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8МН6Х уг
И.Лхагвасурэн
20-р зуун тегееж, хун терлехтен

21-p

зуунтайгаа золголоо. Улиран

одож байгаа 20-р зуун, бидний Монголчуудын хувьд ямар зуун байсан бэ?
Энэ аеуултын унэн зев хариултыг сдое Монголчууд бид бугдээрээ

хайж байна. Саяхан болтол бид дэлхийн

2 дахь

социалист орон хэмээгдэж,

хийеэн бухэн, олеон ололт амжилтуудаараа бахархаж байсан билээ. Гэтэл
уле орныхоо хегжил цэцэглэлт, хун ардынхаа еайн еайхны телее гэеэн чин

эрмэлзэл, итгэл унэмшилтэйгээр хичээнгуйлэн байгуулж байсан социалист
нийгэм маань 20-р зууны тегегел уе болж ирэхэд цаашид оршин тогтнох
чадваргуй гэдэг нь нэгэнт тодорхой болж нуран уна сан билээ.Уунд олон
монгол хун итгэж чадахгуй байсан. Одоо ч энэ байдал ургэлжилеээр

байна. Гэеэн ч социализм дэлхийн хэмжээнд нэгэнт их туршилтын гунигт
туух болон улджээ. Социализмын он, жилуудэд Монгол орны нуур царай,
нуудэлчин монголчуудын ахуй амьдралыг еерчлехед хучтэй нелеелеен

олон уйл явдлууд болж енгереен билээ. Тэдний дундаае дараахь гурван
уйл явдлын талаар заавал тогтож ярих ёетой гэж бодож байна. Энэ бол
малчин ардын малыг нийгэмчлэх замаар хоршооллын хеделгеенийг

ернуулж, олон тооны нэгдлуудийг байгуулеан явдал, атар газрыг эзэмших
хеделгеен ернуулж, Монгол хун олон мянган га талбайд тариа, ногоо

тариалдаг болеон явдал, орчин уеийн аж уйлдвэрийн салбарыг буй

болгож, уйлдвэрлэеэн бутээгдэхуунээ гадаад, дотоодын зах зээл дээр
борлуулдат болеон явдлууд юм.
Энэ бол манай нийгэмийн амьдралд хучтэй нелее узуулеэн, томоохон
уйл явдлууд байсан билээ. Малыг нэгдэлд тевлеруулеэн нь малаае авдаг
туухий эдийг улеын уйлдвэрийн газарт шилжуулж, уйлдвэрлэл явуулах

ерген боломжийг нээж егеен юм. Арье, шир, ноое, ноолуурыг орчин
уеийн уйлдвэрийн аргаар боловеруулж хийеэн бутээгдэхуунууд нь
дотоодын болон олон улеын зах зээл дээр гарч эхэлеэн билээ. Монгол
орон ингэж туухэндээ уйлдвэрийн аргаар бутээгдэхуун уйлдвэрлэдэг,
экепорлодог орон болеон юм.

Хун амыг хунеээр хангах, нэгдлийн болон амины малыг тэжээлийн

найдвартай баазтай болгох аеуудлыг атар газрыг эзэмших замаар

бурэн шийдвэрлэеэн юм. Ур, тариа хунений ногоог ихээр тариалах
болеон нь дотоодын хунений хэрэгцээг хангаад зогеохгуй, ургац еайтай
жилуудэд гадаад экепортонд гаргах боломжтой болеон юм. Монгол
орон ингэж туухэндээ газар тариалангийн бутээгдэхуунийг уйлдвэрлэдэг,

экепортлодог орон болеон билээ. Малын тэжээлийн уйлдвэруудийг

байгуулж, отор-тэжээлийн аж ахуйнуудыг олноор буй болгосон нь малын
зуй бусын хорогдлыг багасгах, тоо толгойг нь тогтвортой есгехед улэмж

ач холбогдлоо егч баЙлаа.
Энэ бугд бол социализмын давалгаан доор еерее аяндаа буй
болчихоогуй, манай ахмад уеийнхний удаан жилийн хичээл зутгэл, идэвх
санаачлага, шаргуу хеделмерийн ур дунд буй болсон юм. енеедер
дэлхийн социализм нуран унасан тэр нурангин дундаас бид улс орноо

сэргээн босгож, хегжил дэвшилийн зама ар авч явахыг хичээж байна. Энд
хун бурийн хучин чармайлт, идэвх зутгэл хэрэгтэй гэдэг нь оЙлгомжтоЙ.

