулЬан газар дээгуур хул нюсэгввр 
гуйлдэжэ, наадажа еед ее  болоЬон байхабди. Дондог эсэгэЬээн багаар 
гээгдэжэ уншэрЬэн. Дуу басаган Нинэтэеэ эжыгээ дахажа ехэ болоЬон. 
Дондог Ашангынгаа Ьургуули дуургээд, арбаад наЬанЬаа колхозой ажалда 
ябажа, дайнай ухибуудэй хэЬэн элдэб худэлмэри Ьуни удэргуй хэлсэжэ, 
эдэ жэлнуудэй бэрхэшээлнуудые уетэн нухэдвврвв дабалсажа гараЬан 
хун. Жаткын гуужэЬээ эхилээд, боолтодошье ябаа, мореор газар хахалжа 
узвв, молотилкын элдэб ажал хэЬэн.

Нарин-Горхоной убЬэндэ нэгэ зун Дондог, Мухар-Сагаанай Дугаржаб 
бидэ гурбан морин тармуурта ябаабди. Мориёошье тармууртаа хусэд ору- 
улжа шадахагуй хуйхэршуул ябаабди. Хунэй бэлдэЬэн бэлэн тармуурта 
Ьуугаад ябагша Ьэм. Дондог Дугаржаб хоер хубууд хадаа баЬа шадал- 
тай, тоомгуйнууд гээшэнь аргагуй, гуйлгэлдэхэ дуратайнууд. Дугаржа- 
бай баабайда гэмэруулхэ. Дондог ухибуун ябахаЬаа уран хошоо угэтэй, 
1абЬаргуй дуугаржа. энеэдэ гаргажа хухюутэй ябаха. Би тармуур дээрэЬээ 
>нашана аа губ гэжэ айжа, тармуурайнгаа ЬууриЬаа ходо барижа ябахаш, 
тармуурайнгаа педальда доошоо ЬуудалЬаа Ьолжорон арай гэжэ хурэхэш.

Н^гэтэ Дондогтой болоЬон ушар Ьанаандам ороно. Нарин-Горхоной 
полидо Цьфендоржьш Жагаама жаткашан, Дондог гуужэшэнтэй ябадаг
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байгаа. hymi Ьарын сагаанда таряа хадажа ябатараа Дондогни хажуу тэ- 
эшээ эмээлЬээ найгаЬаар доошоо унашоод, морид гансата байшаба. Дон
догни унтаатай зандаа борсойжо хэбтээ. Арай гэжэ Ьэрюулжэ мориндонь 
мордохуулааб гэжэ Дондогоо хайрлажа, Жагаамьш полевой стандаа ерэжэ 
хверэЬыень мартадаггуйб. Бригадын зон ургэЬэ нойртоо дарагдажа хэды 
эсэЬэн зудэрЬэншье haa, яЬала зугаа болоо haa6 даа. «Би бригадьшгаа 
наар дээрэ унтажа хэбтэнэб, бригадир Ринчин абамнай намайе Ьэрюулжэ 
байиа гэжэ Ьанаад, зорёои Ьэреэшэгуй болоод хэбтэйлби даа», - гэжэ Дон- 
догнай шогложо хэлээд, бури хухюу энеэдэн зугаа болоо бэлэй. Иигэжэ 
минии уеын ухибууд ехэшуултэй адли удэр Ьунигуй ажал хэлсэжэ Илал- 
тын удэрые дутэлуулэлсэЬэн.

Дондог 14-тэйдвв тракторай курсэдэ Жалсан-Доржо ууритэеэ Хориин 
МТС-тэ гурбан hapa Ьуража дуургээд, колесно тракторта ябажа эхилЬээр 
тумэр агтьшгаа жолоо Haha баратараа табяагуй. Дондог Гончикович ходо- 
доо эрхим туруушуулэй зэргэдэ ябадаг худэлмэришэ худэр хун байЬан. 
Тэрэ хэЬэн ажалдаа харюусалгатай, колхоздоо, совхоздоо магтаалтай 
ябаЬан. «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны (1941 -
1945 г.г.)» гэЬэн медаль шагналтай, 9-дэхи табан жэлэй ударник, аймагай 
эрхим трактористнуудай нэгэн Дондог Гончикович социалис мурыс00ндэ 
илаЬан тэмдэгууд, хундын грамотанууд, унэтэ бэлэгуудээр шагнагда- 
даг байЬан. Дондог гартаа дархан дуйтэй байжа эхин Ьургуулиин шэнэ 
гэр Ванданов Бальжинима, Ширабай Цырен-Базар гэгшэдтэй барилсаад, 
ухибуудэй бэеэ Ьорихо спорткомплекстой болголсоо Ьэн.

Ямаршье хунэй туЬалхые хандахада арсалтагуй ажалайнгаа забЬарта 
али болохоор туЬа хургэдэг, хэлэ Ьэн угэдве заабол хурэдэг, сэхэ сэбэр 
тубшэн туни зантай Дондог нютаг зонойнгоо дунда хундэтэй ябаа. Тэрэ 
ябаЬан газартаа шог хошон угэнуудээрээ хухюун энеэдэ зугаа гаргажал 
ябадаг Ьэн. Муне© мэндэ ябаа Ьаа, 90 наЬанайнгаа харгыда гаранхай 
уш00л нухэд©0 хухеэжэ ябаха байгаа. Дондог шиираг залуу наЬандаа 
нарата дэлхэйгээ орхижо ябаа, теэд хайшан гэхэб, убшэн хэнииешье 
гамнадаггуйл даа. Энэ оршолонто юртэмсэдэ хунэй наЬан саанаЬаа 
хэмжууртэй гэЬэн сансарьт ороной жама еЬо.

ДАРМАЕВА ДАРИ ХУНДАЕВНА (1926-2003)

Дарисо басаганайнь дурсалга: дайнай жэлнуудтэ Ьургуулияа орхижо 
Ленин колхоздоо уетэн нухэдтэеэ элдэб ажалда худэлее: убЬэ, гаряа ху- 
ряалга, молотилкын ажал, морёор газар хахалхаЬаа эхилээд, модобэлэд- 
хэлдэ ябалсаа. Дари Хундаевна 1946 ондо «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» гэЬэн ажалай медаль шаг-
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нал абаИан. 1960-1967 онуудта Ашангынгаа магазинда наймаашанаар 
худэлее. 1950-аад онуудаар мама Шойробой Санжайтай айл боложо Дам
ба (1952)хубуутэй болоЬон.

Хожом Цыренжабай Дондогто Дари Хундаевна хадамда гаража, 9 
ухибуудэй эхэ эсэгэ боложо, баабайтан Ьайн ЬууЬан. Мама «Материн
ства II степени», «Материнства I степени» гэЬэн медальнууд шагналтай. 
Муне© Дондогтоной ухибууд ажабайдалайнгаа харгы олонхой, хугшэн 
эжынэр, убгэн баабайнар боложо, Ьайнууд байдаг. Гансал Жамьян, Баатар, 
Зоригто хубууднай даншье богони наЬатай байЬан. Гашуудалтай байдаг. 
Баабай эжынэрэймнай аша, гушанар, зээ зээнсэрнууд олон болонхой.

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД ОТОГОЙ САНЖААЛ-БАДМА (БААБДИИ) -  
ЦЫБЖЭД -  ОКТЯБРЬ. 

ЦЫБЖИТОВ ОКТЯБРЬ БАДМАЕВИЧ (1931) 
ДАЙНАЙ АРА ТАЛЬШ АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

«Би Сагаан Хундыдэ турэЬэн тоонтотойб, 1931 оной хонин жэлтэйб.
1941 ондо Ьургуулияа орхижо, Ьаалишан байЬан эжытэеэ ажаллажа эхи- 
лээ Ьэм. Тугал, Ьаалиин унеэдые адуулхаЬаа эхилээд, тэрэ уеын ухибуудэй 
хэдэг ажал Ьайса хэЬэн, улдэхэ даарахые бэе дээрээ яЬала узэЬэнби, ажа
лай хундэ хушэрые арЬа мяхаараа туйлажа гарагдаЬан. Ойбонтын модо- 
бэлэдхэлдэ хэдэн жэлдэ уетэн нухэдеерее ябалсажа гарааб. НаЬаа гуйсэд 
хусввдуй 15-16-тай бидэндэ убдэгс©© саЬан соо гар хюреегеер модо 
унагаажа, тайража бэлдэхэ гээшэ гайтай хундэ ажал байгша Ьэн. Колхоз- 
лоо малшанай гэр байдал барилсажа, малай хашаа байра заЬалсажа дарха- 
най ажал хэлсэЬэнби. Таряанай боолтодо, молотилкада худэлееб. Дайнай 
жэлнуудтэ комбайн байгаагуй, молотилкада зон олоороо удэр Ьунигуй 
худэлжэ, гурэндее тушааха орооЬо бэлдэдэг, хурэнгын орооЬо хадагал- 
да1 байЬан ааб даа. Эгээл муу шанартай улэЬэн орооЬон тон багаар нор- 
молжо колхознигуудтаа хуртээдэг байЬан. Эдихэ юумэн хомор, гайтайшаг 
саг Ьэн.

Ленинэй нэрэмжэтэ колхоздоо худэлЬеер ябатарнай, Ленин колхознай
1959 ондо Анаагай совхозой буридэлдэ ороо. 1968 ондо Георгиевкын со
вхоз боложо, Ашангамнай энэ совхозой 2-дохи отделени болоЬон.

Валентина Дашанимаевна нухэртэеэ энэ Георгиевкын совхоз болол- 
гоноор хонин ажалда орожо, наЬанайнгаа амаралтада гаратараа хорёод 
жэлдэ худэлеебди. Туглэдэ эхэ хонидые харууЬалаабди. Зуун Ашангын 
адагта зуЬаланда буудаг Ьэмди. Ажалдаа яЬала Ьайн амжалтатай ябаабди, 
эжымнай ухибуудыемнай харалсажа туЬалаа. Отарадаа 600-гаад хони- 
той байгша Ьэмди. Ажалай амжалта еврее ерээгуй. Илангаяа туруушын
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жэлнуудтэ ажалай элдэб бэрхэшээлнууд тохёолдожо, нилээд зобоо туляа 
бэлэйбди. Xудэлhвер ябатараа хони хараха, нарай хурьга гарзагуйгвер 
абаха дуй дуршэлтэй болообди. 100 эхэ хонинИоо ЮО-haa доошо бэшэ 
хурьга абажа, хониёо тобир тарганаар хаража, хододоо туруушуулэй 
зэргэдэ ябадаг болоо Иэмди. Хонин ажалда амжалтатай худэлжэ «Айма
гай эрхим хонишон», «Социалис мурысвендэ илагша», «Коммунис ажа
лай ударник» гэЬэн нэрэ зэргэнуудтэ хуртвв Иэмди. КПСС-эй обкомой, 
министрнуудэй Соведэй болон колхозой, совхозой у гэЬэн олон хундын 
грамоганууд, дипломууд бии. Дайнай уедэ худэлжэ 1946 ондо абаИан «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» гэЬэн медаль 
бии.

Манайхин Должод, Дэлгэр, Дудари, Митэб ухибуудээ ургэжэ, Иургажа 
ажабайдалайнь харгыда гаргажа тубхинуулээбди. Мунве Улаан-Удын 
заха болохо Туланжада гэр табюулжа оронхой аша, зээнэрээ харалсан 
hafiH байнабди», - гэжэ Октябрь Бадмаевич хверэжэ hyyraa бэлэй.

Хунэй наИан хэмжууртэй, мунхэ бэшэ. Мунвв Октябрь Валя хоер 
турэлвв урилан ябанхай. ХойноЬоонь Дэлэг, Хэшэгтэ, Амгалан, Денис
-  4 хубуудэй эсэгэ болоЬон Цыбжитов Дэлгэр Октябрьевич (1966-2014) 
хубууниинь убдэжэ бэе муутай боло!юор Haha бараИан. Должодой Нонна 
басаган гэнтын аюулда орожо харатай юумэ бол oh он даа. УлэЬэн Должод 
ухибуудтэеэ баабайтанайнгаа гэртэ hyyHa, Митэбтэн шэнэ гэртэй боложо 
тубхинэнхэй, Дудари Москвада байдаг болонхой.

ДАМБАЕВА ЕШИГМА БАДМАЕВНА (1928 -  1999) 
ДАЙНАЙ АРА ТАЛЫН АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

ТурэЬэн нютагни -  Булам. Би Пимпии хуряахайндаа Ашанга айлшан 
ерээ Иэм. Ерээд байхадамни дайн эхилээд, 1942 ондо арбан дурбэтэйдвв 
Нарин-Горхоной полидо морин анзаЬаар газар хахалхаяа гараа 11эм. 
Тэрэ гэЬэн carhaa хойшо колхоздо, совхоздо элдэб ажал хээб. Дайнай 
шэруун жэлнуудтэ «Бухы хусэеэ фронтдо!» гэЬэн уряа доро удэр Иунине 
илгаагуй ургэИэ нойртоо дарагдатараа таряа тарилгын сеялкэдэ ябааб, 
жаткада ябажа таряа хадааб, таряанай боолтонуудые боожо бухалшье та- 
бигдаа. Молотилкада ходо ябааб. Зунай убЬэндэ косилкада ябааб, гараар- 
шье сабшаа, бухаллаа аабзаб даа. Хэдышье сулввгуй, эсэжэ унаха боло
тороо худэлввшье haa, ухибуун наИан вврынхиеэ абажа 6aha шууялдажа 
энеэлдэхэш, дуугаашье дуулахаш уетэн нухэдвврвв.

«1943 ондо Цыденжанов Будажаб Рабданович без вести пропал», - гэ!1эн 
мэдээ Янжима абгаймни абаад, энэ мэдээндэ ехээр этигэнгуй 50-аад он 
болотор Ьанаандаа нухэрвв хулеэдэг байгаал даа. Аюржана хубууниинь
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армиЬаа хубуудэй ерэхэдэ, баабайм хэзээ ерэхэб? -  гэдэг байЬан. Дугар- 
жаб Пимпии ахайгаа хулеэхысэ хулеэгээ. Мухар-Сагаан эсэгэнь хубуугээ 
хулеэЬээр лэ наЬан болоЬон.

Муу мэдээ абаашье haa 1унигаа зосоогоо барижа, зобоо туляашье haa, 
шадал соогоо шанга худэлжэ Илалта дутэлуулэлсэЬэн Рабданов Цыден- 
жаб, Цыденжапов Дугаржаб, Дамбаева Янжима, Дамбаева Ешигма -  бидэ
1946 ондо «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» 
гэЬэн медаль шагнал абаабди. Дайнай Ьуулдэ хонин ажалда абгайтаяа 
худэлееб.

1965 онЬоо Ьургуулида уборщинын ажал хэжэ эхилээб. 1967 оной 
зун ехэхэн ажал хэлсэжэ, нютагайнгаа шэнэ Ьургуули бэлэн болголсооб. 
Углеенэй табан сагта бодожо дурбэн пеэшэнэй гал тулэжэ Ьургуулияа ду- 
лаан, сэбэр байлгахые оролдогшо Ьэм. Шэнэ Ьургуулиин классууд яЬала 
дулаан, уужам, Ьаруул гэрэлтэй, худэлхэдэ урматай байгша Ьэн.

1968 ондо Ьургуулида орохоео байЬан Долгоржаб басаганайнгаа 
убдеед мордошоходонь, Ьургуулиин ухибууд соо худэлжэ шад&хаяа бо- 
леод, дахин совхозой буруу харадаг болооб. Хэдэн жэлдэ урэ дунтэйгеер 
Ьайн худэлжэ, 1973 ондо ВДНХ-гай путевкоор шагнагдааб. Москвада 
худее ажахын выставкэ хаража, СССР оронойнгоо ниислэл хототой та- 
нилсажа ерэЬэнби. Хожомынь дахин Ьургуулидаа худэлжэ, наЬанайнгаа 
амаралтада гараадшье хэдэн жэлдэ худэлееб.

М унее Ьааха унеэтэй, пенсиеэ абаад гэмгуй Ьайн байнабди. Дасан ду- 
гангууд нээгдэжэ, хада уулануудай тахилга хорюулгуй болоЬон Ьайн саг 
ерэбэ гээшэ гу гэжэ Ьанахаар. Нугее талаЬаан харахада, совхозойнгоо 
ажалай Ьандаржа, зонойнгоо ажалгуй боложо байхые харахада сэдьхэлдэ 
ехэ хундэ байна. haftH юумэн боложо байнагуй, саашадаа ушее ямар саг 
болохонь мэдэгдэнэгуй.

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД УГАЙ ТАБДАЙ -  ГАЛША -  ЖАМБАЛ -  
ЖИГМЭД (ПАЛААНАЙ) -  ПАГМА -  ДАША 

НИМАЕВ ДАША ЖИГМИТОВИЧ (1928-2001) 
ДАЙНАЙ АРА ТАЛЬШ АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

Би 1928 оной луу жэлтэйб. ТурэЬэн Пагма эжымни нилха нарайдам 
наЬа оараЬан. Би Цыжэб. Цымжэд нагса абгайнартаяа еедее  болоЬонби. 
Хара Эрьеын Ьургуулида Ьурааб. Хори ошожо Ьураагуйб, 12-тойдоо 
Цыжэб абгайтаяа хони харалсажа эхилээ Ьэм. Эхэ хониндо олон жэлдэ 
худэлеебди. УбЬэ, тулеэгээ ееЬэдее бэлдэгшэ Ьэмди. Хони хурьгаяа 
i арзагуйгеер хаража маггаалтай ябагша Ьэмди.

Юреемхын Чимитдоржын Буматай айл боложо тубхинеебди. Гэр
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булеврее эбэртэ бодо малда олон жэлдэ худэлеебди. Дулаан болоходо 
малаа Ара Ашангада абаашажа зуЬадаг байЬамди. Зуун Ашангын Эреэн 
НарЬанда убэлжэдэг байЬанаа, Ьуулдэ ШэнэЬэн Хушуунда убэлжеентэй 
болообди. Малдаа яЬала амжалтатай ябаабди, урн хуугэдээр унэр баян 
болообди.

Хуби заяагаа холбоЬон Бума Намдаковна нухэрни 1973 ондо 6 
ухибуудэйнгээ багаханууд байхадань мордошоо Ьэн. Нилээн хундэ бай- 
далай тохёолдоошье Ьаань гашуудалаа даража, бэеэ шанга барижа ажалаа 
ургэлжэлуулээ бэлэйб. Хубуудни шадал зэргээрээ туЬалжа, наЬанайнгаа 
амаралтада гаратараа Ьубай эбэртэ бодо мал харууЬалжа худэлееб. Олон 
жэлдэ унэн сэхээр худэлжэ 1981 ондо «Заслуженный животновод Бурят
ской АССР» гэЬэн хундэтэ нэрэ зэргэдэ хуртееб. «Победитель социали
стического соревнования», «Мастер -  золотые руки», «Мастер живот
новодства I класса» гэЬэн хундэтэ нэрэнуудтэ хуртэжэ, дипломуудаар, 
грамотануудаар, баЬа унэтэ бэлэгуудээр шагнагдадаг байЬамди. 1946 
ондо абаЬан «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» 
гэЬэн медальтайб. Бума (1923-1973) нухэрэйнгее Ьуулдэ турэл гаралайн- 
гаа, нютагаархидайнгаа дунгэлтэ туЬаламжаар ухибуудээ хунгэн бэшэ 
ажабайдалайнь харгыда гаргажа тубхинуулээб. Цьфен-Дагба, Цырен, 
Тумэн хубуудни, Балма басагамни нютагтаа, ехэ басаган Цырен-Дулма, 
Олег хурьгэнтэн Хоридо байдаг. Ашанар, зээнэрээр баян болонхойб.

Мунее саг ехээр хубилжа, тад ондоо юртэмсэ болошобол даа. Худеедэ 
ЬууЬан зондо хундэхэн байдал тохёолдоод байна. Саашадаа эдэ залуу зон 
ажалаа, ажабайдалаа ямараар зохёожо ажамидарха гээшэб гэжэ Ьанаагаа 
зобохо саг ерээл даа.

ХУАСАЙ УГАЙ ЙЭРХЭ -  ТЕРЕНТИЙ -  ТАЙГА -  MYHX3 
(ХОЛХУУН) -  ДОРЖО -  ЦЫМЖЭД -  ДУЛМАЖАБ 

ДОРЖИЕВА ДУЛМАЖАБ МУНКУЕВНА (1929), ДАЙНАЙ АРА 
ТАЛЫН АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН (ЦЫРЕН-ХАНДА МУНКУЕВНА 

ЭГЭШЭ ТУХАЙГАА, 2002 ОН)

Минии эгэшэ Дулмажаб Мункуевнагай эдир наЬан хушэр хундэ дай
най уеын ба дайнай хойнохи ЬуларЬан ажахыгаа Ьэргээн бодхоолгьш 
жэлнуудтэ дайралдаЬан. Эгэшэмни 1929 ондо Ашангьш Мэхэтэрэй 
убэртэ турэЬэн. Дайнай жэлнуудтэ колхозой элдэб хундэ ажалда ябал- 
сажа гараЬан, угтэЬэн нормоёо ажал бухэн дээрээ дуургэжэ магтуулдаг, 
багаЬаа эжынгээ баруун гарай туЬалагша боложо ябаЬан. Таряан ажалда, 
убЬэндэ, уЬанай модондо ябаа. Томо хунуудээр адли ШэнэЬэн Хушуунда 
колхозой адуу манагша Ьэн. Тэрэ сагта шоно элбэг, малда добтолдог бай-
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гаа. Туудэг табяад Ьуниндее адуугаа тойрожо Ьухирэлдэжэ хонохо. Саг 
шанга байгаа. Колхозой мал хоролтодо оруулаад байбал, тэрэнээ хулынь 
бодхоожо тулэхэ, угы бол турмэдэ орохо жэшээтэй. Ьуниин харанхьща 
адуу манахаяа айнаб гэжэ эжыдээ хэлэхыень дуулагша Ьэм. Эгэшэеэ ехэл 
хайрлагша Ьэм. Ажалайнгаа забЬарта nooho ээрэжэ, намда сагаахан коф- 
то, харахан юбка оежо угэЬыень Ьургуулидаа умдее Ьэм.

Иуулдэ манайхин Нарин-Горхондо хонишон болоо. Хонишоной ажал 
хундэ: морёор убЬэ Ьолоомоо, тулеэгээ шэрэхэ, бухэли убэлдвв хониео 
адуулха. Хабартаа хонидойнгоо шэбхэ гараараа малтажа сабшалан дээрээ 
гаргажа тарааха, хонидойнгоо нооЬо бултыень гараараа хайшалжа туша- 
аха. Тиибэшье, «мал хараЬан ама тоЬодохо» гээшэ тон зуб: бидэ юумээр 
ехэ ядаагуйбди.

Дайнай хойно жэл ерэхэ бури хунэй ажабайдал Ьайжаржа, трактор ма- 
шинанууд, оньЬон техникэ олон боложо гарай ажал хунгэржэ эхилээ. Аб- 
гаймни Тайлуудай Баяндаев Цыдэбтэй гэр айл боложо тубхине©. Эжым- 
най ухибуудыень хаража хубсалуулаад, Ьургуулидань hypraxa.

Эгэшэмни олон жэлдэ хонин ажалда амжалтатай ажаллажа Георги- 
евкьш совхозой хундэлэлэй дэбтэртэ оруулагданхай, Буряадай АССР-эй 
Верховно Соведэй Президиумэй хундын грамотаар (1967 он), Ажалай 
Улаан Тугай орденоор (1973) шагнагданхай. Эгэшэмни аймагай, совхозой 
зугЬее олон дипломууд, грамотануудтай, «Коллектив имени 50-летия Со
ветской власти» гэЬэн нэрэдэ хуртэЬэн, 1975, 1977, 1978 онуудта социа- 
лис мурысввндэ илагшын тэмдэгуудтэй, 1978 ондо аймагай чемпионой 
нэрэ зэргэдэ хуртэЬэн байна. «Бухы хусэеэ Илалтын тулве» гэЬэн уряа 
доро удэр Ьуни гэнгуй худэлжэ «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны» гэЬэн медаль шагналда 1946 ондо хуртэЬэн.

УЛААЛЗАЙ ХУБДУУД УГАЙ БАЛЛА -  АЮША -  ЭРДЭНИ 
(ШАГТААРИН) -  РИНЧИН -  БАЛДАН -  ДАМБА 

РИНЧИНОВ БАЛДАН-ДАМБА ЭРДЭНЕЕВИЧ (1930) 
ПАРТИИН, ДАЙНАЙ АРА ТАЛЬШ АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

ТурэЬэн тоонто нютаг -  Баруун Ашанга, уг - улаалзай хубдууд. Эсэ- 
гэмни Эрдэниин (Шагтааринай) Ринчин, гэбшэ зиндаатай лама байЬан. 
1930 ондо Ашангын «Тэмсэлэй шэмэг» артель эмхидхэлсэжэ ябаЬан 
аад, артельЬээ гаргуулхадаа гэр булэтэеэ Джилиндэ хурэтэр нуудэлээр 
ябашаЬан. 1943 ондо эсэгынгээ хундеер убшэлжэ наЬа барахадань, На
рин-Горхоной Ьаалиин фермэдэ ЬууЬан Цырен-Доржо абгындаа эжытэ- 
еэ ерээ бэлэйбди. Абгамнай уни наЬан болоЬон угы, Долгор абгайхам- 
най угтажа байЬан. Эжымни бэе муутай болоЬон байжа уни болонгуй
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наЬа бараа Ьэн даа. Би 13-тай, Мэдэгзэн дуумни 2-тойхон байЬан. Би уни 
болонгуй Ьаалиин мал адуулжа эхилээб. Зундаа убЬэндэ гар хажуураар 
сабшажа Ьурааб, бухал табилган, морин тармуурта ябааб. Хойто, саада 
жэльшь морин косилкада Цыбжээн убгэнтэй, Лабанцырэнэй Даритай яба
даг Ьэм. Дугаржабай баабай -  Рабданов бригадир, Галсан-Цырегма учёт- 
чигоор худэлэгшэ Ьэн.

Колхозой таряан ажалда эдэ дайнай жэлнуудтэ худэлееб. Морин 
анзаЬаар газар хахалагдаа, жаткаар таряа хадажа ябаЬанби. Тугмидай Жал- 
сан полевой бригадир байгша Ьэн. Нормоёо дуургээгуй Ьаа, Ьуниндее 
Ьарын сагаанаар талханай боолтодо гарагша Ьэмди. Минин уетэн ехэ 
хунуудээр адлил ургэЬэ нойргуйгвер, Ьуни удэр гэнгуй ябалсажа гараа. 
Эрилтэ шанга байгаа. Зундын Гурэ-Базар, Дугаржаб, Дондог, Балма, Нал- 
жирма, Дари, Сунгэрэг, Ешигма, Бата-Далай, Галя, Жалсан-Доржо, Дол- 
горжаб гээд олон ухибуудээр худэлЬэнби.

Дайнай Ьуулдэ Ульдэргын Ьургуули дуургээд, го род ой буряад интер
нат Ьургуулида ороод байтараа хаяад, 1949 ондо нэгэ жэлэй товароведэй 
Ьургуулида Ьурааб. 1950 онЬоо 1953 он болотор Сахалин арал дээрэ сэ
рэгэй алба гаража ерээд, Хориин сельподо худэлееб.

1956 онЬоо гэр булэтэй боложо, Яруунын аймагай «Дружба» колхоз- 
до эхэ хонин отарын ахалагша хонишон болооб. Будаева Анна Дабаевна 
нухэртэеэ 38 жэлдэ худэлжэ гараабди. Туруугаьш жэлнуудтэ ядалсагша 
Ьэмди. Харанхы хуйтэн хашаа, гарай фонаряар гэрэлтуулхэш, убЬэн, 
тулеэн, хониной шэбхэ, нооЬо хайшалалга -  бухыдее гарай ажал байЬан. 
Хэды хундэ байгаашье Ьаань тунхарингуй оролдожо худэлЬэнэй ашаар 
ажалдаа урэ дун туйладаг боложо эхилээ Ьэмди. Жэлнууд унгэржэ зайн 
галтай болообди, тракторнууд олошоржо, оньЬон техникэ бии боложо 
эхилээ. Ажалнай хунгэржэ эхилээ. 100 эхэ хонинЬоо зуунЬаа доошо бэшэ 
хурьга абажа, хурьгадаа 25 кг шэгнууртэ хургэжэ тушаадаг байгаабди. Хо
нин бухэнЬее 3,5 -  4 кг хурэтэр нооЬо хайшалжа, хонидоо гарзагуйгеер 
ондо оруулдаг Ьэмди.

Гурэн турэмнай ажалыемнай ундэреер сэгнэжэ КПСС-эй обкомой, 
Буряадай АССР-эй министрнуудэй Соведэй, республикын худее ажа- 
хьш министерствын, профсоюзуудай обкомой, районой болон колхозой 
хундын грамотануудаар, дипломуудаар унэтэ бэлэгуудээр шагнагдадаг 
Ьэмди.

Би еврее худее ажахын бухэсоюзна выставкэдэ 5 дахин хабаадалса- 
жа, 1969 ондо ВДНХ-гай хулэр медальда, 1982 ондо -  мунгэн медаль- 
да хуртэЬэнби. 1971 ондо Ажалай Улаан Тугай орден, 1975 ондо Лени
нэй орденоор шагнагдааб. 1970, 1973-1977 онуудта, 1980 ондо социалис 
мурысвенуудтэ илагша, 1983-1993 онуудта аймагай мурысввнуудэй
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чемпион, 1983 ондо «Заслуженный наставник молодежи Бурятской АССР,
1990 ондо «Заслуженный животновод Республики Бурятия», 2004 ондо 
«Буряад Республикын хундэтэ эрхэтэн» гэЬэн нэрэ зэргэнуудтэй болоЬон 
байнаб.

Дайнай жэлнуудтэ уетэн нухэдтэеэ Ашангынгаа Ленин колхоздо шан
га худэлжэ, 1946 ондо «За доблестный труд в годы Великой Отечествен
ной войны» гэЬэн медальтай болоо Ьэм.

Манайхин 3 хубуутэйбди, 2 басагатайбди. Тэдэ бултадаа ажабайда- 
лайнгаа харгы оложо тубхинэнхэй. Олон ашанар, зээнэр зээнсэрнуудтэй 
болонхойбди.

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД УГАЙ ГОМБО -  
УШУУ -  ЦЫРЕН -  ЦЫДЭБ -  БАЛЖИМА 

ЦЫДЫПОВА БАЛЖИМА ЦЫРЕНОВНА (1918 -  2004) 
ПАРТИИН, ДАЙНАЙ АРА ТАЛЫН АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН.

Манай багада эсэгэмнай наЬа баража, би дуунэрээ харалсагша Ьэм. 
Ошорой Халзаанай Бутид эжымнай «Тэмсэлэй шэмэг» артелиин гэшуун 
боложо, хамтын ажалда харанхыЬаа харанхы болотор худэлдэг болоо. 
Артель болоЬон туруушьш жэлнуудтэ эдихэ юумэн хомор байжа гэдэЬээ 
улдэжэ ядалсагша Ьэмди. ТиигэЬээр 1933 ондо умсэдее 1 унеэтэй, 1 хо- 
нитой -  малтай болообди. Хэдэн жэл унгэржэ, хамтын ажалшье урагшатай 
ябажа, байдалнай Ьайн тээшээ хубилжа эхилээ. Би Хориин Ьургуулиин
5-дахи класс дуургээд колхоздоо худэлжэ эхилээб. Дайнай урдахи гушаад 
гаран онуудаар бидэ залуушуул комсомолой бригада эмхидхээд, амарха 
амаралтагуйгвер хабарай таряа тарилганда, удаань убЬэндэ, таряа хуря- 
алганда худэлдэг Ьэмди. БаЬа ажалайнгаа забЬарта дуугаа дуулалдажа, 
хухилдэжэ эсэнхэйгээ гаргагша бэлэйбди. Залуу наЬан, залуугай охин 
гэжэ байЬан ааб даа. Таряа тарилгын, убЬэнэй, таряа хуряалгын ажалай 
дуурэхэдэ залуу уетэн улаан буландаа, хожомьшь клубтаа сугларжа зужэг 
наада, концерт бэлдэжэ зондоо харуулдаг байЬамди.

Цырендоржьш Цырен, Ринчин-Ханда, Сэбжээнэй басагад - Жамьян- 
Иама Цымжэдма хоёр, Нанзадай Жалма, Найданай Даша-Нима гэгшэд эхэ 
эсэгын угЬаа уггэЬэн хонгео Ьайхан хоолойтойнууд, наадаха, хухихэ ду- 
улахадаа бэрхэшуул байгаа. Зугаа нааданда дуратай нютагаархид, убгэд, 
хугшэд, ухибууд олоороо сугларжа наадыемнай Ьонирхожо харадаг Ьэн.

Колхозоймнай ажалай яЬала урагшаа хугжэжэ, зоной байдалай Ьайн 
тээшээ хубилжа байЬан сагта Ьурветэ дайн дажар эхилжэ, дайнай 
туруушын удэрЬвв худэр шамбай хубууднай сэрэгэй албанда мордожо 
эхилээ. УлэЬэн эхэнэрнууд, хугшэд, убгэд, ухибууд дайнда мордоЬон
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хубуудэйнгээ ажал халан абажа, «Бухы хусэеэ Илалтын тулее!» гэЬэн 
уряа доро улэЬэн зон бултадаа бэеэ гамнангуй худэлжэ, Илалтьш удэрые 
д утэл уулэлсээбди.

Юу хэлэхэб даа, мннни уеын зон тон хатуу, эрилтэ ехэтэй хэсуу шанга 
сагуудые, хугжэлтэ дэбжэлтын шангахан шатануудые дабажа гараа. Ком- 
сомолой суглаан ходо болодог Ьэн. Тэрэ сагай эрилтэ шанга бэлэй: нэгэ 
бага хажуу тээшээ гэшхэбэл шанга шуумжэлгэдэ орохоор байЬан юм.
1944 ондо коммунис партиин гэшуун болооб. Би худеегэй эхэнэрнуудэй 
хэЬэн ажал бултыень хэлсэжэ гарааб. Гансал Ьаалиин унеэ Ьаагаагуйб. 
Намдагай Чимит-Доржотой хуудинсэдэшье хеергэ дарагшаар худэлееб. 
Совхозой байгуулагдахада хонин ажалда орожо, наЬанайнгаа амаралтада 
гаратараа худэлееб. Мунее 80 наЬанайнгаа дабаанда гаранхай хурьгэ ба- 
саганайдаа Ьайн ургэмжэтэй Ьууналби даа.

«Эсэгэ ороноо хамгаалгьш 1941 -1945 онуудтахи жэлнуудтэ шэн габья
ата ажалай тулее» гэЬэн медаль, совхозой районой угэЬэн хундьш гра- 
мотанууд, дипломууд намда бии», - гэжэ аялга дуунда дуратай, дуулаха 
хухихэ дуратай шогтой зугаатай Балжима Цыреновна хеерэЬэн.

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД ОТОГОЙ МУТХАЙ -  
ДИЧИН -  ЦЬЩЭН-ДОРЖО -  БУМА 

ЦЫДЕНДОРЖИЕВА БУМА ДИЧИНОВНА (1918-2013) 
ПАРТИИН, ДАЙНАЙ АРА ТАЛЫН АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

Манайхин Зуун Ашангьш Эреэн НарЬанда голой баруун бэедэ бууса- 
тай Ьэн. Би хубдууд угай нарин модошо дархан Цьщендоржындо 1918 
оной морин жэлдэ турэЬэнби.

Ашангадамнай Ьургуулиин нээгдэхэ болоходо баабаймнай сулеегуй 
Ьургуулиин парта, самбар, стол, стул, улгэсэ гэхэ мэтые дархалжа угэЬэн. 
14-тэй Дондог ахаймни 7-той болоЬон Пагба дуугээ дахуулаад 1928 ондо 
нээгдэЬэн буряад эхин Ьургуулида Ьуража эхилээ. Би малаа харалсахаяа 
гэртээ улееб. 1931 ондо манайхин «Тэмсэлэй шэмэг» артельдэ орожо, 
байЬан малаа хамтын болгожо тушаагаабди. Ханда эжымни Зуун Ашан
гын Эреэн НарЬанда унеэшэн болоо Ьэн.

Би 13-тайдаа Ашангьшгаа Ьургуулида орожо дуургээд, Ьуулдэнь Хо
риин ШКМ дуургээб. Типографида наборщигоор худэлжэ байхадамни 
райком комсомолЬоо сельхозтехникумда Ьурахыем эльгээжэ зоотехник 
мэргэжэлтэй болоЬомби. 1946 ондо партида орооб. Олон жэлдэ Хориин 
исполкомдо газарай таЬагта худэлееб.

1957 онЬоо осеменатораар, хожомынь малай уултэр Ьайжаруулха та- 
лаар ажал ябуулха инспекторээр Яруунын аймагые даажа олон жэлдэ
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худэлхэдее, хамтын малай ашаг шэмые дээшэлуулхэ, Ьайн уултэрэй мал 
олон болгохо гэЬэн зорилго урдаа табижа ябааб. Командировкодо Маркс 
колхозЬоо эхилээд, Улхасаа, Ярууна, Гунда, Тэлэмбэ, Исингахурэгэр нилэ- 
эн ябагдаа. Хожомьшь Хориин инкубаторта, собсстэ худэлжэ наЬанайнгаа 
амаралтада гарааб.

Дайнай жэлнуудтэ Ашангын сомоной колхозуудай зоотехнигээр 
худэлЬэмби.

Эжыгээ, гэбшэ лама Гуртэн абгаяа, тулюуршаг бэетэй Мухандахан 
абга эгэшэеэ, Дамдин нухэрэйнгее эжы баабайе ургэмжэлжэ хойнонь 
гараад, мунее хоер хугшэд зээнэрэйнгээ ухибуудые харалсажа гэмгуй 
Ьайн Ьуунабди, - гэжэ 86 наЬатай болоЬон. эды ехэ наЬанай ашаанда 
дарагдаагуй хунгэн сарюун, ухаан бодол Ьонор Бума Дичиновна хеерэжэ 
hyyraa Ьэн. НаЬатай зоной уреэлдэ хуртэЬэн буян гэжэ байдаг ха юм даа.

2010 ондо «Ашангын зоной угай тэмдэглэл» гэжэ номой презентаци- 
да ерэнхэй хухюу хеереегее дэлгэжэ байгаа бэлэй. 90 наЬанай даба- 
ан дээрэ гаража зээнэрэйнгээ Ьайн (чайхан ургэмжэтэй, утэлЬэн хунэй 3 
зеелэниие узэжэ сэдьхэлээ баясуулжа Ьайнууд байнабди даа гэжэ hyyraa 
Ьэн.

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД о т о г  
ШОНООХОН -  ДЭЛГЭР -  ШОЙНХОР -  ГЭНДЭН (МАРХЮУ) -  

ЦЫРЕН (УБАША) -  ДАРИМА -  НАЛЖИРМА 
ЦЫРЕНОВА НАЛЖИРМА ГЭНДЭНОВНА (1930), 

ДАЙНАЙ АРА ТАЛЫН АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

Баруун Ашангын Булам талада угай буусатай Шойнхортон хотон. 
Тумэршэ хубдууд отогой «ЗайЬан» (зайсан) тушаалтай, России гурэнэй 
хэрэгуудтэ эдэбхитэй хабаадажа ород гурэнэй дээдэ эзэн императорЬаа 
1805 оной апрелиин 21 -дэ уршееМэн патентээр « Титулярна советник» 
гэЬэн ундэр нэрэ зэргэдэ хуртэЬэн Шоноохоной ДэлгэрИээ Шойнхортон 
аймаг угаа тоолоно.

Минии турэЬэн хайрата эжымни болохо Шойнхорой Мархюу Цырэ- 
нэй Дарима багадамни наЬа бараа. Янжил-!"1ама нагаса эжьщээ ургуулжэ 
еедее болоЬонби. Би 1930 оной тумэр сагаан морин жэлтэйб. 1937-
1941 онуудта Ьуража Ашангынгаа эхин шатын Ьургуули эрхим Ьайнаар 
дуургээ Ьэм. Минии багшанар -  Балдан Митыпович Митыпов, Евдокия 
(Дулзад) Базаровна Батоцыренова. 1941 оной зун Шэбээтын, Амгалан
тын, Ашангын 30-аад ухибууд И]эбээтэдэ лагерьта гоеор амаржа бай- 
тарнай Баруун ехэ дайн эхилжэ лагерьнай тараа Ьэн. Гэртээ ерэхэдэмни 
эжымни Займагай намЬаада убЬэшэн болонхой байгаа. Би Займаг ошожо
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5ухал шэрээ Ьэм. Моримнай шабарта унаха, бухалнай намЬаагай болдогто 
эбдэржэ ябажа угэхэгуй туляагаа, мартадаггуйб.

1941 оной намар Ьургуулиин ухибууд паар мори тэргэнуудээр 
хургуулжэ Хориингоо Ьургуулида ерээ бэлэйбди. Туруушын жэлдэ 
Цармын Нядмад, Ьуулдэнь Халзаан Долгор, Цьфендоржын Цыжэб гээд 
Ьэлгэсэлдэн хамтын байра -  Ашангын ухибуудэй общежити харууЬалдаг 
байгаа. Дайнай хатуу жэлнуудтэ саашадаа Ьурахамнай улам бэрхэтэй бо
ложо, ЬубарилдаЬаар Ьургуулияа орхижо, колхоздоо элдэб ажал хэжэ эхи
лээ губди даа. Нилээн халуун, хуйтэн шулуун долеогдоо гээшэ Ьэн даа. 
Дайнай хундэ хушэр, эдеэ хоолой, хубсаЬа хунарай хомор жэлнуудтэ 
минии уеын арбаад наЬанЬаа эхилээд, 13-14-тэй залуу ухибууд убгэд 
хугшэдЬве, абгайнар, эжьшэрЬээ жэшээ заабари абажа, «Хамаг хусэеэ 
Илалтын тулее!» гэЬэн уряа доро ехэшуултэй адли удэр Ьуниие илгангуй 
худэлжэ тэрэ уеын бэрхэшээлнуудые дабалсажа, Илалтын удэрые шадал 
зэргээрээ дутэлуулэлсээбди.

Би ЬургуулиЬаа ерээд мориной хорео сэбэрлэжэ, ажалай моридые 
эдеэлуулжэ ажалайнгаа намтар эхилээ Ьэм.

Дайн таража, амиды мэндэ бусаха хубитай байЬан ахайнар, баабай- 
нарнай ерэжэ, малай байра байдал малшадай гэрнуудые заЬалган, шэнэ 
гэрнуудые барилган эхилээ Ьэн. 16-17 наЬатай боложо ябаЬан залуушу- 
ул дайнЬаа ерэЬэн олон орден медальнуудтай Даша-Жамса Цыбиков гэжэ 
дорюун хухюу ахай хун бригадиртай, 10-аад шэнэ гэрнуудэй модо шэ- 
рэлгэндэ 2-2 мори шаргатайнууд ябажа гараа Ьэмди. Хадын ташаланда 
шарга хумэрихэ. Модотой шаргаяа бодхоожо ядажа туруушээр нилээн 
ядалсаабди. ЯбаЬаар байтараа дуй дуршэлтэй боложо ехээр ядахаяа боле- 
обди. Ой тайгын зэдэлтэр дуугаа ханпоурдажа, энеэдэтэй зугаатай ябадаг 
болообди. Олон гэрэй модо нэгэ убэл шэрээ бэлэйбди. Дайгаа даража да- 
агаа Ьулдэжэ гэр булэдее ерээд, орохо еерын гэргуй байЬан хубуудтээ 
хамтьш хусевр гэрнуудые бариЬан.

