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Халхын Сайн ноён хаан аймагай Улзытэ Ьуурин. Эндэ монгол морин 
сэрэгэй тубхинэЬэн байра мун. Хухын дуунай богонихон Иуниин 
хойгуураа эрьежэ толоромсоор, улаан шаргал наран гараха болзорЬоо 
улэжэ ябаЬандал, ехэ яаралтай зудхэжэ, Саста орьёлой оройгоор 
туяагаа сасаруулЬаар харагдахадань, энэ лагерь дотор бэшхуур1 

буреэгэй дохёо угэЬэн хонгёо абяан углеенэй сууряанда холуур зэдэлэн 
соностоод, сэрэгшэдые амтархан унтаЬан нойрЬоонь Ьэреэжэ, хул 
хеерсэг бодхоожо захалба. Агшан зуура сошормогтон бодоЪон 
сэрэгшэдэй урагша хойшоо гуйлдэхэнь улам тургэдэЬеер байтараа, 
удангуй сэрэгэй дуримэй ёИо журам сахигдан, тэндэшье хон жэн 
болошоно. Гансал дарганарай огсом солгёон захиралтанууд сэлгеэн 
агаарта эли тодо соностоИоор зандаа улэнэ. 

Тэрэ дары сэрэгшэд лагерай талмайн шугам дээрэ зэргэлэн 
жагсанхай байЬанаа, шамдуугаар хойно хойноЬоо Иубарилдан 
дахасалдажа, Ьуралсалайнгаа мэргэжэл шадабари улам дээшэлуулэн 
дабтахаар худее тала шэглэн гаража, Tooho бушхуулан гуйлдэЬеер 
тарашабад. Олон тоото морин сэрэгшэдэй суглараад байИан талмайшье 
тэрэ дороо сулвершоо Ьэн. Эдэнэр Сайн ноён хаан аймагай нэгэдэхи 
хорооной сэрэгшэд мун. 

Энэ хорооной штаб болгогдоЬон 1гундалдуулан залгажа баряатай 
хоёр Ьэеы гэр жагсаалай талмайн хойто захада харагдана. Энэ штабай 
шэнэ сагаан гэр coohoo хороон дарга Бата уудээр бултайжа: 

- Сэрэгшэ Зориг, наашаа ерэгты, - гэжэ ооглоод, албан хэрэгэй 
тулее зараса сэрэгшын дутэлэн ерэжэ, ёЬолон элидхэмсээр, - намда 
нэгэдэхи сомоной сэрэгшэ Баатарые дары дуудагты, - гээд захирба. 

- Ёсотой! - гэжэ тэрэнь ёИолон харюсаад, эгсэ эрьелдэн, бушуу 
гаража ябашоо Ьэн. 

Удангуй тэрэнь нэгэ сэрэгшые дахуулаад гэртэ орожо ерэбэ. 
Дуудалгаар ерэЬэн нугеедыень харахада, наЬаар залуухан, ухибуунтэй 
жэшээлэн сасуулхаар. Тэрэнэй бэень ундэршье haa, нариихан hypraar 
мэтэ гулмэрхэнввр узэгдэнэ, гэбэшье тэрэ хубуун тодо шанга хоолойгоор: 