Та бухэнд толилуулан байгаа энэхуу жижигхэн товхимол бол
социалист нийгэм байгуулж бай сан тэр жилуудийн уйл явдалыг дахин
нэг тунгаан бодоход чинь уншигч авхай танд туслах зорилготойг минь
болгоон соёрхоно уу.
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1.1

Социалист ёсоор хоршоолохоос 6МИ6Х уеийи амьдрал
вссен, терсен нутаг

И.Лхагвасурэн: Манай улсын шинэ уеийн туухэнд онцгой чухал байр
суурь эзэлдэг нэгдэлжих хеделгеенд анхнаас нь гар, бие оролцож, гавьяа
байгуулж явсан хеделмерийн баатар Р.Минжуур гуайтай бид уулзаж
байна. Ингээд нэгдэлжих хеделгеений тухай яриагаа эхлэхийн емне,

5

тууний хуухэд, залуу насны дурсамжаас сонсоё.
Ренчингийн Минжуур: Би хуучнаар Сайн Ноён хан аймгийн Далай

Чойнхор вангийн хошуу, одоогийн Архангай аймгийн, Тариат сумын
Мерен багийн нутагт Тооройт гэдэг газар терсен. Тооройт гэдэг нэр их

сонин. Тоорой гэдэг мод баЙдаг. Энэ бол их ховор мод. Манай нутагт
цеехен хэд баЙдаг. Тэр мод ургасан газар байсан учир "Тооройт" гэж

нэрлэсэн юм. Тийм Л нутагт би

1914

онд, ардын хувьсгалаас

7 жилийн

емне терсен. Намайг терехед тэр уеийн Монгол хун хувийн аж ахуйтай,

хаад ноёдууд, лам хуврага, хурээ хийдийн эрхшээлд амьдарч байсан.
Тийм уе. Залуучуудын нилээд хэсэг нь лам, цеенх хэсэг нь хувийн мал
аж ахуй эрхлээд амьдардаг, ердее ийм л амьдралтай, ийм орон байсан.
Манж нар Монголд сургууль байгуулаагуй, орчин уеийн техник, шинжлэх
ухааны талаар юу ч хиЙгээгуЙ. Зевхен л хурээ хийд, бурхан шашны
сургаалиар ламьдруулдаг баЙж. Энэ яваа насандаа их зудэрвэл, их буян
уйлдвэл, ХОЙД насандаа сайхан болно гээд залбируулчихдаг. Ийм л юмы г
унэмшуулчихдэг. Ийм Л уед би терсен. Тэр уеийн феодалын нийгэм гэдэг
бол цеехен хэсэг нь баян чинээлэг амьдралтай, олонхи хэсэг нь ядуу

хоосон, боол зарцын амьдралтай байсан.
Би бол туйлын ядуу, баячуудад зарцлагдаж байсан Норжмаа гэдэг

ганц бие хунээс терсен хуухэд байсан. Би эцэгээ мэдэхгуЙ. Эцэггуй хунийг
"бутач" гэж нэрлэдэг. Миний аав ямар хун байсныг би одоо болтол
тогтоож чадаагуЙ. МэдэхгуЙ. Ээж намайг

6 наст ай

байхад нас барсан.