Саашадаа элдэб ажал хэЬэнби. Полевойн, тракгорай бригадануудай 
учетчигоор худэлееб, МТФ ба ОТФ-дэшье ажаллааб. Комсоргоор ба клу- 
байшье ажал даажа худэлееб. Залуу гай омог ехэ байгаа. Залуу шуул дай
най ба дайнай удаадахи хатуу жэлнуудтэ хундэ ажалайнгаа забЬарта дуу
гаа дуулалдадаг, хухидэг Ьэмди. Нютагайнгаа зондо зужэг наада, концерт 
харуулжа баясуулдаг, Ьонирхуулдаг байгаабди. Хонгео Ьайхан хоолойтой 
дууша хубууд басагад манай уетэн соо олон байЬан: Доржын Балма, Хан- 
дын Галя, Пошоохоной Хандажаб, Шойробой Санжай, Шойжо-Нима, 
Дамби, залуу уеын Шойробой Сэндэмэ, Хандама, Зундын Долгорма гээд, 
саашань тоолохо болоо Ьаа хугжэм дуунда, хухюу наадан зугаада дура- 
тайшуул олон ааб даа.
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Анаагай совхозой Оайгуулагдахын урда тээ колхозная хугжэнги, 
вврын мэдэлтэй томо ажахынуудай нэгэн болоЬон байгаа. ТомодхоЬон 
Ленин колхозой комсомолой суглаан Ьара бури болохо. Залуутуулые 
АмгалантаЬаа, Нарин-ГорхонЬоо, ШэбээтэЬээ машинаар суглуулжа асар
ха. Суглаанай Ьуулээр хухюу наадан боложо, углевгуур ажалдаа гарахаяа 
тарагша Ьэмди. Ехэ Ьайн уе саг байЬан гэжэ Ьанадагби.

1964 ондо Хори зввгеебди. Хориин киносетьдэ орожо, Анаагай со
вхозой клубта киномеханигаар 23 жэлдэ худэлжэ наЬанайнгаа амаралта- 
да гарааб. Удаан саг соо киногой ажалда амжалтатай худэлжэ «Буряадай 
АССР-эй соелой габьяата худэлмэрилэгшэ», «СССР-эй кинематогра- 
фиин отличник», «Коммунис ажалай ударник» гэЬэн нэрэ зэргэнуудгэ 
хуртэЬэнби. «1941-1945 онуудай Эсэгэ ороноо хамгаалгьш дайнай 
жэлнуудтэ шэн габьяата ажалай тулее» гэЬэн медаль 1946 ондо абааб. 
«50 лет Победы» гэЬэн ойн баярай медаль, «Ажалай ветеранай» медаль 
бии. Хориин поселково соведэй депутадаар Ьунгагдаа Ьэм.

Сэржэн, Баяр, Дармажаб ухибуудтэйб. Ухибуудни бултадаа дээдэ 
Ьургуули дуургэЬэн мэргэжэлтэй. Аша, гушанар, зээнэр, зээнсэрнууд 
олон болонхой. Би ухибуудэйнгээ хоорондо ябаад, жаргалтай хугшэн 
Баяр хубуунэйдээ Ьайн Ьайхан ургэмжэтэй, хунэй эдлэдэг жаргал эдлэжэ, 
маани мэгзэмээ уншажа Ьуудагби.

УЛААЛЗАЙ ХУБДУУД УГАЙ ЖАМБАЛ -  ШИРАБ -  ДАРИМА -  ПУРБО 
ЭРДЫНЕЕВ ПУРБО ШИРАПОВИЧ (1927-2003), 

ДАЙНАЙ АРА ТАЛЫН АЖАЛАЙ, ПАРТИИН ВЕТЕРАН

Амгалантынгаа ухибуудээр хамтьга байрада байжа Ашангын эхин 
Ьургуули Хара Эрьедэ дуургээб. Иуралсалаа Хориин дунда Ьургуулида 
ургэлжэлуулээб. Тэндэ Ьуража байхадамни 1941 оной дайн эхилээ. Би 
Ьургуулияа орхижо, нютагтаа улэЬэн зоноороо, устэн нухэдгэеэ хамта 
«Бухыгее фронтдо!», «Бухы хусэеэ Илалтьш тулее!» гэЬэн уряа доро 
унаЬан малгайгаа абаха сулеегуй гэхээр худэлжэ гараабди. Би 1943 ондо 
Хориин МТС-тэ тракторай курсда Ьуража тракторист болоод, Амгалан
тынгаа «III интернационал» колхоздо хэдэн жэлдэ тракгорта худэлееб.
1949 онЬоо трактористнарай бригадираар худэлжэ байЬанаа, 1957 ондо 
Ашанга ерэжэ, Базар Бажанович Цыденов туруулэгшьш орлогшоор 
худэлдэг болобоб. 1957-1958 онуудаар томодхоЬон Ленин колхоз нилээд 
хугжэнги ажахы болонхой аймаг соогоо суурхажа байЬан Базар Бажа- 
новичай удаа Бадеев, Кирюхин туруулэгшэнэртэй хамта худэлееб. Тэрэ 
сагта Цыбиков Бальчин Найданович парторг ябаа.

1959 ондо Анаагай совхозой байгуулагдахада Ашанга Шэбээтэ хоер 
нютагууд энэ совхозой 6-дахи отделени болгогдоо. Би энэ отделениин
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эрхилэгшээр худэлееб.
1968 ондо Амгаланта, Булаг, Георгиевка, Ашанга гэжэ дурбэн 

Ьууринууд Анаагай совхозЬоо гаража Георгиевкьш совхоз болоо. Ашан
гын энэ Георгиевкын совхозой 2-дохи отделени болоходо, би энэ отделе- 
ниие даажа ажалаа ургэлжэлуулээб

1955 ондо Зундын Цырен-Дулматай гэр булэ боложо Ашангада бууса 
тухеэржэ тубхинее Ьэмди. урэ хуугэдээр унэр баян боложо яЬала Ьайн 
Ьуугаабди.

1970 ондо ухибуудээ Ьургуулида hypraxa гэр булын шалтагаанаар Хори 
Ьууринда зеежэ ерээ Ьэмди. Би Анаагай совхоздо худэлжэ наЬанайнгаа 
амаралтада гарааб. Ажал дээрээ гэмгуй Ьайн ябагдаа. Худее ажахын 
уйлэдбэриин хугжэлтэдэ амжалтатай худэлЬэнэй тулее «Буряадай АССР- 
эй габьяата механизатор» гэЬэн нэрэ хундэдэ хуртэЬэнби. «Шэнэ газар 
ашаглаЬанай тулее», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны в 1941 -1945 г.г.» гэЬэн медалънуудтайб, 1973,1975 онуудта социа- 
лис ажалай илагша болооб, 1957,1973,1984 онуудта ВДНХ-гай путевка- 
нуудаар шагнагдажа Москвагай худее ажахын выставкэнуудгэ хабаада- 
жа ерээб. Олон хундын грамотанууд бии.

НаЬанайнгаа нухэр Цырен-Дулма Доржиевнатаяа басагадаа, хубуудээ 
Ьургажа ажалайнь ургэн харгыда гаргажа тубхинуулээд, мунее Хори 
Ьууринда пенсионернууд болонхой Ьуунабди. Ухибуудэйнгээ хоорондо 
Улаан-Удэ Хори хоерто ябалсаатай байдагбди. Ехэ басаган Хандамамнай 
Благовещенскын мединститут дуургээд, Улаан-Удэдэ худэлнэ. Баярнай 
худее ажахын институт дуургээд, мунее Хориин пожарна деподо майор 
зиндаатай худэлнэ. Сэсэгма басагамнай фармацевт мэргэжэлтэй. Казах- 
станда тубхинэнхэй. Цырегма Улаан-Удэдэ оедолшон, Дондог -  техник- 
механик мэргэжэлтэй, Хоридоо байна.

Цырен-Дулма Доржиевна Зундуевагай уг - тумэршэ хубдууд Ушуугай 
Бороосхойтон хотоной Доржын Зунды.

1941 он. Дайн эхилжэ, Доржиев Зунды Балданович баабаймнай сэрэгэй 
албанда абтаба. Балжад (1933), Цьшилма (1935), Долгорма (1937-2011), 
Вера (1939-2005), басагадай эгэшэ Цырен-Дулма (1931) Ьургуулияа ор
хижо, Гурэ-Базар (1929-1998) ахатаяа, уетэн ухибууд нухэдтэеэ Ленин 
колхоздоо худэлжэ эхилЬэнби. Ю-аад наЬанЬаа дайнай шэруун шанга 
жэлнуудтэ ургэЬэ нойртоо дарагдатараа харанхыЬаа харанхы болотор 
колхозой элдэб ажалда ябагдаЬан ааб даа.

1946 ондо «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.» гэЬэн медаль шагналда хуртэЬэнби. Илалтын олон юби- 
лейнэ медальнуудтайб. Табан ухибуудые ургэжэ хумуужуулЬэн эжы бо
ложо, «Материнство II степени» гэЬэн гурэнэй медаль шагналтайб. Хори 
ерээд Ьуралсалай газарта олон жэлдэ худэлееб. «За долголетний и добро
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совестный труд» гэЬэн ветеранай медаль шагналтайб.
Дайнай уеын ухибууд ябаЬан дайнай ара талын ветеранууд Пурбо Ши- 

рапович Цырен-Дулма Доржиевна хоерой дурасхал, 2000 он.

ГАЛЗУУД ОТОГОЙ ГОМБО -  ДОНДОГ -  ГАРМА 
ДОНДОКОВ ГАРМА ГОМБОЕВИЧ (1927-1992) 

ПАРТИИН, ДАЙНАЙ АРА ТАЛЫН АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН. 
ЛАМАНСА-  БАДМА (ЯМААХАЙ) -  ДАЛХАЙ -  ХАНДА -  ГАЛИНА 

ХАНДУЕВА ГАЛИНА БАДМАЕВНА (1929-2005) 
ДАЙНАЙ АРА ТАЛЫН АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

Булам нютаг тоонтотой, 1927 оной гал улаан туулай жэлтэй галзууд Гар- 
матай 1958 ондо танилсажа, гэр булэ боложо гал гуламтаяа нэгэдуулээбди. 
Би эжыгээ гансаарайень орхихо аргагуй байжа, Булам ошонгуй Ашанга- 
да тубхинэжэ Ьуугаабди. Гарма тубшэн даруу зантай, буряад eho заншалаа 
Ьайн мэдэдэг, урданай юумые удхалан хеерэхэ дуратай хун байЬан. Холо 
ойрын айлшадые хурим турэдэшье хундэтэйгеер угтан абажа, сэсэн хошоо 
угэнуудээрээ торгожошье шадаха абьяас шадабаритай хун байЬан. Гарма Бу- 
ламайнгаа Ьур1уулида Иураад, Хоридо 7 класс дуургээд саашаа Ьураагуй. Дай
най шэруун саг. Буламдаа Ьуни удэрые илгангуй колхозой ажалда ябажа гараа.

1970-1971 онуудта Гарма Гомбоевич Ашангын отделениие даажа 
худэлее. Энэ худэлЬэн сагтаа худэлмэришэдтэеэ угэеэ ойлголсожо хам
тын ажал урагшань ябуулха шадабаритай байЬан гэжэ олон зоной Ьанамжа 
байЬан. Гарма Гомбоевич клубтаа зониие суглуулжа, Эсэгэ ороноо хам- 
гаалгын дайнда ами наЬаяа угэЬэн хубуудтээ хушее бодхоохо гэЬэн ши- 
идхэбэри абтаба. Энэ Ашангын отделениин уусхэл Георгиевкын совхоз, 
Ашангын сельсовет дэмжэбэ. Гарма аргагуй оролдожо ехэ ябадал хэжэ 
хушее бодхоолгондо хубитаяа оруулЬан байха.

1971 оной Агуу Илалтьш майн 9-нэй удэр дайнай газарЬаа ерээгуй 
хубуудтээ нангин хушее бодхоолгын Ьайндэр болоЬон.

1971 оной май Ьарын хуушаар Ьуни аймшагтай ехэ галай аюул шулу- 
ун гаражда болоо. Олон трактор, машинанууд дурэжэ ажахыда ехэ гарза 
хохидол асараа. Пожар хэЬэн гэмтэншье олдоогуй. Энэ уйлэ хэрэгЬээ бо
ложо Гарма Гомбоевич яЬала урагшатай Ьайн худэлжэ байЬанаа ажалЬаа 
гараа Ьэн. Хунэй ажабайдалай харгы булта сагаан байдаггуйнь мэдээжэ. 
Ямаршье хун нэгэ наЬан соогоо баярлахаар Ьайн юумэнтэй ушардаг, мун 
хулеэгдээгуй удэрэй тодхортой, усал аюултай гу, али элдэб муу ушаралта 
ябалтайшье дайралдажа болодог ха юм даа.

Дайнай ба дайнай Ьуулээрхи хатуу шэруун шанга жэлнуудтэ колхо
зой элдэб ажалда удэр Ьуниие илгангуй худэлжэ худэржэЬэн дайнай ара
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талын ажалай ветеранууд Гарма Гомбоевич бидэ хоер отара эхэ хонидые 
харахаяа абаад, арба найман жэлдэ нэтэруу хаража шадаабди, олон жэлдэ 
ажалдаа яЬала Ьайн амжалтатай ябаабди гэжэ Ьананаб. Хонин ажалда ам- 
жалта туйлахын тула ехэ оролдолго хэрэгтэй. Нэн туруун зундаа, намар- 
таа хонидоо Ьайнаар адуулжа тобир тарган байлгахые оролдогшо Ьэмди. 
Малайнгаа байра эртээнЬээ заЬабарилжа дулаалхаш. Тул абалгын уедэ 
сакманда бэрхэ залуушуул худэлжэ туЬалдаг Ьэн. Убэл зунгуй оролдо- 
жо худэлЬэнэй хусеер зуун эхэ хонинЬоо зуунЬаа доошо бэшэ хурьгадые 
жэлЬээ жэлдэ абадаг болоо Ьэмди.

Аймаг соогоо туруу хонишодой зэргэдэ ябажа наЬанайнгаа амаралтада 
гараабди. Ноедто магтаалтай, нютаг зондоо хундэтэй ябаабди.

Ажалаймнай амжалта тэмдэглэЬэн грамота, дипломууд, «Социалис 
мурысеендэ илагша», «Коммунис ажалай ударник» гэЬэн тэмдэгууд 
олон. Гарма В.И.Ленинэй турэЬеер 100 жэлэй ойн баярай «За доблест
ный труд» гэЬэн медаль шагналтай. 1986 ондо ВДНХч'ай путевкануудаар 
шагнагдажа, худее ажахын бухэсоюзна выставкэтэй танилсажа, Москва 
хото хаража ерээ бэлэйбди.

Ухибуун наЬандаа ехэшуултэй адли худэлжэ дайнай сагай 
бэрхэшээлнуудые дабалсаабди. Илалтын удэрые шадал соогоо 
дутэлуулэлсээбди. Гурэн бага наЬанаймнай ажал дээгуур сэгнэжэ, 1946 
ондо «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 г.г.» гэЬэн медалънуу- 
даар шагнаа.

Манайхин 6 ухибуудые ундылгэжэ, Ьургажа ажабайдалайнь харгы
да гаргаабди. 1959 ондо Люба, 1961 ондо Зоя басагадтай болоо Ьэмди. 
Би еврее Сэржэма (1951), Аюша (1952) хоер урда гэрэй басагадтай 
байЬанби. Гарма басагадай хоорондо илгаа хэдэггуй, адляар хандажа ехэ 
болголсожо Ьургалсаа. Басагаднай дурбуулэн дээдэ Ьургуулиин мэргэ- 
жэлтэй: Сэржэма Бадмаевна -  ветврач, Аюша (Аюна) Бадмаевна -  дээ
дэ категориин врач-онколог, Буряад республикын габьяата врач, элуурые 
хамгаалгьш отличник, Любовь Гармаевна -  математикын багша, почет
ный работник общего среднего образования РФ, Зоя Гармаевна -  врач- 
педиатр, кандидат медицинских наук.

Дунда Ьургуули дуургэЬэн Эрдэни (1965), Мунхэ хоер хубууднай 
Ьанаандаа таараЬан ажалтай боложо, саашадаа хуби заяагаа оложо 
тубхинэхэ гэжэ найданаб.

Урдаа тудаЬан ажалай бэрхэшээлнуудые дабажа наЬанайнгаа амарал
тада гараад, ухибуудэйнгээ, зээнэрэйнгээ дунда нагса баабайн жаргал 
узэжэ Ьуухагуй урид наЬа бараЬаниинь гэмшэлтэй байна гэжэ дайнай 
уеын ухибуун ябаЬан ажалай ветеран 1929 оной газар шара могой жэлтэй 
Галина Бадмаевнагай дурасхал. 2002 он.
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ХАРГАНА УГАЙ ЗАНГИ -  БАДМА (МУХАНДАЙ) -  
НАНЗАД-ЛАБАНЦЫРЕН -  ДАРИ 

ЛАБАНЦЫРЕНОВА ДАРИ НАНЗАТОВНА (1925-1998) 
ДАЙНАЙ АРА ТАЛ ЫН АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

Дари Наизатовна Улааи-Удын багшанарай училище 1945 ондо 
дуургэжэ, Баруун Хасууртайн Ьургуулида хэдэн жэлдэ худэлеед, Була- 
май эхин Ьургуулида ном зааЬан байна.

1951 онЬоо Ашангынгаа Ьургуулида худэлжэ эхилээб гэгшэ Ьэн. Би
1956 онЬоо 15 жэлдэ Дари Нанзатовнатай сугтаа худэлееб. Хэжэнгын 
Вознесеновкэдэ, Захааминай Еншрбойдо 5-7-дохи классуудга буряад 
хэлэ, литература хэдэн жэлдэ заажа байЬанаа ерээ Ьэм. Эхин класста 
унинэй худэлжэ, дуй дуршэл ехэтэй бэрхэ багша болоЬон Дари Нанза- 
товна нэгэ доро олон класстай худэлхэ шадабари дуршэлее хубаалдажа, 
намда ходо туЬалдагыень Ьанажа ябадагби. Дари Нанзатовна Ашангынгаа 
Ьургуулида 20-оод жэлдэ худэлжэ, бухы шадабари мэргэжэлээ шабинар- 
таа зорюулжа, нютагайнгаа олохон ури хуугэдые Ьургажа эрдэм мэдэсын 
ундэЬэ Ьуури табижа угее. ЕЬо заншалаа алдангуй, мэхэ гохо гаргангуй 
сэбэр харгытай, бэе бэедээ туЬалжа ябаха хэрэгтэй. Тиихэдээ хун бухэн 
еерын Ьанамжатай, еерын хараа бодолтой байха еЬотой гэжэ ухибуудые 
хумуужуулдэг байЬан.

Дари Нанзатовна дайнай уеын шэруун шанга жэлнуудтэ уетэн 
нухэдтэеэ Ьуралсалайнгаа забЬарта колхоздоо худэлжэ гараа. Жаткаар 
таряа хадалга, таряанай боолтодо ябажа бухал табилга, молотилкоор та- 
ряа сохилгодошье худэлее. Зунай сагта убЬэндэ гар хажуураар, морин 
косилкаар убЬэ сабшахаЬаа эхилээд элдэб ажалда ябааб. Морин анзаЬаар 
газаршье хахалжа узееб. УЬанай модо бэлэдхэлдэ ябажа узеегуйб гэжэ 
хеерэгшэ Ьэн.

Дари Нанзатовна эсэхэ, даарахые бэе дээрээ узэЬэн. 1946 ондо «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» 
гэЬэн медаль шагналда хуртэЬэн. РайОНОЬоо хундын грамотанууд, ди- 
пломуудтай.

Дари Нанзатовна угаа дахажа эрхыдээ эмтэй, долеобортоо домтой, 
эхэЬээн заяагдаЬан бэлигтэй байжа хунуудэй эбэрЬэн яЬа, хуян эльбэжэ 
ядаЬан тулиЬанда туЬаддаг буянтай байЬан.

1971-1972 онуудай Ьуралсалай жэлдэ буряад классуудтамнай 14 
ухибууд улэжэ нэгэ класс комплект болгогдоЬон. Дари Нанзатовна ган- 
саараа олон класстай худэлхэеэ огтолон арсажа, би эдэ классуудаа абажа 
улее Ьэм. Иургуулидаа буряад, ород гээд хоер комплект классуудтай боло-
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жо, зуун ехэ класснай xoohophoH.
Дари Нанзатовна 25 жэлдэ Ьургуулида багшалжа за выслугу лет пенси

дэ гараад, 1968 ондо баригдаЬан шэнэ гэртэй амбулаторидо хэдэн жэлдэ 
худэлжэ наЬанайнгаа амаралтада гараЬан байха.

Дари Нанзатовна Шираб-Доржо Хундаевич нухэртэеэ Цырен-Дулма 
(1952-2012) - медсестра, «России хундэтэ донор», Гарма (1963-2000)
-  инженер-механик, Зина (1960) -  бухгалтер, Дарима (1955) -  бухгалтер 
мэргэжэлтэй болгожо ухибуудээ Ьургаад, ажабайдалайнь ургэн харгы- 
да гаргажа тубхинуулээд, зээнэрээ харалсан нагса баабайн, нагса эжын 
Ьургаал заабари угэжэ сэдьхэл дуурэн Ьайн ЬууЬанаа убшэндэ дайрагда- 
жа сагЬаа урид энэ оршолонто юртэмсэеэ орхижо турэлее урилЬан.

Иуулдэ Цырен-Дулма (Гэрэлма Нанзатовна) Гарма Ширапдоржиевич 
хоер залуугаар ухибуудээ орхижо наЬа бараа, гунигтай байнал даа.

АБИДУЕВА ЕКАТЕРИНА СПИРИДОНОВНА (1931) 
ВЕТЕРАН ТРУДОВОГО ТЫЛА

Моя бабушка Екатерина Спиридоновна родилась в селе Верхние Таль- 
цы Хоринского района. Когда началась Великая Отечественная война ей 
было всего 10 лет. Ей пришлось оставить школу и работать на огороде. 
Там поливала и полола овощи, еще приходилось помогать матери-доярке. 
Раньше не было молочных ферм, поэтому доили коров прямо на улице. 
Все это делалось и в дождь, и в снег, и в жару, и в холод.

После войны бабушка работала на почте. Ей было 14 лет. Она разно
сила почту каждый день в любую погоду. Проработав на почте 11 лет, 
бабушка стала работать в леспромхозе сучкорубом. Эта работа требовала 
много сил и энергии, но моя бабушка была сильной и терпеливой. Прослу
жив на этой работе 5 лет, она пошла работать в детский приют нянечкой.

Затем приехала в Ашангу. Здесь стала ухаживать за овцами. И здесь же 
она встретила моего дедушку Абидуева Виктора и они поженились. Бог 
подарил им четверых детей. Бабушке с дедушкой приходилось вставать 
в пять часов утра, доить коров и гнать овец на пастбище. На этой очень 
ответственной и кропотливой работе трудились не покладая рук. Помимо 
этого бабушка успевала шить, вязать, стирать вещи, воспитывать детей. 
Бабушка никогда не забывала нежить и ласкать детей. Но она никогда их 
не баловала, была в меру строгой. За свою трудовую жизнь бабушка была 
награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.» и юбилейными медалями, почетными грамотами, 
денежными премиями и сувенирами.

Сейчас моей бабушке 71 год. У нее четверо детей и 10 внуков. Все мы
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ее очень-очень любим и уважаем. Она отвечает нам взаимной любовью и 
душевной теплотой. До 8 лет я жила с бабушкой. Она научила меня быть 
доброй, щедрой. Я за это очень благодарна.

Бабушка любимая, нет тебя добрее!
Жить тебе желаю долг о, не старея.
А если будет трудно,
То я всегда с тобою, моя родная!
(Ирина Нимаева, внучка).

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД УГАЙ ХУНДАЙ-ДАРМА (ХЭРЭЭЭСНЭЙ) -  
ПЭЛЖЭД (ХОНХОРЕОН) -  ДОЛЖОД 

ДАРМАЕВА ДОЛЖОД ХУНДАЕВНА (1909-1998), 
ДАЙНАЙ АРА ТАЛЫН АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

1931 ондо «Тэмсэлэй шэмэг» гэжэ артельдэ ороо Ьэмди. Хамаг ма
лаа хамтын малда ниилуулжэ угее аабзабди. Туруушээр нилээн ядал- 
саа Ьэмди. Ундэр наЬатай хугшэдтэй байгаабди: Сэмжэд нагса эжымнай, 
нагса эжын эгэшэ Юмеехэнэй Цыремжэд хугшэн. haaxa унеэгуй боложо, 
байдалнай муудаа гэжэ дуугархаяа айдаг байгаабди. Хэдэн айл нюдарган 
баяшуул гэгдэжэ сулэлгэдэ ябаЬан байгаа. Зуун АшангаЬаамнай Бамба- 
дайн Доржотон, Мэжэдтэн, Холхо Ринчинтэн гэжэ гурбан айлые баяшуул 
гэжэ хэлээд ябуулаа Ьэн. Тэдэ баярхажа байдаггуй айлнууд бэлэй. Хамаг 
ажалаа ееЬэдеел хэдэг, ядаралгуй Ьайн Ьуудаг айлнууд байгаал даа. Айл
нууд бултаадли зееритэй байдаггуй ха юм. Мунеешье элдэбын шадалтай 
айлнууд байна гээшэ.

УргэЬэ нойргуй ябагдаЬан, эдеэ хоол муутай байЬан 30-40 онуудай 
хэсуул саг байЬан: хамагаа улаан гараараа туйлажа хамтын ажал байгу у- 
лалсажа гараабди. Би энэ наЬандаа колхозой Ьаалиин унеэ Ьаагааб, адуу- 
шье адуулжа, манажа узееб. Онохой мори тэргээр г урэндве орооЬо туша- 
алсааб. УЬанай модо бэлэдхэлдэшье ябалсааб. Энэ нилээн хундэ, эхэнэр 
хунэй, ухибуудэй хэхэ ажал бэшэ Ьэн даа. Олон жэлдэ совхозой хонин 
ажалда худэлжэ пенсидэ гарааб. 1957 ондо «Знак Почета» орденоор шаг- 
нагдааб. 1946 ондо «Эсэгэ ороноо хамгаалгьш дайнай жэлнуудтэ шэн 
зоригто ажалай тулее» гэЬэн медальда хуртее Ьэм. БаЬа олон хундын 
грамота бии.

Авторай ажаглалта:
85 наЬатай болоЬон Должод Хундаевна наЬанайнгаа хунгэн бэшэ яба

дал тухай хеерее Ьэн.
1994 ондо минии эжын Ашангаяа ерэхэдэнь, Вася эжы Дулма ууритэеэ 

ерэжэ уулзаЬан, Ьуулшынхиеэ сэдьхэлээ ханатараа хеерэлдэЬэн. Ашан-
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гадаа 30-аад онуудаар туруушын артель байгуулалсажа, хамтын ажалай 
ундэЬэ Ьуури табилсаЬан Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ара талын 
ажалай ветерануудай, ундэр наЬатай хоер хугшэдэй хуби заяан, унгэрЬэн 
наЬанайнгаа ябадал тухай Ьанан Ьанан дурсаха Ьайншье, сэдьхэлдэ 
убшэнтэйшье юумэн олон байЬан ааб даа. НаЬанайнгаа нангин харгьща 
тудаЬан элдэб бэрхэшээлнуудые дабаЬаар 86-найнгаа дабаан дээрэ гара
жа, бурхан шажанай дахин Ьэргэжэ, дасан дугангуудай шэнээр мундэлжэ 
байхые хараха гэЬэн саанаЬаа табисууртай, буянтай ууринэр гээшэбди 
гэлдэжэ, маани мэгзэмээ уншажа тараа бэлэй.

ХУАСАЙ УГАЙ НАШАН -  ЦЫЖЭБ -  НАМДАГ (ЮР00МХЭ) -  
ЧИМЭД- ДОРЖО -  ЦЫРЖИН 

ЧИМИТДОРЖИЕВА ЦЫРЖИН ЧИМШДОРЖИЕВНА -1927  
ВЕТЕРАН ТЫЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Моей маме сейчас 88 лет, но она хорошо помнит события и людей тех 
далеких военных лет. Слишком тяжелое время было для всех. Маме было 
14 лет, когда началась война. Вот что она рассказывает об этих годах: «В 
1939 году я закончила Ашангинскую начальную школу, и в том же году 
поехала учиться в Хоринск. Мы, ашангинские дети, жили в общежитии 
колхоза. На праздники или за продуктами мы всей толпой пешком шли 
домой, а это 45 километров.

Когда нам сказали, что началась война, на душе у каждого из нас стало 
тревожно. Моя учеба закончилась весной 1942 года, когда закончила 7 
класс. Питание было очень плохим. Мы ели заваруху, т.е. муку, разведен
ную в воде.

Я поехала домой работать в колхозе. Зимой я трудилась конюхом, вес
ной -  на пахоте. Летом -  на сенокосе, косили сено как вручную, так и на 
конной косилке. Осенью убирали хлеб. Нам определялась норма -  собрать 
70 копен пшеницы. Если норма не выполнялась, тогда мы ночевали на 
поле. Мы сами грузили и везли копны на тракторную барабанную моло
тилку.

В 1944 году я поехала учиться на ветеринарные курсы в Улан-Удэ, по
лучила свидетельство по специальности «Младший ветеринарный фель
дшер». После окончания курсов 2 года отработала ветеринаром в колхозе 
имени Ленина. Мне выдали лошадь, на которой объезжала все гурты. От
ветственность была очень строгой. Во время войны дети вставали наравне 
со взрослыми в 4 часа и работали до ночи. И каждый на трудовом месте 
прилагал все усилия, чтобы работу делать качественно.

После окончания войны, в июне 1946 года моя мама была награжде
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на медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.».

Мама очень хотела стать бухгалтером, для чего окончила 7-месячные 
платные вечерние курсы. После поехала на 2 года работать бухгалтером- 
кассиром в Восточную геологоразведочную экспедицию в Монголию. 
Затем были годы работы счетоводом, бухгалтером в совхозе в родной 
Ашанге, старшим бухгалтером в Хоринском комхозе, в Управлении оро
сительных систем (УОС). Она была награждена Почетными грамотами 
Министерства водного хозяйства Бурятии, Хоринского райкома партии, 
исполкома, неоднократно поощрялась наградами предприятий. Также моя 
мама ветеран труда, награждена медалью «Материнства второй степени». 
Она вырастила 5 детей, сегодня у нее 10 внуков, 11 правнуков.

Мама вспоминает о военных годах. Для нее это время свято и очень 
памятно. Детство, опаленное войной, никогда не забудет те тяжелые вре
мена. Она учила нас, детей, бережно относиться к вещам, добросовестно 
делать свою работу, быть ответственными. Эти уроки мамы нам очень 
дороги.

Дочь Бабуева Б.Г. 7.06.2015 г.

ХУАСАЙ УГАЙ НАШАН -  ТОГТОХОН -  ТУГМИД -  ГОМБО 
(1886-1937) -  ДОЛГОРЖАБ 

ГОМБОЕВА ДОЛГОРЖАБ ТУГМИТОВНА (1930)
АРА ТАЛЫН АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

«Минии ухибуун наЬан Ьуреетэ ехэ дайнай хундэ жэлнуудтэ тудажа, 
тэрэ сагай ухибуудэй хэЬэн элдэб худэлмэридэ хуйтэн халууниие, Ьуни 
удэрые илгангуй уетэн нухэдеерее худэлжэ дайнай жэлнуудэй хундэ 
бэрхэшээлнууд дабагдаал даа.

Би Ашангынгаа Ьургуули дуургээд, 12-тойдоо Хотогор Шарада море- 
ор газар хахалжа ажалайнгаа намтар эхилээ бэлэйб. Туруушээр ядалдааб. 
12-той ухибуундэ нилээн хундэ ажал байЬан. 11уулдэ Шойробой Шой- 
жо-Нима Дамби хоертой прицепщик болоод газар хахалалсажа ябатараа 
анзаЬанай рычагта хабшуулжа хулвв гэмэлтээд, хазаар мореор мал ту- 
шаалсажа Анаа ошоод, эжынгээ нагса абгай болохо баряаша хугшэндэ 
хулее барюулжа хултэй болоод ерээ Ьэм.

Тэрэ гэЬээр элдэб ажалда ябааб. Нарин-Горхоной Нарин добуунда cap 
унаад, хахалЬан газар борнойлооб. Чимитдоржын Бума Дугаржаб хоертой 
колесно тракторай прицепщигээр худэлееб. Нэгэ Дугаржабтай культива- 
цида гараад, трактораа намда угеед унташоо. Би трактораа ябуулжа тэрэ 
газартаа культиваци хээ бэлэйб. Олон жэл болоЬон хойно Дугаржаб ма-
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найда ороод хэлээ агша Ьэн: Долгоржаб, Ьанана гуш? Ши намайе нэгэ да- 
хин амаруулаа Ьэнши. Би унтажа ургэЬэндее садаа Ьэм даа. Хеерэлдэжэ 
тараа Ьэмди. Бэшэ уулзаагуйб, залуугаар мордошоол даа.

15-даа нэгэ убэл БулагЬаа Ониноборск почто шэрээб. 2 пара мори- 
той долгуша ута тэргэтэй, моридойнгоо эдихэ убЬэ шэрэхэш, саЬан соо 
тэргээр хахинуулжа ябахаш, харанхы болохо, айхаш. Моридоо уЬалха 
эдеэпуулхэш. Гайтай ажал байЬан.

16-тайдаа Тээгдьш модо бэлэдхэлдэ ошооб. Туруушээр гэшууЬэ 
галдааб. Дархигын модондо Хандажаб ууритэеэ 3 жэлдэ трелевкодо 
худэлеебди. 1948 ондо Ашангаяа Балдан нагсьшгаа буянда ошожо ерээд, 
уни болонгуй убшэн хурэбэ гээд мордошоо Ьэн. Хун нагсынь сади заагаа 
гэлсээ. Пошоохон нагсань хаЬаг тэргэтэй мореор Тээгдын Дархита ерэ
жэ Хандажабаа абаашаа Ьэн даа. Хандажабаа, Пошоохон убгэжеелые зон 
хайрлаа. Колхоз полуторка машинатай болоЬон байгаа. Басагаяа ухуулээд 
тулижа ябаЬан убгэжввлые хайрлаха сэдьхэлгуй ноед гээшэ гэлсээ Ьэн.

Дайнай Ьуулээр шэнэ гэрнуудые бариха модо ойЬоо гаргажа шэрэлгэн- 
дэ Налжарма, Дулмажаб уетэнеервв ябалсааб. Дашажамса, Жэгмэд-До- 
ржо, Гунда-Самба буЬэтэйшуул модо унагаажа, шаргануудтамнай ашажа 
угэдэг байгаа. 2-2 мори шаргаар нэгэ убэл 10-аад гэрэй модо ойЬоо гарга- 
абди. Жэгмэд-Доржо бултанда адляар хандажа, зохидоор модо ашажа, ехэ 
хадын ташаланда туЬалдаг, Ьайн хун гэжэ Ьанагша Ьэм. Бидэ уетэн та- 
шаланда шаргаяа хумэрюулжэ ядалсаашье Ьаа бэе бэедээ туЬалаад, яЬала 
хухюутэй зугаатай, дуугаа ойн сууряататар дуулалсаад лэ ябажа гараа бэ
лэйбди.

УбЬэшэнэй Ьуниин мори адуулжа, манажа узвеб. Аадар бороо, тэнгэ- 
риин дууншье болог хамаагуй, Ьуниин харанхыда моридые манаха гээшэ 
ехэ харюусалгатай, аймшагтай ажал байЬан», - гэжэ ажалай ветеран, дай
най уеын ухибуун ябаЬан Долгоржаб Тугмитовнагай дурасхал.

15.06.2015.

ХАРГАНА УГАЙ, УЛААЛЗАЙ ХУБДУУД 
РИНЧИН ЦЫЖИПОВИЧ (1928-2008), ДАРИМА ГАРМАЕВНА

(1933) МУНКОЕВТЭН

Дайнай ара талын ажал худэлмэри ухибуун наЬандаа амасаЬан, Агуу 
Илалтада хубитаяа оруулЬан зон нютаг бухэндэ бии байЬан ха юм даа. Тэ
дэнэй нэгэн болохо Яруунын аймагай Эгэтын Адаг нютагай Ринчин Цы- 
жипович Дарима Гармаевна Мункоевтоной булэ болоно. Дарима Гармаев
на дурсана: «Ринчин хубуун Ульдэргын 7 класс дуургээд, Эгэтын МТС-тэ 
тракторай курсада Ьуража 3 лемехгэй анзаЬа шэрэдэг ЧТЗ тракгораар та-

116



ряан ажалда ябаа. 1946 ондо «За доблестный труд в годы Великой Отече
ственной войны» гэЬэн медаль абаЬан.

1949 ондо Ринчин eh ото сэрэгэй албанда татагдаад, 4 жэлэй туршада 
Сахалин ольтирог дээрэ албаяа гарахадаа сержант болотороо yprahaH. 
1953 ондо сэрэгэй албанЬаа табигдажа нютагаа бусахадаа шофер мэргэ- 
жэлтэй боложо ерээд, наЬанайнгаа амаралтада гаратараа жолоошоноор 
худэлее.

Би Хориин аймагай Нарин-Горхон нютагта Улаалзай хубдууд угай Гар
маев Гармажанай булэдэ турэЬэнби. Даша-Нима ахатай, Ханда дуутэй 
байИанби. Эжымнай багадамнай наЬа бараЬан, баабайтаяа 00Д00 боло
обди. Дайнай уеын ухибуудтэй адли хара багаар убЬэнэй элдэб ажалда 
ябагдаа. Нарин-ГорхонЬоо Георгиевкада гэрээ асаржа табижа, баабайм- 
най 1935 ондо Георгий Копосовой байгуулЬан Шмидтын нэрэмжэтэ кол- 
хоздо орожо худэл00. Мун0© Георгиевка госхон. Би Ульдэргэдэ 7 класс 
дуургээд, Сэлэнгын аймагай Юрее нютагта худее ажахын Ьургуулида 2 
жэлэй ветеринарай Ьургуули дуургээд, удаань Ербановай нэрэмжэтэ худее 
ажахын техникум дуургээб. Би Эгэтэдэ, Ульдэргэдэ, «Победа» колхоздо 
ветеринар мэргэжэлээрээ худэлжэ пенсидэ гарааб. Би худэлЬэн газартаа 
умсын, хамтын малай убшэ эмшэлжэ, жэлЬээ жэлдэ хамшаг убшэнЬее 
ЬэргылЬэн профилактика хэгдэдэг байЬанай ашаар малда халдабарита 
шулхы, бруцеллез, бужуу мэтын убшэн хурэдэгтуй, шэрхэ, хашаг хорхой- 
до барюулжа муудадаггуй байЬан. Урагшатай Ьайн ажалайнгаатулее 1972 
ондо Бухэсоюзна худее ажахын выставкэдэ хабаадаха путевкоор шагнаг
дааб. «Победитель республиканского социалистического соревнования» 
гэЬэн «Знак» шагнал 1974 ондо угее. Ажалай ветеран болоЬон дайнай 
уеын ухибуунби. Эгэгын Адагай Мунхын Ринчин хубуунтэй 1958 ондо 
танилсажа айл боложо Ьайн Ьуугаабди. Эржэн басагамнай Олег нухэртэеэ 
Цырен-Даша, Арюна ухибуудээрээ Улаан-Удэдэ ажаЬууна», - гэжэ Гар- 
мажан нагсын Дарима басаган намда хеерэжэ дурсаЬан.

ХУАСАЙ УГ 
ИВАНОВА ЮМЖАП ШОЙДОНОВНА 

ДАЙНАЙ АРА ТАЛЫН АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

Би 1925 оной модон хухэ ухэр жэлдэ Амгаланта нютагта турееб. 1934 
ондо Ашангын эхин Ьургуулиин 1-дэхи класста ороо Ьэм. 1938 ондо
4-дэхи класс дуургээб.

1938 ондо Хориин дунда Ьургуулиин 5-дахи класста орожо, 1941 ондо 
7 класс дуургээд байтарни ехэ дайн эхилжэ, Ьургуулимнай орхигдоо. Ам- 
галантынгаа «III Интернационал» колхоздоо элдэб ажалда удэр Ьуниие
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илгангуй худэлееб. Дайнай уеын эрилтэтэй шанга шэруун саг байгаа.
1944 ондо колхоз намайе Хориин АЗО (аймачный земельный отдел) 

счетоводой курсада эльгээгээ. Тэрэ курса 1946 ондо дуургэжэ ерээд, кол
хоздоо счетоводоор худэлжэ байтарни аймагЬаа бухгалтерые эльгээгээ.

1951 он. Аймагай ноедой захиралтаар Ашангын «Ленин», Шэбээтын 
«Дружба», Амгалантын «III Интернационал» колхозууд нэгэдэжэ, Ашанга 
тосхон центртэй томодхоЬон Ленинэй нэрэмжэтэ колхоз болоЬон. Кол
хозой туруулэгшэ Д.Базаржабон, Ьуулдэ Б-С. Мижитов худэлее. Колхо
зой бухгалтер Д-Д. Гомбоев, счетовод Ш-Д. Дармаев байгаа. Би Ашанга 
ерэжэ колхозой кассир, учетчик по труду боложо худэлееб. Yuiee по
чтальон болооб. Тэрэ уедэ почто Шэбээтэдэ байЬан. Би Ашангадаа хэдэн 
жэлдэ худэлееб. Ахаймнишье армиЬаа бусаагуй, без вести пропал гэЬэн 
извещени ерээ. Эжымни хугшэржэ гансаараа байжа шадахаяа болихо- 
донь Амгалантаяа ерэжэ почтальоноор худэлееб. 1953 ондо Шойробой 
Шойжониматай хуби заяагаа нэгэдэжэ айл булэ боложо 19 жэлдэ Ьайн 
Ьуугаабди.

1959 он. Хори Ьууринда центртэй Анаагай совхоз тогтожо, Георгиев
ка, Булуганск, Амгаланта гурбан энэ совхозой 7-дохи отделени боложо 
В.Г.Кирюхин управтай болоЬон. Би почтальоноороо худэлееб. Шэнэ указ 
гаража, совхозой, колхозой почтальонууд узел связьда оробо. Би тэндэЬээ 
1980 ондо пенсидэ гараа Ьэм.

1980 ондо Хори Ьуурин зеежэ ерээд, УОС-тэ (Управление ороси
тельных систем) кассираар 3 жэл худэлЬэнби. Мунее Улаан-Удэ басага 
хурьгэнэйдее ерэнхэй амар байнаб. Хоер зээнэртэй, нэгэ зээнсэртэй бо- 
лонхойб.