Ээжтэйгээ хоёулаа айлын цагаа ууж амьдарч байсан. Ээж маань намайг

бага балчир байхад, хунд евчний учраас нэг евел нас барчихеан. Би
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настай улдсэн. Тэгэхээр тэр уеэс миний ээжийн дуу Ренчингийн ам булд
би нийлж амьдраад, одоо тууний нэрээр овоглож явдаг. Ренчингийн
Минжуур гэдэг болсны учир тэр юм. Тэр Ренчин гэдэг хун маш ядуу
амьдралтай, мал херенге гэхээр юмгуй, ан га ар амьдардаг, гэр булийн
талаар тохь муутай хун байсан. Тэгээд л цахиур буу уурээд л ан гере ее,
тарвага, зурам эргуулээд явдаг, туугээрээ амьдардаг хун байсан. Ах
маань тиймэрхуу тохь муутай амьдралтай; хээр гадуур голдуу, ан

гереенд явж байдаг хун байсан учраас ээж енгерсен тэр уеэс эхлээд би
ээжийн зарцлагдаж байсан баячуудаар очиж ажил хийгээд цагаа уудаг,

нэг ёсондоо тэнэмэл хун гарсан даа. Наашаа харсан улсуудын хургыг нь
хариулаад л, малыг нь маллаад гэдсээ тэжээгээд амьдарч байсан. Тийм

хуухэд ганцхан би биш. Ер нь хедее нутагт их олон байсан. Тууний нэг
нь би байгаа юм. Онцлог нь би багаасаа енчирсен нь бэрхшээлтэй байж
л дээ. Би

21

нас хуртлээ тийм л амьдралтай байсан. Сургуульд сууя гэхээр

сургууль баЙгаагуЙ. Хурээ хийдэд лам болъё гэхээр тиймэрхуу шиг тэнэж
явсан хуухдийг лам болгоод авчихъя, гэдэг сонирхол баЙхгуЙ. Ренчин ах
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маань еерийгээ тэжээхийн тулд л явж баЙдаг. Гэр булийн талаар тохитой
биш. Ийм Л амьдралтай хун байсан.
Коногая Юуки: Та еерее ан гереенд явж байсан уу?
Р.М.: Би ахыг дагаж ан гереес ургээх, уул ус ургээх, тэр уулнаас янз

бурийн унэг, чононоос егсуулээд ан, амьтан гаргаж буудуулах зэрэг
юманд оролцож байлаа даа. Тэгээд ер нь тэр уеийн нехцел, амьдрал тийм

баЙсан. Монгол хун бол мал аж ахуйн талын л юмы г эрхэлдэг, тархай,
бутархай хувийн мал аж ахуйтай, туунийхээ сааль, суу, цагаан идээ, махыг
идэж ууж, туунийхээ арьс, шир, нэхийг элдэж еерийнхээ хэрэгцээг хангах

юманд дадсан, мэргэжсэн гэдэг юмуу даа, ийм л амьдралтай байсан. Ер нь
одоо дадсан сурсан ажил маань тэр шуу дээ. Монгол хун ереесее туунээс
цаашаа эрдэм, ном сурах гэх мэтийн асуудал баЙгаагуЙ. Энэ асуудал бол

феодал, ноёдуудын л ур, хуухдийн дотор байсан асуудал баЙх. Туунээс
биш, монголын бух ур, хуухэд, хун амыг хам ар сан ажил баЙгаагуЙ. Тийм
л нехцелд би амьдарсан. Тийм учраас надад тэр бага нас юу сургаа вэ?
гэвэл, малын дэргэд байж, мал маллаж, малыг яаж таргалуулдаг юм бэ?
яаж евлийн хуйтэнг авдаг юм бэ? яаж евчин зовлонгоос хамгаалдаг юм

бэ? гэдгийг л сургасан. Бид ийм л юм мэдэхээс биш, уунээс цааш юм
мэдэхгуЙ. Тэр уеийн малчин хун малаа евдеж зовбол дандаа байгалийн
ургамал туугээд эдгээчихдэг баЙсан. Жишээ нь малын "хамуу" гээд евчин

гардаг байсан. Хангай газ ар янз бурийн сонин ургамал их ургана л даа.
Тэр ургамлыг туугээд л, туунийг усанд чанаад л давс, хужир хийгээд
л, туугээрээ хамуутай, арьсны евчтэй малыг чинь шавшаад, угаагаад,

эдгээчихнэ. Голцуу тийм баЙсан.
Хун бол Тувд ном узсэн эмч нараас эм авч ууна. Тэд нарын егсен
эм танг ууж евчнийг дардаг. Хунд евчтэй хун эм тан уугаад эдгэрнэ гэж

баЙхгуЙ. Тэгээд аврал, гурэм их хиЙлгэнэ. Ном их уншуулна.
Ном их уншуулна гэдэг чинь хэдэн мал, хогшил херенгее барьцаанд
егне гэсэн уг л дээ. евчин, зовлон туссан хун бол ядуурдаг л даа.
Ном уншуулж, барьцаанд юмаа егсеер байгаад ядуурчихдаг. Тийм л
амьдралын дунд миний бага нас енгерлее.