Дайнай хатуу шэруун жэлнуудтэ удэр Ьуниие илгангуй шанга худэлжэ, 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
г.г.» гэЬэн медаль шагналтайб, ударник комтруда, ветеран труда, юбилей- 
нэ медальнууд бии, Агууехэ Илалтын 40 жэл, 50 жэл, 60 жэл, 70 жэл.

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД УГАЙ 
ГОМБО -  УПГУУ -  БАДДАН (БОРООСХОЙ) -  ДОРЖО -  

ШОЙРОБ -  ШОЙЖИНИМА 
ШОЙРОПОВ ШОЙЖИНИМА ДОРЖИЕВИЧ (1927-1972) 

ДАЙНАЙ АРА ТАЛЫН АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

Шойжинима 1927 оной гал улаан туулай жэлдэ Зуун Ашанга нютаг- 
та турэЬэн. 1935 ондо 1-дэхи класста орожо, 1939 ондо Ашангынгаа 
Ьургуулиин 4 класс дуургэбэ. Хориин Ьургуулиин 6-дахи класс дуургээд 
байтарынь фашист Германиин ехэ дайн эхилээ.
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Ленинэй нэрэмжэтэ колхоздо худэлжэ байЬанаа Доржиев Шойроб 
Балданович эсэгэнь (1905) 1941 ондо сэрэгэй албанда абтажа, дайн
да мордоЬон. Шойробой 7 ухибууд Цырэн Жаргаловна эжытэеэ гэр
тээ улэЬэн: Санжай -  1925-1952, Шойжинима -  1927-1972, Данзан 
(Сунгэрэг) - 1929-1990, Дамби (Динамо) -  1931-1993, Жэмбэ -  1933, 
Сэндэмэ -  1935, Хандама -  1938.

Жэмбын ахайнар, 10 наЬатай Дамбишье Ьургуулияа орхижо, уетэн 
нухэдвврве «Бухы хусэеэ Илалтын тулее!», «Бухыгве фронтдо!» гэЬэн 
уряа доро дайнай сагай эрилтээр ехэшуултэй адли худэлжэ гараа. Дай
най уеын ухибууд хубсаЬа хунар тулюуртай, эдихэ юумэнэй хомор саг
та улдэхэ. даарахые. ургэЬэ нойртоо дарагдажа эсэхэ сусахые узэхысэ 
узэЬэн даа.

Шойжинима Хориин МТС-тэ тракторай курсада Ьуража тракторист 
мэргэжэлтэй болоо. 14 наЬанЬаа колесно тракторта худэлжэ эхилээд, гу- 
сеничнэ ЧТЗ маркын, ДТ-75 тухэлэй, Беларусь гээд элдэб тракторнуудаар 
ажал хэЬэн. 1950-аад гаран онЬоо Амгалантада худэлдэг байгаа.

1972 ондо адуушанаар Амгалантада худэлжэ байтараа гэнтын аюул 
боложо наЬа бараЬан гэжэ Ьамганиинь байЬан Иванова Юмжап дурасхал 
бэшэбэ.

27.08.2005 г.

ХУАСАЙ УГАЙ ИЭРХЭ -  ТЕРЕНТИЙ -  ТАЙГА -  МУНХЭ (ХОЛХУУН)
-  ДОРЖО -  ЦЫМЖЭД -  ЦЫРЕН-ХАНДА 

МУНКУЕВА ЦЫРЕН-ХАНДА МУНКУЕВНА (1937) 
АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН ХОРИИН 11 ЭСЭГЬШ ХУАСАЙ ОБОГ

Цымжэдэй Цырен-Хандаб, Булам талын Мэхэтэрэй убэртэ турэЬэн то- 
онтотойб.

Ашангынгаа Ьургуулида Анаа нютагай Иама Намсараевна багшада за- 
алгааб. Багшамни мунее минии сэдьхэлдэ уринаар, ходол тэрэ сагайнгаа 
залуухан шэнгеэр Ьанагдадаг. Зундаа голойнгоо булеэхэн уЬанда шунгаад 
лэ, жараахайнуудые шуурдэжэ баряад уЬатай элЬэн хорео соо хаажа на- 
адахабди. Голой эрьедэ олон айлайхинууд боложо модоор, убЬэ ногоого- 
ор, сэсэг набшаар гоеожо байгаад гэрнуудые, хашаа хорео барижа, бэе 
бэедээ айлшалалсажа, малаа адуулжа наададаг Ьэмди. Мунее Ьанахадам 
ехэ зохидоор наадажа сагаа унгэргэдэг байЬан хабди. Муневнэйхидэл гое 
гое нааданхайнууд, телевизор, телефон, компьютер байгаагуй. Бидэ шэ- 
лэй, шаажанай тугдэрхэйгеер, малай баабхайнуудаар, сахюур шулуугаар, 
сэсэг набшаар наадахабди. Зунай сагта хул нюсэгеер лэ шардайддатараа 
гуйддэжэ бороошье болог, нараншье шараг хамаагуй ябагша Ьэмди. Ии- 
гэжэ эхэ Ьайхан байгаалиингаа убсуун дээрэ ундыхэдее бэемнай шанга-
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жанхай, убэлэй сагта Ьайн дулаан хубсаЬаташнье бэшэ haa балай хуйтэ 
абажа халуурхагуй, хоолой хотоео убдэхые мэдэдэггуй Ьургуулидаа яба- 
даг байгаабди. [1уралсалайнгаа хажуугаар огород утэгжуулхэ унэЬэ, та- 
хяагай аргал суглуулхабди. Гэртээ тулеэгээ хюреедэжэ бэлдэхэ, дулаанай 
сагта голЬоо yha хунэгеер асарха, убэл шаргаар мулъЬэ асаржа эжыдээ 
туЬалхаш. Зунай сагта сулеегуй таряанай полиин буртаг убЬэ туухэ, 
огородто хамЬалсаха, убЬэндэ ябаха гээд захагуй ажал ургэлжэлдэг Ьэн. 
Дайнай Ьуулдэшье зон шанга бэеэ барижа худэлдэг, эдеэ хоол, хубсаЬа 
хуиарай ехэл хоморой саг ургэлжэлЬеер байЬан.

Би иаЬан соогоо багшаар Ьургуулида худэлееб. Хоер ухибуудтэйб, 
ашанар, зээнэр олон болоо. Буряадай делегациин буридэлдэ орожо Мо- 
сквада болоЬон СССР-эй профсоюзуудай XVI-дахи съезддэ хабаадалсажа 
ерээ Ьэм. Элдэб профессиин ажалшад ошоо Ьэмди. Намда Октябриин ху- 
бисхалай орден шагнал бии, арадай эрдэм гэгээрэлэй отличник, РСФСР- 
эй Ьургуулиин габьяата багша гэЬэн нэрэ зэргэ олгоЬон. Мунее Улаан- 
Удэдэ Баярма басага хурьгэнэйдее байнаб.

16.05.2015 г. 

ХУАСАЙ УГАЙ h3PX3 -  ТЕРЕНТИЙ -  ТАЙГА -  MYHX3 (ХОЛХУУН) 
-  ДОРЖО-НИМА-ДУГАРЖАБ 

НИМАЕВ ДУГАРЖАБ ДОРЖИЕВИЧ (1932-2001) 
АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

Би Баруун Ашангын Мэхэтэрэй убэртэ турэЬэн тоонтотойб, угии -  ху- 
асай.

Ашангын эхин Ьургуулиин 4-дэхи класс дуургээд, эжыгээ дахажа хам
тын ажалда худэлжэ эхилЬэнби. Минии турэЬэн нагса Доржып Ним а 
(намайе эжымни дуугэйнгээ нэрээр заагсада оруулЬан байгаа). Хари 
холын дайнай газарта баатарай ухэлевр унаба гэЬэн саарЬа абажа, гэр 
булэдэмнай тон хундэ, 1ашуудалтай байдал toitoo Ьэн. Эжымни саарЬа- 
мэдээсэл абаЬаншье Ьаа, ухаан сэдьхэлэйнгээ оеорто хулеэжэл ябадагы- 
ень би ойлгодог, эжыгээ али болохоор дэмжэхые оролдодог Ьэм.

Ьурввтэй ехэ дайн Илалтаар дуурэжэ, амгалан тайбан сагай болоходо,
1946 ондо 5-дахи класста Ьурахаяа Ониноборск ошооб. Тэндэ 7 жэлэй 
Ьургуули дуургээд, Хориин дунда Ьургуулида Ьурахаяа ошооб. Энэ уедэ 
эжымни Нарин-Горхондо хонишон болонхой байгаа. ХориЬоо эдихэ юу- 
мэндэ ерээд, Ьеергве hypryyjutaaa бусатараа хэды хоногоо гээхэб. Мунвв 
сагайхидал автобус, машинанууд ябадаггуй байЬан.

ТиигэЬээр Ьургуулияа орхижо, эжытэеэ 1949 онЬоо хонишон боло
од ябатараа, 1954 ондо Намсарайн Бумажабтай айл боложо, бэеэ даажа
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нэгэ гууртэ Ьубай хониндо орообди. Хожомынь турэхэ хониной отара 
абажа, хэдэн жэлдэ худэлеебди. Хонин ажалай тэрэ сагта хэды хундэ бай- 
гаашье Ьаань, ородцолго гаргажа худэлЬэнэй ашаар жэл бухэндэ ажал- 
даа Ьайн урэ дун туйлажа, олон тоото грамотануудта, унэтэ шагналну- 
удга хуртеебди, ВДНХ-гай 2 хулэр медальда. 1967 ондо «Республикын 
эрхим хонишон» гэЬэн нэрэдэ хуртеебди. «За доблестный труд» гэЬэн
В.И.Ленинэй турэЬ©0р 100 жэлэй ойн баярай медаль, 1976 ондо «Знак 
Почета» орден шагналнуудые абаа Ьэм. Бумажабни Ажалай алдар солын 
III-дахи шатын орденой кавалер болоЬон.

1977 ондо убшэнэй шалтагаанаар 2-дохи группын инвалид боложо 
ажалЬаа болиЬон байнаб. Энэл жэлэй зун Бумажаб нухэрни гэнтьш аюул- 
да орожо наЬа бараЬан. Бумажабтаяа нэгэ хубуутэйбди.

Би эжыгээ, хубуугээ хаража ЬууЬанаа, 1979 ондо хоердохиео Ульдэргэ 
нютагай Бадуугай Цырен-Дулматай хуби заяагаа ниил уулжэ, 5 ухибуудые 
0©дэнь болгожо хул дээрэнь гаргаабди. Туруушьш табан жэлдэ Цырен- 
Дулматаяа Нарин-Горхоной Асада хуса хараабди. Жэл бухэндэ нооЬоной 
тусэб дуургэжэ грамотанууд, дипломуудта хуртеебди. 1990 оной зун 
хурьга даажа абаад, Нарин-Горхоной Сагаан Хундыдэ пенсидэ гаратараа 
худэлеебди. Мунее уедэ наЬанайнгаа амаралгада гаранхай, олон аша зэ- 
энэрээрээ тойрууланхай элуур энхэ Ьуунабди.

(Цырен-Ханда Дугаржаб ахайЬаа бэшэжэ абаа. 2002 он).

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД ОТОГОЙ САНЖААЛ -  БАДМА (БААБДИИ) -  
ЦЫБЖЭД -  ДАРИ 

ЦЫБЖИТОВА ДАРИ БАДМАЕВНА (1939) 
АЖАЛАЙ ВЕТЕРАН

1939 ондо турэЬэнби. Цыбжэд эжымни Ьаалишанаар худэлдэг байЬан. 
Би Октябрь ахайтай, Малида нагса абгайтай байЬанби. Найматайдаа 
Ашангынгаа Ьургуулида орооб. Иургуулиингаа забЬарта эжынгээ ажалда 
хамЬалсадаг Ьэм: ухэр буруугай шабааЬа туухэ, мал уЬалха, эдеэлуулхэ, 
гэртээ уЬа, тулеэгээ бэлдэхэ гэхэ мэтын ажалнууд тэрэ уеын малшадай 
ухибуудтэ барагдашагуй ехэ байЬан.

Ашангынгаа Ьургуули дуургээд, Ониноборскын (Партизанай) 7 жэ
лэй Ьургуулиин 5-дахи класста ошооб. ТэндэЬээ хореод гаран модо- 
ной газарЬаа ябага нюсэгеер гэртээ Булам тальшгаа фермэ ерэхэш. 
heepree Ьургуулидаа элдэб аргаар эдихэ юумэеэ ургэлжэ ерэхэш. Ха- 
бартаа Ьургуулидаа тулеэ бэлдэхэбди. Гарай хюреегеер нойтон модо 
хюр0©дэжэ, хахалаад, шажан болгоод т> шаадаг байгаабди. Намда ахаймни 
хамЬалсадаг Ьэн. 7 жэлэйнгээ Ьургуули дуургээд, Ашангьш Бадмацыре-
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нэй Цыпилма, Ешьш Вера, Дашанимьш Галя, Дашанимын Дарижаб бидэ 
Хориин дунда Ьургуулида Ьураабди. 11уулдэнь би сельхозинститудай ве- 
терииарна факультет дуургээд, минсельхозой направленеэр Яруунын ай
магай ветеринарна лабораторидо врач-токсикологоор 5 жэл соо худэлееб. 
11уулдэнь аймагай больиицын ахалагша эмшэнэй уряалаар СЭС-тэ бак- 
териологоор худэлееб. Тэрэ худэлжэ байЬан уе соогоо минздравай зу- 
уршалгаар Кемерово городто ГИДУБ-та (Государственный институт для 
усовершенствования медицинских врачей-бактериологов) Ьуража эмшэ
нэй диплом абажа гарааб. Иуулдэнь НарЬатын больницын медицинскэ 
службьш гражданска оборонын начальнигаар худэлжэ наЬанайнгаа ама- 
ралтада гараа Ьэм. ХудэлЬэн газарнуудтаа хундэтэй, олон грамотанууд, 
унэтэ шагналнуудта хуртэЬэн байнаб.

Аймагай ветеринарна лабораторидо врач-токсикологоор худэлжэ бай- 
хадаа Ачинска индустриальна-педагогическа техникум дуургэЬэн Цы- 
рен-Доржын Цыденжабай Данзан гэжэ хубуунтэй танилсажа гэр булэ бо- 
лообди. Данзан НарЬатын Ьургуулида багшаар худэлжэ пенсидэ гараЬан. 
Манайхин табан басагадтай болоо Ьэмди. Бултадаа дээдэ Ьургуулиин эр- 
дэмтэй болонхой, ажалтай. Басагаднай гэр булэ боложо тубхинэнхэй, ури 
хуугэдтэй, Улаан-Удэдэ ажаЬуунад.

НаЬанайнгаа амаралтада гараЬанай удаа Улаан-Удэ зеежэ ерээб- 
ди. Ерээд байтараа Данзан гэнтэ наЬа барашоо Ьэн. СаанаЬаа угтэЬэн 
наЬаниинь хусэлдее юм гу даа, юрэдее намтаяа урэ бэенэрээ, зээнэрээ 
тойруулжа амар жаргажа Ьууха хуби заяагуй байгаал даа.

Д.Цыбжитова. 20.05.2015 г. 

ДЫМБРЫЛОВА ЖАННА НАНЗАТОВНА

Дымбрылова Жанна Нанзатовна родилась 25 марта 1937 года в селе 
Ашанга Хоринского района в семье Дымбрыловой Лхамы. Учеба в на
чальной школе проходила в Ашанге и в селе Анинск Хоринского района.

25 июня 1955 г. закончила Хоринскую среднюю школу №1 Хоринского 
района Бурят-Монгольской АССР

1955-1960 г.г. -  поступление и учеба в Бурятском зооветеринарном ин
ституте.

Трудовая деятельность Жанны Нанзатовны, так ее звали в быту, нача
лась с 1960 года зоотехником в овцеводческом совхозе «Анинский».

1961 год -  назначается преподавателем истории Средне-Кодунской 
восьмилетней школы. В этот же год выходит замуж. Дети Жанны Нанза
товны: 1962 год -  Эржена, 1963 год -  Слава, 1968 год -  Светлана.

1963 год -  поступила в Бурятский государственный педагогический
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институт им.Доржи Банзарова.
Жанна Нанзатовна получила два высших образования -  зоотехниче

ское и педагогическое.
1967 год -  работа учителем в Улзытуйской начальной школе.
1967 год -  учитель Ашангинской начальной школы.
1972 год -  переведена завучем в Нарынскую 8-летнюю школу.
1976 год -  назначается директором Георгиевской средней школы, пре

подавание биологии в этой же школе.
1961 год -  была избрана депутатом трудящихся Хоринского аймачного 

Совета депутатоа трудящихся Хоринского аймака Бурятской АССР от 6 
марта 1961 г.

1980 год -  завуч по учебно-воспитательной работе в Улан-Одонской 
средней школе, также преподавание биологии в школе.

1984-1986 г.г. -  председатель Улан-Одонского сельского совета.
1986-1995 г.г. -  биолог Улан-Одонской средней школы.
1995 г. -  уход на пенсию по возрасту.
1995-2005 г.г. -  индивидуальный предприниматель в сфере торговли 

промышленных товаров.

ЕКИМОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Екимовский Василий Андреевич родился 3 июня 1943 года в селе Шэ- 
бэтуй Хоринского района в семье колхозника Екимовского Андрея Петро
вича и Екимовской Ольги Георгиевны.

Вся жизнь прошла в труде, начиная с малых лет. Среднее образование 
не получил, надо было работать в родном колхозе. Сначала работал раз
норабочим, трудился там, куда бригадир посылал работать.

1961 -1963 г.г. -  служба в рядах Советской Армии. Был пограничником. 
Во время службы в армии родителям было отправлено благодарственное 
письмо и вырезка из газеты, в которой говорилось о хорошей службе Ва
силия Андреевича.

После армии выучился на тракториста-машиниста широкого профиля. 
Всю жизнь проработал в колхозе механизатором, работал на колесных 
и гусеничных тракторах, на комбайнах и других транспортах. Мы, дети, 
сын и дочь, редко его видели, так как часто ездил в командировки по всей 
стране. Работал без отпусков. Весна -  лето -  осень -  в поле, на лугах, в 
лесу, на покосе, зимой - на подвозе кормов, дров, а также на капитальном 
ремонте техники в мастерских.

За честный и добросовестный труд получал от руководства подарки и 
множество почетных грамот, о нем писали в газетах.

В 1966 году женился на Дымбрыловой Галине Нанзатовне и у них ро
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дились дети: сын Максар, дочь Лада.
Вместе с женой собрали огромнейший материал в краеведческий му

зей. В музее было сделано все своими руками.
Самое главное для него была работа и еще раз работа.
Говорят, что мужчина должен сделать в жизни три дела: построить дом, 

родить сына, посадить дерево, так Василий Андреевич за свою короткую 
жизнь построил дом, родил сына и посадил дерево.

Его жизнь достойна подражания и в труде, и в семье. Это человек с 
большой буквы. Для детей, внуков, правнуков родители -  мать и отец -  
это самые дорогие и любимые люди!

БОТХОЛОВА ЦЫРЕНДЫЖИТ ЕШЕЕВНА

1938 оной декабрь hapaaa Сунгэйн Цыденэй булэдэ турэЬэн. Балжид 
Цымжид гэжэ басагадтай Сунгээн Цыден Санжад хугшэнтэеэ Ашангын 
голой эрьедэ, Хара эрьеЬээ урагшаа, багахан гэртэй hyyhaH. Цэдэнэй Бал
жид Цырендыжит басагаяа Дичинэй Цыбыгээндэ угэЬэн. Балжад дай
най урдахан Дубшанай Сумаади Шойнхоровичта (1912 оной) хадамда 
гараЬан байгаа. Сумаади 1941-1945 онуудай дайнЬаа нютагаа бусаагуй. 
Балжид колесно тракторта Дармын Нансал, Чимитдоржьш Бумэ, Цы- 
бигмид, Дэмбрэлэй Дулма, Шойробой Шойжинима гэгшэдтэй дайн соо 
худэлЬэн. Мухарай Шойжолтой айл боложо Володя, Валера хубуудтэй 
Улаан-Удэдэ Ьуугаа.

Би, Цыбикова Цырендыжит Ешеевна, 1938 оной декабриин 6-да 
турввб. Баабаймни 3-тай байхадам, мордожо, би Цыжиб эжытэеэ хара 
эрьедэ хониной гууртэдэ байгаабди. Зун болоходо Нарин-Горхоной Ара 
Боори зввдэг, намартаа Ьввргев Хара эрьедээ ерэдэг байгаабди.

Би найман наЬатайдаа 1946 ондо Ашангьш гаа эхин Ьургуулида орожо,
1950 ондо 4-дэхи класс дуургээб. Минии туруушьш багша Дарима До- 
ржиевна Очирова юм. Узэг бэшэг мэдэхэ боложо, тоо бодожо шадаха, ном 
еерве Ьонирхожо уншадаг болоЬондоо, ехэ баярлаЬанаа мартагшагуйб.

5-дахи класста Ониноборскын долоон жэлэй Ьургуулида орожо, Цы- 
ренханда абгайтаяа общежитидэ, айлда байжа Ьураабди. 1953 ондо 7-дохи 
класс дуургээб. Цыренханда абгаймни 7-дохи класс 1952 ондо дуургээд, 
Улаан-Уды н педучилищидэ ороо. 7-дохи класста Ьуража байхадам ни, 
эжымни мордожо, би Ринчин аба Дулма абгайндаа 5-дахи басаганиинь 
боложо, саашаа 8-дахи класста Буряадай 18-дахи дунда Ьургуулида (г. 
Улан-Удэ) орожо, 1956 ондо арбадахи класс дуургээб. Обком Комсомо- 
лой путевкоор Ашангынгаа Ленин колхоздо 2 жэл элдэб ажалда ябадаг 
байгааб. Убэлдее Хундыдэ хониндо худэлеебди. Брындина Шура бидэ
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хоер Палаанайн Цыжибтэй худэлеебди. Хара эрьедэ Дармаева Нансалай 
гууртэдэ зундаа хониной нооЬо абахада «классировщик шерсти» гэжэ 
нооЬо абажа худэлдэг байгааб, убЬэндэ ябадаг Ьэмби. 1958-1963 онуудта 
К.Д. Ушинскын нэрэмжэтэ Ярославлиин пединститудта Ьуража дуургээб. 
Математикын, черчениин багша болооб.

1962 оной ав1устын 29-Ьее практикадаа байхадаа Архангельскьш 
найман жэлэй Ьургуулида математикын багшаар худэлееб, практикынгаа 
дуурэхэдэ институдээ ошожо Ьураад, 1963 ондо институдээ дуургээб.

1963 онЬоо 1965 он болотор Хэжэнгын аймагай Сулхарын 8 жэлэй 
Ьургуулида математика, черчени заагааб. 1965-1971 онуудта Удинскын 
дунда Ьургуулида худэлееб, 1968 ондо завуч боложо худэлееб. 1971- 
1974 онуудта Сулхарын дунда Ьургуулида бапиалааб, 1973 ондо завуч бо
лооб. 1974-2004 онуудта Новокижингинскын дунда Ьургуулида матема
тикын багша, 1982 онЬоо завучаар худэлееб. 2004 ондо пенсидэ гарааб.

НаЬанайм нухэр физкультурын багша Ботхолов Валерий Николаевич, 
«Заслуженный учитель Бурятии».

Рада басагамни Новосибирскын институт связи дуургэнхэй, мунее 
«Ростелекомой» опсратораар худэлдэг. Зээ хубуумни Алдар МГУ меха- 
нико-математическа факультет «Математика» специальностяар дуургээд, 
мунее МГУ-гай аспирант болонхой.

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД ГОМБО - УШУУ (БАГША) - БАЛДАН 
(БОРООСХОЙ) -  ДОРЖО -  ШОЙРОБ -  ХАНДАМА 

ШОЙРОПОВА ХАНДАМА ДОРЖИЕВНА (1938) 
АРАДАЙ МЭДЭЭЖЭ ДУУШАН

Манайхин удаган Ьамгатай (ШэнэЬэтэ хугшэн эжы), Гомбо капи
тан гэжэ хунЬее угаа тоолоно. Юундэ капитан гэжэ нэршэЬэн байгааб, 
мэдэгдэнэгуй. Гомбо капитанай Ушуу хубуунЬээ манай хотон олон болоо. 
Ушуугай Балдан (Бороосхой) Доржо хубуутэй, Ухаарай басаг атай болоЬон 
Балданай Доржо Хундайн Ошор хубуунэй Мухагшан басагатай айл боло
жо Дугэрцырен, Шойроб, Гатаб (лама), Зунды, Содном хубуудтэй болоо. 
Саашадаа Шойроб, Зунды хоер хубууд Холхонойн Нядмадай Цырен Дул- 
сан хоер эгэшэ дуу басагадтай гэр булэ боложо, урэ хуугэдээр унэр баян 
айлайхинууд Зуун Ашангада ЬууЬан.

1930-аад онуудта «Тэмсэлэй шэмэг» артельдэ ороод, Ьуулдэ Лени
нэй нэрэмжэтэ колхоздо худэлЬеер байтарынь 1941 оной аймшаггай 
ехэ дайн эхилжэ, манай баабай 1905 оной Доржиев Шойроб Балданович, 
7 ухибуудэй эсэгэ, сэрэгэй албанда 1941 ондо мордоЬон. Гэртээ Няд- 
мад нагса эжы, ахайнар -  Санжай (1925), Шойжо-Нима (1927), Данзан
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(Сунгэрэ1) -  1929, Дамби (Динамо) -  1931, Жэмбэ-Жамса -  1933, Сэндэ- 
мэ -  1935, би еврее Хандама (1938), Цырен-Балжад Жаргаловна эжытэеэ 
гэртээ улеебди.

Ахайнарни Ьургуулияа орхижо, 10 наЬатай Дамби ахай haa эхилээд, бул- 
тадаа колхозойнгоо ажалда уетэн ухибуудтэеэ элдэб ажалда харанхыЬаа 
харанхы болотор ехэшуултэй адли худэлдэг байгаа. Таряа тарилгын, ху- 
ряалгын ажал, убЬэндэ, уЬанай модондошье худэлее. Шойжо-Нима ахай 
14-тэйдее колесно тракторта худэлжэ эхилээ. Дайнай жэлнууд, саг шан
га. ХубсаЬа хунар тулюуртай, эдихэ юумэ хомор, ургэЬэ нойртоо дарагда- 
жа, улдэхэ даарахые нилээн узэгдэЬэн юм ааб даа.

Нютаг зон соогоо хадаа зобоЬоор тулиЬаар еедее болообди.
Санжай ахаймнай 1943 ондо армида абтажа баруун фронт эльгээг

дээ Ьэн. Дайнай тараха болоЬон хойно зуун гараа шархатаад табигдажа 
ерэЬэн. Бараг болоод колхозой клубта, радиоузелдэ худэлее. ДайнЬаа 
Шойропов Санжай Доржиевич (1925-1952) «За боевые заслуги», «За от
вагу» гэЬэн медаль шагналтай ерээд, гэнтын аюулда орожо наЬа бараЬан. 
Санжайп ганса хубуун Дамба урэ хуугэдээр унэр баян, эсэгынгээ нэрэ 
нэрлуулжэ нютагтаа Ьайн Ьууна.

Би эжыгээ дахажа убЬэндэ ябалсаад, 6-7 наЬатайдаа бухал шэрээб, ехэ- 
шэг болоходоо морин тармуурта ябааб, бухал табиха, гар хажуураар убЬэ 
сабшаха ажал хэгдээ. Эжын хонишон ажалтай байхада нилээн хонишье 
адуулааб. Би 8-тайдаа Ьургуулида орооб. Партизанай 7 кл. дуургээд, Хо- 
ридо Ьурааб. Хориин 2-дохи Ьургуулида техничкээр 28 жэлдэ худэлееб.

Ухибуудни ехэнууд боложо тубхинэнхэй. Би еерее «Наран Хада» ан- 
самбльда 25 жэл худэлееб. Москва, Новосибирск хотонуудаар, Монгол 
сайхан ороной нютагуудаар аялга дуугаа зондо бэлэглэжэ ябагдаа.

Хандама Шойропова.
07.06.2015.

ДАРМАЕВА НАНСАЛ ХУНДАЕВНА (1921-2003)

Зуун-Ашангын тумэршэ хубдууд угай Хэрээснээтэнэй булэдэ 1921 
оной февраль Ьарада турэЬэн.

Зуун-Ашангын олон ухибууд сугларжа, Хара эрьеын Ьургуулида 
Ьуража дурбэн класс дуургэЬэн. Арбан дурбэн наЬанЬаа хара ажалда яба
жа эхилээ.

Дайнай эхилхэдэ тракторай курса дуургэжэ, СХТХ тракторта, ком- 
байнда 1947 он болотор худэлее. Мухар-Шэбэр хурэтэр тэргэ мореор ке- 
росинда, модо бэлэдхэлдэ ябалсадаг байгаа.

Дайнай Ьуулээр медальда хуртее «За доблестный труд в Великой Оте
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чественной войне 1941-1945 г.г.», хундэлэлэй грамотанууд, юбилейнэ ме- 
дальнууд, благодарностинууд бии. Жэшээнь: За добросовестное отноше
ние к труду и высокую дисциплину в честь праздника 52-ой годовщины 
Великой Октябрьской революции объявлена благодарность.

1947 онЬоо пенсидэ гаратараа хонин ажалда ябаа.
1956 ондо Буряад-Монгол АССР-эй депутадаар ЬунгагдаЬан.
1971 оной августын 31-дэ -  «Мастер животноводства II класса».
1982 ондо «Ажалай ветеран» нэрэтэй болоо. Ажалай стаж - 50 жэл
1984 оной декабрии 1-Ьээ пенсидэ гараа.
3 ухибуудтэй: 2 басаган -  Мэдэгма (1945); Ешигма (1949); 1 хубуун -  

Николай (1959); 10 ашанар; 11 гушанар.
Мэдэгма РИВС-дэ экономистаар, районодо зам.глав.бухгалтераар, рай- 

комдо пенсидэ гаратараа худэлее. Ажалай стаж -  25 жэл. Цырен-Доржо 
нухэртэеэ 50 жэл Ьууна. Гурбан ухибуутэй, 6 ашанартай. Туяна баса- 
ганиинь Хори дээрэ ажалтай. Хубуун басаган хоертой, хоюулаа ВСГТУ 
дуургэнхэй. Андрей дурбэн ухибуутэй. ехэнь ВСГТУ-гэй студент, хое- 
рьшь Ьургуулиин, багань саадигай. Алеша гэртэхинээ хараад байдаг.

Ешигма 18 наЬанЬаа Анаагай совхоздо хонишоноор пенсидэ гаратараа 
худэлее, ажалай стаж 39 жэл. Дурбэн ухибууд: Радна Ольга нухэртэеэ, 
хоер басагадтай Улаан-Удэдэ Ьуудаг. Баир Хори дээрэ ажалтай, Байн-лама 
Ивалгын Джуд дуганай шэрээтэ, Ирина ИГМУ дуургээд, врач терапевт- 
ревматолог болонхой.

Николай - майор милиции. 25 жэл худэлжэ пенсидэ гараа. Наталья 
нухэрынь Хориин поликлиникада медсесграгаар 36 жэл худэлжэ байна. 
Гурбан ухибуудтэй, бултадаа дээдэ Ьургуулитай: Игорь Гиляна нухэртэеэ 
хоер басагадгай, Москвада худэлжэ байдаг. Юра Елена нухэртэеэ басага
тай болонхой, Улаан-Удэдэ тубхинэнхэй. Ольга Ар дан нухэртэеэ хубуун, 
басаган хоертой болонхой Улаан-Удэдэ байдаг.

Дайнай уеын ухибуун Дармаева Мэдэгма Сультимовнагай дурсалга.

ХУАСАЙ НАШАН -  ЦЫЖЭБ -  НАМДАГ (Ю Р00МХЭ) -  
ЧИМИТ-ДОРЖО -  ИАМАЖАБ 

НАЙДАНОВА ИАМАЖАП ЧИМИТДОРЖИЕВНА

Би хуасай угай Намдагай Чимит Доржотоной табадахи басаган боложо
1942 оной апрелиин 15-да уЬан хара морин жэлдэ турэЬэнби. Долгор аб- 
гайемни Тугмидай Жалсантан басагашалжа ургэжэ абаЬан. Чимит-Доржо 
Цыжипович (1894-1966) баабаймни колхозой хуудинсэдэ ажалтай, Буда- 
жабай Ханда эжымни сулввгуй хамтын ажалда худэлдэг байгаа.

Би 1950-1954 онуудта Ашангынгаа Ьургуулида Бастуева |1амажаб Ба- 
стуевнада, Дарима Доржиевнада заалгажа 4 класс дуургээд, саашаа Пар-
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тизанай Ьургуулиин 7 класс дуургэжэ, Хориин Ьургуулида Ьурааб. Бага 
наЬанЬаа убЬэнэй бухал шэрэхэЬээ эхилээд, морин тармуурта, косилкада- 
шье худэлЬэнби, хониной нооЬо хайшалганда ябааб.

1960 онЬоо хонин ажалда худэлжэ эхилээб.
1964 ондо Амгалантын шофер мэргэжэлтэй Найданай Дамби хубуунтэй 

танилсажа, айл булэ боложо тубхинеед, олон жэлдэ хонин ажалдаа 
худэлеебди. Хониндоо худэлжэ байхадаа турпутевкоор Москва, Ленин
град, Киев, Одесса, Херсон, Севастополь, Волгоград -  эдэ 7 герой-горо- 
дуудаар 1970 ондо аяншапжа ерээбди. Фашист немецуудэй угы болотор 
шахуу хооЬолон ЬандаргаЬан газарта дахин шэнээр баригдажа бодоод 
байЬан гое Ьайхан городуудые хаража, дайнай хушэр хундэ хойшолонгу- 
уд тухай, нэгэдэмэл хамтьш хусэн тухай ехэ юумэ ойлгожо ерээ бэлэйбди.

Эдэ жэлнуудтэ хонин ажалнай урагшатай Ьайн ябаЬан байжа, 1970 
ондо В.И.Ленинэй турэЬеер 100 жэлэй ойн баярай «За доблестный труд» 
гэЬэн медаль шагнал угэЬэн. 70 ондо абаЬан медальтай байжа, пенсидэ 
гараад ветеран труда болонхойб.

1973 ондо манайхин Хори нютаг звежэ ерээбди. Хори ерээд ДРСУ-дэ, 
«Восточно электросетьдэ» олон жэлдэ худэлжэ, 1992 ондо пенсидэ гараад, 
фильмотекэдэ хэды жэл худэлЬэнби гэжэ Иамажап Чимитдоржиевна хеерэнэ.

Дамби Цыренжапович нухэрэйнь нэмэлтэ хеереен:
Тумэршэ хубдууд угай Цыренжабай Найданай (1903-1940) угай бууса 

Амгалантын Дубгэртэ байЬан гэдэг. Найдан Дымбрэлэй Балматай (1915- 
1965) айл боложо ЬууЬан. Энэ айлда би, Найданов Дамби хубуун 1940 
оной тумэр сагаан Луу жэлэй мартын 6-да Амгаланта гпотагта турееб. 
Минии Намсарай (1936-1971) ахай урэ хуугэдээр олон болоЬон аад, бо- 
гони наЬатай байЬан.

1948-1951 онуудта Амгалантынгаа 4 класс дуургээд, Партизанай 
Ьургуулида Ьуража байтараа хаяад, 13-тайдаа эжытэеэ хонишоноор 
худэлжэ ажал айн гаа намтар эхилээб.

1959 ондо Улаан-Удэдэ шоферой курса дуургэжэ жолоошоноор ажал- 
лааб. 1964 ондо айл боложо, олон жэлдэ хониндо худэлеебди. 1973 ондо 
ухибуудээ ехэ Ьургуулида дутэлуулжэ Хори Ьуурин зеежэ ерээбди. Би 
1992 онЬоо Хориин дунда Ьургуулида «Мастер производственного об
учения» гэЬэн ажалда худэлжэ, 1999 ондо пенсидэ гарааб.

2014 оной августын 9-дэ ухибууднай уетэн нухэдымнай, турэлхидее 
урижа, Дамби бидэ хоерой эбтэй эетэй Ьайн 50 жэлдэ сугтаа ЬууЬан Ал
тай турыемнай «Ая-ганга» кафедэ хээ Ьэн.

Мунее сагта бага зэргэ аша, зээнэрээ харалсаад, малаа баряад бэе мэн
дэ Ьайн Ьуунабди.

Найданов! ан. 06.06.2015.
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ТУМЭРШЭ ХУБДУУД УГАЙ ГОМБО -  УШУУ -  
ЦЫРЕН -  ЦЫДЭБ -  БАЛЖИМА -  ЗОЯ 

ЦЫДЫПОВА ЗОЯ ЦЫРЕНОВНА

Би тумэршэ хубдууд угай Ушуугай Цырентэн хотонойб. Цыренэй 
Цыдэб мииии нагса баабай болодог. Нагса эжымни -  Халзаанай Бутид. 
Нагса баабаймни гурбан баганууд ухибуудээ орхижо тагаалал болоЬон, 
гэрэ лама хун байЬан. Бутид нагса эжымнай ухибуудээ ypi эжэ ажалайнь 
харгыда гаргаЬан.

Би 1939 ондо турэЬэнби. Ашанга минии тоонто нютаг. Би нагса эжы- 
тэеэ евдвв болоЬонби. Дайнай жэлнууд. Балжима эжымни удэр Ьуни 
гэнгуй, Ьууха байха сул00гуй колхозой ажалда ябадаг байгаа. Минии 
бага наЬан дайнай, дайнай Ьуулээрхи эдихэ юумэнэй, хубсаЬа хуна- 
рай хомор, гайтай хундэ жэлнуудтэ тудаЬан. Би 7-тойдоо Ашангынгаа 
Ьургуулида орожо, 4 класс дуургээд, 5-дахи класста Чимит-Доржо Цыре
нович нагсамни городой Ьургуулида Ьургаа Ьэн. Хойто жэлдэнь нагсын- 
гаа Москва асиирашурада Ьурахаяа ошоходонь, Ашангынгаа ухибуудээр 
Партизанай долоон жэлэй Ьургуулиин 6-7-дохи классуудта Ьураад, Хори
ин Ьургуулида 8 класс дуургээд Ьургуулияа орхижо, эжытэеэ нэгэ жэлдэ 
хонин ажалда худэл©0б.

1958 ондо мал аргалдаг хун болохо хусэлэнтэй Улаан-Удын сельхоз- 
техникумда 4 жэл Ьуража ветеринар мэргэжэлтэй болоод, Яруунын айма
гай Ульдэргэ эльгээгдэжэ, наЬанайнгаа амаралтада гаратараа ветеринара- 
ар ажаллааб. Эндэ хамтын, умсын малда халдабаритай хамшаг убшэнЬ©© 
Ьэргылэлгын профилактика -  угаал, тарилга, дезинфекци гэхэ мэтын 
худэлмэри ургэлжэ ябуулагдадаг байЬан. ХэЬэн ажални урагшатай ябажа, 
Бухэсоюзна худ©© ажахын выставкэдэ хабаадаха путевкоор шагнагдажа, 
МоскваЬаа ВДНХ-гай мунгэн медаль, грамота шагналтай ерээ Ьэм. Тех- 
никумда Ьуража байхадаа Москвада ВДНХ-гай выставкэдэ ошожо ерээ 
Ьэм. Намда элдэб олон грамотанууд бии.

Ульдэргэ нютагта наЬанай нухэртэй боложо Балмасуу басагатай, Ба- 
атар, Булад, Базар хубуудтэй боложо Ьайн Ьуунабди. Ухибууднай ажа
лайнгаа харгы оложо, айл аймаг боложо тубхинэнхэй. Мун©© 9 ашанар- 
тай, 2 зээнэртэй болонхойб гэжэ ажалай ветеран Зоя Цыреновна дурсана.

23.06.2015 г.

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД УГАЙ ЦЫДЭБ -  ДУГАР -  ЧИМЭД 
(МОРХООЛЖОН) -  ЦЫПИЛМА 

ЧИМИТОВА ЦЫПИЛМА ДУГАРОВНА
Би 1939 оной июниин 23-да Ашангын сомоной Нарин-Горхон нютаг-
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та тумэршэ хубдууд отогой Дугарай Чимэдтэнэй хоердохи ухибуун бо
ложо турэЬэнби. Минин ухибуун наЬан ехэ дайнай жэлнуудтэ тудаЬан. 
Баабаймнай 1941 ондо сэрэгэй албанда татагдажа, 5-тай хубуун, хоертой 
басагантаяа Норжимо эжымни гэртээ улэЬэн. Эжымни зундаа убЬэшэнэй, 
намартаа полевой бригадын тогоошоноор худэлжэ, убэл хони харалсаа. 
Намайе Ринчин ахайтаймни орхеод ажалладаг байЬан. Бага наЬандаа 
убЬэшэнэй отогоор, полевой бригадада, хониной гууртэдэ евдве болооб.

Баабаймнай 1944 ондо армиЬаа табигдажа, орден, медальтай, хоер 
таяг туланхай гэртээ ерээ Ьэн гэжэ Ьанадагби. Нютагаймнай туруушьш 
фронтовик бусаба гэжэ зон олоороо сугларжа угтаЬан, хеерэлдэЬэн бай
гаа. АрмиЬаа ерээд гар узуурэй ажал болохо аса, тармуур, модой хурзэ, 
орооЬоной хоорпо, шарга мэтые сулввгуй заЬадаг, шэнээр хэдэг байгаа.

1946 ондо Ашангьшгаа Ьургуулиин богоЬо алхажа Ьургуулиин шаби 
болооб. Шалгалта барижа 4-дэхи класс дуургээд, Хориин Ьургуулиин
5-дахи класста Ьурааб. 6-дахи класста Ьуража байтараа убшэнэй шалта- 
гаар Ьургуулияа орхиЬон аад, саашаа Ьургуулида Ьураагуйб. 1955 онЬоо 
гурбан жэлдэ эжы абаяа дахажа хони харалсааб.

1958 ондо Зуун Ашангада Верын эжытэй (Ешын Дулматай), Галсанай 
Ивантай эхэ хониндо худэлвебди. Хабар Баруун Ашангын ЬуриЬее ме- 
трээр хэмжэжэ убЬэ сабшажа, мори тэргээр зввжэ хурьгадаа эдеэлуулдэг 
Ьэмди. 1959 оной зун убЬэнэй морин косилкада ябаад намар Чимитдор- 
жын 11аматай хурьга абаад, Зуун Ашангын эхиндэ худэлвебди. Тэрэ 
гэЬээр хонин ажалда хэдэн жэлдэ амжалтатай худэлееб.

1962 ондо наЬанайм нухэр болохо Лодоев Цырен-Доржотой уул- 
зажа айл болоод, тубхинэжэ дурбэн ухибуутэй болотороо Ашангадаа 
Ьуугаабди. Цырен-Доржо электригээр худэлее.

1970 ондо Анаагай совхозой Анинск зеежэ ерээд, Ьунэй фермэдэ 
Цырен-Доржо трактористаар худэлЬеер байтараа нютагьшь татажа,
1977 ондо Можайка зевгевбди. Эндэ тубхинэжэ, хонин ажалда Ьайн 
худэлвебди. Малай Ьуулээр Цырен-Доржо механизатораар, би Можай- 
кын дунда Ьургуулида техничкээр худэлжэ наЬанайнгаа амаралтада гара- 
абди. Можайкада тубхинэжэ нютагжаабди.

Цырен-Доржо нухэртэеэ юЬэн хуугэдтэй боложо, тэдэнээ хул дээрэнь 
ундылгэжэ, гарыень ганзагада, хулыень д уревдэ хургэжэ тубхину улээбди.

Цырен-Доржо баЬал «Дайнай ухибуун» болоно. Тэрэ Ьайн эсэгэ, ажал
ша бухэриг хун байЬан. !Ъйн Ьуугаабди. Цырен-Доржо олон аша, зээнэ- 
рээ, зээнсэрнуудээ тойруулжа жаргажа амаржа Ьуухагуй, 70-аад гаража 
ябатараа хада гэртээ ябаЬан даа. Мунее би ухибуудээрээ бэе мэндэ Ьайн 
Ьууналби даа.

02.07.2015.
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БАДМАЕВА ГАЛИНА РИНЧИНОВНА

Нарин-Горхоной Мэгжын убэртэ тоонтотой Улаалзай хубдууд угай Бад- 
мын Ринчин абамнай бага наЬандаа Эгэтын дасанда хубарагай Ьургуули 
узэжэ хуушан монгол бэшэгтэй, уран баян угэтэй, хееруу, аялга дуун- 
да дуратай хун ябаЬан. 1940 ондо 4 наЬатайхан Цырен-Ханда басагатай 
Сойбонтон хотоной Батын Дулматай айл боложо тубхинве, Цырен-Ханда 
басагыень басагашалжа нэрэдээ оруулаа. Би 1941 оной апрелиин 1 -дэ энэ 
шэнэ айлай туруушын басаган боложо гараЬанби.

Абамнай 1940-1943 онуудта Ашангьш Ленин колхозойнгоо полевой 
бригадираар худэлее. Дайнай эхилтэр хамтын ажал яЬала урагшатай яба
жа байЬан гэдэг.

1941 оной июниин 22-то уршагта ехэ дайн эхилжэ, бугэдэ зондо ай- 
хабтар хундэ хушэр байдал тохеолдоо. Гурэнэй даабари ехэ, дайнай уеын 
хууляар лэ хугшэн залуу илгаагуй ажаллаха еЬотой. «Бухыгее фронт- 
до! Бухы хусэеэ Илалтын тулее!» гэЬэн уряа доро шадал соогоо эжынэр, 
убгэд, хугшэд, ухибууд худэлжэл гараа. Тэрэ шанга сагта бригадираар 
худэлхэнь ехэ харюусалгатай, сэдьхэлдэ аргагуй хундэ байгша Ьэн гэжэ 
абамнай хеерэгшэ Ьэн.

1942 ондо Зоя гэжэ дуутэй болооб.
1943 оной убэл абамнай армида абтажа, Баруун дайнда мордоЬон. 

1943 оной зун Ханда дуутэй болооб. 7-той, 2-той, 1 -тэй ухибуудээ, хээли- 
тэй Ьамгаяа орхижо, армида ябахадань абымнай сэдьхэлдэ нилээн хундэ 
байЬан ааб даа. Теэд хайшан гэхэб. Дайнай саг. Гэртээ улэЬэн эжыдэм- 
най ямар хундэ гашуудалтай байгаа гээшэб? Ганса би ухибуудээрээ улее 
бэшэ, ондоо эхэнэрнууд баЬал ухибуудтэеэ улэнхэй ханилЬан нухэдее
-  ухибуудэйнгээ эсэгэнэрые хулеэжэ байнал ха юм даа гэЬэн Ьанаа бодо- 
лоор сэдьхэлээ заЬадаг байгаа.

Жэл жэл дээрээ гараЬан 2-той, 1 -тэй, нялха нарай дуунэрээ 7 наЬатай 
боложо ябаЬан Цырен-Ханда абгаймни абалсажа хул дээрэмнай гаргал- 
сажа ехэ болголсоЬон. Цырен-Ханда абгай ухибуун бага наЬандаа уетэн 
нухэдтэеэ сэнгэжэ наадаха сулеегуй байЬан. Ашангынгаа Ьургуулидашье 
Ьуража байхадаа баЬал сулеегуй номоо узэхэ, гэрэйнгээ ажал хэжэ, маана- 
дые харууЬалжа эжыдээ туЬалдаг, эжынгээ нухэр, баруун гарынь байЬан.

1943 ондо дайнда мордоЬон абамнай снаряд, бомбонуудай тэЬэрээн, 
туулган Ьомоной эшхэрээн боложо байЬан тулалдаан сооЬоо амиды мэн
дэ гараха хуби заяатай, улзытэй байжа, 1945 оной зун хулеэжэ байЬан 
олон басагадтаа орожо ерээ.

АрмиЬаа ерээд абамнай дахин полевой бригадирай сулеегуй ябадал- 
гай, хунгэн бэшэ ажалдаа пенсидэ гаратараа худэлее.
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Би 7-тойдоо Ашангынгаа Ьургуулида орожо, Дарима Доржиевна баг- 
шада ном заалгааб. Дайнай Ьуулээрхи хундэ хушэр уедэ карандаш, 
ручка, дэбтэр номууд дуталдагша Ьэн. Зоя, Ханда дуунэр ЬубарЬаар 
Ьургуулиин боложо, ЬургуулиЬаа ерэЬээр сайлаад, тулеэгээ хюреедэжэ 
хахалжа бэлдээд, гэртээ уЬатай болоод, гэрэйнгээ даабари хэжэ номоо 
узэдэг Ьэмди. Тугалшан эжыдээ ошожо туЬалхые оролдохош. Зоя Хан
да хоер эжы баабайн Ьургаалаар намда урдаЬаадангуй угыемни дууладаг 
Ьэн. 11уралсалайнгаа забЬарта тумэр, макулатура, баЬа колхозой огородто 
хэрэгтэй унэЬэ, тахяагай аргал суглуулха ажал, зумбараанай арЬа тушааха 
тусэбтэй, зумбараанай агнуури болохо.

hypryyjiH таража зунай саг болоходо гэрэй ажалай хажуугаар огородой, 
таряанай буртаг убЬэ ухибууд туужэ сэбэрлэхэ, тиигэЬээр байтар убЬэнэй 
ажал эхилхэ. Би 6-7 наЬандаа бухал шэрэжэ эхилээб. Ехэшэг болоходоо 
морин тармуурта, косилкада ябааб. Гар хажуураар сабшажа, тармажа, бу- 
халлажа багашаг наЬандаа Ьурааб. Бороогой ороходо ехэшуул маанадые 
дахуулжа малай эдихэ бургааЬанда, набшаЬата модоной мушэртэ гарадаг 
Ьэмди. Нэгэ дахин Холхоошхын Даша-Нима маанадые дахуулжа гараад, 
нойтон бургааЬаар бэшхуур (дудка, флейта) хуулэжэ Ьургаа Ьэн. ©врее 
бэшхуурдэжэ гоеор дуулаЬыень мартадаггуйб.

Би бага наЬанЬаа ажал хэжэ, аба эжы хоертоо шадал зэргээрээ туЬалхаяа 
оролдодог Ьэм. Партизанай Ьургуулида Балдан-Доржотой, Дарижабтай 
Ьуража 7-дохи класс дуургээд, 1957 ондо Жагаама абгайЬаа 26 толгой 
Ьаамхай унеэ даажа абаад, 4 жэлдэ Ьаалишанаар худэлжэ байтараа, 1961 
ондо Дондогой Бата-Мунхэтэй айл боложо Булам ошооб.

ДондогойБата-Мунхын(1940-2011) дурсалга: «Тоонтонютаг-Булам, 
угни -  галзууд. 1959 ондо Хориин дунда Ьургуули дуургээд, комсомолой 
путевкоор Буламдаа ерэжэ худэлееб. 1961 ондо Ринчинэй Цымжэдтэй 
гэр булэ болоод, хониной хозрасчетно бригада боложо худэлеебди.

1969 ондо худее ажахын институт дуургэжэ, зоотехник мэргэжэлээрээ 
туруун Амгалантада, удаань Ашангада худэлееб. 1976 онЬоо Ашангын 
отделениие даажа хори гаран жэлдэ худэлееб.

1990-ээд гаран онуудаар зублэлтэ засагай унажа, ажахьгагаа доройтон 
Ьалажа байхада, гэр булеерее таряашанай ажахы эмхидхээд, ееЬэдеерэн 
бэеэ хараад худэлхэ арга боломжотой байбашье, 2001 ондо Ьургуули соо 
сугларЬан 53 нютаг зон худэлмэришэдтэй хеерэлдэжэ, эдэ Ашангьш зо
ной Г еоргиевкын СПК-Ьаа гаража, аминдаа бэеэ дааЬан худее ажахын ко
оператив байгуулжа, хамтын хусеер Ашангынгаа байдал Ьэргээхэ гэЬэн 
хамтын суглаанай шиидхэбэри-уусхэл Бата-Мунхэ Цыбенович дэмжэЬэн. 
Энэ ажахы эрхилжэ эхилээд байтараа, 2002 ондо харгын аюулда орожо 
бэе муутай болоо.
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УПААЛЗ АЙ ХУБДУУД УГАЙ АНАНДА -  ХУТАГТА -  
БАГША -  АЮША -  БАДМА -  РИНЧИН - ЦЫМЖЭД 
ГАЛИНА РИНЧИНОВНА (РИНЧИНЭЙ ЦЫМЖЭД)

Би ябаЬан газартаа -  Буламда, Амгалантада, Ашангадаа ажалгуй га
раа баряад миин Ьуужа узеегуйб. Хонишье харааб, тугалшаншье ябажа 
узееб, полевойдо худэлееб. Олон жэлдэ гууртэнуудэй тулюур хэнзэ 
хурьгадые ундэр Губээн хаяагай хониной байрада суглуулжа, оролдол- 
го ехэтэйгээр харууЬалжа, Ьайн тулгэ хонид болгожо гууртын хонишод- 
то тушаадаг байгааб. Энэ урэ дун ехэтэй ажалайнгаа тулее 1987 ондо 
ВДНХ-гай алтан медальда. мунгэн шанда хуртэЬэнби. Хориин аймагай 90 
жэлэй ойн юбилейнэ медальтай ажалай ветеран, дайнай уеын ухибуунби.

Бата-Мунхэтэн 5 ухибуутэйбди. Ухибууднай булта Ашанга нютагтаа 
уг гарбалайнгаа гуламта сахижа, ажалша малша угайнгаа нэрэ ургэжэ 
ябанад. Манайхин хотон угайнгаа тахижа ябаЬан Мэгжынгээ Даша Ханда 
2014 ондо субарга бодхоожо, тахижа рабнайлуулаабди. Мунее би орон 
дэлхэйн ургэмжеер, эхэ эсэгын буянгаар олон аша, зээнэр, зээнсэрнуудтэй 
ам галан Ьайн Ьуунаб даа.

10.07.2015 г.

РИНЧИНОВА (НИМАЕВА) ЦЫРЕН-ХАНДА РИНЧИНОВНА

1935 оной октябриин 5-да Ашанга нютагта турееб. Зургаатай байхадам 
хоер хабсагайн зуун тээ хониндо байхадам дайн эхилээ. Эжымни Цыжиб 
абгайтаяа хонишон байгаа. Зундаа эжы абгай хоер хонинойнгоо убЬэ бэл- 
дэдэг байгаа, би хонидоо Цырендыжит, Цымжит, Зоя, Ханда дуунуудээ 
дахуулаад адуулдаг байгааб.

1945 ондо Ашангынгаа эхин Ьургуулида 1 -дэхи класста ороод, 1950 
ондо 4-дэхи класс дуургээб. Зундаа убЬэндэ ябажа, сентябриин 1 -Ьээ Они- 
ноборскын долоон жэлэй Ьургуулида 5-дахи класста орожо, 1952 ондо 7 
класс дуургээд, Улаан-Удын педучилищидэ ороод, 1956 ондо дуургээд 
Заиграйн аймагай Добо-Енхорой эхин Ьургуулида нэгэ жэл худэлеед, 
Ээрын адагай эхин Ьургуулида 4 жэл худэлееб. Тээгдын долоон жэлэй 
Ьургуулида худэлжэ байЬанаа, Удинскын 7 жэлэй Ьургуулида худэлееб.
1962 ондо Ахын аймагай Орлигой дунда Ьургуулида худэлееб, 1967 
ондо Суулгын дунда Ьургуулида худэлжэ байЬанаа Хэжэнгын интернад- 
та багшалааб. 1977 онЬоо Заиграйн дунда Ьургуулида пенсидэ гаратараа 
худэлееб.

Нухэрни Нимаев Норбо Цыренович 1930 ондо турэЬэн. Омско воен-
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но училище, сельхозинститут, ВСШ дуургээ. Партийна ажалда, сельхоз 
предприятиин хутэлбэрилэгшэ бай(1ан.

Дарима басагамни 1957 оной, институт культуры, сельхозинститут 
дуургээд худэлдэг. Долгор Новосибирскын институт торговли дуургээ. 
Юра Томскын политехническа институт дуургээд, геолог. Андрей -  земле
устроитель. Дима (внук) технологическа институт дуургээ. Ольга (внуч
ка) медучилище дуургээ. Эржена (внучка) технологическа университед- 
тэ Ьурана. Катя -  правнучка.

Награды: «Ветеран труда», удостоверение «Дети войны», Почетные 
грамоты.

ХАРГАНА ОТОГОЙ ЗАНГИ -  БАДМА (МУХАНДАЙ) -  
НАНЗАД -  ДЫМБРЭЛ -  hAMA -  ГАЛИНА 
ДЫМБРЫЛОВА ГАЛИНА НАНЗАТОВНА

Учитель... Сколько надо любви и огня.
Чтобы верили, чтобы слушали,
Чтобы помнили тебя.
Я, Дымбрылова Галина Нанзатовна, родилась 10 марта 1942 г. в 

с.Ашанга Хоринского района в семье простой колхозницы. В 1949 г. по
шла в первый класс Ашангинской начальной школы. Окончила Хорин- 
скую среднюю школу №1 в 1961 г. После окончания школы поступила 
в педагогическое училище №1 по специальности учитель начальных 
классов. После получения диплома в 1964 г. по направлению начала свою 
трудовую педагогическую деятельность в с.Чесан Кижингинского райо
на. Проработав в Чесане 2 года, приехала в свою родную деревню. Стала 
работать в Ашангинской начальной школе учителем начальных классов.

Чтобы овладеть педагогическим мастерством, часто ездила на курсы 
повышения квалификации, изучала труды известных педагогов-новато
ров, статъи из журналов и газет, участвовала в методических объединени
ях учителей начальных классов школ района. Старалась превращать свою 
работу в радость, используя великую волшебную силу Слова. А силу дают 
детские улыбки, радость учеников, окрыленных своим маленьким успе
хом, своей маленькой победой.

Много сделала для укрепления материальной учебной базы Ашангин
ской начальной школы.

С Цырегмой Ешиевной и учащимися вместе создали краеведческий 
музей. Собранные материалы помогали увидеть красоту и богатство род
ной природы, родного края. На внеклассных мероприятиях постоянно 
приобщала детей к духовному наследию родного края, народа, возрождая
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и сохраняя его традиционную культуру.
Много лет я проработала руководителем РМО малокомплектных на

чальных школ, постоянно оказывала молодым коллегам методическую 
помощь.

В 1978 г. была делегатом VII съезда учителей.
В 1985 г. была назначена директором Ашангинской начальной школы.
В 1987 г. за непосредственную работу с детьми назначили «Старшим 

учителем».
В 1989 г. удостоена почетного звания «Отличник народного просве

щения». За долголетний и добросовестный труд получила удостоверение 
«Ветеран труда».

Мой общий педагогический стаж работы 42 года. Думаю, что это дает 
мне моральное право на какой-то анализ, размышление о жизни, времени 
и себе.

Пускай я время торопила,
Пускай я денег не скопила -
Мои года -  мое богатство.
Я все больше раздумываю о том, какой богатейший, бесценный опыт 

был накоплен в школе. Оглядываясь назад, с уверенностью могу ска
зать, что в школу я пришла не зря. Когда за плечами столько лет работы 
учителем, можно откровенно заявить о том, что наша профессия благо
родна.

И пусть я не открыла в методике ничего нового, но через много лет, 
встречая своих учеников, все-таки слышу, что годы, проведенные в на
чальной школе, в начальных классах -  самое прекрасное!

УПААЛЗАЙ ХУБДУУД АНАНДА-ХУТАГТА-БАГША-АЮША- 
ЭРДЭНИ (ШАГТААРИН) -  РИНЧИН -  МЭДЭГЗЭН 
ЭРДЫНЕЕВА ВЕРА (МЭДЭГЗЭН) РИНЧИНОВНА

Эрдэниин (Шагтааринай) Ринчин Анаа дасанай гэбшэ зиндаатай лама 
хун ябаЬан аад, сагай хубилхада хара боложо нютагаа ерээд, 1930 ондо 
«Тэмсэлэй шэмэг» артель эмхидхэлсээд амбааршанаар худэлжэ байЬан. 
Туруулэгшэнь Бимбиин Доржо, тоо буридхэгшээр Нанзадай Шогжо- 
Ломбо (габжа) байгаа.

1932-33 онуудаар сомоной зублэлдэ, артельдэ ехэ шанга Мархаа- 
дай, Ширабон гэжэ ноед ерээ. Уулэнэй забЬарай наран шанга, удэр 
хоногой ноен шанга байдаг ха юм даа. Ринчин артельЬээ гаргагда- 
хадаа Ьамгаяа, Балдан-Дамба хубуугээ абаад Дугар-Нима ахатаяа 
Баунтын Джилиндэ хурэтэр нуудэлээр ябашаЬан. Дугар-Нима хоер-
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тойхон Хорло басагаяа Шэмэсээндэ угевд, Балжима басагаяа абаад 
ябалсаЬан.

Би, Эрдынеева Вера (Мэдэгзэн) Ринчиновна 1942 оной январиин 
28-да Баунтын аймагай Джилинда Ьууринда турееб. 1943 ондо ба- 
абаймнай хундеер убшэлжэ наЬа 6apahaH. Эжы баабайе худввлввд 
ахай бидэ хоертоео Нарин-Горхоной Ьаалиин фермэдэ Ьаалишанаар 
худэлжэ байЬан абгын Ьамган Долгор эжыдэ ерээбди. Эжымни муу бэ- 
етэй болоЬон байжа ерэЬэн жэлдээ наЬа бараЬан. Ахаймни 13-тай, би 
хоертойшье болоодуй ябаЬан болоноб. Баабай эжы угы еед ее  болоЬон 
намда гулмэрхэн наЬанайм гашуудалта удэрнууд хирэ-хирэ болоод 
Ьанагдагша Ьэн.

Ахай бидэ хоерой эхэ эсэгэЬээн гээгдэжэ, бага балшар наЬандаа 
уншэрэлгэ дайнай хатуу шэруун жэлнуудгэй тудалдаЬан. Балдан-Дамба 
ахаймни Ленин колхозой элдэб ажалда удэр Ьуниие илгангуй худэлжэ 
худэржэЬэн, ажалай дуршэлтэй болоЬон. Хожом Можайкада хонин ажал
да ундэр амжалтатайгаар худэлжэ Ленинэй орденоор шагнагдаЬан.

Долгор эжы уни удаан дояркаар худэлЬэн. Иайнаар, урэ дунтэйгээр 
худэлжэ, Москва ВДНХ ошохо путевкоор шагнуулЬан байгааб, дайн 
эхилжэ ошожо шадаагуйб гэжэ хеерэдэгыень Ьанадагби.

Би Ашангынг аа Ьургуулиин 4 класс дуургээд, Хоридо ЬууЬан ахайндаа 
байжа Хориин Ьургуулиин 5-6-дахи класс дуургээд байхадамни, ахайган 
Можайка зеегее. Би Можайкада 8 класс дуургээд, 1963 ондо Ашангаяа 
ерэжэ хонишоноор худэлееб.

1965 ондо почтальоной ажалтай болооб. Тэрэ сагта Булагай деревни- 
дэ почтово отделени байгаа. ТэндэЬээ элдэб аргаар ябажа почто асардаг 
байгааб. Харгын машинада айлтагуй Ьуугаад газетэ, пенсиин мунгэтэй 
Шэбээтэ хурэтэр ерээд хойшоо ябагалхаш. Убэлэй сагта эртуур харан- 
хьг болоходо айхаар байгша Ьэн. М унее Ьанахадам амгалан саг байгаал 
даа.

1970 онЬоо почтын машина Ашангадамнай ородог боложо (передвиж
ка) одоол амараа Ьэм.

1984 ондо олон жэлдэ Ьайн ЬууЬан наЬанаймни нухэр мордоод, 
ухибуудээрээ Хори зеежэ ерээбди. 1985 онЬоо почто удэшэжэ Малая 
Курба, Хэжэнгэ ябадаг байгааб. 1988 онЬоо передвижной отделениин на- 
чальнигаар худэлжэ, 1992 ондо наЬанайнгаа амаралтада гараад, мунее 
ухибуудээрээ, аша зээнэрээ харалсаад, элуур энхэ Ьайн Ьуунаб.

10.07.2015.
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УЛААЛЗАЙ ХУБДУУД УГАЙ РАБДАН -  ЦЫДЕНЖАБ (МУХАР 
САГААН) -  БУДАЖАБ (11ИМ11ИИ) -  ВЛАДИМИР 

БУДОЖАПОВ ВЛАДИМИР (АЮРЖАНА) ЦЫДЕНЖАПОВИЧ

Би 1940 оной апрелиин 3-да Нарин-Горхоной полевой стандатурэЬэнби. 
1941 ондо Ьурээтэй ехэ дайн дажар эхилжэ, эсэгэмни 1941 ондо сэрэгэй 
албанда абтажа, 1943 ондо «Цыденжапов Будажаб Рабдановим с 1913 
года рождения, пропал без вссги 11.1943 г.» гэЬэн мэдээн ерээ. Дайн га
ража армиЬаа хубуудэй ерэжэ эхилхэдэ, би баабайгаа Янжима эжытэеэ 
олон жэлдэ хулеэгээбди.

1948 ондо Ашангынгаа Ьур1уулида Ьуража эхилээб. Партизанай 7 жэ
лэй Ьургуули дуургээд, Татауровта шоферой, трактористыи Ьургуули 
дуургээд байтараа сэрэгэй албанда абтааб.

1964 ондо армиЬаа ерчэб. 1965 ондо Бадмын Ринчинэй Зоя (1942-1996) 
басагантай хуби заяагаа нэгэдуулжэ, урэ хуугэдээр унэр баян айл боложо 
Ьайн Ьуугаабди. 1971 онЬоо хонин ажалда худэлжэ наЬанайнгаа амарал- 
тада гаранхай ябажа байтараа, Зоя Ринчиновна залуугаар нарата дэлхэйгээ 
гэнтэ орхижо, харатай юумэ болоЬон. Манайхин 7 ухибуутэйбди. М унее 
олон аша, зээ, зээнсэрнуудээ хаража жаргажа Ьууха байгаа. Теэд хайшан 
гэхэб. Энэ оршолонто юртэмсэдэ хунэй наЬан саанаЬаа хэмжууртэй гэЬэн 
сансарын ороной жама еЬо.

1950 ондо Янжима эжымии Холхоошхын Даша-Жамса Натанович! ай 
айл боложо ЬууЬан. Би Ринчин-Доржо. Найдан, Намжил, Цыбэг-Доржо 
дуунэртэй болоЬонби. Механизатор мэргэжэлтэй болонхой, би колхоздо, 
совхоздо элдэб ажалда ябаЬанби. Хонин ажалда, гракггорта, комбайнаар 
таряа хуряалгада ябааб. малай убшэ аргалжа, умсын, хамтын малые хам- 
шаг убшэнЬее ЬэргылЬэн ветфельдшерэй ажал хэЬэнби.

10.07.2015.

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД ЛАМАНСА -  БАДМА (ЯМААХАЙ) -  
ДАХЛАЙ -  ХАНДА -  ДУЛМА 

ХАНДУЕВА ДУЛМА ХАНДУЕВНА (17.06.1937 -  20.01.1996 г.г.)

Родилась в с.Ашанга в семье сельской интеллигенции. Мать Бадмаева 
Х.Б. одна поднимала двух дочерей. После окончания Хоринской школы 
поступила в 1957 г. в Канский библиотечный техникум, училась хорошо, 
в приложении к диплому отметки «хорошо» и «отлично». Закончив тех
никум по специальности библиотекарь, возвращается на родину. Трудо
вая деятельность началась в качестве заведующей Ашангинской сельской 
библиотеки, после замужества работ ала заведующей Могсохонской сель-
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ской библиотеки. В связи с переводом супруга Буянтуева Балдан-Доржо 
Шагдаржаповича семья переехала в село Хоринск. В Хоринскую аймач
ную библиотеку на должность библиотекаря принята в ноябре 1965 года, 
проработала здесь до выхода на пенсию, до сентября 1994 года. Работала 
заведующей детской библиотекой, инспектором по библиотекам отдела 
культуры и заведующей отделом комплектования и обработки. За добро
совестный труд ей в 1982 году было присвоено звание «Заслуженный ра
ботник культуры Бурятской АССР», в 1991 году была награждена знаком 
за отличную работу Министерством культуры СССР.

Буянтуев Б-Д.Ш. и Хандуева Д.Х. воспитали четырех дочерей: Лариса, 
Людмила, Валентина и Соелма. Цыремпилова Лариса Балдандоржиевна 
пошла по стопам матери, работает главным библиотекарем в Националь
ной библиотеке Республики Бурятия. Буянтуева Людмила Балдандор
жиевна почетный работник общего образования РФ, директор Муни
ципального центра оценки качества образования. Буянтуева Валентина 
Балдандоржиевна специалист-фармацевт «Бурятфармация». Буянтуева 
Соелма Балдандоржиевна ведущий специалист «Сбербанка России».

25.07.2015.

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД УГАЙ ЦЫДЭБ -  ДУГАР -  
ЧИМЭД (МОРХООЛЖОН) -  ЭРДЭНИ 

ДУГАРОВ ЭРДЭНИ ЧИМИТОВИЧ

Эсэгэ ороноо хамгаалгьш дайнай уедэ хул дээрээ бордойлдожо ябаЬан 
ухибууд болон дайнай уедэ турввшэд «Дайнай ухибууд» гэгдэдэг бо
лоо гээшэ. Энэмнай манай гурэн турын тэрэ уеын хун зондо Ьанаагаа 
табиЬан ябадал болоно.

Би дайнай дуурэхэ жэлдэ, 1945 оной январиин 1-дэ турэЬэн хадаа 
«Дайнай ухибуудэй» тоодо ороноб. Дайнай Ьуулэй хатуухан жэлнуудтэ 
ундыжэ, борохон эдеэн дээрэ боргожоЬон байнаб. Манай баабай, Дугаров 
Чимит Цыдьшович 1941 ондо албанда татуулжа Баруун фронт мордоЬон.
1943 ондо хулее хундввр шархатажа, 1944 он болотор госпитальнуудаар 
аргалуулжа, сэрэгэй албанЬаа таягтай хун гэртээ бусаЬан. Эжымнай, Цы- 
ренжапова Норжимо, дайнай уедэ, дайнай Ьуулдэшье ходол тогоошоноор 
худэлжэ ябаа. Баабай аса, тармуур, тэргэ, шарга заЬаха, дархалжа хэхэ, 
убЬэнэй уедэ хажуур сохихо, косилкын хюрее точиилдаха. Манайхин 
Ьуулдэ моришоншье байЬан, хонин малдашье худэлЬэн ааб даа. Би гэр- 
тэхинээ дахажа иимэрхуу байдалда дадан еедэлЬэн байнаб. Долоотой- 
доо Ашангынгаа Ьургуулиин бэлэдхэлэй класста ороод, табан жэл Ьуража 
4-дэхи классаа Ьайнаар дуургэжэ, Партизанай долоон жэлэй Ьургуулида 
ороо Ьэм. ТииЬээр Хориин дунда Ьургуулида ороо Ьэм. Зургаадахи
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iciacchaa шулэг бэшэжэ туршадаг болоо Ьэм.
1963 ондо Шираб Нимбуевай зууршалгаар «Ианагшаб» гэжэ шулэгни 

Буряад унэндэ гараа Ьэн. Тэрэмни саашанхи бэшэхэ хусэлдэм ехэ тулхисэ 
боложо угэЬэн даа. Тиигээд лэ республиканец газетэ журналнуудта, ай- 
магайнгаа сониндо хэблуулдэг боложо эхилээб.

Сэрэгэй албанда 1964 ондо татуулжа, 1967 он болотор совет-хитад хилэ 
дээрэ хилэ сахигша ябааб. Ехэ хатуу саг Ьэн, хитад гурэнтэй муудалдаЬан 
уе байгаа. Тэндэ соелой хубисхал боложо, хунвейбинууд болон цзофанюуд 
арад тумэнве уймуулжэ, хулгуулжэ байЬан уе. Манай заставын араар со
вет армиин элдэб частьнууд, дивизииууд дутэлэнхэй байгша Ьэн. Бидэ хилэ 
сахигшад хитадай талаЬаа гаргагдаЬан провокацинуудта харюусахагуй 
гэжэ оролдодог байгаабди. Хилэ дээрэ ехэ хатуужал гараа гээшэб. 11уулэй 
Ьуулдэ Даманска арал дээрэ хусее узэлсэлгэн болоно Ьэмнай.

Сэрэгэй албанда ябахадаашье шулэг юумэеэ сулбб сагтаа эреэлжэл 
ябааб. Элдэб ажалда ябаашье Ьаа, зохеолнуудаа бэшэжэл ябааб. Мунее 
хуугэдэй мэдээжэ зохеолшон гуулэнэб. 80-аад гаран шулэгуудэй, 
хеереенуудэй, онтохонуудай ном хуугэдгэ зорюулжа бэшэнхэйб. Ушее 
50-аад гаран шулэгуудэй болон хеереенуудэй ном ехэшуулдэ зорюулжа 
баЬал бэшээб. Зохеолнууд Ьуралсалай номуудта оруулагданхай, оруулаг- 
дажашье байдаг. ТиимэЬээ хрестоматийна автор болоноб. 1960-аад гаран 
онЬоо зохеолнуудаа сонинуудта, сэтгуулнуудтэ хэблуулжэ эхилЬэнби. 
Мунвешье хэблуулжэ байЬаарааб.

Залуу уран зохеолшодой 9-дэхи республиканска конференцидэ амжал- 
татай хабаадаЬан байнаб. 1984 ондо Москвада болоЬон залуу уран зохеол
шодой хуралдаанда хабаадажа ерээ Ьэм. 1989-91 онуудаар хуугэдэй «Ха- 
раасгай» сэтгуулдэ худэлжэ байхадаа, Москвада болоЬон залуушуулай 
болон хуугэдэй хэблэлнуудэй редакторнуудай семинар-зублвендэ мун 
Зуун Сибириин драматургануудай зонально семинарта хабаадаЬан байнаб.

Буряадай хуугэдэй литературада зорюулагдаЬан «Детская литература» 
сэтгуулэй библиографическа толидо 1990 ондо оруулагдаЬан байнаб.

БагаЬаа хара ажалай амта узэЬэнби. Би элдэб олон ажалда худэлееб: 
клубые даагшаар, орооЬоной тогые даагшаар, киношоноор, электромон- 
тероор, производственно гимнастикын инструктораар, совхозой комсо- 
молой эмхиин секретаряаршье, шэмэглэн зурагшааршье, ушее хонин 
ажалдашье, барилгадашье... Энэмни, М.Горькиин хэлэдэгээр, минии 
университедууд болоо гээшэ.

СССР-эй болон Россиин Федерациин уран зохеолшодой холбооной 
гэшуундэ 1993 ондо орооб.

«20-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 
гэЬэн медаль шагналтайб (1965 он).
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«Победитель социалистического соревнования 1976 г.» гэЬэн тэмдэгэ- 
эр шагнагданхайб.

Буряад республикын соелой габьяата худэлмэрилэгшэб (1965 он).
ББУСЭ-гэй «Буряад арадай урда аша габьяагай тулее» гэЬэн хундэтэ 

шагналтайб (2008 он).
Буряадай соелой министерствын ном хэблэлгын талаар грантнуудай 

конкурсын илагшаб (2007 он, 2010 он).
ШуЬанай даралтын ехэ боложо, ехээр убдэжэ 2-дохи группын инвалид 

болонхойшье haa, бэеэ еврее евдэнь татажа, убшэ хабшанби гэжэ бэеэ 
дарангуй ябанаб. Ажалайшье ветеран байхаб, мунее «Дайнай ухибуун» 
болобо гээшэб.

31.07.2015 он.

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД УГАЙ ЦЫДЭБ -  ДУТАР -  ЧИМЭД 
(МОРХООЛЖОН) -  КИМ (РИНЧИН)

ЧИМИТОВ КИМ ДУГАРОВИЧ (1936-1993)

Ринчин (буряад нэрэнь) ахаймнай 1936 оной январиин нэгэндэ турэЬэн. 
Улбэр бэетэй хубуухэн турэжэ гэртэхинэйнгээ сэдьхэл Ьанаа зобоон 
тухашаруулЬан байна. Булагай уртевгэй Пластинин Александр Нилович 
доктор аргалжа оролдоЬон гэхэ. Хулэй уртевгэй (Кульск) больницадашье 
аргаламжа гараЬан. ТиигэЬээр улбэртэЬэн убшэниинь холодожо, хубуун 
борьбо дээрээ бодожо, хул дээрээ худэржэжэ гуйдэг харайдаг болоЬон. 
Баабайнгаа дайнда ошоходо табатай байгаа. Дайнай уеын хундэ хушэрые, 
хуйтэ нойтые ахаймнай бче дээрээ узэЬэн гээшэ. Дайнай уеын ухибууд, 
унэндве бухы худввгэй ухибууд багаЬаа гэртэхи газаахи ажалаа хэл- 
сэжэ, убЬэ хулЬанда ябалсажа, хони мал адуулалсажа ундыЬэн гэхэдээ, 
будуун зонЬоо дутуу гуйл аха аргаараа, хаба шадалаараа хамтынгаа ажал
да туЬалдаг байЬан болоно.

Ахай эхин Ьур1уулияа дуургээд, Партизанай 7 жэлэй Ьургуулида Ьураа. 
Автобус, машинын ябадаггуй сагта ухибууд амаралтынгаа удэрнуудтэ 
ябагаар 20-оод модо, гууртын гу, али Нарин-Горхоной ухибууд 30-40 мо- 
доной газарта ябагалдаг саг байгаа. Долоодохи класс дуургээд, саашадаа 
Хориин дунда Ьургуулида Ьурахадаа ахай хурса, физикэ, химидэ бэрхэ 
байЬан. Ахай, баабайдаал, гар дуйтэй, бага зэргээр эмдэрЬэн ажалай 
юумэ ябууд заЬаад дархалаад орхихо.

Армиин албанай урда ахай учетчигоор худэлжэ байгаа. Сэрэгэй алба 
гурбан жэлэй хугасаа соо Камчаткада хээ. Тэндэ авиационно частиин 
штабта бэшээшэнээр албалаа. Албанай Ьуулдэ нютагаа бусажа колхоздоо 
элдэб ажал даажа худэлжэ байЬанаа, Улаан-Удын партийна Ьургуулида 
райкомой зууршалгаар Ьуража дуургээ.
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Партшколодо Ьуража байхадаа, баЬал тэндэ Ьуража байЬан Ольга ба- 
сагантай танилсажа, 1964 ондо айл боложо хуби заяагаа ниилуулЬэн.

1965 ондо партЬургуулияа дуургэжэ агроном мэргэжэлтэй болоод, ни
лээн тулюур байдалда ороЬон Анаагай совхозой 6-дахи отделени боложо, 
аяар Хоридо байЬан Анаагай совхозой тубтэ (центртэ) мэдэлтэй, еерын 
эрхэгуй захын хаясаанай тосхон болоод байЬан Ашангынгаа отделениин 
эрхилэгшэ боложо Ким Дугарович ерэбэ.

ХудэлЬеер байтараа зоноороо хэлсэжэ сельскэ сход зарлаЬан. Энэ 
суглаанда совхозой, сомоной зублэлэй, элдэб эмхи зургаанай ехэнууд 
ноед уригдажа эдэбхитэй хеерэлдеен болоо. Олон асуудал табигдаа Ьэн: 
Ьургуули, саад-ясли, соелой байшан, медпунктын гэр, маршрута авто
бус, ниитын бани, оньЬожоруулагдаЬан Ьаалиин хашаа, тугалай дулаан 
байра, хонишодто гэр байра, хониной хашаанууд г.м.

Удаан сагта хулеэгдээшье Ьаа, сходто абтаЬан тогтоол бодото дээрээ 
бэелуулэгдэжэ эхилЬэн.

1967 ондо 120 хунэй Ьууритай шэнэ клубай уудэн нээгдэЬэн. Энэ клуб 
барилгада нютаг зон, залуушуул эдэбхитэй хабаадажа, Ким Дугарович 
нилээн ябадал хэжэ, оролдолго гаргажа шэнэ клубтай болгоо.

1968 ондо уни удаан хулеэгдэЬэн амбулаториин гэр баригдаба.
1967 он. 60 ухибуудэй Ьууритай, гурбан класс-комплектын болбосон 

тухэлтэй шэнэ типовой Ьургуулитай болообди. Георгиевкын совхозой ра- 
бочкомоор худэлеед, тииЬээр парткомой секретаряар томилогдоо Ьэн. 
ПарткомЬоо болеод, Ашангьш Ьомоной зублэлэй туруулэгшээр худэлбэ. 
1980-аад оноор гэр булеерее Хори зеежэ, Хориин райпогой кадрнуудай 
гаЬагые дааба. 1980 ондо Новосибирскын дээдэ партЬургуули амжалта- 
тай дуургээ Ьэн. Хориин ДОСААФ-ай даргаар, аймагай администрацида- 
шье худэлЬэн байна.

Манай абгайхан баЬа «Дайнай ухибуун» болоно. Эрхуугэй области- 
ин Зама нюта!та 1940 ондо турэЬэн. Зама Байгалай баруун эрьедэ боло
но. Ажалай хундые бэе дээрээ узэЬэн. БагаЬаа ехэшуулдэ хамЬалсажа 
элдэб ажалда ябалсаЬан. ЗагаЬанай олзоборилгодо худэлжэ байЬанаа 
партЬургуулида Ьурахаяа ерэЬэн. Ахайтай гэр айл боложо Ашанга ерэ
эд, зоотехнигээр худэлее. (Пуулдэнь худалдаа наймаанай газарта худэлжэ 
наЬанайнгаа амаралтада гараа. Ахайтан гурбан ухибуудтэй, долоон 
ашатай, гурбан зээтэй болонхой. Абгайхан, Ольга Михайловна, бэе мэн
дэ ухибуудээ хаража жаргалтай ябана даа. Харин ахай 58-тайдаа хундэ 
убшэндэ нэрбэгдэжэ хада гэртээ ошоЬониинь харамтай даа.

Ольга Михайловна «Ажалай Алдар Солын III шатын» орден, «За тру
довое отличие» гэЬэн медаль шагналтай.

Э.Дугаров.
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ЕШЕЕВА ВЕРА ЕШЕЕВНА (1939)

Би 1939 оной декабриин 19-дэ Ашанга нютагта турееб. Эжымни 
Ешын Дулма, эсэгэмни Бимбиин Ойдоб дайнда ошоод ерээгуй. 1930 оной 
Галсан-Цырегма абгайтайб, 1952 оной Цыдэн дуутэйб. Эжыгээ дахажа 
еедее болоЬонби. 5-6 наЬанЬаа эжыдээ туЬалжа тулеэгээ оруулдаг, хашаа 
хорео соогуур унеэдэй, буруугай шабааЬа туулсэгшэ Ьэм. Минии багада 
эжымни Ьаалиин унеэшэн байЬан, хожом хонин ажалда худэлЬэн, поле- 
войдошьс худэлее. Хамтын ямар ажал хээгуйб даа!

Эжымни гушаад онуудай хашалган хамалганай хатуу шанга уе сагай 
эрьесэ соогуур эжы баабайгаа, эгэшэнэрээ, аханараа, дуунэрээ алдаад, 
дайнай шэруун жэлнуудтэ, дайнай тараЬан хойношье ургэЬэ нойртоо 
дарагдатараа удэр Ьуниие илгангуй шанга худэлжэ ажабайдалай хундэ 
хушэрыс дабажа гараа.

«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
г.г.» гэЬэн медаль шагналда хуртэЬэн Ешын Дари, Дулма, Долгор гур- 
бан эгэшэ дуунэр дайнай 11уулдэ уулзажа, сагай хубилжа буян хэшэгтэ 
бурхан шажанай хорюулгуй, дахин Ьэргэжэ байхые хаража, Ивалгын- 
гаа дасанай хуралнуудта ерэжэ олоной туЬада ургэл мургэл хэжэ, угы 
турэлхидэйнгее юреел уншуулжа ябаха буянтай, аза талаантай байЬан.

Эжымнай ухаан бодол Ьонор 90 наЬанай дабаанда хуреед, бурханай 
орондо ошожо турэлее олохо буянтай байЬан. Долгор абгаймни дай
най жэлнуудтэ мяханай комбинадай хуйтэн цехтэ худэлжэ хуйтэ нойто 
абаЬан хулнуудынь убдэдэг боложо, 93-тайдаа намдаа ургуулжэ мордоо 
Ьэн.

Дайнай Ьуулээр бидэ ухибууд зундаа шадал соогоо колхоздоо туЬалжа,
6-7 наЬанЬаа бухал шэрэхэш, саашадаа морин тармуурта ябаха, косилка- 
ар, гарааршье убЬэ сабшаха, бухаллаха гээд Ьургуулиин эхилтэр худэлдэг 
Ьэмди. Цымжэдэй аба -  Бадмьш Ринчин бригадир ухибуудые хайрлажа, 
Ьайнаар хандадаг хун байЬан.

Хувдэ хушэр дайнай шэруун жэлнуудтэ минии уетэн нухэдэй ухибуун 
наЬан унгэрЬэн. Мунее бидэ ундэр наЬатай убгэд хугшэд болонхой Агу- 
уехэ Илалтын 70 жэлыс угтабабди.

Би 8-тайдаа Ьургуулида орожо, Дарима Доржиевна багшада ном заалга- 
аб. 11айн багша Ьэн гэжэ Ьанадагби. Ходо хайрлажа тархиием эльбэхэ. Суб- 
ботодо Булам талын Ьаалиин фермэ яаралтай ошожо эжыдээ туЬалагша 
Ьэм. Шарга, тэргээр убЬэ Ьолоомондо эжытэеэ ошожо, убЬыень гэшхэжэ 
угэгшэ Ьэм.

Еши-Хандын эжыдэ амар байжа Ашангынгаа Ьургуулиин 4 класс 
дуургээд. Партизанай 7 жэлэй Ьургуули (директорынь Хана Васильев
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на) эрхим Ьайнаар дуургээд, Дарижабтаяа Хориин Ьургуулиин 10 класс 
дуургэжэ, Улаан-Удын медучилищидэ орожо нэгэдэхи курс дуургээд бай
тараа убшэлжэ саашаа Ьуража шадаагуйб. Эжын, Долгор абгайн, абгайн 
оролдолгоор удаан аргалуулжа бараг боложо эдэгээб. Хожом нэгэ жэлэй 
медсестрагай курс дуургээд, Хориин больницада 10 жэл худэлееб, удар
ник комтруда болоо Ьэм, грамотанууд бии.