И.Л: Та баян айлын мал малладаг баЙжээ. Танд сурэг тасдаж егеед
маллуулах уу?

Р.М.: Угуй, тийм юм баЙхгуЙ. Хелс, цалин гэж юм байхгуй шуу дээ. Тэр
уеийн баян айл гэдэг дунджаар

3-4 зуугаад

хонь, ямаатай,

20-30

адуутай,

тэгээд нутгийн байдлаас болоод, тухайлбал говьд бал ахиухан тэмээтэй,

хангайд бол ахиухан ухэртэй байсан.

40-50

ухэртэй ч байж магадгуЙ.

Иймэрхуу хэмжээний малтай айл баян айл гэж тооцогдож баЙсан. Ийм л

айлд бид нар зарагдана. Айлд зарагдана гэдэг чинь бид тэр айлын хонийг
нь, ухрийг нь хариулна, эмэгтэй хун бол енее саалийг нь·саана, идээгий
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нь хийнэ гэсэн уг шуу дээ. Тэр айлын бух л ажлыг хийнэ гэсэн уг. Тэгэхдээ
хелс, цалин гэж баЙхгуЙ. Хоол, унд тэднийхээс унэгуй иднэ. Тэгээд

тэднийх евлийн цагт ганц хоёр хонь, ямаа ажлын хелсенд егч баЙсан.
Ядуу хун чинь цаанаа нэг муу гэр оронтэй байна. Туундээ удийн хоол,
цайгаа ууна. Бод мал, ухэр гэх мэтийн том юм егехгуЙ. Тэгээд хуучин муу

хувцсаа егч емсуулнэ. Голдуу л муу хувцас емсгене. Зуны цагт бол бороо
хуранд емсех юм бага даа. Зарц хун чинь нэг нэхийтэй шуу дээ. Дандаа

хонины нэхий немерч явдаг. Туунийгээ бороо хуранд бас немердег,
хуйтэн, нойтон шуурга шуурвал туунийгээ немерне. Хадны ёроолд тэр
нэхийгээ немреед сууна. Тийм л ихээхэн дорой амьдралтай байлаа даа.

к.ю.: Тэр уед хадлан тариа авдаг байсан уу?
Р.М.: БаЙхгуЙ. ОДОО бодоход сонин юм. Тэр уеийн цаг агаар Монголд их

сайхан байсан. Одоогийнх шиг их ган болоод п, их зуд болоод п байсныг
нь мэдэгдэхгуй юм. Их хур бороо элбэгтэй, газар ногоо их сайн ургадаг
байлаа шуу дээ. Тэгээд малаа тэжээж онд оруулна гэж юм байдаггуй
байсан. евел отор нуудэл хийгээд сайн нутгаар явчихдаг. Тэр уед чинь
хун цеехен, айлууд цеехен, нутаг элбэг, мал олон биш баЙсан. Тийм том
сайхан дэлгэр нутаг дээр цеехен буурай хэдэн хувийн емчтенгууд, зарц
нараа зарчихаад л амьдарч байсан баЙх. Тэд нар шар хар феодалууддаа
барьдаг, егдег юмаа егчихеед л, дээрээсээ тэд нарын ивээлээр, доороосоо
ядуучуудаа зарчихаад амьдарч байсан даа. Миний саяны хэлдэг дунд
хэмжээтэй баячууд архиа уугаад, айргиа уугаад, махаа идээд л суугаад

байсан байх л даа. Тийм уе шуу.
ил.: Та туруун яриандаа отор нуудэл хийгээд явдаг байсан гэж ярилаа.

Энэ бол малаа таргалуулахын телее малчдаас авч байсан арга хэмжээ юу?
Р.М.: Тэр уе маань их уудам сайхан нутагт, хун цеехен, мал цеехен,
айл цеехен тааваараа амьдарч байсан гэж би дээр хэлсэн. Тийм учраас

хун, мал нь их челеетэй байсан даа. Ойрхон, ойрхон евелжеетэй,
хаваржаатай, зуслантай, намаржаатай байсан. Хангай газар шуу дээ.

Намаржаа гэдэг нь малаа таргалуулах газар байна. Бас аятайхан газар
зусчихна. Тэгээд евел болохоор евелжеендее буучихна. Жаахан
цае ороод, тэнгэр хатуураад ирвэл евелжеенеесее малаа туугаад

ойролцоохон шиг, одоогийхтой адил хол явна гэж ярихгуй шуу дээ,
тэруухэн тэр нутаг дотроо, жалга дотроо, хэдэн малтайгаа зайдуу буугаад
отор хийгээд, хэдэн малаа онд оруулчихна. Тийм суртэй юм болж

баЙгаагуЙ. Тэр уед еве хадна, малын ус НООС авна гэж юм байгаагуй юм.

1.2 Хятад

худалдаачид

Манай нутагт Хятадын хэдэн худалдаачин баЙсан. Худалдаа наймаа,

хоршоо гэж юм ереесее баЙгаагуЙ. Тэгээд Хятад наймаачид тарвага,
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хэрэм, унэг, чоно, меег гэх мэтийн жаахан юм авдаг байсан. Малчдаас
ноолуур ноос ереесее авахгуй шуу дээ. Тийм учраас малын ноосыг авах,
ямаа самнахыг ереесее мэдэхгуй, сарлагийн хеевер, хялгасыг авна гэж

мэддэггуй байсан. Мал хеевер, хялгас, ус, ноосоо чирээд Л явдаг, тэр
нь бэлчээрт явдал дунд нь ойчоод Л явж байна. Жаахан тоймтойгий
нь аваад еерсдее эсгий хийдэг байсан. Малчин ардууд эсгийгээр гэрээ
бурдэг баЙлаа. Эсгийг ургэлж хиЙхгуЙ. Энэ жил эсгий нилээдийг хийгээд

гэрээ бурчихвэл, хэдэн жилдээ дахиад эсгийний хэрэггуй л болно. Тэгээд
бас яахав дээ, "дээс" гэдэг юм томно. Дээсээрээ гэрийн оосор буч, ойр
зуурынхаа юмыг хиЙнэ. Харин ухрийн ширийг элдэнэ. Элдээд, одооны
хулдаас, хиве, дорожканы оронд дэвсэнэ. Ухрийн ширийг нарийхан зусээд

сур, аргамж хиЙчихнэ. Туугээрээ хазаар, ногт, чагт, татлага зэргийг хиЙнэ.
Тэр уед дандаа нуруу ачина, бас тэргэнд ачина, туунийгээ ухрийн ширээр
хийсэн сураар баглаж бооно. Тийм хэдэн юм хийдэг баЙсан. Арьс ширээр
сур, аргамж, дэвсгэр хиЙчихнэ. Бас юм боодог "хеем" гэж нэрлэдэг нэг юм

байсан юм. Ус, ноосоор эсгий хиЙчихнэ. Ингээд илуудлийг нь байгальд
ергеж байгаа юм даа.
Тийм учраас малын ус, ноосыг ургэлж авдаггуй байсан. Ямааг
самнадаггуй байсан. Ноолуур нь еерее л явж байгаад алга болдог бай сан

баЙх. Ухрийн хеевер, хялгасыг авна гэж баЙхгуЙ. Тэр еерее бэлчээрт
хаяхыг нь хаяад л, дахиж нэмж ургаад л явж байна. Адууны дэлийг ч бас
авахгуЙ. Ердее тийм юм авахгуй шуу дээ. Адууны дэл чинь учиргуй урт
ургачихна. Ус, ноосонд нь гар хурэхгуй болохоор малын тарга хучинд

сайн байх л даа. Мал ереесее эмнэг, догшин голдуу байна. Нэг л их
сургаж, унаж эдлэж хэрэглэхгуЙ. Нуудэл, суудалд сарлаг ухрийг нуруу
ачиж хэрэглэнэ. Тэргэнд хеллене. Зевхен ойр, зуурт унах морио сургаж
унана.