1964 оной зун Ашангадамнай зайн гал оруулЬан 140-дэхи мехколон- 
ньш электригуудэй бригада даажа ябаЬан Эрхуу можьш Улей нютагай 
электромонтажник Шанаршеев Владимир хубуунтэй танилсажа, айл 
боложо зол заяагаа нэгэдээбди. Володя бага наЬандаа уншэрхые узэЬэн, 
турэл айлдаа байжа ехэ болоЬонби гэдэг. Владимир хеерэнэ: «Би Улей 
ЬууринЬаа холо бэшэ Тагаал нютагта тоонтотойб. Шанаршеев Влади
мир эсэгэмни 1940 ондо наЬа бараЬан. Марина Халматовна эжымни 
минии 9-тэй боложо ябахада энэ нарата дэлхэйгээ орхижо наЬа баража 
гурэл урилЬан. Би уншэржэ гансаараа улеед, турэл болохо Хохоловой 
ухибуудээр сугтаа ехэ боложо, Улей нютагай Ьургуули дуургээд, арми- 
ин алба гарааб. АрмиЬаа ерээд Улаан-Удын мехколоннын учебнэ ьсомби- 
надта Ьуража электромонтерой мэргэжэлтэй болоЬонби. Манайхин Ва
лера, Андрей, Туяна гурбан ухибуудгэй болоо Ьэмди. Ухибууднай булта 
тубхинэнхэй. Ашанар, зээнэр, зээнсэртэй болонхойбди.

1976 онЬоо Володя электрик мэргэжэлээрээ, би медсестрагаар Новый 
Уоянай больницада, уни удаан БАМ-ай барилгада худэлвебди.

Владимир Владимирович Буряадай АССР-эй Верховно Соведэй Пре- 
зидиумэй, СССР-эй энергетикэ ба электрофикациин министерствьш ба 
профсоюзай ЦК-гай хундын грамотанууд, В.ИЛенинэй турэЬввр 100 жэ
лэй ойдо угтэЬэн юбилейнэ медальтай, БАМ барилгын медаль шагналтай.

Мунвв БАМ-ай барилгада 1976 онЬоо пенсидэ гаратараа худэлЬэн 
ажалай ветеранууд, «Дайнай уеын ухибууд» гэЬэн нэрэдэ хуртэжэ, Улаан- 
Удэдэ Ьайн Ьуунабди.

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД УГАЙ ЦЫЦЭГТЭ -  ЦЫРЕМПИЛ -  ЦЫРЕН 
(ОНХООН) -  ЖИГМЭД- ДОРЖО -  ЯНЖИМА 

ЖИГМИТДОРЖИЕВА ЯНЖИМА ЦЫРЕНОВНА (1939)

Би 1939 оной декабриин 17-до Амгаланта нютагта турэЬэнби. Жамба- 
лай Ширабай Дарима эжымни намайе багадамни Онхооной Жигмэд-До- 
ржындо угэЬэн.

Би 1-дэхи класста Амгалантын Ьургуулида Цырма Банзаргашеевна 
багшада ном заалгажа узэгтэ ороЬонби. Иуулдэ Очирова Дарима Доржи- 
евна (1919-1995) багшада заалгажа 4-дэхи класс дуургээб.
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Дайнай Ьуулдэ эхин Ьургуулида h у ража байха уедее бидэ ухибууд Ба
руун Ашангын сабшалангай газар сэбэрлэжэ, шулуу туужэ суглуулхадам- 
най Рабданов убгэн амтатай хилээмэнэй хюсуугуудые угэжэ сайлуулдаг 
Ьэн.

1941 ондо ехэ дайн дажар эхилжэ Цыренов Жигмэд-Доржо Санжи- 
жапович (1906-1978) баабайнгаа сэрэгэй албанда ошоходонь 2 наЬатай 
байЬанби. 1946 оной убэл табан жэл ябажа баабаймни ерэжэ ехэ баяр 
болоЬон. Нарин-Горхоной Асада голой зуун бэедэ буусатай лесник ажал- 
гай байЬан Шэмэсээ нагсамнай кошевой шаргадаа ухибуудые шэрэжэ 
гэртээ асаржа айлшалуулжа хухюу юумэн, ехэ баярай удэр болоЬыень 
Ьанадагби.

Энэ уедэ анхан Байсын-Убэр нютагай Цьтбжэдэй Бума (1911-1985) 
эжымни Нарин-Горхоной Асын Ьаалиин фермэдэ унеэшэн байЬан. Дай
най жэлнуудтэ, дайнай Ьуулдэшье эжьгмни hyyxa амарха сулевгуй, удэр 
Ьуни гэнгуй ганса бэеэрээ ажалай хундэ бэрхэшээлнуудьге дабажа гараа.
1946 ондо «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 г.г.» гэЬэн медаль 
шагналда хуртэЬэн, олон грамотануудтай.

Би Ашангынгаа эхин Ьургуули дуургээд, Нарин-ГорхонЬоо дутыень 
хаража Ульдэргьгн Ьургуулида Ьуража 7 класс дуургээб. 11уулдэнь Улаан- 
Удын кооперативна училищидэ хоер жэлэй продавецуудэй курсада 1960-
1961 онуудта Ьуража гарааб.

Ивалга нютагай Бадмын Мижэд-Доржо (1939-2010) хубуунтэй танил- 
сажа, наЬандаа сугтаа ябаха хуби заяатай байжа 1963 ондо айл болообди. 
Тэрэ гэЬээр Ивалгада нютагжанхайб. Манайхин гурбан басагадтай болоо 
Ьэмди. Тэдэмнай ажалайнгаа харгы оложо тубхинэнхэй. Мунее дээрээ та
бан зээнэртэй, хоер зээнсэртэй болонхойбди.

Мижэд-Доржо нухэртэеэ райподо ажаллаабди. Би продавец, завсклад. 
кассир гээд элдэб ажалда худэлжэ наЬанайнгаа амаралтада гарааб.

Ь у р г у у л и д а  Иуража байха сагЬаа ухибуудэй концерт нааданда хабаа- 
дажа дуу дууладаг байЬанби. Мунее пенсидэ гаража сулеетэй болохо- 
доо, Ивалгьгнгаа фольклорно «Халюта» ансамбльда ябажа дуу дуулалса- 
дагби, - гэжэ аялга дуунда дуратай «Дайнай уеын ухибуун» гэжэ нэрэдэ 
хуртэЬэн ажалай ветеран Янжима Цыреновна хеерэнэ.

03.09.2015 Я.Жигмитдоржиева. 

БАТУЕВА ЛИДИЯ БАТУЕВНА (1939)

Цыретор эжьгмни урданайнгаа байдал, ябадал, нютаг тухайгаа дурса- 
жа хеерэЬэн: Дэлгэр хаан хадын ара талада Нарин-Горхоной Аса нютаг 
байдаг. Узэсхэлэн Ьайхан байгаалитай Аса нютаг минии угсаатанай ан
хан сагта иплэжэ нютагжан ЬууЬан газар. Энэ нютагта Гармажан (1888),
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Цыретор (1898), Дари (1900), Базар-Гурэ (1901), Даша-Дондог (1904), 
Дулма (1909), Долгор (1911), Дашабал (1917) гээд найман ухибуудтэй 
улаалзай хубдууд отогой Гомбын Ешитэн ажаЬууЬан. Хойно хойноЬоо 
гараЬан ухибууд еедэлжэ, бага наЬанЬаа гэрэйнгээ ажал шадал зэргээрээ 
хамЬажа хэдэг байЬамди. Гартаа дархан дуйтэй Базар-Гурэ, Даша-Дон
дог хубууднай хашаа хореогоо, байра байдалаа 00дэнь Ьэргээжэ, шэнэ 
модон гэр баряа Ьэн. Модон гэртээ эжы баабайтаяа байдаг болообди. Энэ 
уедэ Дулмамнай Баруун Ашанга Чимэдэй Дашада хадамда гараЬан, Гар- 
мажан ахай Базарай Дулма Ьамгатай боложо, аминдаа гэр байратай Ьуудаг 
болоЬон байгаа. Базар-Гурэмнай хореод гаран онуудаар сулэлгэдэ ябата- 
раа сомоной зублэлэй туруулэгшээр худэлдэг ажалтай байЬан.

Бидэ хоорондоо эбтэй эетэй, ажалша бэрхээр евдее боложо ажабайда- 
лаа эдеэ хоолоор ехэ ядаралгуй байхаар зохеожо шадаЬандаа баян хулагу- 
уд гээшэт гэгдэжэ, гушаад онуудай хашалган хамалганай уедэ Эрхуугэй 
областиин Тайшет сулэгдвебди. Эндэ ажабайдалдаа ураппагуйдэЬэн зал- 
хуу хунуудэй шэнэ модон гэртэмнай атаархажа хоролхоЬоншье байжа 
болоо. Тайшет Ьууринда Базар-Гурэ ахаяа, эжы, баабайгаа алдажа хой- 
нонь гараад, аргаа оложо Улаан-Удэ ерээбди. Хубууд городтоо улэжэ, би 
зуулжээ нютаг тээшээ ябажа, ХориЬоо зуулжээ гараад ябатараа нютагай 
хунтэй уулзажа дахин милицидэ тушаалгааб. Тиигэжэ Красноярска хиза- 
арай Канска районой Анастасино Ьууринда асарагдаЬанби. Дари Долгор 
хоероо туруун ТайшетЬээ гаргаЬан. Тэдэ нютагаа хурэжэ шадаЬан.

Анастасино Ьууринда сулэгдэЬэн ородууд, буряадууд, лама санаартан 
олон байгаа. Эндэ нэгэ хубуугээ, Ьамгаяа худевлеед, хоер хубуудээ да- 
хуулжа ябаЬан буряад хэлэтэй Батын Ханжинтай танилсажа, айл боложо 
Лида басагатай боложо Ьайн Ьуунабди.

Пидия Батуевна: «Баабаймни одоол хорогуй, Ьайн Ьайхан сэдьхэл- 
тэй, ажалша бэрхэ хун байЬан. Нютагтаа залуу байхадаа эмшэ ламын 
Ьургуули узэЬэнби гэжэ бага зэргын убшэ аргалдаг байЬан. Эжымни хуу
шан монгол бэшэгтэй, бага наЬанЬаа бурханай ном уншадаг ехэ Ьузэгтэй 
хун байЬан.

Ивалгын дасанай хуралнуудта ерээд ошодог ехэ лама манайда ерэжэ 
Номой уншалга хэдэг Ьэн (эжы бурханай номуудтай Ьэн). Намда дала 
муртвв, хузуундээ массаж хуулэхэ. Буряад нютагтамнай эдеэ хоол хомор, 
эндэхи байдал Ьаа улуу юумэн угыл даа гэгшэ Ьэн. Тэрэ Мухар-Шэбэрэй 
хун байгаа.

Дайнай жэлнуудтэ эжымни колхозой тугал эдеэлуулжэ, мал ажалда 
худэлжэ наЬанайнгаа амаралтада гараа. Баабаймни Анастасинай хажу- 
уда байЬан Колбинский леспромхоздо сапожнигоор худэлЬэн. Дайнай 
жэлнуудтэ хилээмэ карточкаар угэдэг байЬан. Манайхин эндэхи колхо-
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зой зонтой адли haaxa унеэтэй, огородтой, гахай тэжээгээд эдеэ хоолоор 
ядадаггуй Ьэмди. Ядамаггуй Ьайн Ьуугаашье haa, турэЬэн нютагаа, турэл 
гаралаа Ьанажа сэдьхэлээ убдэдэг Ьэн даа.

Би Анастасиндаа эхин Ьургуули дуургээд, Скотопрогонный дунда 
Ьургуулиин 9 класс дуургээб. Ьургуулиин ухибууд звено болоод намартаа 
колхозой таряанай полидо боолто боожо бухал табидаг Ьэмди, баЬа хоо- 
лос туужэ тушаадаг, хартаабха малталгада ябадаг, зундаа убЬэндэ ябажа 
убЬэ тармадаг, бухал табидаг байгаабди. Колба мурэндее уЬанда орожо 
сэнгэхэбди. Колба ехэ гол. Промхоз модо урадхуулжа Енисей мурэндэ аба- 
ашадаг байЬан. Ухибуун наЬамни худеегэй ажалай хулгеен соо унгэржэ, 
бага наЬанЬаа ажалай дуршэлтэй болоЬонби.

1957 ондо эжымни ойро зуура убдввд, 60 наЬандаа нарата дэлхэй- 
гээ орхижо бурханай орондо аялаа. Эжьп'ээ худввлвед баабайтаяа Чи- 
мэд ахайндаа Хори ерээбди. Би Хориин 1-дэхи Ьургуулида 10-дахи класс 
дуургээд, Ашангын Ьургуулиин ород класста 4 жэл ном заажа багшала- 
аб. Абгайдаа туЬалуулжа ажалаа таЬалдуулангуй (заочно) пединститудта 
Ьуража биолог мэргэжэлтэй болоо Ьэм.

Хэжэнгын Усть-Орот нютагай Содномов Виктор хубуунтэй танилсажа, 
айл боложо Ьууха хуби заяатай байЬамди. Вика Витя хоер ухибуудтэй 
болоод байтараа Виктор Москвагай Уласхоорондын институдай 
ВШПД-дэ Ьураха болоходонь, баабаймни маанартай Москва ошолдожо 
ухибуудыемнай абалсажа харалсаа. Би Дмитрогорско дунда Ьургуулида 
биологоор 4 жэл худэлееб. ЭнээнЬээ туруун Хэжэнгьш аймагай Сулхари- 
ин, Хориин Ьургуулинуудта худэлЬэнби. МоскваЬаа ерээд Яруунада жэл 
байгаад, 1971 ондо Курумкан ерэжэ тубхинее Ьэмди. Курумканай дунда 
Ьургуулида биологоор худэлжэ наЬанайнгаа амаралтада гарааб. Курум- 
канда Туяна, Люда, Лариса басагадтай болообди. Ундэр наЬатай баабайм
ни (1886-1979) ябаЬан газартамнай ябалсажа ухибуудыемнай харалсажа 
еедэнь болголсоо.

Мунее ухибууднай Ьуража, ажабайдалайнгаа харгы оложо 
тубхинэнхэй, ееЬэдее баабай, эжьшэр боложо, аша зээнэр, зээнсэрнуудээр 
олон боложо байнабди. Зээ хубуун Владислав Викторович Ивалгын даса- 
най «Даши Чойнхорлин» институт дуургээд, Дхармасалада 5 жэлдэ тан- 
трическа университедтэ Ьуража ерээд, Еши-Лунрик лама боложо Курум
канай дасанда ажаллана.

Виктор Гармаевич (1938-2002) Курумканай Госбанкын эрхилэгшэ- 
эр, арадай хиналтын комитедэй туруулэгшээр урагшатай Ьайн худэлжэ, 
ноед Ьайдта, зондоо хундэтэй ябажа наЬанайнгаа амаралтада гараЬан. 
2002 ондо гэнтэ саг зуура хундеер убшэлжэ, эгээл амарха сагтаа наЬа 
барашаЬан. Аша зээнэрээ тойруулан жаргажа Ьууха уйлэгуй, угтэЬэн

146



наЬанайнь табисуур богони байгаа. Энэ оршолонто юртэмсэдэ хунэй 
наЬан хэмжууртэй гэЬэн сансарын ороной жама ehohoo газаагуур хунэй 
на Иан ошодоггуй ха юм даа.

Би зээнэрээ харалсажа басагадтаа бага зэргэ хамЬалсаад, Ьуулдэ зэ- 
энэртээ Ьурахадань туЬалалсаЬаар ябатарни жэл саг ошожо наЬан ехэ 
болоходонь, Туяна басагантаяа байдаг болооб. Аша зээнэрээ тойруулан 
энхэржэ hyyxa гээшэ энэ наЬанай эрхим жаргал ха юм даа», - гэжэ баг- 
шын ажалай ветеран, «Дайнай уеын ухибуун» нэрэтэй болоЬон Лидия 
Батуевнагай дурсалга.

15.08.2015 г.

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД УГАЙ ХУНДАЙ -  ДАРМА (ХЭРЭЭСНЭЙ) -  
ПЭЛЖЭД (ХОНХОРЕОН -  ДОЛЖОД -  hAMA. 

САНЖИЕВА hAMA ВАНЖИЛОВНА (1937)

«Би 1937 оной гал улаан ухэр жэлдэ турэЬэнби. Тоонто нютагни Ашан
га. Эсэгэмни Ванжилов Санжи Гармаевич (1911-1960) Нарин-ГорхонЬоо 
дуу басаган Цырен-Дулматаяа ерэжэ Ашангын «Тэмсэлэй шэмэг» артель- 
дэ орожо худэлЬэн байна. Санжи Гармаевич Хориин МТС-тэ оньЬото 
шэнэ техникэ шудалжа, армида ошохоЬоо туруун трактористаар худэлдэг 
байЬан гэдэг.

Ванжилов Санжи 1935 ондо Дармын Должодтой айл боложо hyyhaH 
байна. Би 1937 оной гал улаан ухэр жэлтэйб. 1941 ондо хун турэлтэнэй эгэ
эл myhara дайн эхилжэ, баабаймни 1941 ондо сэрэгэй албанда татагдаЬан 
гэхэ. Баабайнгаа дайнай уедэ хаана алба хэжэ ябаЬыень мэдэнэгуйб.
1946 ондо эсэгэмни армиЬаа табигдажа ерээд, эжыЬээ Ьалажа ябаЬан. 
Баабайн ерэхэдэ би 1945 ондо турэЬэн Вася хубуун (1945-1990) дуутэй 
болоЬон байгааб. Хэдэн жэл унгэрЬэн хойно Санжа баабаймнай Ринчи- 
нэй Цыбэгжаб Ьамга абажа, Владимир (1952) хубуутэй боложо Амга
лантада тубхинэЬэн. Иигэжэ би Василий, Владимир гэжэ хоер дуунэртэй 
болоЬонби. Василий харатай залуугаар Haha барашаЬан, гуниггайл даа. 
Васиин Цьщэб, Цыдэн, Очирма, Гэрэлма, Эрдэни ухибууд Ьуража, хар- 
гыгаа оложо тубхинэнхэй.

1940-еед гаран онуудта Хундайтан Хэрээснэйн Сэмжэд, уш©0 Цырем- 
жэд (Сэмжэдэй эгэшэ) хоер ундэр наЬатай Ьуумга хугшэдтэй байгаа. Да- 
рижаб (Манхуун) басаганиинь харууЬалдаг Ьэн. Би туЬалдаг - байгааб.

Би 9 наЬатайдаа Ашангынгаа Ьургуулида орооб. 4-дэхи класс дуургээд. 
Ульдэргын Ьургуулида Ьуража 9 класс дуургээб. Саашаа Ьураагуйб. Бага 
наЬанЬаа хонин ажалтай ябаЬан эжыдээ туЬалжа хони харалсаЬанби. 
Ьургуулиин зунай амаралтада колхозой убЬэндэ морин тармуурта яба-
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аб, rap хажуураар убЬэ сабшалга, тармалга, бухал табилга гээд элдэб 
ажал хээб. Хожомынь дояркаар олон жэлдэ унеэдэй урда хашаада, хой- 
то хашаа соошье (коровнигто) худэлееб. БаЬа забЬартань 6 бухануудые 
харууЬалдаг байгааб, коровнигой Ьуниин харуулшанааршье худэлЬэн 
байнаб.

1970 ондо Найданай Дамбитан, Дамдинай Цырен-Хандатай турпоездо- 
ор совет сэрэгшэдэй баатаршалга гаргаЬан герой-городуудаар аяншалжа 
ерэЬэнбн. Ьуулдэ турпоездоор Нимаева Люда, Дамдинова Цырен-Ханда
тай Самара, Бухара, Ташкент, Фрунзе, Барнаул, Новосибирск городуудаар 
ябаа Ьэм.

1994 ондо наЬанайнгаа амаралтада гарааб. Баруун Хасууртайда Женя 
басага хурьгэнэйдее байжа, зээнэрээ баганууд байхадань харалсааб. Хоер 
ашанартайб, гушатайб. Пурбэ хубуун городто, Евгения Владимировна ба
саган Ьургуулида багшална, Жаргал хурьгэн еерын ажалтай. Би гэмгуй 
Ьайн басагандаа байнаб», - гэжэ ажалай ветеран, дайнай уеын ухибуун 
haMa Ванжиловна дурсан хеерэнэ.

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД УГАЙ ЦЬЩЭГТЭ -  ЦЫРЕМПИЛ -  БУДА -
БАЗАРДАРА -  АРДИН 

БАЗАРДАРУЕВА НАДЕЖДА БУДАЕВНА (1939) 
БАЗАРДАРУЕВ АРДИН БУДАЕВИЧ (1929-1966)

Цыремпилэй Будатан Базар дара Цырен-Дулма хоер ухибуудгэй байЬан. 
Будын Базардара Найданай (Бамбуугай) Цыбандари басагантай айл боло
жо Ардин Надя хоер ухибуудгэй боложо Ьайн ЬууЬан. Бамбуутан Зуун 
Ашангада Нухэтэ байсын баруун тээ голой зуун бэедэ буусатай Ьуугаа. 
Энэ айл Цыбандари Дэжэд хоер басагадтай байЬан.

Би 1939 оной февралиин 23-да Ашанга нютагта Будаев Базардара Най- 
данова Цыбандари хоерой булэдэ хоердохи ухибуун боложо турэЬэнби. 
1929 ондо газар шара могой жэлдэ турэЬэн Ардин ахайтай байЬанби. 
1931 ондо сельхозартель «Дружба» байгуулагдаад, саашадаа 1933 ондо 
колхоз «Дружба» боложо хугжэЬэн Шэбээтьш колхоздо гэртэхимни оро
жо худэлЬэн.

1941 ондо аюулта ехэ дайн эхилжэ, 1941 ондо сэрэгэй албанда ябаЬан 
баабаймнай дайнай газарЬаа ерээгуй. Будаев Базардара Цыремпилович 
(1907) Республиканска Дурасхалай ном соо оруулагдаагуй байна.

Би 1947 ондо Шэбээтын Ьургуулида орожо 4 жэлдэ Козлова На
дежда Яковлевна багшада ном заалгажа дуургээд, Партизанай 7 жэлэй 
Ьургуулида Ьурааб. Ьуулдэ Хориин Ьургуулиин 10-дахи класс 1958 ондо 
дуургэжэ, райком комсомолой путевкоор Ленин колхозой хониндо эжы-

148



тэеэ хуцэлЬеер байтараа, 1959 ондо Булам нютагай Жалсараев Ким Жа- 
пович хубуунтэй танилсажа хадамда гараад, 1959 ондоо Дулма басагатай 
болообди.

1960 ондо Ким Жапович Хурбын совхозой парткомоор худэлжэ эхи
лээ. Би совхозой отдел кадрта худэлееб.

1962 ондо Арсалан хубуутэй болообди.
1969 ондо Ким Жапович Хориин райисполкомой секретарь боложо, 

Хори Ьуурин зеежэ ерээбди. Би РИВС-дэ проектировщигоор худэлееб.
1976 онЬоо райпогой отдел кадрта наЬанайнгаа амаралтада гаратараа 

худэлееб. Дулма, Арсалан ухибууднай дээдэ Ьургуулида Ьуража, ажа- 
байдалайнгаа харгы оложо айл булэ боложо тубхинэнхэй. Гурбан зээнэр, 
нэгэ зээнсэр, хоер ашанартайб. Дулма Ьургуулида багшын ажалтай, Ар
салан -  врач.

Базардаруев Ардин Будаевич (1929-1966) дайнай эхилхэдэ Ьургуулияа 
орхижо, уетэн нухэдеерее дайнай, дайнай Ьуулээрхи хатуу шанга 
жэлнуудтэ харанхыЬаа харанхы болотор, удэр Ьуниие илгангуй колхозой 
элдэб ажалда худэлжэ, хундэ ажалай гашуун хулЬэнэй амта бага наЬанЬаа 
узэЬэн. 15 наЬандаа трактор агтые жолоодожо Шэбээтын «Дружба» кол- 
хоздо, 1951 онЬоо томодхоЬон Ленинэй нэрэмжэтэ колхоздо, совхоз боло- 
ходонь совхозой ажалда ябажа гараа.

1950-аад гаран ондо Базардарьш Ардин Ямаахайн Содномой Цырен- 
Хандагай хуби заяагаа нэгэдуулжэ айл аймаг болоЬон. 1958 ондо Хол- 
хоошхьш БалмаЬаа жэл улуутэй болоЬон Булад хубуу ургэжэ абаад 
эрхэ тангилаар еедэнь болгоЬоор байтараа, 1961 ондо Зундын ВерэЬээ
2 Ьаратай Жаргалма басага ургэжэ абаа. «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» гэЬэн медаль шагналда 
хуртэЬэн дайнай ара талын ажалай ветеранууд Ардин Будаевич Цырен- 
Ханда Бадмаевна хоер Булад хубуутэй, Жаргалма басагатай болонхой 
сэдьхэл Ьанаан дуурэн хэдэн жэлдэ Ьайн Ьуужа байЬан.

Ардин баабай улаан хоолойн хундэ убшэндэ дайрагдажа Томск хото 
операцида ошоЬон аад, арба хуреегуй ухибуудээ, наЬатай болоЬон эжы- 
гээ орхеод, залуу 37 наЬандаа операци даангуй наЬа бараЬан.

СОДНОМОВА ЦЫРЕН-ХАНДА БАДМАЕВНА

«Цырен-Ханда (1926-1987) мамамнай дайнай жэлнуудтэ гулмэр за- 
луухан наЬанЬаа колхозой хара ажал хэжэ худэржэЬэн. Дайнай Ьуулдэ 
1950-аад гаран онуудаар хамтынгаа ажалда эдэбхитэй ябажа ажалдаа ам- 
жалта туйлажа ВДНХ-гай путевкоор шагнагдажа, Москва хотоор ябажа 
ерэЬэн.
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Мама баабайн мордоЬон хойно Иаалишанай Ьунэй учет хэдэг ажал- 
тай байЬан. Булад ахай бидэ хоер Ьургуулиин, ушее баганууд байгааб- 
ди. Нагса эжымнай ундэр наЬатай боложо хугшэрее. Минии Ашангынгаа 
Ьургуулида Ьуража байхадамни мама Екимовский Сергей Владимиро- 
вичтай айл боложо ЬууЬан. Цыдэндамбатанай турэЬэн эжыгуй болоЬон 
жэлЬээ улэжэ ябаЬан Эля басагыень дутый турэлнуудэйнь абахаяа арса- 
хадань, Сергей мама хоер Эля басагые хайрлажа гэртээ асараад, Ьуулдэ 
Сергей нэрэдээ оруулЬан. Эля манай басаган боложо ехэ болоо. Мунее 
Эля Руслан нухэртэеэ гурбан ухибуутэй айлайхи Улаан-Удэдэ Ьайн 
Ьуудаг.

Мама Сергейтэеэ турэхэ эхэ хониндо орожо, Дуухэйтьш гууртэдэ олон 
жэлдэ урагшатай Ьайн худэлее. Хориингоо Ьургуули дуургээд, мамын- 
гаа наЬанайнгаа амаралтада гаратар гурбан жэл гэртэхинээрээ хонин
до худэлэлсееб. Мама пенсидэ гараадшье энэ ажалдаа ябажа байгаа. 
Би сельхозтехникумда Ьуража зоотехник мэргэжэлтэй боложо ерэЬэн 
аад, 1984 ондо почтальоной ажалтай болооб. Мамамни бэе муутай бо
ложо хонинЬоо гараа. 1986 ондо Гомбоев Дамба бидэ хоерые айл бол- 
гожо тубхинуулээд наЬа бараа Ьэн даа. Уушханай рак убшэн болоЬон, 
мэдэнгуй уни ябажархео.

Мунее Ардин баабайн, Цырен-Ханда мамын аша гушанар, зээ, 
зээнсэрнууд олон боложо, баабай, мамын юреелеер бултадаа Ьайнууд 
ябанабди», - гэжэ Жаргалма басаганайнь дурсалга.

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД ОТОГОЙ ЦЫЦЭГТЭ -  ЦЫРЕМПИЛ -  
САНЖИЖАБ -  ЧИМИТЦЫДЭН (ШЭМЭСЭЭ) -  БАЛДАН-ДОРЖО 

САНЖИЖАПОВ БАЛДАН-ДОРЖО ЧИМИТЦЫДЕНОВИЧ (1941-2010)

Санжижабай Чимитцыдэн Шагтааринай Цырендоржын Цырен-Дул
ма нухэртэеэ Шагтааринай НимаЬаа (Нимьш Ьамган Нанзадай Иамажаб 
наЬа бараЬан) хоер наЬатай Хорло (1930) басага ургэжэ абаба. Хор- 
лынгоо 10-аад наЬатай болоод байхадань, Эгэтын-Адагай Гурэбазарай 
ЦымжэдэйхиЬээ нэгэ жэлтэй боложо ябаЬан Бадцан-Доржо хубуу ургэжэ 
абаЬан. Шэмэсээтэн нэрэеэ нэрлуулжэ, угаа дамжуулха хубуутэй, басага
тай боложо Ьайн ЬууЬан.

Чимитцыдэн Цыремпилович олон жэлдэ Хориин лесхоздо леснигэ- 
эр худэлжэ байха уедее Нарин-Горхоной Асада голой зуун бэедэ бууса 
тухеэржэ ЬууЬан. «Манайхин зээрдэ Ьайн моритой байгаабди. Малдаа 
Ьангай газар болохо Нарин-Горхоной Бэлшэрэй намЬаада убЬэ сабшаха 
газартай Ьэмди. Хорло абгай бидэ хоер баабайтаяа бариЬан отогтоо бай
жа гар хажуураар сабшажа, уЬатай болдогтой газарЬаань убЬэеэ гарга-
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жа Ьурилдэг Ьэмди. Эжымнай Ринчин-Доржотоео газаахи малаа харадаг 
байгаа», - гэжэ Балдан-Доржо хеерэдэг Ьэн.

Эхэ эсэгын нангин Ьургаалаар ажалша бэрхэ, урагшаа эрмэлзэлтэй, 
ажалай хундэЬее арсадаггуй, хэЬэн ажалдаа оролдосотойгоор эзэн ehoop 
худэлдэг, хэлэЬэн угэдее хурэдэг хун гэжэ нютагаархид хундэлдэг бай
гаа. Худеегэйнгев ажалда социалис мурысевнуудтэ илажа, олон жэл
дэ унэн сэхээр, аша урэ ехэтэйгээр худэлЬэнэй тулее Болгари ошохо 
путевкоор шагнагдажа Болгари ошожо ерээ. ВДНХ-гай путевкануудаар 
шагнагдажа, уужам дэлгэр СССР гурэнэйнгве ниислэл хото Москвагаар 
аяншалжа, худвв ажахын выставкэнуудтэ хабаадалсажа, ВДНХ-гай шу- 
хала комитедэй зугЬее 1983 ондо хурэл медальда хуртее, 1985 ондо ал- 
тан медаляар шагнагдаа, 1988 ондо хундэлэлэй дипломоор, «Москвич» 
тухэлэй автомашинаар шагнагдажа, нютагаархид унэн зурхэнЬее баярла
жа амаршалЬан.

Би, Софья Гомбоевна Жалсанова, 1937 оной гал улаан ухэр жэлтэйб. 
Бага наЬандаа турэЬэн эжыЬээн гээгдэжэ, Жалсан Гомбоевич эсэгэеэ да- 
хажа ехэ болоЬонби. Баабаймни дайнай жэлнуудтэ, дайнай Ьуулдэшье 
трактористнуудай бригадираар худэлЬэн. Би эхин Ьургуулиин 4 класс 
дуургээд, убшэнэй шалтагаар саашаа Ьуража шадаагуйб. Баабаймни олон 
жэлдэ намайе аргалуулжа эдэгээжэ абаЬан.

1961 ондо бухы юумые Ьайн тээшэнь хэлэжэ, ядаЬан тулиЬан хундэ 
али болохоор туЬалхые оролдожо ябадаг тубшэн даруу зантай Балдан-До
ржо хубуунтэй танилсажа, айл боложо Ьууха хуби заяатай байгаабди.

Би колхозой, совхозой элдэб ажалда худэлЬэнби. Хойто эжымни 
болоЬон Цымнилэй Дарижабтай, Зундын Долгорматай хонин ажалда яба
аб. Олон жэлдэ урда коровнигто Ьаалишанаар худэлееб. Ьуулдэ фермын 
тугалшанаар хэдэн жэлдэ магтаалтай Ьайн худэлжэ наЬанайнгаа амарал- 
тада гараЬанби. ХудэлЬэн ажалдаа амжалтатай ябажа шагнал абаЬан ди- 
пломууд, грамотанууд, социалис мурысеендэ илаЬан тэмдэгууд Балдан- 
Доржо бидэ хоерто олон бии.

Балдан-Доржо совхозой элдэб ажалда худэлЬэн ааб даа. Трактористын 
ажалЬаа гадна хонин ажалда худэлжэ, барилгада ябаа. Гартаа уран дарха- 
най дуйтэй Балдан-Доржо Мухар-Сагаанай Дугаржабтай татар сэлеэндэ 
шэнэ гэр барижа, айл болоходоо тололжо ороо Ьэмди.

Манайхин ури хуугэдээр унэр баян, 3 басагадай, 3 хубуудэй эжы ба
абай боложо Ьайн Ьуугаабди. Ухибуудээ Ьургажа ажабайдалайнь ургэн 
харгыда гаргажа тубхинуулээд, аша гушанар, зээ зээнсэрнуудэйнгээ дун- 
ла жаргажа Ьууха сагтаа Балдан-Доржо убдэжэ нарата дэлхэйгээ орхиЬон.

Би мунее городто Биндарья басагантаяа гэмгуй Ьайн байнабди, - гэжэ 
ажалай ветеран, дайнай уеын ухибуун Софья Гомбоевна дурсан хеерэнэ.
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Баддан-Доржын турэЬэн эжы - 94 наЬатай болоЬон Цымжэд хугшэн 
хунгэн сарюун, ухаан бодол Ьонор зангаараа маани мэгзэмээ уншажа аша 
басаган Оюунатаяа Ьайн Ьайхан ургэмжэтэй Улаан-Удэдэ Ьууна.

(26.08.2005 г. Жалсанова С.) 

ЧИМИТЦЫДЕНОВА ХОРЛО САНЖИЖАПОВНА (1930-2011)

Мама 1930 оной тумэр сагаан морин жэлдэ Ашанга нютагта турэЬэн. 
Чимитцыдэнтэнэй (Шэмэсээтэнэй) булэдэ ургэмэл ганса Хорло баса
ган эрхэ тангил байгаашье Ьаа Ьайн Ьургаалтай, ажалша бэрхээр еедее 
болоЬон. 11-тэй болоод байтараа жаахан Балдан-Доржо дуутэй боложо 
баярлаЬанби. Дуугээ харалсажа, дахуулжа ехэ болголсоЬонби гэжэ мама 
хеврэгшэ Ьэн. Мама Улаан-Удын буряад интернадай 9 класс дуургээд са- 
ашаа Ьураагуй. Ринчин-Доржо хубуутэй болоо.

Ашангын библиотекэдэ хэдэн жэлдэ худэлееб. Малшанай 
гууртэнуудээр мотоциклаар ябажа номуудаа тараадаг Ьэм. Ном шэлэн 
абахаяа, газетэ, журнал уншахаяа зон, залуушуул, ухибууд олоороо су- 
глардаг.

Хожомынь олон жэлдэ унеэшэнээр худэлжэ наЬанайнгаа амаралтада 
гараад, 1986 ондо харгын «КАМАЗ» машина угтажа асараад малаа, ба- 
раагаа ашуулжа Улаан-Удын Исток Ьууринда зеежэ ерээ. Машина оло- 
хоео хусэд мэдээгуй хадаа, хундэ мунее зеехэм гэжэ хэлээгуй. Бишье 
хооЬон гэртээ улэшоо Ьэм. Мама Истогто тубхинеед, хажуудаа байЬан 
участок газар худалдажа абаад, Ашангынгаа гэр город асаруулжа Андрей 
хубуунтэнээ тубхинуулээ Ьэн. Андрейтэн 1 басаган, 2 хубуутэй болоЬон.

Мама город ерээд, Истогто приборостроительна заводой подсобно хо- 
зяйствын филиалда 2 жэлдэ худэлее. Иуулдэ би маматаяа байдаг боло
об. Минии Ьургуулида багшаар худэлхэдэмни зээ хубуудээ харалсан 81 
наЬатай болотороо Ьайн ЬууЬан. Бухгалтер мэргэжэлтэй Зоя эгэшэмни 
Усть-Ордада тубхинэнхэй. Ринчин-Доржо ахайтан городто Ьайн Ьууна.

Анна Александровна басаганайнь дурасхал.

ХОНГООДОР ОБОГОЙ МУРДОН -  ЯНДАГ -  БУДА -  ПАВЕЛ 
МУРДОНОВ ПАВЕЛ БУДАЕВИЧ (1936), 

МУРДОНОВА ХАНДА РИНЧИНОВНА (1943-2007)

«Тунхэнэй аймагай «Бутуй» ольтирогто турэЬэнби. 1936 оной улаан 
Хулгана жэлтэйб. Эсэгэмни Мурдонов Буда Яндыкович (1899-1944) Дол
гор Цыбиковна (1902-1965) нухэртэеэ Лобсан (1926-2006), Цырен (1927), 
Цырсн-Дулма (1^30), Павел (1936), Александр (1939) ухибуудтэй. 
БутууЬээ Тооро тосхон зееЬэн. Абамнай Тоородо колхозой туруулэгшээр
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худэлжэ байЬанаа 1941 ондо сэрэгэй албанда татагдажа, Горьковско об- 
ластиин госпитальдо Haha бараа.

Эжымни, Цырен-Дулма абгай, ахайнарни удэр Ьуниие илгангуй 
худэлжэ гараа. 7-8 наЬатай болоЬон хубууд cap хутэлеед газар борнойл- 
дог байгаабди. Убэлдее Ьаагшшан эжыдээ туЬалдаг байгааб.

1947 ондо Ьургуулиин 1-дэхи класста Ьурааб. 1953 ондо 6 класс 
дуургээд, Захааминай аймагай г. Городок горнопромышленно училищидэ 
(ГПУ) 8 Ьара Ьураад слесарь мэргэжэлтэй боложо, удэшын Ьургуулида 
7 класс дуургэЬэнби. Холтосооной руднигай шахта соо слесареэр ажал 
хээб.

1956 ондо ГородогЬоо Слюдянка (Ирк.обл.) эльгээгдэжэ, 1957 он боло
тор слюда малтадаг шахтада ажаллааб.

1957 ондо сэрэгэй албанда абтажа, 1959 ондо табигдажа Улаан-Удэ 
ерэЬэн байнаб. Заиграйн ОВД-дэ милициин ажалтай байтарни, МВД-эйн 
курьер болгоо. Тэрэ нарин, командировкодо ябадалтай ажал байгаад бо- 
лео Ьэм.

1962 ондо Бадмын Ринчинэй Ханда басагантай танилсажа айл боло- 
обди. 1969 ондо Ашанга зеежэ ерээбди. Ашанга нютагта тубхинэжэ 2 
хубуутэй, 4 басагатай -  ухибуудээр унэр баян боложо 45 жэлдэ Ьуугаабди.

1970 ондо совхозой директор В.П.Ситников, управ. Владимир Жигжи- 
тов конторо дуудажа, намайе луговод болгоо. Намтай Бимбаев Доржо, Да- 
шажамсын Цыбэг-Доржо худэлее. Баруун АшангаЬаа 12 ц. 1 гектарЬаа 
абадаг байЬанаа. 24-25 ц. 1 га газарЬаа абадаг болообди. 1972 оной зун 
телевидени ерэжэ убЬэшэниие абаЬан.

1971 ондо совхозой коммунис ажалай ударник болооб. Нагрудный знак 
«Молодой горняк», 1956 г., Юбилейный нагрудный знак ВОВ 1941-1945 
г.г. от РВК, юбилейнэ медальнууд «40 лет Победы ВОВ», Илалтын юби- 
лейнэ медаль «50 лет Победы», от ЦК КПРФ памятная медаль «Дети во
йны».

1976 онЬоо арба гаран жэлдэ Баруун Ашангада эхэ хонин ажалда ам- 
жалтатай худэлеебди. ЖэлЬээ жэлдэ 100 эхэ хонинЬоо 100-Ьаа доошо 
бэшэ хурьга абажа туруу хонишодой зэргэдэ ябажа, хурьгадайнгаа ами- 
дын шэгнуур 18-20 килограммда хургэжэ, хонин бухэнЬее 3,5 кг нооЬо 
абажа тушаадаг байгаабди. Ажалнай урагшатай ябажа, аймагай эрхим 
хонишон гэЬэн нэрэдэшье 1979, 1981, 1982 онуудта хуртее Ьэмди. Ма- 
найда олон грамота, диплом, социалис мурысеендэ илаЬан тэмдэгууд 
бии. Ханда Ринчиновна унэн сэхэ урэ дунтэй ажалайнгаа тулее 1986 
ондо «Буряадай АССР-эй габьяата малшан» гэЬэн хундэтэ нэрэ зэргэдэ 
хуртэЬэн.

6 ухибуудэй эжы Ханда Ринчиновнада «Медаль материнства II степе
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ни» - 1973 г., «Медаль материнства I степени» - 1979 г. бии. Манайхин 6 
ухибуудээ Ьургажа гарыень ганзагада, хулыень дуревдэ хургэжэ ажабай- 
далайнь харгыда гаргаабди. Ухибууднай айл булэ боложо тубхинэнхэй. 
Ухибуудтээ дутэлжэ наЬанайнгаа амаралтада гараад городто ерээд Ьайн 
Ьуужа байгаабди.

Ханда абгайнараа дахажа Ашангадаа Ьураад, Цырен-Ханда абгайдаа 
байжа Тээгдьш Ьургуулида hypaa. 11уулдэ ПТУ-да Ьуража штукатур-ма- 
лярай мэргэжэлтэй болоод барилгада худэлЬввр байтараа намтай танил- 
сажа айл болоо Ьэмди.

Хунуудээр угэеэ ойлголсожо ядадаггуй хухюу хверуу Ханда дэлгуурэй 
харилсаанай саг болоходонь город ерээд олзын хэрэг эрхилжэ (предпри
ниматель), хунэй гэр байдалда хэрэгтэй болодог гар узуурэй элдэб жэжэ 
божо юумэнуудые наймаанда табижа аша зээнэртээ туЬалжа байЬан.

Ханда Ринчиновна (1943-2007) хунгэн сарюун ябатараа сагЬаа урид 
гэнтэ мордошоо. СаанаЬаа угтэЬэн наЬан хусев гу, али ямар нэгэн шал- 
таг, тодхор байгаа гу? ХанилЬан нухэрвв, урдаа хаража ябаЬан хайрата 
эжыгээ угылжэ уншэрэгдэбэ.

Шаналалтай гунигтай байна. Теэд хайшан гэхэб. Энэ оршолонто 
холборхой юртэмсэдэ хунэй наЬан мунхэ бэшэ. УлэЬэн зоной байдал 
Ьунэдэггуй, харин удэр хоногой Ьэлгээн, ажал хэрэгуудэй уймеен соогу
ур ажабайдал ургэлжэлЬвер лэ байдаг», - гэжэ ажалай, партиин ветеран, 
дайнай уеын ухибуун Павел Будаевичай дурасхал.

ХУАСАЙ УГ
НАШ АН -  ТОГТОХОН -  ТУГМИД -  ЖАЛ САН -  ДОЛГОР 

ЖАЛСАНОВА ДОЛГОР ЖАЛСАНОВНА (1936)

Би 1936 оной гал улаан Хулгана жэлдэ Намдагай (Юреемхын) Чи
митдоржо Будажабай Ханда хоерой булэдэ 4-дэхи басаганиинь боложо 
турэЬэнби. Би Бума (1923-1973), Цыбэгмэд (1925-2013), Цыржин (1927) 
абгайнартай байЬанби, хожом Иамажап Жэмбэ дуунэр турэЬэн.

Минии гурба наЬатайдамни Тугмидай Жалсантан ургэжэ абаЬан бай
на. Би Жалсан абатай, Байлзан эжытэй болоЬонби. 1915 ондо турэЬэн 
Дамби-Нима Тугмитович ахайгаа хараагуйб. 1939 ондо сэрэгэй албанда 
татагдажа, Финляндитай болоЬон дайнай газарЬаа ерээгуй.

Найма наЬатайдаа Ашангынгаа эхин Ьургуулида орожо Ьурааб. Зунай 
амаралтьш уедэ бидэ ухибууд Доржо ахай убгэниие дахажа поли дээрэхи 
таряанай урмэдэЬэ, тарнааг, буртаг убЬэ туугшэ Ьэмди. Жэлэй туршада 
колхозой огородто хэрэгтэй болохо унэЬэ, тахяагай аргал айлнуудаар яба
жа Ьургуули даа суглуулдаг Ьэмди.
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1948 ондо Ашангынгаа Ьургуулиин 4-дэхи класс дуургээб. Саашадаа 
Хориин дунда Ьургуулида орожо Ьурааб. Зунай амаралтын уедэ убЬэнэй 
ажал хулеэжэ байха. Би морин тармуурта, косилкадашье худэлЬэнби. 
Минии уетэн Ринчииэй Цырен-Ханда, Хандын Дулма, 1"1амын Жалма, 
Морхоолжоной Ринчин, Дагбын Бадра гээд, бэшэ олон ухибууд Дармае
ва Нансалые дахаад убЬэнэй элдэб ажалда ябадаг байгаабди. Хориингоо 
Ьургуулиин 10 класс дуургээд, Ашангадаа колхозой элдэб ажалда ябааб. 
Жалсан абамнай хотоео убдэжэ 1950 ондо наЬа бараЬан. Байлзан эжым
ни наЬанайнгаа амаралтада гаратараа хонин ажалда худэлЬэн. Би бага 
наЬанЬаа эжьщээ туЬалжа хонин соо ябажа ехэ болоЬонби. 11ургуулиингаа 
забЬарташье эжьшгээ ажалда хамЬалсадаг байгааб.

1958 ондо Ашангымнай Ленин колхоздо худэлжэ байЬан Тээгдын Бэл- 
шэр нютагай Дондогой Цырендоржо хубуунтэй танилсажа хадамда гара- 
аб. Ашанга нютагтаа Баяр (1958), Баатар (1960) хоер хубуудтэй, Сэсэгма 
(1963) басагатай болоод, Жалсан (1890-1950) абын Балжима (1888-1966) 
эгэшьш Дулмада Сэсэгма басагаяа угеебди.

1963 ондо гэр булверве Хори Ьуурин зеежэ ерээ Ьэмди. Хубуудээ 
саадта ябуулаад, Хориин Сбербанкада ажалда ороо Ьэм. ХудэлЬевр бай
тараа бухгалтерай ажалтай болооб. Бухгалтераар хэдэн жэлдэ худэлввд, 
Ьуулшын 15 жэлдэ главна бухгалтераар худэлжэ наЬанайнгаа амаралтада 
гараа Ьэм даа. Энэ организацида дун хамта 30 жэлдэ нарин нигтаар Ьайн 
худэлЬэн ажалыем гэршэлЬэн олон грамотанууд, дипломууд, юбилейнэ 
медаль намда бии.

Байлзан эжымни (1893-1981) зээнэрээ харалсажа, сулеегуй ажалда 
ябаЬан маанадта туЬатай, ундэр наЬа наЬалжа Ьайн ЬууЬан.

УЛААЛЗАЙ ХУБДУУД УГАЙ ЭРХЭТЭ -  БАЗАР -  БАЛЖИМА 
БАЗАРОВ СОДБО (ПЕТР) БАЗАРОВИЧ (1930)

Минии нагса баабайтан болохо Эрхэтын Базартан Нарин-Горхоной айл 
байЬан. Базар гээшэ Верхнеудинскдэ гимназида ЬураЬан, Ьайн ород хэлэ- 
тэй, тэрэ сагтаа яЬала эрдэмтэй хун ябаа.

19-дэхи зуун жэлэй Ьуул багаар халдабарита эшэргэнэ халуун тахал 
убшэн зарим нютагуудаар дэлгэржэ хунуудэй олоороо ухэдэг болохо- 
донь, эзэн хаанай захиралтаар хори буряад зонЬоо ород хэлэтэй, бэшэгтэй 
залуу хубуудыеород эмшэ лекарьнуудэй Ьургуулида абажа «ухэрсэсэг» 
тарилгада ЬургаЬан гэхэ. 'Гэдэ хубуудтэ салин тулэжэ, Ьаадгуй морин 
унаагаар хангажа, ухэр сэсэг тарилгаар зониие тарюулжа халуун убшэнэй 
эпидеми ЬуневгдэЬэн. Энэ тарилга хэЬэн хубуудые «ученигууд» гэжэ 
зон н^рлэЬэн. Эжымни эсэгэ Базар тарилга хэлсэЬэн. Балжима басагани-
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инь (минии эжы) ученигэй Балжима гэжэ нэршэЬэн гэдэг.
Базарова Балжима Эрхэтуевна эжымни 1935-1936 онуудта Георгий 

Копосовой нухэдтэеэ эмхидхэн байгуулЬан Шмидтын нэрэмжэтэ кол
хоздо Нарин-ГорхонЬоо ерэжэ ороод, мал ажалда худэлее. Ажалайнгаа 
забЬарта бээлэй, оймЬо, баарья, пупайха мэтын хубсаЬа хунуудтэ оежо 
угэдэг байЬан. Оедолой машинатай байЬамди.

Би Ашангын Ьургуулида Ьуража гарааб. Дугаржабай баабайнда 
(Рабданов Мухар-Сагаан) байжа, Дугаржабтай сугтаа Ьургуулида яба
жа Ьураабди. Дарима Доржиевна намайе узэгтэ оруулЬан багшамни. 
1"1уулдэ Ханда Зоригтуевна багшада заалгажа 4-дэхи класс дуургээ Ьэм. 
АшангаЬаа Ьургуулиингаа ута амаралтада гэртээ ерэхэдээ хонин ажалда 
ябаЬан эжыдээ туЬалдаг Ьэм. Саашадаа би Зуун Ульдэргын Ьургуулида
3 жэлдэ Ьуража 7-дохи класс дуургээб. Ульдэргын ЬургуулиЬаа зунай 
амаралтада ерэхэдээ минии уеын ухибуудээр колхозой элдэб ажалда, 
убЬэндэ харанхыЬаа харанхы болотор худэлеел аабзабди даа, дайнай ха
туу шэруун жэлнууд байЬан.

Ульдэргэдэ 7 класс дуургээд, саашаа Ьураагуйб. Минии Ьургуули 
дуурэжэ, колхоздоо элдэб ажалда худэлЬеер ябатараа монтероор худэлдэг 
болооб. Эжын наЬанайнгаа амаралтада гарахада Булагай деревнидэ гэр 
байдалаа тухеэржэ Ьуудаг болообди.

1952 ондо Ашангын харгана отогой Лабанцыренэй Батадалай басаган- 
тай танилсажа айл булэ боложо Ьууха хуби заяатай байгаабди. 4 хубуутэй, 
2 басагатай боложо Ьайн Ьуугаабди.

Гушаад гаран онуудай лама санаартаниие хамалган хаалганай caiTa 
Балжима эжымни хамбын дасанай дээгуур зиндаагай Содном ламхайе 
милицииуудЬээ далдалан нюужа турмэ, сулэлгэЬее абарЬан буянтай, 
Бурхан шажанай хорюултай байЬан сагта Содном ламхай Ьузэгшэдэй хэ- 
рэг бутээжэ, тэдэнэй Ьанаа сэдьхэл тэгшэлжэ манайда ундэр наЬа наЬалжа 
ЬууЬанаа тагаалал болоо Ьэн даа. Ивалгын дасанай олон ехэнууд ламба- 
гайнар ерэжэ буян Номыень гое Ьайханаар хэжэ бутээгээ бэлэй.

Манайхин Булагга олон жэлдэ Ьуугаабди. Эндэмнай эхин Ьургуули 
бии. Ухибуудээ саашань Ьургаха ехэ Ьургуулида дутэлжэ Хори Ьуурин 
зеегеебди. Эжымни ухибуудыемнай харалсажа туЬалЬан. Булагтаа 
электромонтер ажалтай байгааб. Хори зеежэ ерэхэдэмни Хориин район 
намайе электронно-счетно машина узэхэ 8 Ьарын Ьургуулида Ленин
град хото эльгээгээ. Тэндэ 8 Ьара Ьуража ерээб, Хориин аймагай элдэб 
организацинуудаар ябажа учет хэхэ электронно машинануудые тодхожо, 
заЬабарилжа худэлееб.

Би 1990 ондо наЬанайнгаа амаралтада гарабашье миин Ьуугдадаггуй 
байгаал даа. АвтомашинаЬаа эхилээд, Ьунэй, оедолой машина, ямар нэгэ
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счетно машинын механизм заЬажа хунуудтэ туЬалха ажал бии болоод лэ 
байха.

Ухибууднай бултадаа Ьуража ажабайдалайнгаа харгы оложо 
тубхинэнхэй, ееЬэдее эжы баабайнар боложо, аша, гуша, зээнэр олон бо- 
лонхой. CyiTaa 44 жэлдэ Ьайн hyyhaH Бата-Далай нухэрни 66 наЬандаа 
убшэн хурэжэ наЬа бараЬан. Би мунее Тамара басагантаяа гэмгуй Ьайн 
наЬа наЬалжа Ьууналби даа. 1962 ондо турэЬэн Цырэн хубуугээ 2010 
ондо худеелжэ урдаа хараЬамни гэмшэлтэй.

Ажал хэрэгуудэй хулгеен соогуур туухын хуудаЬан ирагдажал, саг 
ошожол байдаг байна. Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай Агууехэ Илалтьш 
70 жэлые угталсаха хуби заяатай байЬандаа баяртайб.

Ажалайм тулее угтэЬэн «За доблестный труд в годы Великой Отече
ственной войны 1941-1945 г.г.» гэЬэн медаль, Илалтын юбилейнэ медаль- 
нууд 50 лет, 60 лет, 70 лет, памятная медаль «Дети войны», хундын олон 
грамотанууд, дипломууд бии.

С.Базаровай дурасхал. 

МУХАРОВА ЦЫПИЛМА АБИДУЕВНА (1939-2013)

Цыпилма абгай 1939 оной газар шара туулай жэлдэ Ашанга нютаг
та турэЬэн тоонтотой. Абгай Ашангынгаа Ьургуулиин Ьуулдэ Хориин 
дунда Ьургуулиин 10-дахи класс дуургээд, Ленин колхозой, совхозой эл
дэб ажалда худэлее. ЭсэгэЬээ багануудаар улэЬэн дуунэрээ харалсажа 
ЬургалсаЬан, ажалаймнай харгыда гаргалсаа.

Дайнай Ьуулээр 1950-аад онуудаар хэды хоноод лэ передвижной кино 
асаржа клубта харуулдаг байЬан. 1958 ондо стационартай боложо, удэшэ 
бури кино харуулдаг болоо. Энэ уедэ Доржо-Палан Дымбрылов киноме- 
ханигаар худэлее.

1962 ондо Цыпилма Абидуевна Улаан-Удын ПТУ-да Ьуража киномеха- 
нигай мэргэжэлтэй болоод, Ашангынгаа стационарта худэлжэ эхилээ. Саг 
соогоо удэртее ухибуудтэ, удэшэ ехэшуулдэ кино Ьайн шанартайгаар 
харуулжа Ьонирхуулдаг байЬан. Хожом гараха киногой афиша эртээнЬээ 
улгэдэг байЬан. Зон телевизортой болоошье Ьаа, кинодо ябасатай байЬан.

1973 ондо ургэн экрантай кино харуулха аппаратура шэнэ клубта тод- 
хогдожо, кинодо клубаар дуурэн зон суглардаг байЬан. Саг соогоо Ьонин 
кино харуулхын тулее киногоо ХориЬоо асаржа пленконуудыень шалга- 
ха хэрэгтэй. ОролдоЬоной ашаар худэлЬэн хореод жэлдээ ажалынь яЬала 
урагшатай Ьайн ябаЬан.

Абгайн энэ нарин ажалда худэлхэдэнь, ухибуудэйнь багада Пэлжэд 
Абидуевна (1917-2002) эжымнай ухибуудыень харалсажа туЬалЬан, гэр-
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тэхи газаахияа алдангуй хэдэг наЬанайнь нухэр Жалсан-Доржо Тугми- 
тович (1930-2003) хуряахай Цыпилма абгайн найдабаритай тушэлгэнь 
байЬан ааб даа. Хуряахайтан Жамбал (1961), Михаил -  1965, Жаргал -  
1968, Арюна -  1973 -  эдэ дурбэн ухибуудые ургэжэ, Ьургажа ажабайда- 
лайнь харгыда гаргажа тубхинуулээ.

1983 онЬоо Цьшилма абгай Георгиевкын совхозой Ашангын зерноток 
даажа худэлее. Энэ айхабтар ехэ харюусалгатай ажал байЬан. Комбайнай 
бункерЬээ сэхэ самосвалаар асарЬан шиигтэй орооЬо гутаангуй хагаалга- 
ха, сэбэрлуулхэ хэрэгтэй. Эндэ хэдэн олон зуугаад тонно шэниисэ, яарса, 
обеос, ячмень, гречиха, рапс буудаг байгаа. Нэн туруун гурэндее туша- 
аха орооЬоео хатаажа сэбэрлэхэ. Тиигээд хурэнгын орооЬон хатаагдажа, 
сэбэрлэгдэжэ, 1972 ондо баригдаЬан шулуун зернохранилищидэ хадага- 
лагдаха. КомбайнЬаа бууЬан орооЬоео буритуулангуй хатаажа, сэбэрлэжэ 
абалганда нилээн олон хунэй удэр Ьунигуй худэлжэ бутээхэ ажал байЬан.

Энэ зернотоло бууЬан орооЬоной, мун амбаарта ороЬон хамтын 
эдеэ хоолой, зеериин орошо гаргашые зубеер тоолон гаргажа, урилтэ 
хоролтогуйгеер нигтаар 1983 онЬоо 1989 он болотор Цьшилма Абидуев- 
на абгаймни худэлЬэн.

Ажалдаа амжалтатай ябаЬан Гомбоев Д.Т., Санжижапов Б-Д. Ч-Ц., 
Жалсараев Ж-Д.Т., Мухарова Ц.А. урмашуулгын Болгари ошохо путевка- 
нуудаар шагнагдажа, Будапешт городоор аяншалжа ерэЬэн.

ДОРГОЧЕЕВА ЛЮБОВЬ (СЭСЭГ) АЛЕКСАНДРОВНА (1941)

Улаалзай хубдууд угай Эрдэниин (Шагтааринай) Дугар-Нима (Даадай) 
Мухандайн Нанзадай 1Ъмажаб Ьамгатай, Балжима Хорло хоер басагадтай бо
лоод байтараа Ьамажаб Ьамганайнгаа гэнтэ мордошоходо, хоертойхон Хор
ло басагаяа Санжижабай Шэмэсээндэ угвед, Балжима басагантаяа Ринчин 
(лама) ахатанаараа Баунтын аймаг Джилинда хурэтэр нуудэлээр ябашаЬан.

Джилиндэдэ хэдэн жэл байЬаар байтараа Балжима басаган оленевод 
агнууша Александр хубуунтэй танилсажа, Нимаева Балжима Эрдэне- 
евна Доргочеев Александр Иванович хубуундэ хадамда гаража, хоер 
залуушуул айл булэ боложо Ьайн ЬууЬан. Доргочеев Александр эвенк 
(ортон) яЬанай хун, бэрхэ агнуушан, Джилиндэдээ агнууриин артелиин 
туруулэгшээр дайнай жэлнуудтэ худэлдэг байЬан. Доргочеевтэн 1941 
оной тумэр сагаан могой жэлэй октябриин 30-да Люба басагатай боло
жо баярлаЬан. Хожом 5 наЬа дуу Таня басагатай болоод байтараа жаахан 
Таня басагаяа Доргочеевэйнгээ гэртэхиндэ орхеод, 6 наЬатай Люба басага
яа абаад Балжима Эрдэнеевна Александр Иванович Доргочеев нухэртэеэ 
турэЬэн Ашанга нютагаа 1947 ондо ерэЬэн байна.
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1947 он. Дайн тараашье Ьаань эдеэ хоол, хубсаЬа хунарЬаа эхилээд 
юумэнэй тон хомор, бухы зоной харанхыЬаа харанхы болотор худэлжэ 
байИан шанга саг байгаа. Мама папа хоер ерэЬээр Ленин колхоздо худэлжэ 
эхилээ. Александр Доргочеев эсэгэмни 1947 ондо TyhbiH тайга хубшэдэ 
агнажа ябаЬаар гэнгын аюулЬаа Haha 6apahaH. Хоридо худввлэгдве. Ма
матаяа хоюулаа ул©0бди.

1948 он. Минии Хорло нагса абгайемни ургэжэ a6ahaH Шэмэсээндэ на- 
майе орхеод, минии дуу Таня басагаяа асархаяа мама Джилиндэ ошоо. 2 
жэл боложо Таня басагагуй ерэЬэн. Джилиндэдэ Таня дуугэймни ухибууд 
h айну уд байдаг.

Мама Ьургуулиин гал тулэдэг, сэбэрлэдэг ажалтай болоо. Бухэли 
удэрт©© тулеэ хюр00дэжэ, хахалха. Удэр бури Ьургуулида тулеэ оруул- 
дагаа мартадаггуйб. Би Ьургуулиин 1-дэхи класста Ьурахадаа ядалсааб, 
буряад хэлэ муугаар мэдэдэг, ойлгожо ядадаг байгааб. 2-дохи класста 
Ьурахада хунгэн болоо Ьэн. Би буряадаар ойлгодог, дуугархадаа бэрхэ бо
лоо Ьэм. 3-дахи класс дуургээб.

Мама хонин ажалда худэлдэг болоо. 4-дэхи класста Ьуража байхадаа 
мамынгаа ажалда туЬалалсаЬаар ябатараа Ьургуулимнайшье орхигдоо Ьэн. 
Маматаяа худэлжэ ажалта удэр олодог, 0©р00 хоолойгоо тэжээдэг хун бо
лооб. Маматаяа хонишоноор Ленин колхозой хони хэдэн жэлдэ хараабди. 
Би элдэб ажалда худэлЬэнби. Унеэшэнээр хэдэн жэлдэ худэл00б. Иуулдэ 
Бурлаков Сергей Николаевич бидэ хоер Баруун Ашангада отара эхэ хони 
арбаад гаран жэлдэ туруулжэ хараабди. Ажалнай урагшатай Ьайн ябажа 
зуунЬаа зуун хурьга абажа уз©©бди. Туруу хонишодой тоодо оло дахин 
орожо унэтэ бэлэгтэшье хуртэжэ, грамотануудые абажа ябаабди.

Минии 6 ухибууд Ьуража, ажалайнгаа харгы оложо тубхинэнхэй. Би 
10 аша. зээнэртэйб, 7 зээнсэртэйб. Мун©© ехэ басаган Наташадаа (1958) 
Улаан-Удэдэ байнаб. Наташа 2 ухибуутэй, 4 внукгэй. Баяр (1960) Жар- 
гал (1965) хоер Ашангадаа байдаг. Баярма (1962) Италида байдаг. Лариса 
(1967) Хэжэнгын аймагай Эдэрмэгтэ байдаг, 4 ухибуутэй, бага хубуун 
Бэликто Владивостокто байдаг, 2 басагатай.

Нимаева Балжима Эрдэнеевна (1919-1992) мамамни колхозой, совхо
зой элдэб ажалда ябажа наЬанайнгаа амаралтада гараЬан ажалай ветеран. 
Мамамни Бадма, Жаргал хубуудтэй болоЬон. Жаргалаа Эгэтын Адаг 
хундэ угэЬэн. Минии дуу, бэрхэ механизатор болоЬон Нимаев Бадма Эр- 
дэнеевич Ашанга нютагтаа уг гарбалайнгаа гал сахижа, угайнгаа нэрэ 
нэрлуулжэ, ури хуугэдээр унэр баян болонхой Ьайн Ьуудаг байна.

Би ури хуугэдээр баян жаргалтай хугшэнби гэжэ дайнай уеын ухибуун 
ябаЬан ажалай ветеран Доргочеева С'эсэг (Любовь) хугшэн дурсана.

Сентябрь, 2015 г.
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ТУМЭРШЭ ХУБДУУД УГАЙ СЭСЭГТЭ -  ЦЫДЭН (ШУШЭЭГ) -  
ДАША (1912-1962) -  ЦЫРЕН-ХАНДА 

ДАШИЕВА ЦЫРЕН-ХАНДА ЦЬЩЕНОВНА (1935)

Шушээгтэн Зуун Ашангада буусатай hyyhaH. Эрдэниин ЦыбэгэйхиЬээ 
Даша хубуу ургэжэ a6ahaH. Дансаран (лама) Даша хоер хубуудтэй болоо. 
Дайнай урда Шушээг Даша Maaparrahaa Ванзадай Рэгзэдма Ьамгатай, 
эрхэ тангил Цырен-Ханда гэжэ ганса басагатай айлайхн Ашангын цен- 
тртэ хул муутай болоЬон Дансарантаяа сугтаа hyyraa. Хориин Ьургуулиин 
хоер дабхар модон гэрэй барилгада худэлжэ байтараа ехээр хуйтэ абаад, 
больницадашье аргалуулаад еедэлевгуй. Дансаран абгыемни эжы гэртээ 
асаржа аргалжа хун болгоо. Хулнуудынь ехээр хуйтэ абаЬан даа тохир бо
ложо эдэгэЬэн.

1941 он. Эсэгэ ороноо хамгаалгьш дайн эхилжэ, Даша баабаймни сэрэ
гэй албанда абтажа ябаЬан. Дайнай жэлнуудтэ эжымни харанхыЬаа харан- 
хы болотор Ьуни удэр илгангуй колхозой элдэб ажалда худэлдэг байЬан. 
Дансаран абгамни газар гэшхэжэ шадахаяа болеошье haa Ьуумгашаа мо- 
ридой тоног болохо хомууд, шужуулха (седелка), шудэр, тушаа мэтые 
заЬажа шэнэлдэг, модон тармуур хэдэг сулввгуй ажалтай байгша Ьэн. 
Эжымни харанхы Ьуни ажалЬаа ерэхыень хулеэдэг Ьэмди.

1945 он. Дайн таража хун зоной хэмжуургуй ехэ баяр болоЬон. Эжы
нэрэй хулеэЬэн хубууд, ухибуудэй баабайнар, ахайнар дайнай газарЬаа 
бусажа эхилээ. Минии хулеэЬэн Даша баабаймни армиЬаа нютагаа гэр
тээ бусажа ерээгуй. ЭрхэлуулЬэн ганса басагаяа орхеод, Очирой Дэжэд 
Ьамгатай болоод Дунда Худанда байшаЬан. Би 17-тойдоо Дунда Худан 
ошожо турэЬэн эсэгэтэеэ уулзаа, хараа Ьэм. Хожомоо Шушээгэй Дашатан 
Хори Ьууринда тубхинэжэ Долгор, Дарижаб басагадтай, Жамса хубуутэй 
боложо Ьайн ЬууЬан.

Агууехэ Илалтын удэр дутэлуулсэЬэн ажалайнгаа тулве 1946 ондо 
минии эжы Ванзатова Рэгзэдма (1905-1984), Цыденов Дансаран (19.. -  
1979) абга гэгшэд «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.» гэЬэн медаль шагналда хуртэЬэн байна. Медаль 
абахадань ехэтэ баярлаЬанаа мартадаггуйб. 1946 ондо эжымни Шэбээ- 
тэдэ унеэшэнээр худэлее. 1946 ондо Шэбээтэдэ эхин Ьургуули нээгдээ. 
Ашангын Ьургуулида татар ухибуудээр ород класста Ьурадаг Шэбээтын 
ухибууд Ьургуулитай болоо. Би гурбадахи класста Шэбээтын Ьургуулида 
Хана Васильевна Снеткова багшада ном заалгааб. 1-дэхи, 2-дохи классу
удта Ашангынгаа Ьургуулида Ьама Намдаковна, Дарима Доржиевна баг- 
шанарта ном заалгааб.
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1947 ондо Занданов Цыденжаб (1904-1977) -  хойто эсэгэтэй болоо Ьэм, 
Тээгдэ з90г00бди. Би Тээгдэдэ 7 класс дуургээд саашаа Ьураагуйб. Гэртэ- 
химни мал ажалда олон жэлдэ худэлжэ наЬанайнгаа амаралтада гараЬан. 
Цыденжаб абамни Ьайхан сэдьхэлтэй хун Ьэн даа. Би унэнтэ абатай бо
ложо, Цыденжаб Занданов: 1935 оной модон хухэ гахай жэлдэ турэЬэн 
Цырен-Ханда басагатай боложо, олон зээнэртэй болобоб гэжэ баярлагша 
Ьэн. Би закройщигой курса Улаан-Удэдэ дуургээд, Тээгдын бытовой ком- 
бинадта оедолшоноор худэл0©б.

1954 ондо Заиграйн аймагай Арбижал нютагай Цырендондоков Дам
ба гэжэ хубуундэ хадамда гараад, 7 ухибуутэй боложо Ьуугаабди. Олон 
баганууд ухибуудээ Дамба эсэгэнь 1968 ондо Ьэшхэлгуйг00р хаяад 
ябашаЬан.

Би ухибуудээ эжы абынгаа туЬаламжаар Ьургажа ажабайдалайнь арю- 
ун харгыда гаргаабди. Олон ухибуудтэй боложо, Ьургажа «Материнства II 
степени» , «Материнская слава» гэЬэн медальнуудтайб. Би Тээгдын, Оно- 
хойн бытовой комбинадуудта оедолшоноор магтаалтай Ьайн ажаллажа, 
«Отличник бытового обслу живания» гэЬэн хундэтэ нэрэдэ хуртэЬэнби.

1974 ондо манайхин эжы абатаяа Улаан-Удэ з00жэ ерээбди. Би «Хим
чистка» комбинадта олон жэлдэ худэлжэ наЬанайнгаа амаралтада гарааб. 
ХэЬэн ажалдаа амжалтатай, магтаалтай Ьайн худэлжэ, 1981 ондо «За до
блестный труд» гэЬэн медаляар шагнагдааб. 2005 ондо «Ветеран труда» 
медаль абааб.

7 ухибуудэй эжы, 22 зээнэр, ашанарайнгаа, 27 гушанар, 
зээнсэрнуудэйнгээ алтан духэриг соо убдэхэ убшэгуй жаргалтай Ьайн 
ябажа байЬан дайнай уеын ухибуун, х00руу хухюу хунгэн сарюун 80 
наЬатай Цырен-Ханда Цыденовна хугшэнэй дурсалга.

08.09.2015 г.

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД - САНЖААЛ -  БАДМА (БААБДИИ) -  
МУХАНДА -  СЭМЖЭД -  АЛЕКСАНДРА. 

МУХАНДУЕВА АЛЕКСАНДРА БАДМАЕВНА (1937-2000)

Шура багадаа хул00 гэмэлтэжэ дайнай хатуу жэлнуудтэ аргаламжа 
дутажа, наЬандаа хул муутай ул©0, улдэхэ, даараха, убдэхэ гээшэ ямар 
бэрхэтэйб гэжэ бэе дээрээ узэЬ©0р хун болоЬон даа. Элуур энхэ ябаха 
гээшэ хунэй эгээл унэтэй баялиг гэжэ сэдьхэлдээ бухеер ойлгоЬон Шура 
басаган Улаан-Удын медучилищидэ Ьурахаяа ороо.

1956 ондо эрхим Ьайн сэгнэлтэтэйгээр училищи дуургэжэ, Ашан- 
гадаа фельдшерээр худэлжэ хунгэн бэшэ ажалайнгаа намтар эхилээ. 
ТулиЬан улбэр убшэн хунуудтэ туЬалжа зубоер аргалхын тула эрдэм
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бэлигээ, мэргэжэлээ дээшэлуулхэ гэжэ шиидэЬэн. Материальна олон 
бэрхэшээлнуудые дабажа, 1968 ондо Шэтын мединститудай лечебнэ фа
культет дуургээд, Казань хотодо ординатурада Ьуража гараа.

Александра Бадмаевна институт дуургээд, Яруунын аймагай аргалам- 
жын газарта оролдосотойгоор худэлжэ, дуршэл шадабарияа жэлЬээ жэлдэ 
дээшэлуулжэ дээдэ категориин бэрхэ врач боложо шадаа. Ажалаа гунзэгы 
Ьайнаар мэдэдэг, убшэ нарин бэрхээр элирхээлжэ зубевр эмшэлдэг врач 
гэжэ магтаал гай худэл©0. Убшэнтэниие мэргэжэл шадабаряараа, эм до- 
муудаар aprajixahaa гадна, урин дулаахан зохид хандасаараа, унэн сэхэ 
угэнуудээрээ убшэнтэндэ туЬалдаг байЬан. Олон жэлдэ оролдосотой 
бэрхээр худэлжэ Александра Бадмаевна «Заслуженный врач Бурятской 
АССР» гэЬэн хундэтэ нэрэ зэргэтэй болоЬон.

(Яруунада сугтаа худэлЬэн дутынь турэл болохо Цыбжитова Дари Бад- 
маевнагай дурасхал).

Шоноохон -  Дэлгэр -  Шойнхор -  Холхуунай -  Амар-Дари - Мухан- 
да гээд эжыгээрээ Шойнхортон хотонЬоо гарбалтай Бадмын (Баабдиин) 
Муханда Ашангын туруушьш «Тэмсэлэй шэмэг» артель байгуулЬан эдэб- 
хитэдэй нэгэн байЬан. Саашадаа Шурын нагса эжы Бадмаева Муханда 
Санжаловна Цымжэд басагантаяа (Шурьш эжы) дайнай урда, дайнай 
жэлнуудтэ Ленинэй нэрэмжэтэ колхозойнгоо ажалда харанхыЬаа харан- 
хы болотор удэр Ьуниие илгангуй худэлжэ гараа. Багахан Шура басаган 
гэрэй эзэн боложо гансаараа улэдэг байЬан.

1946 он. Бадмаева Муханда, Мухандуева Цымжэд - эхэ басаган хоер 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
г.г.» гэЬэн медаль шагнал абаа. Дайнай Ьуулдэшье Муханда хугшэн Ьубай 
хони, ямаа харадаг ажалтай байгша Ьэн. Дайнай газарЬаа дуу хубуун 
Бадмаев Митэб ерээгуй.

ТУМЭРШЭ ХУБДУУД УГАЙ НАМСАРАЙ -  САНГАЖА -  
ДОНДОГ -  ГАЛСАН -  БАЗАР-ХАНДА -  ИВАН 

ГАЛ САНОВ ИВАН ДОНДОКОВИЧ (1939)

«Би 1939 оной газар шара туулай жэлэй сентябриин 10-да турэЬэнби. 
Тоонто нютагни Ашанга. Нагса баабай нагса эжы хоерни зээ хубуутэй 
болоходоо ехэтэ баярлаЬан лэ байгаа ааб даа. Нагса баабаймни 40-еед 
наЬандаа нюдэ муутай боложо, юумэ харахаяа болишоЬон гэдэг. Тии- 
бэшье Ьайн бодолтой, уран баян, сэсэн угэтэй, сэсэ буляалдахадаа 
хуниие урдаа оруулдаггуй бэрхэ хун байЬан хадань, колхоз Дондоков 
Галсан Сангажиевичые (1880-1943) Халзаан Долгор харгышантайгаар
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Ашангын зоной тулеелэгшэ болгожо 1933 ондо аймагай ноедто зарга 
барихыень Хориин аймисполком эльгээЬэн. Ушарынь гэхэдэ, ашанга- 
архин артельдэ хамаг малаа бултыень хамтын болгожо угеед, газаагаа 
газар гэшхэхэ малгуй. haaxa унеэгуй боложо жаахан ухибуудээ, ундэр 
наЬатай хугшэд убгэдве туляаЬан.

«Айл бухэн тугалтай унеэтэй, хурьгатай хонитой байха эрхэтэй. 
Артель байгуулЬан ноед хуули хазагайруулаа, ехэ алдуу хээ» гэЬэн 
тамгатай саарЬатай болоЬон Ашангын зоной тулеелэгшэд бусажа, 
колхознигууд умсын малтай болоо.

Дондогой Галсан нагса баабаймни юумэ харахагуй нюдэтэйшье Ьаа 
нютаг зондоо хундэтэй, гэртэхиндээ туЬатай хун ЬууЬанаа минии ба- 
гада наЬа бараЬан. Хандуума (1918-1935) нагса абгаймни Ашангын
гаа Ьургуули дуургээд байтараа, удаан саг соо убшэлжэ, 17 наЬандаа 
энэ дэлхэйтэеэ хахасаЬан. УгтэЬэн наЬаниинь даншье богони байЬан 
даа.

Минии хусэд хоергойшье болоодуй ябахадам дайн эхилээ. Бага 
наЬамни Ьуреетэй ехэ дайнай хундэ жэлнуудтэ тудаЬан. Залуу 
эжымни, наЬатай болоЬон нагса эжымни дайнай жэлнуудтэ «Бухы гее 
фронтдо! Бухы хусэеэ Илалтын тулве!» гэЬэн уряа доро бэеэ 
гамнангуй колхозойнгоо элдэб ажалда худэлЬэн байха. Базар-Ханда 
эжымни (1905-1945) Нарин-Горхоной полидо мореор газар хахалжа 
ябатараа хуйтэ абажа убдеед, урдаа ортонгуй тургэн наЬа барашаЬан. 
Би табатай, 6-тай болохо уды байгааб. Дайн тараадуй байгаа. Цыбэг 
(1880-1957) нагса эжытэеэ хоюулаа улев Ьэмди. Нагса эжымни дай
най Ьуулээрхи шанга, бухы юумэнэй хомор жэлнуудтэ колхоздоо 
худэлжэ намайе Ьургажа оролдоо. Иайн худэлЬэн ажалайнгаа тулев
1946 ондо 66-тай Цыренжапова Цыбэг хугшэн «За доблестный труд 
в годы ВОВ 1941-1945 г.г.» гэЬэн медаль абаа, «Женщины Советской 
Бурятии» гэжэ номдо оруулагданхай.

Би Ашангынгаа Ьургуулида Дарима Доржиевна багшада ном за- 
алгажа Ьурааб. Иуулдэ Партизанай Ьургуулиин 6 класс дуургээд са- 
ашаа Ьураагуйб. Нагса эжымни хугшэржэ би гэрэйнгээ ажал хэлсээд, 
забЬартань колхоздо бага зэргын худэлмэри хэдэг байгааб. Ашангым- 
най фельдшер Дарима Шойжаповна ходо ерэжэ эжыемни узэжэ, аргал- 
жа оролдоо. Эжынгээ тулюур болоходонь харууЬалжа ургэмжэлевб. 
Нагса эжымни наЬанайнь саг хусэжэ, аргада оронгуй бурхандаа аялаа 
Ьэн даа. Гэртээ гансааран улевд байтараа, 1958 ондо Будажабай Аюр- 
жанатай Татауровта механизаторай курсада Ьураад, совхоздоо трак- 
горта худэлжэ евр ее  хоолойгоо тэжээхэ хун болооб.

1959 ондо тубшэн даруу Ьайн зантай, зоной, хверуу хухюу, аялга
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дуунда дуратай, ажалша бэрхэ, 1937 ондо турэЬэн Зундын Долгорма- 
тай айл боложо тубхинве Ьэмди. Би олон жэлдэ тракторта худэлееб, 
комбайнда ябадаг байЬанби. Долгорма Доржиевна нухэртэеэ туруун 
Ьубай хониндо орожо худэлвебди. Жэл соо худэлЬевр ябатараа 
хони хараха дуй дуршэлтэй болообди. Ехэ оролдолго гаргажа хонин 
Ьурэгвв гээлтэ хороолтогуйгвер, тобир тарганаар харууЬалжа, олон 
жэлэй туршада урэ дунтэйгввр ажаллаабди. Аймагай туруу хонишо- 
дой дэргэдэ орожо магтаалтай ябаалди даа.

Иуулдэ эхэ хони абажа туруулээбди. Эхэ хонин бухэнЬвв хурьга 
абахые оролдожо худэлвебди. Эндэ ехэ оролдолго хэрэгтэй. Турэхэ 
хонидоо тобир тарган байлгахые оролдохо. Турэлгэн соо бэрхэ сак- 
манщигуудай туЬа сэгнэшэгуй ехэ. Байн ажалнай урагшатай, амжалта 
туйлажа зуу танай тоодо орожо магтаалтай, хони хурьгаяа гарзагуйгввр 
харахые оролдожо ажаллаабди.

Ажалдаа амжалта туйлажа оло дахин унэтэ шагнал, диплом, гра- 
мотануудые абадаг Ьэмди. Би «Буряадай АССР-эй габьяата малшан» 
гэЬэн хундэтэ нэрэ зэргэдэ хуртэЬэнби. Совхозой хонин Ьурэг гээлтэ 
хоролтогуйгввр харууЬалжа удхэЬэнэйнгве тулве Чехословаки ошо- 
хо путевкоор шагнагдаабди. Долгорматаяа хилын саагуур аяншалжа, 
тэндэхи зоной баян дэлгэр ажабайдалаар. соелоор Ьонирхожо, Евро- 
пын онсо илгаатай байгаали хаража ерэЬэн байнабди.

Би Ажалай Алдар солын III шатын орден шагналтайб.
Долгорма бидэ хоер табан ухибуутэй болоо Ьэмди: Тумэн (1960), 

Булад (1962-2002), Рита (1964-2007), Ирина (1969), Надя (1976). Бу- 
ладнай Москвада Тимирязевай нэрэмжэтэ Академи улаан дипломоор 
дуургэжэ, экономист боложо ерээд, Георгиевкын СПК-е ударидажа 
ябатараа гэнтын аюулЬаа энэ дэлхэйгээ орхео Ьэн. Удэрэй тодхор гэ- 
эшэнь тодожо, гэнэ гээшэнь гэтэжэ байгаа юм гу, али угтэЬэн наЬан 
хусэлдве гу? 3 ухибуудтэй Ритамнай хундэ убшэндэ дайрагдажа наЬа 
бараа Ьэн. Иургажа тубхинуулЬэн турэЬэн хоер ухибуудээ урдаа ха- 
рахань эхэ эсэгын сэдьхэлдэ хэлэшэгуй хундэ гашуудал, тама. Долгор- 
мамни эдэ гай аюулда нилээн сохюулаа. Аша зээнэрээ хаража ябахаар 
аад, убшэлжэ мордоЬон. Теэд хайшан гэхэб. Энэ сансарын юртэмсэ- 
дэ хунэй наЬан мунхэ бэшэ. УлэЬэн зоной ажабайдал ургэлжэлЬвер 
лэ байдаг. ГансаЬаа газар дуургэЬэн аша, зээнэр, зээнсэрнуудни олон 
даа» гэжэ дайнай уеын ухибуун, ажалай ветеран Галсанов Иван Дон- 
докович хеерэнэ.
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Супруги Цыдыповы Ринчин Цыденович, Ринчинова Цырен-
Нина Гончиковна Ханда Ринчиновна

Супруги Чимитовы Ким Дугарович. Шанаршеев Владимир
Ольга Михайловна Владимирович



ТУМЭРШЭ ХУБДУУД УГ -  ЦЫЦЭГТЭ -  ЦЫРЕМПИЛ -  ЦЫРЭН 
(ОНХООН) -  НОРЖИМО -  ДАША-НИМА -  ДАРИЖАБ. 
ДАШАНИМАЕВА ДАРИЖАБ НОРЖИМОЕВНА (1940)

«Галзууд отогой Эрдэниин Цыбэгэй (Пама-Норжимо (1915-1990) Цы- 
цэггэ хотоной Цырэнэй (Онхооной) Норжимын Даша-Нимада (1916- 
1941) хадамда гаража. 1940 оной тумэр сагаан Луу жэлэй сентябриин 20- 
до би турэЬэнби. Гэртэхинэймни басагатай болоод амгалан Ьайн Ьуужа 
байтар аймшагтай ехэ дайн дажар эхилшэЬэн болоно. Баабайемни минии 
6 Ьаратай байхада сэрэгэй албанда абаЬан гэдэг. Тэрэ дайнай газарЬаа 
гэртэхиндээ бусаха хуби заяагуй байЬан болоно. Норжомо хугшэн эжым
ни Даша-Нима, Даша-Доржо хубуудээ дайнай уни тараЬан хойношье 
хулеэжэ ЬууЬанаа наЬан боложо аялЬан. Орден медаль зууЬэн баабайна- 
рай ерэхэдэ би баЬал эсэгэеэ хулеэгшэ Ьэм. Хулеэ хулеэЬээр лэ жэл хоно- 
гуудай унгэрхэдэ сухэрэгдвв.

Иама-Норжомо Эрдэнеевна эжымни Ленин колхозой амбааршанаар 
худэлдэг байЬан. Би нагса эжы -  ундэр наЬатай хугшэн, тулюуршаг бэ- 
етэй Найжад нагса абгайнгаа харууЬан доро байжа Ьургуулиин болооб.
1947 ондо Ашангынгаа Ьургуулида орожо Дарима Доржиевна багшада 
заалгажа узэгтэ орооб. 1~1уулдэнь Иама Бастуевнада заалгажа 4-дэхи класс 
дуургээд, Партизанай 7 жэлэй Ьургуулида Ьурааб. Саашадаа Хоридо 10- 
дахи класс дуургээд, Вера бидэ хоер медучилищидэ орожо 1-дэхи курса 
дуургээд байтараа би тэрэнээ орхеод, педучилищидэ орожо Ьурааб. Ямар
шье Ьургуулида Ьуража ябахадаа миин Ьураад лэ байдаггуй Ьэмди. Эхин 
Ьургуулида Ьурахадаа поли дээрэ таряанай урмэдуул, тарнааг туудэг, 
набшаЬата модоной мушэр суглуулжа вснигууд болгодог Ьэмди, хэрэггуй 
тумэр суглуулдаг Ьэмди. Дээшээ Ьургуулиин болоходоо хусэд убЬэшэн 
болохош. Гар тармуур, бухал табилга, морин тармуурта. косилкада ябааб. 
Сул00гуй харанхыЬаа харанхы болотор худэлдэг Ьэмди.