Хан г ай газар, их уулархаг учраас морь бага унана шуу дээ. Ер нь
голдуу Л явган явна. Манай хангай нутагт явган л явдаг байсан. Ууланд
морь унаад хонь хариулна гэж баЙхгуЙ. Бид нар явган л явдаг байсан.

Би чинь 21-тэй цэрэгт явахдаа морь унаж сураагуй баЙсан. Цэрэгт очиж

байж морь унаж сурсан хун шуу дээ. Тэр уед цэргийн алба морин сургууль
их хийдэг байсан. 21-тэй цэрэгт очиж морь унаж сурлаа. 21-тэй цэрэгт

очиж бичиг, усэг заалгаж уншиж бичиж сурлаа. Тэр уед чинь Монголын
ард тумэн их томоотой, номхон, хулцэнгуй бай сан юм. Архи даре ууж,

найр наадам хийнэ гэж баЙхгуЙ. "Даншиг наадам" хийж байсан гэж одоо
яриад байгаа юм. Манай тэр але, хан гай нутагт байга а ард тумэн даншиг
наадамд хийнэ, морь уяна, наадна, цэнгэнэ гэж мэдэхгуЙ. Харин Майдар
эргэх уеэр том хурээнуудээр хурал номын ажил болдог байсан. Хари н

туунд явган нь явганаараа хичээж очдог баЙсан. Майдар бурханд мергеж,
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адис авдаг байсан. Их л том хучтэй, олон хун цугладаг юм нь тэр дээ.

Гэрээр ном хуруулах

, уншуулах явдал

бол байсан.

И.Л.: Хуухэд болон том хумуусийн иддэг хоол, ундны талаар ярьж егне
уу?
Р.М.: Хуухдууд бол тараг, цагаа л идэж, ууна даа. Тогоо нэрж архи
гаргана гэдэг бол хэзээний Л байсан. Юу чиг болсон миний терсен, ессен

уед л байсан. Би 80-аад жилийг нь мэдэж байна.

87

жилээс емне байсан

уу, угуй уу мэдэхгуй. Тогоо нэрсний дараа "цагаа" гэдэг заримдаа "аарц"

гэж бас хэлдэг юм гарна. Тэр цагааг уудаг баЙсан. Туунийг шуугээд
ааруул хиЙнэ. Бас ээзгий гэж нэг юм хийнэ ээ. Ээзгий гэдэг бол малын сууг

буцалгаад хийдэг юм. Цагаан идээг гадагшаа худалдах зах, зээл баЙхгуЙ.
Ереесее хийгээд еерсдее л иднэ. Хажууд нь махаа чанаж иднэ. Гурил,
будаа гэж бараг баЙхгуЙ. Миний бага байсан уед юмыг зарж борлуулдаг
зах зээл гэж баЙгаагуЙ. 8ерийнхее хэрэгцээнд л идэж ууна. Хятадын
наймаачид ереесее тийм цагаан идээ авахгуй шуу дээ.

к.Ю.: Хятадын наймаачид едер болгон ирдэг байсан уу?

Р.М.: Хятадын наймаачид хурээ, хийд бараадаад цеехен баЙсан.
Монгол улсад 700-аад хурээ байсан юм гэдэг. Жалга бугдэд хурээтэй

бай сан баЙх. Манай Мерен

2

хурээтэй байсан. "Баянжаргалангийн

хурээ", "Дашлангийн дугана" гэдэг

2 хурээ

байсан. Манай тэр Меренгийн

хоёрхон жалганд шуу дээ. Тууний дэргэд Хятадын нэг наймаачин байсан
юм. Туунийг Чулуун наймаа гэж Монголоор нэрлэдэг баЙлаа. Чулуун
наймаагийнд манай Ренчин ах унэг, чоно, тарваганы арьс бусад ангийн
арьс аваачиж егне. Чулуун наймаагаас жаахан цагаан будаа, гурил авдаг