1963 ондо педучилище дуургэжэ, Хэжэнгын аймагай Загустайн дунда 
Ьургуулида жэл худэл©©д, Улзытуев Семендо хадамда гараад Ивалгын дунда 
Ьургуулида, Ьуулшын жэлнуудтэ Верхне-Ивалгын эхин Ьургуулида худэлжэ 
пенсидэ гарааб. Би Николай (1965) Алексей (1969) гэжэ хоер хубуутэйб. Коля 
хубуумни бэе муутай, инвалид. Алексей багшын мэргэжэлтэй, филолог. Би 
мун00 Алексей хубуунтэеэ городто байдагби. Бата-Доржо (1947-2007) Цы- 
рен-Доржо (1951-2003) хоер бэрхэнууд дуунэртэй Ьэм даа.

Хунэй наЬанай мунхэ бэшэшье Ьаань, дуунэрни залуугаар ябашоол 
даа. Гашуудалтай байдаг. УлэЬэн ухибуудынь ажабайдалайнгаа харгы 
оложо тубхинэжэ байнхай», - гэжэ дайнай уеын ухибуун ябаЬан багшын 
ажалай ветеран Дарижаб Норжимоевна дурсана.

15.09.2005 г.
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ТУМЭРШЭ ХУБДУУД 
ШОНООХОН -  ДЭЛГЭР -  ШОЙНХОР -  

ГЭНДЭН (МАРХЮУ) -  САНДАГ-ХАНДА 
ГОМБО -  ШАЩАР -  САХИЯА (ЛАМХАН)-  

ЦЫБЭГ (ДОЛГОР) -  ХАНДА 
ЦЫБИКОВА ХАНДА САХИЯЕВНА (1931)

«5 басагатай, 2 хубуутэй - 7 ухибуутэй Шагдарай Сахияатан (Лам- 
хантан) хотон эртэ урда carhaa Туhада буусатай Ьуудаг байЬан. Сахия- 
агай Цыбэг басаган Анаа Тожитов Ринчиндэ хадамда гаража Цыбэгжаб 
басагатай болоод байтараа Ьалажа, Цыбэгжаб басагатаяа Ашанга ерэЬэн 
байна. Ашанга ерээд 1925 ондо Шойнхортон хотоной Гэндэнэй (Мархю- 
угай) Сандагта хадамда гаража Батажаргал (1926-1973) хубуутэй боложо 
Ьайн ЬууЬан. 1931 оной тумэр сагаан хонин жэлдэ би энэ айлай хоердо- 
хи ухибуун боложо турэЬэнби. Ханда гэжэ нэрэтэй болооб. Сандагтан 
хубуун басаган хоер ухибуудтэй болоод Ьайн Ьуужа байтараа, эжы баа
бай хоерни гэнтэ ЬалаЬан байгаа. Тэрэ уедэ Сандаг баабайн аха Гэндэнэй 
Убашатан хотон репрессидэ ороЬон. Гэртэхимни репрессиЬээ айгаа гу, 
али ондоо шалтаг байгаа гу? Юрэдев Цыбэг эжымни басагаяа тэбэреэд, 
хубуугээ дахуулаад Ьалажа ябаЬан гэдэг. Батажаргал ахай бидэ хоер эжы- 
гээ дахажа евдее болообди. Эжымнай хул дээрэмнай гаргажа, ажалайм- 
най харгы олгоо.

Би 8-тайдаа Ьургуулида орожо Ьуража эхилээб. Эжымни холо гууртэдэ 
байха, эдихэ юумэн хомор. Ьуража байхадаа Ьургуулиингаа амаралтада 
гэртээ ерэжэ эжыдээ туЬалжа оролдогшо Ьэм. Батажаргал ахаймни Хори- 
до 6 класс дуургээд колхоздоо ерэжэ худэлЬэн. Бишье арай гэжэ Ашан
гынгаа Ьургуулиин 4 класс дуургээд, энээгээр минии Ьургуули тугэсее.

1944 ондо Батажаргал ахаймни сэрэгэй албанда абтажа, гурэнэй зуун 
хилэ хамгаалхаар ябуулагдаа Ьэн. 1945 оной сентябрьда Японтой болоЬон 
дайнда самурайнуудай суутай квантунска арми бута сохигдожо, Японой 
капитуляцаар дуурээ. Батажаргал Сахияевич «За отвагу», «За победу над 
Японией» гэЬэн дайшалхы медальнуудгай 1949 ондо армиЬаа табигдажа 
ерээд, Улаан-Удэдэ милициин ажалда ороод, Ьуулдэ старший лейтенант 
Цыбиков Б.С. Джида станциин участково милиционерээр эльгээгдээ. 
Олон жэлдэ худэлЬевр байтараа Джида станциин начальнигай орлогшын 
ажалтай болоЬон.

Би Ьургуулида Ьурахаяа болижо, Ленин колхозой хони эжытэеэ 
харалсаЬаар хонишон болоо Ьэм.

1946 ондо Сахияева Цыбэг Шагдаровна, Цыбикова Ханда Сахияевна - 
эжы бидэ хоер «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны
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1941-1945 г.г.» гэЬэн медаль шагнал абаа Ьэмди. Саашадаа ажал барагда- 
ха бэшэ даа. Нарин-Горхондо хониндо худэлеебди, Асьш Ьунэй фермэдэ 
Ьаалишаиаар эжымни худэлее, битье Ьаалишанаар худэлееб.

1953 ондо Батын Ханжинай Чимидтэй танилсажа хадамда гарааб. 
АшангаЬаа Анаа зеежэ ерээбди. Чимит Батуевич «Заготскот» организа- 
цида трактористаар худэлее, би баЬал энэ организацида ажаллааб. Сэсэг- 
ма Буда хоернай Ашангада турэЬэн тоонтотой, Баатар, Соня, Бадма, Баяр 
ухибууднай Анаада турэЬэн. Хожом ухибуудээ Ьургахаяа Хори зеежэ 
ерээбди. Би 2-дохи Ьургуулида худэлжэ пенсидэ гараа Ьэм. Ухибуудээ 
бултыень Ьургажа дээдэ Ьургуулитай болгожо тубхинуулээбди.

Сэсэгма Чимитовна (1954) -  Буряад Республикын эрдэм Ьуралсалай га- 
бьяата багша. арадай эрдэм гэгээрэлэй отличник. Буда-Ширап Чимитович 
(1955) -  инженер-радиофизик, хундэ атлетикээр СССР-эй спортын мастер, 
юрист. Батор Батомункуевич (1958) -  инженер-энергетик, Софья Чимитов
на (1959) -  почетный работник общего среднего образования РФ, Бадма Чи
митович (1961-1992) -  инженер-технолог, СССР-эй спортын мастер, Баяр 
Чимитович (1962) -  инженер-механик, подполковник милиции, юрист.

Эдэ ухибуудэй эсэгэ Чимит Батуевич (1929-1992) дайнай Ьуулдэ эдеэ 
хоолой, хубсаЬа хунарай хоморшог байЬан жэлнуудтэ ухибуудээ Ьургажа 
хул дээрэнь гаргалсаад, аша зээнэрэйнгээ духэриг соо жаргаха уедее 
сагЬаа урид энэ унгэтэ дэлхэйгээ орхижо ябаЬан. Мунее ухибууднай 
ееЬэдее хугшэн эжы, убгэн баабайнар боложо эхилэнхэй, манай аша гу- 
шанарые, зээ зээнсэрнуудые Ьургажа тубхинуулжэ байнад. Саг ябахадаа 
тургэн байнал даа», - гэжэ дайнай уеын ухибуун ябаЬан дайнай ара талын 
ажалай ветеранай дурсалга.

Сентябрь, 2015 он.

УЛААЛЗАЙ ХУБДУУД -  ШОЙНХОР -  ДУБШАН -  
ДОРЖО -  ОЧИРЖАБ (СЕРГЕЙ) 

ДОРЖИЕВ ОЧИРЖАБ ДУБШАНОВИЧ (1940-1987) 
ГОМБО -  УШУУ -  БАЛДАН (БОРООСХОЙ) -  

ДОРЖО -  ЗУНДЫ -  ВЕРА 
ЗУНДУЕВА ВЕРА ДОРЖИЕВНА (1939-2005)

«Дубшанай Доржо хууша монгол бэшэггэй, урагшаа Ьанаатай хун 
байЬан. Тэрэ эмшэ лама Дубшан эсэгэдээ ном заалгаЬан гэдэг. Доржо 
Шойнхорович хамтын ажалай хэрэгтэ эдэбхитэй хабаадажа «Тэмсэлэй 
шэмэг» артелиин 1933 оной уйлэдбэриин тусэб табилсаЬан тухайнь Хо
риин администрапиин архивта бии (фонд №13, дело 9). Мухаадайн Цы
рен-Дулма басагантай Дубшанай Доржо танилсажа, гэр булэ боложо
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hyyraa. 1940 оной сагаан луу жэлдэ Очиржаб гэжэ хубуутэй боложо ехэ 
баяр болоЬон. Ленинэйнгээ нэрэмжэтэ колхоздо ажаллаад лэ Доржотон 
жаргалтай айлайхи hyyraa. Жаахан Очиржаб хубуугээ колхозойнгоо ясли- 
саадта харууЬанда угэдэг болоо. Доржо суутай бэрхэ тракторист, ажалша, 
барилдаанда дуратай барилдааша хун байЬан.

1941 он. Уршагта ехэ дайн тумэр сайбар могой жэлдэ эхилжэ, нэгэ- 
тэйхэн боложо ябаЬан Очиржаб (Сергей) хубуунэй эсэгэ Дубшанай До
ржо сэрэгэй албанда мордобо. Дубшанай хугшэн Хандажаб (нютаггаа 
Бамбаан гэжэ нэршэЬэн) эжытэеэ Очиржаб улэжэ, эрхэ тангилаар дуран 
соогоо байжа ундыЬэн. Очиржаб хубуун ехэ боложо, нютаггаа Бамбаан 
Сергей гэжэ нэршэЬэниинь гайхалгуй. Юундэб гэхэдэ Цырен-Дулма -  за- 
луу эжьшь дайнай шэруун жэлнуудтэ, дайнай Ьуулдэшье hyyxa байха 
сулевгуй харанхыЬаа харанхы болотор колхозой элдэб ажалда худэлдэг 
байгаа. Сергей гэжэ нэрэ сомоной зублэддэ уггэЬэн байжа болоо.

Очиржаб 8-тайдаа Ьургуулида ябажа эхилээ. 4-дэхи класс Дари Нан- 
затовнада заалгажа дуургэЬэн байха. Саашадаа ухибуудээр Партиза
най долоон жэлэй Ьур1уулида Ьураад, колхозойнгоо элдэб ажалда ябажа 
худэржее. Очиржаб ямаршье ажал haa тунхарихагуй Доржо эсэгэдээл 
адли ажалша бухэриг хун болоо.

1947 ондо Намжилма гэжэ дуу басагатай боложо Очиржаб аргагуй 
ехээр баярлаЬан. 7 класс Ьургуулитай Намжилма Дубшановна гушаад 
жэлдэ магтаалтай бэрхээр Ьаалишанаар худэлее. Геннадий Алексеевич 
нухэртэеэ 5 ухибуудээ Ьургажа тубхинуулээ. Иайхан хоолойтой Намжил
ма «Ашангын эрьедэ» фольклорно ансамблиин хэгдэЬэн сагЬаа эдэбхитэй 
хабаадаа. Очиржаб дуу басагаараа омогорходог байЬан.

1960-61 ондо Очиржаб Верхне-Жирим ошожо тракторай курсада 
Ьуража ерээд, тракторта худэлжэ эхилээ. Бага наЬанЬаа хамта Ьургуулида 
ЬураЬан Доржын Очиржаб Зундын Вера хоер сугтаа ябаха хуби заяатай 
байжа, 1962 ондо гэр булэ айл боложо Ьууба. 1963 оной уЬан харашаг 
туулай жэлдэ Баатар хубуутэй болобо. Залуу айл Очиржабтан басаган 
хубуун хоертой болоо. Вера Доржиевна 1959 оной газар шара гахай 
жэлтэй Мэдэгма басагатай байЬан. Мэдэгма Зунды нагсындаа ехэ болоо. 
Дулсан нагса эжынь хаража ургэЬэн, ЬургаЬан басаганби гэдэг. Хожомоо 
Баян (1966) хубуутэй, Жэбзэма (1972), Дарима (1976) басагадтай боложо, 
амгалан тэнюун сэдьхэлтэй Сергей баабай, хееруу хухюу, хара бодолгуй 
сагаан сэдьхэлтэй, аялга дуунда дуратай Вера мама хоер ури хуугэдээр 
унэр баян айлайхи боложо Ьайн ЬууЬан.

Вера Доржиевна мамамни олон жэлдэ коровнигто Ьаалишанаар 
худэлее, Сергей баабай Ьаалиин унеэдэй адуулгашанаар (скотник) 
худэлее. Баабайтан забЬартань Туглэдэ хонишоноор худэлее. Хонин
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ажалда хэдэн жэлдэ худэлеед, дахин коровниггоо ерэжэ Сергей баабай 
дахин Ьаалиин унеэдые адуулха ажалда ороо, Вера мама Ьаалишанаар 
худэлжэ наЬанайнгаа амаралтада гараЬан.

1941 оной аюулта дайн эхилжэ, Доржиев Зунды Балданович баабайм- 
най сэрэгэй албанда татагдажа ябаЬан. Гурэ-Базар ахай Цырен-Дулма 
абгай хоер Ьургуулияа орхижо, Ринчинова Дулсан Жаргаловна эжытэеэ 
колхоздоо харанхыЬаа харанхы болотор худэлдэг байЬан. Би Цыпилма 
(1935), Долгорма (1937) абгайнараа дахажа ехэ болооб. Бидэ хугшэн 
эжытэеэ байдаг байгаабди. ГэдэЬээ улдэхэ, даарахые бэе дээрээ яЬалахан 
узэЬэмди. Баабаймнай 1947 ондо дайнай арын худэлмэридэ ябаЬанаа ерээ 
Ьэн», - гэжэ дайнай уеын ухибуун ябаЬан мамамни хеерэЬэн.

Очиржаб (Сергей) Дубшановичта (1940-1987) угтэЬэн наЬан дан- 
шье бошни байгаа. Сергей баабай одоол тодожо байЬан тодхорЬоо, гэ- 
тэжэ байЬан гэнэЬээ боложо наЬа бараЬан даа. Гэбэшье «ГансаЬаа газар 
дуурэдэг» гэжэ сэсэн угэнууд бии. Мунее Доржын ганса хубуунЬээ 
гараЬан ухибуудынь ябаЬан газартаа булта Ьайиууд байдаг. Баатар -  
Ашанга нютагтаа, Баян - Баргажанай Баян-Голдо, Жэбзэма Дарима хоер 
Хэжэнгэдэ тубхинэнхэй. Дубшан Доржын аша, гушанар олон болонхой 
нэрыень нэрлуулжэ. уг гарбалайнгаа гал гуламта сахижа Ьуудаг байна.

(Гэртэхин тухайгаа Зундуева Мэдэгма басаганайнь дурсалга).

Дайнай газарта арын худэлмэри хэЬэн дайнай ветерануудтай уулзажа, 
хаана, ямар фронтын газарта онсо тусгаар ажал худэлмэри хэдэг байЬан 
тухайнь Ьонирхожо хеерэлдеегуйгее халаглан гэмшэдэгби.

ШОЙРОПОВ ДИНАМО (ДАМБИ) ДОРЖИЕВИЧ (1931-1993) 
ДАШАНИМАЕВА ДОЛГОР ДЫМБРЫЛОВНА (1940-1995)

«Булан талын фермэдэ Шойробтоноор нэгэ гэртэ Ьуугаабди. Эжынэр- 
най Ьаалишан байгаа. Халуун эшэргэнэ (корь) убшэнэй хамшагта Дамби 
бидэ хоер дайрагдажа убдеебди. Пластинин докторой ерэЬые Ьанадагби. 
Эдэгэжэ бодоходоо Дамбиин нэгэ нюдэниинь эрэмдэгтэй болоЬон байгаа. 
Хуйтэ абаа гэлсээ Ьэн.

Дайн эхилжэ аханарайнгаа Ьургуулияа орхижо колхоздоо худэлжэ 
эхилхэдэнь, арбаадхан наЬатай Дамби хубуун Ьуража байЬан Ашан
гынгаа Ьургуули орхижо, Санжай, Шойжо-Нима, Данзан (Сунгэрэг) 
аханараа дахажа ажал хэжэ эхилЬэн. Дайнай жэлнуудтэ Динамо (Дам
би) хубуунэй хээгуй ажал угы гэхээр. УбЬэ хуряалга, таряа хуряалгын, 
молотилкын, орооЬоной хорео соохи ажал гээд элдэб ажалда ябажа га
раа. Эжытэеэ хони харалсаа. Иуулдэ Шойжо-Нима ахайтаяа трактор-
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та ябалсаЬаар байтараа трактористын мэргэжэлтэй болоо. 1946 ондо 
Шойробой 4 хубууд: Шойропов Санжай Доржиевич (1925-1952), 
Шойропов Шойжо-Нима Доржиевич (1927-1972), Шойропов Дан
зан Доржиевич (Сунгэрэг) (1929-1989), Шойропов Динамо (Дамби) 
Доржиевич (1931-1993) гэгшэд «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г.» гэЬэн медальнууд шагналда 
хуртэЬэн.

1957-58 онуудаар Мэгжын убэрэй Сайдамда хонин ажалда худэлжэ 
байхадамни намтай Шойробой Динамо (Дамби) хубуун танилсаЬан. 
Удангуй Амгалантын Дымбрэлэй Дашанимын Долгор басаган Шойробой 
Дамбида хадамда гаража, Ашанга хургуулжэ ерэЬэнби.

Манайхин Цырен-Доржо (1960), Солбон (1963), Цырэн (1966) 
хубуудтэй боложо Ьайн Ьуугаабди. Совхозой хонин ажалда олон жэлдэ, 
наЬанайнгаа амаралтада гаратараа худэлееб. Залуу наЬандаа колхозой 
хонин ажалда худэлжэ, хони хурьга харууЬалха шадабаритай, дуршэлтэй 
болоЬон байжа ажалнай жэлЬээ жэлдэ урагшатай ябажа байЬан. Гэбэшье, 
60-аад онуудаар хонин ажалда ехэ амжалта туйлахань бэрхэтэй, хундэ 
байЬан даа. Харанхы хуйтэн хашаа соо фонаряар гэрэлтуулжэ хурьгадые 
абахаш. Бухыдее ажалнай гараар бутэдэг байгаа ха юм даа. Ехэтэ орол- 
дожо ажалаа урдалхаш.

1964 ондо зайн гал Ашангадамнай ерэжэ, зайн галаар гууртэнууд 
оньЬожоруулагдажа. ажалыемнай нилээн хунгэдхее бэлэй. Мал ажалай 
хугжввлгэдэ ехэ Ьайн нулвв узуулээ. Георгиевкын совхоз тогтожо, хони- 
ной Ьайн хашаа, байра байдалтай боложо, ажалдаа трактор, оньЬото техни- 
кэ хэрэглэдэг боложо ажалнай хунгэрев. Туруу хонишодой дэргэдэ яЬала 
ябаалди даа. Жэл бухэндэ Ьайн урэ дун ажалдаа туйлажа, олон тоото ipa- 
мота, диплом, социалис мурысевндэ илаЬан тэмдэгууд байха. Энэ хонин 
ажалдаа амжалтатай ябажа «Знак Почета», «Трудовое Красное Знамя» 
гэЬэн орденуудаар шагнагдаа Ьэм. Цырэн хубуунтэнээрээ худэлеебди. 
Бидэ Ьубай эрье хониндошье худэлеебди. Эхэ хони туруулжэ зуутанай 
тоодо олон жэлдэ ябагдаа.

Динамо нэрэтэй Дамби пенсидэ гараад уни ябангуй наЬан болоо Ьэн. 
Би мунее амаралтада гараад бэеэ аргалжа байналби даа», - гэжэ дайнай 
уеын ухибуун ябаЬан ажалай ветеран Долгор Дым брыл овнагай дурсалга.

1995 он.
Залуу хонишод Цырэн Дарима нухэртэеэ гэртэхинээрээ хонин ажалда 

худэлжэ Ьайн дуршэлтэй хонишод болоо. Ажалдаа амжалта туйлажа Цы
рэн Динамович Дарима Батомункуевна Шойроповгон Югослави ошохо 
путевкоор урмашуулагдажа ябажа ерэЬэн.
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ОЧИРОВА ДАРИМА ДОРЖИЕВНА (1919-1995)

1939 ондо Дарима Доржиевна Очирова Ашангын эхин Ьургуулиин 
ухибуудтэ ном заахаяа ерээд, хоер жэлдэ худэлее д ябаЬан. Энэ Ьургуулида 
худэлжэ байхадань Дарима Доржиевнатай Ьайн танил болоЬон байгааб
ди. Даримын эсэгэ Доржиев Очир хууша монголдо бэрхэ, латааршье ун- 
шадаг грамотна хун байЬан. Гамаапа эжынь уран гартай бэрхэ оедолшон 
байгаа. Энэ юрын худеегэй малша айл Анаагай уртевдэ ЬууЬан. Доржьш 
Очирой Дарима басаган Хориин ШКМ-эй 7 класс дуургээд, ном бэшэг 
мэдэхэгуй ехэ наЬатанда, залуушуулда узэг ном заажа ликбездэ худэлжэ 
ажалайнгаа намтар эхилЬэн. Ликбездэ табан жэлдэ худэлеед, 1939 ондо 
Дарима Доржиевна Очирова Ашангын эхин Ьургуулида багшалхаяа 
ерэЬэн.

1940 ондо би -  Гомбоев Дондог Тугмитович (1921 -2011) армида абта- 
жа, Комсомольск-на-Амуре хото шадар сэрэгэй албанда ябааб. 1943 ондо 
хундэ убшэнэй шалтагаанаар табигдажа гэртээ ерэжэ бэеэ аргалааб.

Минии армиЬаа 1943 ондо ерэхэдэмни Дарима Доржиевна 1941-1943 
онуудта Баян-Голой, Ьуулдэ Улаан-Одоной Ьургуулида худэлжэ байгаа.

1943 ондо Дариматаяа дахин дахин уулзажа, Ьанаан заяагаа нэгэдуулжэ, 
айл боложо Ьуугаабди. Дарима Доржиевна 1943 онЬоо 1955 он болотор 
Ашангынгаа Ьургуулида худэлее. Ашангьш ажалша малша зоной дай
най уеын олохон ухибуудые сэдьхэлдээ хайрлажа, еЬо заншалаа мэдэ- 
хээр хумуужуулжэ, Ьургажа саашанхи Ьуралсалайнь харгьща гаргаЬан. 
Душевд гаран онуудаар Дарима Доржиевна педучилище дуургээ. 1950 
ондо Света (Доржома) басагатай боложо хусэд тубхинэжэ жаргаа бэлэйб- 
ди.

1954 ондо Светымнай Гамаала нагса эжынь гэмжэглэжэ, манайхин 
Анаа уртее зеегее  Ьэмди. Дарима Доржиевна Нижне-Анинска эхин 
Ьургуулида худэлжэ наЬанайнгаа амаралтада гараа. Светлана Дондоковна 
басагамнай Хориингоо дунда Ьургуули дуургээд, Улаан-Удын педучили
ще дуургээд, Хориин 2-дохи Ьургуулида худэлее.

Дайнай ара талын ажалай ветеран Дарима Доржиевна «За доблестный 
труд в годы ВОВ 1941-1945 г.г.» гэЬэн медаль шагналтай, арадай эрдэм 
гэгээрэлэй отличник, Буряадай АССР-эй габьяата багша гэЬэн нэрэ зэргэ- 
тэй. Дарима амарха сашаа намЬаа урид яараад энэ оршолонто юртэмсэеэ 
орхижо наЬа барашаЬан. Теэд хайшан гэхэб, хунэй наЬан мунхэ бэшэ ха 
юм даа.

(Гомбоев Дондог Тугмитович нухэрэйнь дурасхал).
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ХУАСАЙ УГАЙ -  НАШАН -  ТОГТОХОН -  
ТУГМИД -  БАЛЖИМА (1888-1966) -  ДУЛМА (1930-2014) 

БАЛЖИМАЕВА ДУЛМА ТУГМИТОВНА

Би 1929 оной газар шара могой жэлдэ турэЬэнби, тиигээд хэдэн хоно- 
гоор ЬэлгэЬэн 1930 оной тумэр сагаан морин жэлээр сомоной зублэлдэ 
оронхойб. Тоонто нютагни Баруун Ашангын Сагаан Хунды.

Ашангынгаа Ьургуулида 8-тайдаа ороод, яЬала Ьайн дуургээб. Хориин 
Ьургуулиин 5-дахи класста Ьуража байтараа эдеэ хоолни таЬалдажа гэр
тээ ерээд, Ьургуулияа орхеоб. Шалтаг олон байгаа: дайнай саг, эдеэ хоол 
хомор, Хориин харгы холо, олон уетэн нухэдни Ьургуулияа орхижо ерэн- 
хэй, колхоздоо худэлжэ байгаа. Бишье эжытэеэ хониндо худэлжэ эхилэ
эб. «Бухы хусэеэ Илалтьш тулее! Бухыгее фронтдо!» гэЬэн уряа доро 
худэлжэ гарагдаа. Ажал гараар хэгдэхэ: шэбхэ малтаха, тулеэн, убЬэн, 
нооЬон. Саада жэлдэнь эхэ хонитой болообди. Харанхы хуйтэн хашаа 
соо гарай фонаряар гэрэлтуулжэ Ьуниндве хурьгадаа абахаш. Гэбэшье, 
ажалнай яЬала урагшатай байЬан. Удэр Ьунигуй оролдолгын ашаар хурь- 
гад гарзагуйгвер абтаха.

1946 ондо эжы бидэ хоер «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 
г.г.» гэЬэн медаль шагналда хуртее Ьэмди. Эжымни 58-тай, би 16-тай бо
ложо ябааб гэжэ мамамни намда хвбрэдэг Ьэн.

Цыренова Налжирмын дурсалга: «Дайнай Ьуулдэ Дулма ууритэеэ 
эхэ хони туруулжэ, хурьга абалсаа Ьэм. Дулма хони хурьга танихадаа 
тусгаар бэрхэ байЬан. Хурьгадтаа ямаршье тэмдэг хэнгуйгвер хурь
гадаа, хонидоо нюураарнь таняад, хурьгадые эхэдэнь табиЬаар та- 
биха, гайхагша Ьэм. Намда хонидой, хурьгадай нюурнууд ад ля ар ха- 
рагдагша Ьэн. Дулма хурьгадаа ехэ зохидшоожо, хеврш ввж э хараха. 
Улбэр хурьгадаа хайрлажа бевмэйлхэ, аргалха. Дулма бэрхэ хонишон 
болоЬон байгаа».

Мама олон жэлдэ хонин ажалда амжалтатай ябажа, шэруун дайнай 
уеын бэрхэшээлнуудые гулмэр ухибуун наЬандаа дабалсажа гараа. Дайн 
дажарай тараЬаншье хойно тэрэ уеын залуушуулай хэЬэн ажал арсалтагуй 
хэжэ, эсэхэ сусахые, улдэхэ даарахые бэе дээрээ узэЬэн ааб даа. Налжир- 
ма, Долгоржаб, Дулмажаб гээд уетэн басагадаараа арбаад шэнэ гэрнуудэй 
модо мори шаргаар ойЬоо гаргалсаа.

1960 ондо мама басагатай болоЬон, басаганиинь багааар гээгдэшэЬэн. 
Ьуулдэ намайе Дондогой ЦырендоржынхиЬоо эжытэеэ байхадаа ургэжэ 
абаЬан. Зуун Ашангын адагта тугалшан байхадаа мама Дамба-Дугартай 
айл боложо, бидэ Амгалантада ЬууЬан байнабди. Ьуулдэ Ашангаяа ерэ
эд, Ашангынгаа Ьургуулида Ьураад, Хориин дунда Ьургуули дуургэжэ,
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Ленинградай ЛИАП-та Ьуража инженер-электрик мэргэжэлтэй болооб. 
Улаа-Удын БГСХИ дуургэжэ, мунее бухгалтераар ажалланаб.

Мамамни совхоздоо забЬаргуй худэлжэ намайе Ьургажа ажаллаха мэр
гэжэлтэй болгоод, зээ Света басагаяа харалсажа ехэ болголсоо. Светынгээ 
дээдэ Ьургуулияа дуургэжэ ажалтай болоод, айл боложо тубхинэхыень 
хаража нагса эжынь ехэтэ баясажа ЬууЬан гэжэ Сэсэгма басаганайнь дур- 
салга.

Басагадайнгаа нухэртэй боложо тубхинэхыень хаража Ьанаан тэгшэ, 
сэдьхэл дуурэн, удэр бухэндэ бурхандаа зальбаржа. маани мэгзэмээ ун- 
шажа согтой дорюун, хул дээрээ хунгэн сарюун ЬууЬанаа дайнай уеын 
ухибуун ябаЬан ара талын ажалай ветеран ехэ буянтай Дулма ууримни 
85 наЬандаа бурхандаа аялба. Гашуудалтайл даа.

БОДОНГУУД УГАЙ ЦЫБЭГЭЙ ТАМЖАДТАН.
ТАМЖИТОВА ДОЛГОР ЦЫБИКОВНА (1905-1965)

Тамжадтан Баруун Ашангын айл. Тамжад турба дахин Ьамга абаЬан 
хун.Туруушынь хоер Ьамгадай Доржо, Чимитдоржо хубуудэй урэ 
ЬадаЬан Ульдэргэ, Хори, Онохой нютагуудаар таранхай. Тамжадай 
гурбадахи Ьамган Амгалантын байЬан.Энэ ЬамганЬаа Долгор (1905- 
1965), Санжай-Ринчин (1911-1945) хоер ухибуудтэй болоЬон. «Сан- 
жай-Ринчин Ьайхан хоолойтой, лимбээр наададаг хун байЬан. Буряад 
хубсаЬатай, утаЬан буЬэдээ мунгэн хутага, хэтэ сахюураа зуунхэй, 
умсэ байха сагта сомоной зублэлэй найр дээрэ урилдаанда туруулэн 
ерэЬэн мориной соло уран гое угэнуудээр уянгатуулан туурээжэ ду- 
удагша бэлэй», - гэжэ Гомбоев Д.Т. (1921-2011) убгэжеелэй дурас- 
хал.

Тамжадай Долгор Баруун Ашангадаа угайнгаа буусада 1927 оной гал 
улаан туулай жэлдэ Цырсн-Дэжэд басагатай болоо. 1930 ондо хамтын 
ажалда оролгон боложо эхилхэдэнь, Санжай-Ринчин Ульдэргэ аханартаа 
ябашаЬан.Эндэ Ьамга абажа тубхинэЬэн.

Тамжадай Долгор Ашангынгаа колхоздо орожо элдэб ажалда худэлЬэн 
ааб даа. 1937 оной гал улаан ухэр жэлдэ Мэдэгзэн гэжэ басагатай бо
лоо. Яслида басагаяа орхеод ажалда ябажал байгаа. Дайн эхилжэ, 1941 
ондо Тамжадай Долгор Нарин-Горхоной Ьаалиин фермэ ябуулагдажа 
унеэшэнээр пенсидэ гаратараа худэлее.

1946 ондо дайнай ара талын ветеран Тамжитова Долгор Цыбиковна 
«За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 г.г.» гэЬэн медаль шагналда 
хуртэЬэн.

173



ТАМЖИТОВА ЦЫРЕН-ДЭЖЭД ЦЫБИКОВНА (1927-1984)

«Тамжадай Цырен-Дэжэд Санжай-Ринчин нагсадаа туЬалуулжа 
Ульдэргын 7 жэлэй Ьургуули дуургээд, дайнай бэрхэтэй сагта Улаан- 
Удын педучилищидэ Ьуража ябахадаа зундаа эжьщээ туЬалдаг, колхоз
доо намар болотор ажалладаг байжа, 1946 ондо «За доблестный труд в 
годы ВОВ 1941-1945 г.г.» гэЬэн медаль абаЬан. Цырен-Дэжэд Цыбиков- 
на эхин Ьургуулиин багшын мэргэжэлтэй боложо Орлигой Ьургуулида 
жэл худэлеед, бухгалтерэй курсада Ьураа. Олон жэлдэ Зуун Хуурайн 
леспромхоздо кассираар, учетчигоор худэлее. 1954 ондо Цырен-Дэжэд 
мама намайе турэжэ Тамара гэжэ басагатай болоо. Иуулдэ Патай горхо- 
ной леспромхоздо бухгалтераар худэлее. 1960 ондо Хори Ьуурин ерээб- 
ди. Мамамни олон жэлдэ леспромхоздо бухгалтераар худэлЬэн, Хориин 
райздравай, райОНО-гой бухгалтеридэ худэлЬэн.

Би Улаан-Удын ВСГИК дуургээд Иркутск эльгээгдээб. Мамамни Ир- 
кутскын Кировскэ райздравта худэлжэ, 1982 ондо наЬанайнгаа амаралта
да гараа Ьэн», - гэжэ Тамара басаганиинь дурсан хеерэнэ.

ТАМЖИТОВА (ШАГДУРОВА) МЭДЭГЗЭН ЦЫБИКОВНА (1937)

Мэдэгзэн 1937 оной гал улаан ухэр жэлдэ Ашангада турэЬэн. Долгор 
эжынь дайнай, дайнай Ьуулээрхи шанга эрилтэтэй жэлнуудтэ Ьуни удэр 
илгангуй ганса бэеэрээ ажалай бэрхэшээлнуудые дабажа гараа. Мэдэг
зэн басаганайнгаа 8-тай болоходо Зуун Ульдэргын Ьургуулида абаашажа 
оруулаа. Дайнай саг, юумэн хомор. ХубсаЬа хунарай, эдеэ хоолой хомор 
бэрхэтэй жэлнуудтэ Долгор эжынь Мэдэгзэн басагаяа Ьургажа шадаа. 
Ульдэргын Ьургуулиин 7 класс дуургээд, Улаан-Удын кооперативна учи- 
лищын 2 жэлэй продавецуудэй курсада Ьурахадань Цырен-Дэжэд абгайнь 
туЬалаа.

Мэдэгзэн городой магазинда худэлЬеер байтараа, Забайкальска во- 
еннэ округой офицер Шагдуров Дымбрэл Дагбаевич хубуунтэй танил
сажа хадамда гараа. Шагдуровтан хоер хубуутэй боложо Ьайн Ьуугаа. 
Д.Д.Шагдуров (1932-1971) Ьуулдэ полковник зиндаатай болоЬон. Шаг- 
дуровтанай Ьайн Ьургаал, хумуужэлгэтэй хоер хубуудынь ажаддаа ураг- 
шатай Ьайн ябаЬан байна. Мунее Валерий Дымбрылович Шагдуров ФСБ- 
эйн полковник в отставке, Сергей Дымбрылович МВД-эйн подполковник 
в отставке.

Мэдэгзэн Цыбиковна городой телефонно станцида худэлжэ 
наЬанайнгаа амаралтада гараЬан. Мэдэгзэн аша хубуун, аша басаган хо
ертой, гушанар (правнуки) -  4.
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ЦЫБЭГ -  ТАМЖАД -  САНЖАЙ -  РИНЧИН -  НИНА 
ТАМЖИТОВА НИНА САНЖИЕВНА (1940)

Залуугаар эхэ эсэгэЬээн гээгдэЬэн Тамжадай Долгор, Санжай-Ринчин 
дуутэеэ буусадаа улэнхэй Ьуужа байЬан. 1927 ондо Цырен-Дэжэд ба
сагатай болоходонь, Санжай-Ринчин ажалаа хэжэ абгай даа ехэ туЬатай 
байЬан.

1930 он. «Тэмсэлэй шэмэг» артельдэ орогты гэжэ нютаг зоной дун
да хашалган боложо эхилЬэн саг. Энэ уедэ Санжай-Ринчин, Доржо, 
Чимит-Доржо аханартаа Баруун Ульдэргэ ябашаЬан. Хугшэн залу- 
ушье хунуудээр угэеэ ойлголсожо ядадаггуй зоной, зугааша, дууша 
Санжай-Ринчин хубуун Ульдэргэдэ нютагжаЬан. Эндэ Дашанимын 
Сэндэмэ (1921-1993) басагантай танилсажа хуби заяагаа нэгэдуулжэ 
айл боложо тубхинэЬэн. Тумэр сагаан луу жэлдэ Нина гэжэ басагатай 
болоо.

Санжай-Ринчинэй (1911-1945) Нина басаган эсэгэ тухайгаа дурсан 
хеерэнэ: «Баабаймни АшангаЬаа Ульдэргэ зееЬэн хойноо 1940 ондо 
Москвада унгэрЬэн Буряадай соелой туруушын декадада хабаадалсаЬан. 
Кремлиин ехэ зал соо Иисэнгын Г.Б.Цырендашиев, Ульдэргьш 
Ц.Ц.Ринчинов, Ашангын С.Р.Тамжитов гурбан лимбэшэд буряад арадайн- 
гаа ирагуу Ьайхан аялгануудые лимбэ дээрэ зэдэлуулжэ, гурэн турын 
ударидагшадай, олон харагшадай халуун альга ташалганда хуртэЬэн. Баа
баймни декадада хабаадажа хонгео Ьайхан хоолойгоор буряад арадайнгаа 
дуунуудые зэдэлуулхэ аза талаантай байЬан.

Тамжитов Санжай-Ринчин Цыбикович баабаймни Германитай болоЬон 
дайнда хундввр шархатажа муу бэетэй болоЬон ерээд, 1945 ондо наЬа 
бараЬан.

Би багшын мэргэжэлтэй боложо Амгалантын, Булагай Ьургуулинуудта, 
Ульдэргын дунда Ьургуулида худэлввд, 1972 онЬоо 2002 он болотор 
Анаагай Ьургуулида худэлжэ наЬанайнгаа амаралтада гарааб. Арадай эр
дэм гэгээрэлэй отличник, РСФСР-эй Ьургуулиин габьяата багшын нэрэ 
зэргэ олгоЬон. Ашангын Санжай-Ринчинэй Нина басаган гансаЬаа газар 
дуургэжэ табан ухибуудэй эжы болонхой, аша гушанар, зээ зээнсэрнуудээр 
олон боложо байнхай. «Материнства II степени» медаль шагналтайб. Га- 
лан-Дамба нухэртэеэ Агуу Илалтын жабхаланта 70 жэлэй Ьайндэрые уг- 
талсаад, Анаа Ьууринда тубхинэнхэй жаргалтай Ьайн Ьуунабди.

Н.Тамжитова, 2016 1.
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ДАГБАЕВА МАРИЯ САНДАКОВНА (1939-2008) 
ТУМЭРШЭ ХУБДУУД ОТОГОЙ ДЭЛГЭР -  ШОЙНХОР -  

МАРХЮУ -  УБАША -  ДАГБА -  МАРИЯ

Мархюугай Убашатан Ашангын Булам талада умсеерее ажаЬууЬан. 
Убашатан 1 басагатай, 3 хубуутэй болоходоо Дагба хубуугээ Сандаг 
дуудээ угэжэ нэрэдэнь оруулЬан байгаа.

Сандагай Дагба (1910-1973) Асагадай Хара ШэбэрЬээ Чимэдэй Надеж
да (1909-1979) басаган Ьамгатай боложо, турэЬэн ухибуудэйнгээ хэды 
дахин багаар гээгдэхэдэнь, Бадра хубуугээ абга эгэшэ Маадайдаа асаржа 
угввд 10 наЬатай болотор байлгаЬан. Бадра Булам талын Ьаалиин фермэ- 
дэ 00Д00 болоЬон. Дагбын Мария басаган Эрхирэгтэ турэЬэн тоонтотой.

Дайнай Ьуулээр Дагбатан Ашангаяа ерэжэ Ьуугаа. Дагбын Бадра (1936- 
2002), Мария, Василий (1940-1980) Ашангынгаа Ьургуулида Ьуража, 
дайнай Ьуулдэ уетэн нухэдтэеэ убЬэ хуряалгаЬаа эхилээд, Ленин колхо- 
зойнгоо элдэб ажалда ябалсаЬан. Ьуулдэ Бадра Баян-Голдо тубхинэжэ, 7 
ухибуудэй эсэгэ боложо, мал ажалда худэл00. Василий армиин Ьуулээр 
электрогазосварщик мэргэжэлтэй болоЬон, Ьамга абажа 1 басагатай болоо.

Дагбын Мария басаган Ленин колхозой клуб даажа худэлЬе©р бай
тараа почтын курса дуургэжэ, Булаганскын почтово отделени даажа 
хэдэн жэлдэ худэлжэ байхадаа Доодо-Голой Цыренжапов Николай (Ба
зар-Дара) Цынгуевич (1939-2008) гэжэ агроном мэргэжэлтэй танилсажа, 
хуби хаяагаа нэгэдуулжэ Доодо-Гол хадамда гараа. Эндэ хонин ажалда 
худэл00. Мария Сандаковна Венера, Солбон, Эрдэни, Таня, Лева (уш©© 
2 ухибуудынь багаар гээгдэЬэн) -  7 ухибуудэй эжы боложо «Материн
ства II степени», «Материнства I степени» медальнуудгай.

8 аша, зээнэртэй болоЬон 6 ухибуудэй эжы Венера басаганайнь дурас
хал.

ЦЫБИКМИТОВА СЭРЖЭН ГАТАПОВНА (1941) 
ТУМЭРШЭ ХУБДУУД ОТОГ 

1ИОНООХОН - ДЭЛГЭР -  ШОЙНХОР -  ГОМБО -  ГАТАБ -  ЦЫБЭГМЭД 
ТАБДАЙ -  ГАЛША -  ЖАМБАЛ -  БИМБИИ -  БАЛЖАД СЭРЖЭН

Мухандайн Нанзадай Дари Ьамгатай Гомбын Гатабтан Хара Эрьедэ 
угай бууса тухеэржэ ЬууЬан. Цыбэгмэд, Цыбэгдоржо, Ешиханда гэжэ гур
бан ухибуудээ багаар орхижо Ьамганайнгаа наЬа барашахада, Гатаб Ушу- 
угай Цырэнэй Цырма басагантай хамтарЬан. Цырма гурбан ухибуудэй 
хойто эжы боложо, энэ хотон Ьайн ЬууЬан.

Жамбалай Бимбиитэн 4 хубуутэй, Балжад басагатай айлайхи Займаг-
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та тубхинэжэ ЬууЬан. Гатабай Цыбэгмэд Бимбиин Балжад инаг дуранай 
хусэндэ абтажа хуби заяагаа ниилуулжэ нэгэдэЬэн. Гомбын Гатабтан Бал
жад бэритэй боложо. 1941 ондо Сэржэн гэжэ аша басагатай болоЬон. Ми
нии турэЬэн жэлдэ баабаймни убдэжэ наЬа бараЬан гэдэг.

1941 оной тумэр сагаан могой жэлдэ аймшагтай ехэ дайн дажар не- 
мецкэ фашистнуудтай эхилжэ, Ойдоб, Цырен-Дондог нагсанарни сэрэгэй 
албанда ябаЬан. Намайе нагса эжымни ехэ болголсоо. Дайнай шэруун саг 
байгаа. «Бухы хусэеэ Илалтын тулее!» гэЬэн уряа доро Балжад эжымни, 
Шойдон нагсамни Ьууха байха сулеегуй, удэр Ьунииие илгангуй колхо- 
зойнгоо элдэб ажалда худэлдэг байЬан.

1947 оной июлиин 15-да колхозой клуб соо дайнай ара талын ажалай 
фронтдо амжалтатай худэлЬэн ухибуудтэ, колхознигуудта гурэнэй ундэр 
шагнал болохо «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 г.г.» гэЬэн 
медальнуудые БМАССР-эй Верховно Соведэй Президиумэй туруулэгшэ 
Цыденова Гунсэн Аюшеевна барюулЬан. Энэ медаль шагналда Балжад 
эжымни, Шойдон Жамбалович нагсамни хуртэжэ, би медальнуудые гое- 
шоожо баярлажа хухиЬэнби.

1949 ондо эжымни Доржо-Ханда гэжэ басагатай болоод, гансаараа 
ябаЬан Дарима абгайхандаа угэЬэн. Мунее Доржо-Ханда Цырендон- 
доковна дайнЬаа ерээгуй Цьфен-Дондог Жамбалович нагсынгаа нэрэ 
нэрлуулжэ, 2 басагадтай, 4 зээнэртэй боложо Ьайн ябана.

Энэ 4 жэлдэ болоЬон ухэлтэ дайн манай булэдэ айхабтар ехэ гуниг га- 
шуудал, сэдьхэлэй убшэ асарЬан даа. 1942 ондо Бимбаев Ойдоб Жамбало
вич Ьураггуйгеер угы болоо (пропал без вести) гэжэ саарЬан ерээ. 1943 
ондо Бимбаев Цырен-Дондог Жамбалович хубуунтнай эрэлхэг зоригтой- 
гоор дайсадтай тэмсэжэ баатарай ухэлвер мордожо, Смоленскэ областидо 
худеелэгдев гэЬэн альганай шэнээн саарЬан Цыдэб нагса эжыдэмни ерэЬэн.

Дайнай жэлнуудтэ, дайнай Ьуулдэшье элдэб хундэ ажалда худэлжэ, 
хуйтэ абаЬанЬаа бэе муутай боложо эжымни 1953 ондо наЬа бараа Ьэн. 
Нагса эжымни уш ее Балжад басагаяа урдаа хаража тулиха уйлэтэй 
байЬан.

Би Ашангынгаа Ьургуули дуургээд, Гатапов Цыбэгдоржо Гомбоевич 
абгындаа байжа Багдаринай Ьургуулида Ьураад, Улаан-Удын сельхозтех- 
никумда Ьурааб. Нагса эжынгээ убдэхэдэ ЬургуулиЬаа ерэжэ ургэлсэжэ 
харалсааб. Нагса эжымни хэды ехэ уйдхар гашуудалда дарагдаашье Ьаа, 
маани мэгзэмээ уншажа. хулеерее гаража ошоЬон хубуудээ Ьанажа 
хулеэ хулеэЬээр лэ 1959 ондо бурхандаа аялаа Ьэн даа. Би 1960 ондо 
сельхозтехникум дуургэжэ, ветфельдшерээр Захааминай аймагай Мэли 
нютагта худэлееб. Мэли нютагай Согтоев Базар-Сада Ринчинович (1938- 
2008) гэжэ ветврач хундэ хадамда гаража Полина, Дарима, Ольга гэжэ 
гурбан басагадтай болообди. Басагаднай дээдэ Ьургуули дуургэжэ, гэр
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булэтэй боложо тубхинэнхэй. Зургаан зээнэртэй болонхой, гэмгуй Ьайн 
Ьуунабди. 1975 ондо город зеежэ ерээ Ьэмди.

(Сэржэн Цыбикмитова).

ДИМБАЖИНА НИНА ЦЫРЕНОВНА (1939)
ТУМЭРШЭ ХУБДУУД УГАЙ ТЭХЭ -  

ЦЫРЕНДОРЖО (ХОЛХОСО) -  ЦЫЖЭБ 
ЦЫРЕН-ДИМБААЖИН НИНА

Би Ашанга гаотаг тоонтотойб. Ашангынгаа эхин Ьургуули Дарима До
ржиевна Очирова багшада заалгажа дуургээб. Хутэл нуурай Ьургуулиин 
5-дахи класс дуургээд, саашаа Ьураагуйб, колхоздоо худэлжэ эхилэ
эб. Уетэн ухибуудтэеэ убЬэнэй бухал шэрэхэ, тармуурта ябаха, бухал 
табихаЬаа эхилээд колхозой элдэб ажалда ябагдаа. Эжытэеээ гахай харалса- 
аб. Ьуулдэ Булам талын Ьаалиин фермэдэ унеэшэнээр худэлЬэнби. Ьаалида 
Хандын Галина, Цыренжабай Нина, Ринчинэй Цымжэд басагад худэлэгшэ 
Ьэн. Би жэл тухай унеэндэ худэлЬеер байтараа Зуун Ульдэргын Бадма- 
цыренэй Дондопх) (1932-2006) хадамда гарааб. Ульдэргэдэ Ьаалишанаар 
худэлЬеер байтараа, хожомынь нухэртэеэ гушаад жэлдэ турэхэ эхэ хонин 
ажалда яЬала бараг, зарим жэлнуудтэ зуутанайшье тоодо орожо, магтаалтай 
Ьайн ябажа наЬанайнгаа амаралтада гараа Ьэмди. Ажалдаа амжалтатай яба
жа олон грамотануудта хуртееб, колхозой путевкоор Сочидо амарЬанби. 
В.И.Ленинэй турэЬеер 100 жэлэй ойн баярай «За доблестный труд» гэЬэн 
медальда хуртееб. Коммунизм колхознай малшанаа машинаараа аглаг 
Ьайхан Ага ню гаг абаашажа, бурханай орон Алханын гое Ьайхан байгаали- 
тай танилсажа, эм домтой аршаандань бэеэ аргалжа, амаржа ерээбди.

Цыренов Димбаажин баабаймни Хэжэнгын Доодо Худанай хун байЬан.
1942 ондо сэрэгэй албанда мордоод, дайнай газарЬаа гэртээ бусажа ерэ- 
хэ хуби заяагуй байЬан даа. Би Димбаажин Николай (1942-2007) дуутэй 
байЬанби.

Цырендоржиева Цыжэб эжымни (1915-1970) -  дайнай ара талын ажа
лай ветеран, 1946 ондо «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 г.г.» 
гэЬэн гурэнэй медаль шагналда хуртэЬэн. Ленин колхозой элдэб ажалда 
худэлжэ наЬанайнгаа амаралтада гаралганаараа залуугаар наЬа бараЬан. 
Зургаан ухибуудэй эсэгэ болоЬон Жалсараев Шагдар дуутэмни (1955) 
Ашанга нютагтаа Ьайн Ьууна. Ухибуудээ бултыень Ьургажа мэргэжэлтэй 
болгожо тубхинуулэнхэй, ашанар, зээнэрээр олон боложо байнхай.

Манайхин 3 хубуун, 4 басагатай боложо, бултыень Ьургаабди, 
ухибууднай айл аймаг боложо тубхинэнхэй. Мунее аша гушанар, зээ 
зээнсэрнуудээр олон боложо байнабди. Би 7 ухибуудэй эжы боложо «Ма



теринства II степени», «Материнства I степени» гэЬэн медальнуудтайб. 
1915 ондо «Дайнай уеын ухибуун» гэЬэн унэмшэлгэ медальтайгаар Яру- 
унын райсобес асаржа барюулаа.

ЦЫДЕНОВА ГАЛИНА (1940)

Нашан Тогтохоной Нанзадтан Ашангын Сагаан Хундыдэ нютагжан 
hyyraa. Нанзадай Цырма Жалма, Дамби, Шойдон, Балжад ухибуудтэй 
бай Иан. Жалма Ашангадаа Жигжэдэй (Палаанайн) Ниматай айл боложо 
ИууИан. АмгалантаЬаа Мухансын НимынхиЬаа Сэржэма (1949) басага 
ургэжэ абаад Ьайн тубхинэжэ hyyraa. Нанзадай Шойдон Тогтохонович 
(1922-1943) Баруун дайнай ra3aphaa бусаагуй. Цырмагай Балжад басаган 
Хэжэнгын Худан хадамда гаража Дарима, Галина, Дашима, Цырма баса
гадтай боложо Ьайн hyyhaH. Цырма басагыень Амгалантын Очирой Гон- 
чигтон ургэжэ абажа, зээнэрээр олон боложо жаргаИан.

Балжадай Галина басаган Баруун Ашангын Батын Галсанай Цыдэндамба 
(1931-2000) хубуундэ хадамда ерэжэ, Ленин колхозой Ьубай ухэртэ, хонин 
ажалда Цыдэндамба нухэртэеэ худэлЬэн. Мунее Цыдэндамбатанай Жар- 
галма басаган Хоридо медсестрагай ажалтай, Баяр Света хоер ухибуудынь 
нютагтаа тубхинэнхэй, Витя, Катя ухибуудынь городто байдаг.

Дайнай уеын ухибуун ябаЬан Галина Цыденова аша гуша, зээ зээнсэ- 
рээр олон болонхой Ашанга нютагтаа Ьайн Ьуудаг байна.

НИМАЕВА ЦЫРЕН-ХАНДА РИНЧИНОВНА (1935)

Сойбьш Бататан Ашангьш Сагаан Хундыдэ угай буусатай, Жалсарай 
(гэбшэ лама), Галсан, Цыжэб, Цыбжэд гээд ури хуугэдээр баян айлайхи 
ЬууЬан байна. Галсан нагса Цыдэндамба хубуутэй болоЬон, Цыжэб нагса 
абгай ургэмэл Цырен-Дэжэд басагатай байЬан. Батын Дулма эжымни ми
нии таба наЬатай байхада Бадмын Ринчинтэй гал гуламтаяа нэгэдуулэн 
хамтаржа тубхинэЬэн. Баабайтай боложо баярлаЬанби. Би 1935 оной мо
дон хухэ гахай жэлтэйб.

1941 оной зун Ьуреетэ ехэ дайнай эхилхэдэ, эжымни Цыжэб нагса аб- 
гайтай хони харадаг, хоер хабсагайн зуун тээ зуЬаландаа байгаабди. Гур- 
батай боложо ябаЬан Цырен-Дэжэд бидэ хоер хонидоо тогтоодог, ушее 
нарай Цымжэд дуугээ харууЬалдаг байгаабди.

1943 ондо Ринчин абамнай сэрэгэй албанда татагдажа, Баруун дайн
да мордоЬон. Би гурбатай, хоертой, нэгэтэй боложо ябаЬан Цымжэд, Зоя, 
Ханда дуунэрээ абалсажа харадаг байЬанби. Би бага ухибуун наЬандаа 
уетэн ухибуудээрээ сэнгэжэ наадаха сулеегуй байЬанби. Эжымни
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сулеегуй тугалшанаар худэлжэ ажалта удэр оложо маанадайнгаа эдихэ 
хоолой тэжээдэг байЬан ааб даа. Дайнай уеын шанга саг, эдеэ хоол хомор.

1945 ондо Ашангынгаа Ьургуулида орожо дуургээд, Ониноборскын 7 
жэлэй hypiyyjiH дуургээб. Иуулдэнь Улаан-Удын педучилищидэ Ьуража, 
1956 ондо дуургээд, Заиграйн Элхи нютагай Нимаев Норбо хубуунтэй та
нилсажа, хадамда гаража тубхинввб. Педучилище дуургээд Заиграйн ай
магай Добо Енхорой эхин Ьургуулида нэгэ жэл худэлвед, Ээрын адагай 
эхин Ьур1уулида 4 жэл, Ьуулдэнь Тээгдын 7 жэлэй, Удинскын 7 жэлэй 
Ьургуулинуудта худэлЬеер байтараа, 1962 ондо Ахын аймагай Орлигой 
дунда Ьургуулида табан жэлдэ худэлееб. 1967 oHhoo табан жэлдэ Мухар 
Шэбэрэй аймагай Цоолгын дунда Ьургуулида табан жэл худэлвед, Хэжэн- 
гын интернат-Ьургуулида табан жэл 1977 он болотор багшалааб. 1977 онЬоо 
наЬанайнгаа амаралтада гаратараа Заиграйн дунда Ьургуулида багшалааб.

НаЬанаймни нухэр райком партиин мэдэлэй партийна худэлмэришэн 
байжа, би республикын элдэб районой Ьургуулинуудта худэлЬэнби. 
Нухэрни - Нимаев Норбо Цыренович ( 1930-1991) Омско военнэ учили
ще дуургэЬэн, Улаан-Удын сельхозинститут дуургээд, ВПШ дуургэЬэн. 
|1уулэй жэлдэ Зашрайн аймагай профсоюзна эмхи ударидажа байЬан.

Манайхин Дарима, Долгор, Юра, Андрей гээд 4 ухибуутэйбди, булта- 
даа дээдэ Ьургуулиин эрдэмтэй болонхой, 4 аша зээнэртэйбди.

(Ц-Х. Нимаева, 2016 он). 

ДАШАНИМАЕВА ГАЛИНА НАЙДАНОВНА

Минии эсэгэ Найданов Дашанима Рыбдылович (1910-1944) Мэгжын 
убэртэ ажалша малша Рыбдылэйдэ 5-дахи хубуун боложо турэЬэн. Ду- 
гар лама ахадаа хууша монгол заалгаЬан, еврве лата, ород алфавидай 
узэгуудтэй танилсажа ород грамотатай болоЬон. Баабайемни тэрэ сагта 
грамотна, эмхидхэхэ ажалда эдэбхитэй бэрхэ комсомолой ударидагша 
ябаЬан гэдэг. Баабаймни хухюу хввруу, наадаша зугааша, хугжэм дуунда 
дуратай, Ьайхан хонгео хоолойтой байжа залуушуулай бэлдэЬэн зужэг 
нааданда, концертдэ эдэбхитэй хабаадалсадаг байЬан гэлсэдэг. Баабайн 
хабаадаЬан зужэгууд сооЬоо Шэлдэй Занги тухай спектакляар зон ехэ 
Ьонирхожо, удаан саг соо домог болгон хвврэлдэдэг байЬан ха.

Манжын ба Ород гурэнуудэй хоорондо хилэ табиха сагта Г'алзууд угай 
Шэлдэй Занги ноен харьяата зонтоео Хэрлэн мурэн шадар нуудэл хэжэ 
ябаЬаар Манжын газарта улэшввд, аха дуунэртэеэ нэгэдэжэ, Ородой са
гаан хаанай мэдэлдэ орохо гэЬэн бодолтой нуудэлээр яба ябаЬаар табиг- 
даад байЬан хилэ дабажа ара газарта бууба. ХойноЬоонь нэхуул сэрэг ерэ
жэ гэдэргэнь абаашаад, обоо хилэ дабаЬанайнь тулее Манжын Дайцинь
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империин зарлигаар толгойн саазада opoxohoo урид, Шэлдэй Занги гуниг 
дуу дуулаЬан гэжэ туухэтэ домог бии.

Энэ домогой ehoop Шэлдэй Зангиин роль гуйсэдхэЬэн Дашанимьш хи- 
лын модондо хулигдеетэй, хонгео Ьайхан хоолойгоор Ьуулшынгээ хаха- 
салгын дуу дуулажа сугларЬан зониие у яру ул Иан, тэдэнэй гунигта абтажа 
байхадань, зужэгэй удхын ehoop гэнтэ буугай абяан наяржа «Шэлдэйн» 
газарта унашахада хун зон нилээн ехээр мэгдэЬэн, сошоЬон байгаа ха. Ии- 
гэжэ нютагаархиднай уяржа. уйлажа байгаад, буряад арадайнгаа нэгэ уда- 
маршанай Ьуулшын габьяа харуулЬан зужэг хул дээрээ зогсон ехэ уда- 
ан альга ташалгаар угтаЬан гэдэг. Нагсанарай, нютагаархидай хеерэЬэн 
дурсалгануудЬаа эсэгэ тухайгаа мэдэЬэмни энэл даа гэжэ Галина Найда- 
новна нам да 2000 ондо хеерее Ьэн.

Ажал эрхилхэ шадабари, талаан бэлигтэй баабаймни 1937-1938 ону
удта Ашангын сомоной соведэй туруулэгшээр худэлее. 1939 ондо Крас- 
но-Партизанска сомоной соведэй туруулэгшээр дэбжуулэгдэжэ худэлее.
1942 ондо Дулмажаб нухэрее, Галя, Коля хоер ухибуудтэеэ Ашангадаа 
асараад, сэрэгэй албанда мордоЬон гэжэ нагса эжымни хэлээ Ьэн.

Гомбоева Дулмажаб эжымни убэл нухэрее дайнда ябуулаад, зун 
убЬэндэ ябажа байтараа тэнгэриин залинда сохюулжа наЬа барашаЬан. 
УншэрЬэн Коля дуумни Дугар абгындаа хугшэн эжытэеэ ехэ болоЬон. 
Мунее Дашанимаев Николай Найданович багшын ажалай ветеран, убгэн 
баабай болонхой. Би, Дашанимын Галя басаган, нагсындаа, Гомбын 
Дари нагса эжытэеэ байжа ехэ болоЬонби. Ашангынгаа, Ьуулдэ Хори
ин Ьургуулида Ьураха уедвв уетэн нухэдтэеэ Ленин колхозойнгоо элдэб 
ажалда худэлЬэн аабзаб даа.

Цыдыпов Чимит Цыреновичтэ хадамда гаража. Вика Саша хоер 
ухибуудгэй боложо Ьайн Ьуугаабди. Мунее Виктория Чимитовна (1960) 
- врач-биохимик, биологиин эрдэмэй кандидат, Александр Чимитович - 
инженер-электронщик. Галина Найдановна Чимит Цыренович( 1925-1989) 
хани нухэртэеэ ухибуудээ хумуужэл Ьайтайгаар ажабайдалайнь харгыда 
гаргаа, мунее зээнэр, ашанартаа туЬалжа байдаг.

УгЬаа угтэЬэн Ьайхан хоолойтой, хугжэм дуунда дуратай, хееруу, нал- 
гай хухюу зантай Галина Буряадай эрдэмэй тубэй радиофизикын фунда
ментальна шэнжэлэлгын лабораторидо олон жэлдэ худэлжэ наЬанайнгаа 
амаралтада гараа. Галина Найдановна «За долголетний и добросовестный 
труд» гэЬэн медаль шагналтай, России эрдэмуудэй Академиин Сибириин 
таЬагай габьяата ветеран.

Багадаа уншэрЬэн эгэшэ дуу хоер Галина Найдановна Николай Най
данович хоер ундэр наЬа наЬалжа, Агууехэ Илалтын Ьур жабхаланта 70 
жэлэй ойн баярые угталсаба.
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ШОЙБОНОВА ДУЛМА БАЗАРЖАПОВНА

Дайнай эхилхэдэ манай булэ: эсэгэмнэй Базаржапов Дондок, эжымнай 
Маха, ахай Батажаргал 1931 ондо турэЬэн, би Дулма 1937 оной, Хориин 
аймагай Улаан-Одон колхоздо байгаабди. Баабайн колхозой туруулэгшээр 
худэлжэ байтарынь 1941-1943 ондо Ашангын Ленин колхоз эльгээгээ. 
Дайнай эхилЬые жаа байЬан хадаа Ьанадаггуйб.

1944 ондо Ашангын эхин Ьургуулида ороод 1 -дэхи класс дуургэхэ ха- 
барнай дайн дуурэжэ ехэ баяр болоо Ьэн. Багшамнай Дарима Доржиевна 
дайн дуурээ гээд, бултадаа контора тээшэ гуйлдэжэ ерэхэдэмнай хун зон 
сугларанхай, столбодо улгввтэй хара тарелкэ-радио шагнажа, ехэ баяр- 
тайнууд хухюунууд байгаа Ьэн.

Дайнай уедэ, Ьуулдэншье ехэ хундэ сагта ЬураЬан ухибууд поли 
дээгуур колос, урмэдэЬэ туухэш, зундаа убЬэндэ ябаха, бухал шэрэхэ, 
мори тармуураар убЬэ тармахаш. Намар Ьургууляараа огород ошожо 
хартаабха суглуулдаг Ьэмди. Тэндэ хартаабха унэЬэндэ булажа эдидэг 
бэлэйбди. Дуургээд ябахадашни ведро соошни нэгэ турнепс хэжэ угэхэ. 
Убэлдве, хабартаа айлаар ябажа огородто тарааха унэЬэн, тахяагай аргал 
суглуулхаш. БаЬал туЬа болодог байЬан юм ааб даа. Зундаа олоороо ябаад, 
зумбаряанай нухэ руу уЬа адхажа зумбаряа баряад, ахашаг хубууд арЬьш 
убш©0д, туруун басагадта угэдэг Ьэн. Тэрээнээ магазинда тушаахадам- 
най монсогор шара драже конфет угэдэг Ьэн. Тиигэжэ талха орооЬондо 
хоро хэдэг амитадые хюдажа туЬа болоо гээб даа.

Ьургуулиин хэрэгсэл тулюур юм Ьаабдаа: ном, тетрадь байхагуй, хуу
шан ном, журнал дээгуур бэшэдэг Ьэмди. Бэхэ гэжэ элдэб юумэ зуураад 
худхаад бэшэхэш. Хэшээлэй забЬарта кухни ошожо яЬа, мяха бусалгаЬан 
капустын шулэ эдидэг байгаабди. Янжамын эжы гэжэ повар ехэ амтатай- 
гаар шанадаг Ьэн.

Багшанарнай Дарима Доржиевна, Лхама Намдаковна маанадаа дуу 
дуулажа, шулэг хэлэжэ, гимнастическа упражнени хэжэ Ьургаад, гууртэ 
шарга мореор ошожо концерт табиЬанаа Ьанадагби. Колхозой клубай сце- 
нэ дээрэ харуулдаг Ьэмди.

Ашанга нютагта мэдээ ороЬон хадаа, ехэ гоеор Ьанадагби. Баруун тэ- 
эшни хада, саашаа ябахадашни ой соо гулзээргэнэ туугшэ Ьэмди. Убэлде© 
хадаяа гаража халтирхаш. Мориной шарга тулхижэ гаргаад, олоороо 
Ьуугаад шууяжа доошоо буухаш. Ехэл гое Ьэн даа.

Зуун таладамнай Ашанга горхон урдаха. Кузницын саана ошожо оло
ороо уЬанда ороходо ямар гое Ьэм. УЬанЬаа гараад эрьедэ хэбтэхэш, жа- 
раахай барихаш. Тэрэ багаараа тибЬэ малтажа эдихэш. Кузницын хажууда 
томо орооЬо шэрэдэг хоорпонууд бодхоогдонхой байха. УЬанда орожо 
байтар бороогой ороо Ьаань, бултадаа тэрэ хоорпонууд соо орожо хор-
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годохош.Тиигээд гэртээ бусахадаш уйлсвбр эндэ тэндэ уЬан тогтонхой, 
наран гаранхай, агаар сэбэр. Ехэ гоеор Ьанагдадаг.

Yrnee иимэ юумэ hананаб:туулма]тайхан opooho баряад Дансарантан 
гэжэ айлда ошожо гар тээрмэдэ татаад, талхаяа шандаганай хатаЬан тагал- 
сагханаар хамажа суглуулаад ерэдэгээ.

Тэрэ уедэ сугтаа hypahaH наадаЬан ухибууд:Жалсанова Долгор, Дым
брылова Жалма, Дашанимаева Галя, Шойропова Сэндэма, Хандама, 
Ринчинова Цыреп-Ханда, Хандуева Дулма, Санжиева Лхама, Доржиева 
Цырен-Ханда, Мухандуева Шура, Чимитов Ринчин, Доржиев Дашанима, 
Цыбжитов Володя, Холхосьш Цыдендамба, Бадмацьфенова Цьшилма, 
Цыдьшова Зоя... Yiuee жаашагууд ухибууд олон Ьааб даа.

Ахайни нам haa зургаа Haha аха хадаа маанадаар тиигэжэ ябаа угы 
хадань ехэ haHaxa юумэмни хоморшог. Зундаа убЬэндэ ябадаг Ьэн. 
Ьургуулиин эхилхэдэ Хори ошожо hypaxa, 6aha Хэжэнгэдэшье hypaa h3H. 
hypaxa дурагуйшэг, машинада дуратай, шофернуудые дахажа ябаЬаар, 
армиин Ьуулдэ шофер болоод, Hahaapaa шофероор худэлее. Яруунын 
МТС-тэ, Хоридо, Ьуулдэ 1970 ондо гэрээрээ Улаан-Удэ зеегеед, БНЦ- 
дэ худэлжэ Монгол, Буряад оронуудаар экспедицидэ эрдэмтэдые шэрээ. 
«Автобазада» худэлее: томо цементовоз машинаар аймагуудаар цемент 
зеедэг Ьэн. Грамотануудтай, Ьайн худэлее. 1957 ондо haMra абажа, Баир 
хубуутэй болоЬон. Баир 6aha шофер болоод худэлжэ байЬан аад, гэнтын 
аюлда орожо угы. Ахай 1995 оной январь Ьарада мордоо.

Би Ашангын эхин Ьургуули 1948 ондо, Хориин дунда Ьургуули 1954 
ондо, зоовегеринарна институт 1959 ондо дуургээб. Студент байхадаа 
хадамда гарааб. Нухэрни Шойбонов Шойнхор, пединститудта физикын 
кафедрын багша байгаа. Хоер басагадтай болонхой, ажалшье угы город
то байЬанаа 1960 оной зун Хэжэнгэ нютаг зеежэ ерээд, Хэжэнгын дун
да Ьургуулида пенсидэ гаратараа багшалаабди. Домоводство, биологиин 
багшаар худэлееб. 1973 ондо пединститудэй биологическэ факультет за
очно дуургээб.

Дурбэн ухибууднай:
1. Оюна багшалаа, мунее пенсидэ.
2. Галя багшална (колледж строительства и городского хозяйства)
3. Очир, ВСТИ дуургээд Хэжэнгэдээ, РЭС- начальник.
4. Дарима, Хориин ЦРБ-дэ главна врач.
Ухибуудэмнэй ухибууд олон:
8 аша зээнэр, 9 зээнсэрнууд.
Ажалаймни тэмдэгууд:
«Отличник народного просвещения РСФСР», ажалай ветеран.
Шойбонова Д.Б.
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САНЖИЕВ ВАСИЛИЙ ДАРМАЕВИЧ (1945-1990)

Родился 11.06.1945 в с. Ашанга. Детство прошло в родной деревне. С 
1964-1967 - служба в рядах вооруженных сил. С 1968 начал работать в от
делении №2 Георгиевского совхоза водителем, трактористом.

В 1986 году переехал в Хоринск, начал трудовую деятельность в Сель- 
хозхимии. Имеет 5 детей: старший сын Санжиев Цыдып Васильевич рабо
тает в Хоринской ЦРБ рентген-лаборантом, женат, имеет 4 детей. Средний 
сын Санжиев Цыден Васильевич работает в районной администрации в 
отделе по делам молодежи, женат, имеет 2 детей. Младший сын Санжи
ев Эрдэни Васильевич работает ламой в Улан-Удэнском дацане «Хамбын 
Хурэ», Диваажин-дугане, женат, имеет 2 детей. Старшая дочь Санжиева 
Очирма Васильевна - индивидуальный предприниматель. Младшая дочь 
Санжиева Гэрэлма Васильевна работает замначальника отдела инспек
ции МРИ ФНС №2 в г.Улан-Удэ.

(Санжиева Цыдып Васильевич, 2016 г.)

ДАЙНАЙ УЕЫН УХИБУУД (СПИСОК)

№ п/п Ф.И.О. Годы
1. Дамбаева Ешигма Бадмаевна 1928-1999
2. Нимаев Даша Жигжитович 1928-2001
3. Базардаруев Ардин Будаевич 1929-1966
4. Доржиева Дулмажаб Мункуевна 1929
5. Зундуев Гуро-Базар Доржиевич 1929-1998
6. Хандуева Галина Бадмаевна 1929-2005
7. Цыренжапов Дугаржаб Рабданович 1929-1964
8. Шойропов Данзан (Сунгэрэг) Доржиевич 1929-1989
9. Бадмадоржиева Хандажаб Раднаевна 1930-1948
10. Бальжинимаева Дулма Тугмитовна 1930-2014
11. Гомбоева Долгоржаб Тугмитовна 1930
12. Доржиева (Памажаб Найдановна 1930-1985
13. Ешиева Г алсан-Цырегма Ешиевна 1930
14. Жалсараев Жалсан-Доржо Тугмитович 1930-2003
15. Лабанцыренова Бата-Далай Нанзатовна 1930-1996
16. Ринчинов Балдан-Дамба Эрдынеевич 1930
17. Чимитцыденова Хорло Санжижаповна 1930-2011
18. Базаров Содбо Базарович 1930
19. Гармаев Дамба-Дуг ар Егнинович 1930-1985
20. Цыренжапов Дондог Гончикович 1930-1975
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21. Цыренова Налжирма Г эндэновна 1930
22. Дондоков Батажаргал Базаржапович 1931-1994
23. Зундуева Цырен-Дулма Доржиевна 1931
24. Цыбжитов Октябрь Бадмаевич 1931-2007
25. Цыбикова Ханда Сахияевна 1931
26. Цыдыпов Цыден-Дамба Галсанович 1931-2001
27. Шойропов Динамо (Дамби) Доржиевич 1931-1993
28. Катина Мария Кашаловна 1931-1992
29. Цыренжапова Нина Гончиковна 1932-2009
30. Нимаев Дугаржаб Доржиевич 1932-2011
31. Садовский Иван Алексеевич 1932-1989
32. Шойропов Жэмбэ-Жамса Доржиевич 1933-1963
33. Гармажанова Дарима Гармаевна 1933
34. Шойропова Сэндэма Доржиевна 1935-1972
35. Жалсанова Долгор Тугмитовна 1935
36. Дашиева Цырен-Ханда Цыденовна 1935
37. Доржиева Мария Гармаевна 1935
38. Дагбаев Бадра Сандакович 1936-2002
39. Дондокова Дулма Базаржаповна 1935
40. Цырендоржиев Цыден-Дамба Тэхэевич 1936-19..
41. Доржиев Даша-Нима Цыбикович 1936
42. Хандуева Дулма Хандуевна 1936-1996
43. Чимитов Ким Дугарович 1936-1996
44. Мурдонов Павел Будаевич 1936
45. Ринчинова Цырен-Ханда Бадмаевна 1936
46. Намдакова Буда-Ханда Гурожаповна 1936-2012
47. Мухандуева Александра Бадмаевна 1937-2000
48. Мункуева Цырен-Ханда Мунку евна 1937
49. Зундуева Долгорма Доржиевна 1937-2011
50. Санжиева Ьама Ванжиловна 1937
51. Жалсанова Софья 1937
52. Дымбрылова Жалма 1937-2010
53. Холхоева-Тамжитова Мэдэгзэн Цыденовна 1937
54. Алякимов Наил Салимзянович 1937-1997
55. Цыбжитов Владимир Найданович 1938-19..
56. Дашанимаева Галина Найдановна 1938
57. Шойропова Хандама Доржиевна 1938
58. Цыбикова Татьяна (Цырен-Дэжэд) 

Ешеевна
1938

59. Базардаруева Настя Будаевна 1939
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60. Жигмитдоржиева Янжима Цыреновна 1939
61. Цыдыпова Зоя Цыреновна 1939
62. Шанаршеева Вера Ешеевна 1939
63. Цыбжитова Дари Бадмаевна 1939
64. Мухарова Цыпилма Абидуевна 1939-2013
65. Зундуева Вера Доржиевна 1939-2005
66. Галсанов Иван Дондокович 1939
67. Шанаршеев Владимир Владимирович 1939
68. Батуева Лидия Батуевна 1939
69. Чимитова Цыпилма Дугаровна 1939
70. Дагбаева Мария Сандаковна 1939-2008
71. Дашанимаева Долгор Дымбрыловна 1940-1995
72. Доржиев Очиржаб (Сергей) Дубшанович 1940-1987
73. Найданов Дамби Цыренжапович 1940
74. Чимитова Ольга Михайловна 1940
75. Дондоков Бата-Мунхэ Цыбенович 1940-2011
76. Цыденова Галина 1940
77. Тамжитова Нина Санжиевна 1940
78. Дагбаев Василий Сандакович 1940-1980
79. Дашанимаева Дарижаб Норжимоевна 1940
80. Будожапов Владимир (Аюржана) Цыден- 

жанович
1940

81. Тюменцев Сергей Александрович 1940
82. Цыбикмитова Сэржэн Гатаповна 1941
83. Бадмаева Галина Ринчиновна 1941
84. Санжижапов Балдан-Доржо Чимитцыре- 

нович
1941-2010

85. Доргочеева Любовь Александровна 1941
86. Бадмаева Зоя Ринчиновна 1942-1996
87. Дымбрылова Галина Нванзатовна 1942
88. Найданова Иамажап Чимитдоржиевна 1942
89. Ринчинова Мэдэгзэн Эрдэнеевна 1942
90. Екимовский Сергей Владимирович 1942
9у. мурдонова Ханда Ринчиновна 1943-2007
9h. Екимовский Василий Андреевич 1943-1992
9оо. Дугаров Эрдэни Чимитович 1945
94. Дармаева Мэдэгма Сультимовна 1945
95. Санжиев Василий Ванжилович 1945-1990
96. Чимитдоржиев Жэмбэ Намдакович 1945-2013
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ГАРШАГ

Эсэгэ ороноо хамгаалгын 1941 -1945 онуудай дайн 4 стр.

Гурэнэй Оборонын Комитет 4 стр.

Буряад ороной сэрэгшэд 5 стр.

Эвакуациин госпитальнууд 6 стр.

Хориин аймагай сэрэгшэд. Хори тосхон. 2015 оной майн 9 ? СТР

Республикымнай промышленность дайнай уедэ 8 стр.

Дайнай жэлнуудтэ худее ажахын социалистическэ уялга 9 стр.

Ашанга нютаг дайнай урда 9 стр.

Эсэгын дайнай уедэ Ашангын зоной байдал 11 СТР-

Совет ороной худее ажахы 1941 -1942 онуудта 13 стр.

Улаан Армида ту h аламжа 13 стр.

Дайнай уеын Ьургуули ту хай 15 стр.

Хун бухэнэй зурхэ сэдьхэл шархатуулЬан дайнай уйдхарта 15 стр. 
1418 Ьуни, удэрнууд

Хун бухэнэй удэр Ьунигуй хулеэдэг гурбалжан нугалаа 16 стр. 
бэшэгууд

Аялга дуунай шэдитэ хусэн 16 стр.

Эсэгэ ороноо Германиин булимтарагшадЬаа сулевлбэ 18 стр.

Улаан Армиин сэрэгшэдэй аша габьяа 19 стр.

1941 -1945 онуудай дайнай хойшолонгуудые усадхалга 20 стр.

Беловежскэ нюуса хэлсээн 20 стр.

Медаль «За доблестный труд» шагналда хуртэЬэн дайнай 22 стр. 
уеын ухибууд, залуушуул

Медаль шагнал абаЬан колхознигууд 24 стр.

Агууехэ Илалта шэрээлсэЬэн габьяатай 27 стр.
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Дайнай хойшолонгуудые усадхалгада Ашангын зоной 28 
туИаламжа

ВоенкомадЬаа ерэЬэн мэдээн 29 стр.

УншэрЬэн ухибууд 30 СТР-

Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнИаа ерээгуй хубууд 30 стр.

Мунхэ дурасхаалай хушее 32 стр.

Агууехэ Илалтын майн 9 34 стр.

Дайнай уеын ухибууд 35 стр.

Дарагдашагуй дайсанаа даража, даагаа Ьулдэжэ бусаЬан 37 стр. 
хубууднай

Дайнай Иуулдэ Ашанга ерэжэ тубхинэЬэн ветеранууд 38 стр.

Ашангын Ленинэй нэрэмжэтэ колхоз дайнай Ьуулдэ 39 стр.

Модобэлэдхэл 41 стр.

Хориин МТС 42 стр.

Худеегэй библиотекэ 42 стр.

Медицинскэ пункт 44 стр.
Шойбонова Дарима Шойжаповна (1917-1992) 45 стр.

ТомодхоЬон Ленинэй нэрэмжэтэ колхоз (1951 -1959) 47 стр.

Анаагай совхоз (1959-1998) 47 стр.

Георгиевкын совхоз (1968-1997) 49 стр.
Йаалиин ажал 50 стр.
Хонин ажал 51 стр.

Магазин 52 стр.
Ясли-саад 53 стр.

СПК «Ашанга» 54 стр.

Шутеенэй комплекс - субарганууд 55 стр.
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Гомбоев Дондог Тугмитович 57 стр.

Цырендоржиев Дондог Дичинович 58 стр.

Дымбрылов Бата-Мунхэ Дугарович 58 стр.

Дугаров Чимит Цыдыпович 59 стр.

Дармаев Сультим Хундаевич 60 стр.

Дармаев Ширап Хундаевич 61 стр.

Гомбоев Базар-Сада Тугмитович 63 стр.

Цырендоржиев Цырен Эрдэнеевич 64 стр.

Дымбрылов Цырен-Доржо Нанзатович 65 стр.

Цьщыпов Чимит Цыренович 67 стр.

Цыбиков Даша-Жамса Натанович 68 стр.

Бадмаев Ринчин Аюшеевич 68 стр.

Доржиев Цырен-Базар Цыбикович 69 стр.

Дагбаев Бадмацьфен Цыбикович 70 стр.

Цьфенов Жэгмэд-Доржо Санжижапович 71 стр.

Цыдыпов Доржо Цьфенович 72 стр.

Доржиев Даша-Нима Цыбикович 73 стр.

Цыренжапова Нина Гончиковна 79 стр.

Доржиева Иамажаб Найдановна 81 стр.

Ешиева Г алсан-Цырегма Ешиевна 83 стр.

Чимитдоржиева Цыбэшэд Намдаковна 88 стр
Намдаков Чимит-Доржо Цыжипович 89 стр.

Доржиева Балма Цыбиковна 91 стр.

Жалсараев Жалсан-Доржо Тугмитович 93 стр.

Цыренжапов Дондог Гончикович 95 стр.

Дармаева Дари Хундаевна 96 стр.

Цыбжитов Октябрь Бадмаевич 97 стр.

Дамбаева Ешигма Бадмаевна 98 стр.

Нимаев Даша Жигмитович 99 стр.
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Доржиева Дулмажаб Мункуевна 100 стр.

Ринчинов Балдан-Дамба Эрдэнеевич 101 стр.

Цыдыпова Балжима Цыреновна 103 стр.

Цыдендоржиева Бума Дичиновна 104 стр.

Цыренова Налжирма Г эндэновна 105 стр.

Эрдынеев Пурбо Ширапович 107 стр.

Дондоков Гарма Гомбоевич 109 стр.

Лабанцыренова Дари Нанзатовна 111 стр.

Абидуева Екатерина Спиридоновна 112 стр.

Дармаева Должод Хундаевна 113 стр.

Чимитдоржиева Цыржин Чимитдоржиева 114 стр.

Гомбоева Долгоржаб Тугмитовна 115 стр.

Ринчин Цыжипович Дарима Гармаевна Мункоевтон 116 стр.

Иванова Юмжап Шойдоновна 117 стр.

Шойропов Шойжинима Доржиевич 118 стр.

Мункуева Цырен-Ханда Мункуевна 119 стр.

Нимаев Дугаржаб Доржиевич 120 стр.

Цыбжитова Дари Бадмаевна 121 стр.

Дымбрылова Жанна Нанзатовна 122 стр.

Екимовский Василий Андреевич 123 стр.

Ботхолова Цырендыжит Ешеевна 124 стр.

Шойропова Хандама Доржиевна 125 стр.

Дармаева Нансал Хундаевна 126 стр.

Найданова 2амажап Чимитдоржиевна 127 стр.

Цыдьшова Зоя Цыреновна 129 стр.

Чимитова Цыпилма Дугаровна 129 стр.

Бадмаева Галина Ринчиновна 131 стр.

Ринчинова Цырен-Ханда Ринчиновна 133 стр.

Дымбрылова Галина Нанзатовна 134 стр.

190



Эрдынеева Вера Ринчиновна 135 стр.

Будожапов Владимир Цыденжапович 137 стр.

Хандуева Дулма Хандуевна 137 стр.

Дугаров Эрдэни Чимитович 138 стр.

Чимитов Ким Дугарович 140 стр.

Ешеева Вера Ешеевна 142 стр.

Жигмитдоржиева Янжима Цыреновна 143 стр.

Батуева Лидия Батуевна 144 стр.

Санжиева 2ама Ванжиловна 147 стр.

Базардаруева Надежда Будаевна 148 стр.

Базардаруев Ардин Будаевич 148 стр.

Содномова Цырен-Ханда Бадмаевна 149 стр.

Санжижапов Балдан-Доржо Чимитцыденович 150 стр.

Чимитцыденова Хорло Санжижаповна 152 стр.

Мурдонов Павел Будаевич. Мурдонова Ханда Ринчиновна 152 стр.

Жалсанова Долгор Жалсановна 154 стр.

Базаров Содбо Базарович 155 стр.

Мухарова Цыпилма Абидуевна 157 стр.

Доргочеева Любовь Александровна 158 стр.

Дашиева Цырен-Ханда Цыденовна 160 стр.

Му хандуева Александра Бадмаевна 161 стр.

Галсанов Иван Дондокович 162 стр.

Дашанимаева Дарижаб Норжимоевна 165 стр.

Цыбикова Ханда Сахияевна 166 стр.

Доржиев Очиржаб Дубшанович, Зундуева Вера Доржиевна 167 стр.

Шойропов Динамо Доржиевич, 169 стр.
Дашанимаева Долгор Дымбрыловна

Очирова Дарима Доржиевна 171 стр.

Балжимаева Дулма Тугмитовна 172 стр.

Тамжигова Долгор Цыбиковна 173 стр.

191



Тамжитова Цырен-Дэжэд Цыбиковна, 
Тамжитова (Шагдурова) Мэдэгзэн Цыбиковна

174 стр.

Тамжитова Нина Санжиевна 175 стр.

Дагбаева Мария Сандаковна, 
Цыбикмитова Сэржэн Гатыповна

176 сгр.

Димбажина Нина Цыреновна 178 стр.

Цыденова Галина, Нимаева Цырен-Ханда Ринчиновна 179 стр.

Дашанимаева Галина Найдановна 180 стр.

Шойбонова Дулма Базаржаповна 182 стр.

Санжиев Василий Дармаевич 184 стр.

Дайнай уеын ухибууд (список) 184 стр.

АШАНГА НЮТАГАЙ ДАЙНАЙ БА 
АРА ТАЛЫН АЖАЛАЙ ВЕТЕРАНУУД, 

ДАЙНАЙ УЕЫН УХИБУУД

Составитель Г-Ц.Е.Ешиева, Заслуженный учитель 
Бурятской АССР, Отличник просвещения РСФСР.

Набор, корректура Хаптаринова Н.Ш.
Верстка Яковлев В.В.

Подписано
в печать 26.05.2016 г. Формат 1/6. Тираж 100 экз.

Заказ №27.
МАУ Редакция газеты «Удинская новь»,

671410, Республика Бурятия, с. Хоринск, ул.Ленина, 33.

192