баЙсан. Тэр наймаачин Богдын хурээнээс юмуу, хаанаас ч юм бэ мэдэхгуй,

бараагаа

5-10

ухэр тэргээр авч ирнэ. Дамжуулсаар яваад л ирдэг байсан

баЙх. Хаагуур, хаагуур дамжуулдаг байсан юм бэ, буу мэд. Нэг айл тэр уед
дээд хэмжээ нь

Баян айл, жилдээ шуу дээ. Тэгээд л

бусад нь

10 жин гурил Л авна.
1 жин, 2 жин гээд Л жаахан,

жаахан авна. Бид нар, ядуучууд бол

Хятадын наймаачдаас гурил, будаа авна гэж байхгуй шуу дээ. Ядуу айлын
хуухдууд тэр гурил будааг ереесее идэж узээгуЙ. Майдар эргэж юм уу,

баян айл гэртээ ном уншуулах уед гурилтай хоол хиЙнэ. Тэр уед жаахан
хоол алган дээр тавьж егдег байсан. Их л амттай санагддаг баЙлаа.

Томчууд лам нар аягаар иддэг байсан баЙх. Тэгээд л цагаан идээ, мах иднэ
шуу дээ. Хайлмаг тое зэргийг ядуучууд, зарц нар идэхгуЙ. Голду у тогоо
нэрсний дараах цагааг ууна. Тэр уед "Цагаа ууна" гэж ярьдаг байсан. Энэ
чинь айлд зарагдаж амьдрахыг хэлж байгаа юм. Тогоо нэрсний дараа
гарсан цагааг яду учу уд л ууна. Иддэг хоолоор нь нэрлэсэн байхгуй юу.

Одоо "Цагаач" гэж гадаадад гарч амьдарч байгаа хунийг нэрлээд байна.
Тогоо нэрсний дараа гардаг цагаа бол их хучтэй баЙдаг. Туунд жаахан
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"Шар суу" холимог баЙдаг. Туунийг уухдаа, жаахан болсон суу хийж
хутгаад уудаг юм. Цагаачин гэдэг чинь тийм хунийг хэлдэг юм. Хоол унд

бол ер нь тийм хэмжээний Л байсан.
Яду У хуухдууд хонь хариулж явахдаа меег их туудэг байсан. Манай
нутагт меег их ургана. Тэр меегийг туугээд жижиг, жижиг хэрчээд, утсаар

хэлхээд, эрх шиг болгоод хатаачихна. Тэр уед хонины ноосыг ээрээд
утас хийдэг байсан. Манай тэр уеийн эмэгтэйчууд юм оёдог утсаа дандаа
малаас авна. Одоогийнх шиг утас баЙхгуЙ. Тийм учраас хонь, тэмээний
НООСООР юм оёдог утас хийдэг байсан. Ухрийн шермес гэж баЙдаг. Ухэр
идэх уед шермесийг бугдийг нь авна. Тэр шермесеер утас хийгээд гутлаа,
устэй дээлээ оёно. Ухрийн шермесеер утас еерсдее хийгээд, еерсдее
нэхийгээ элдээд дээл хиЙнэ. Дээлээ шермесеер оёно. Тэгэхээр утсаа
еерсдее хийнэ, нэхийгээ еерсдее элдэнэ, арьс ширээ еерсдее элдэнэ.

Ингэж бух юмаа еерсдее хийж байж, еерсдийгее хувцасладаг баЙлаа.
Бид нар нэхий емд емсене, нэхий дээл емсене. Баян улсууд даавуу,
торгон дээл емсдег байсан. Лам нар нь шар, улаан торгон дээл емсдег

баЙлаа. Ядуу хуухдууд усийг нь ав сан хонины арьсаар дээл хийж емседег
байсан. Туунийг "сармай дээл" гэж нэрлэдэг баЙлаа. Дандаа тийм
сармай дээл, сармай емд емсене. Ухрийн ширийг элдээд "хем" гэдэг юм

хийдэг баЙсан. Тэр хемеер гутал хийж емсене. Тийм хемен гутлын улыг
эсгийгээр хиЙнэ. Бидэнд даавуу, торго дурдан бол байдаггуй зуЙл. Бид
тийм зуйлээр хийсэн хувцас емсдеггуй байсан. Би

21

нас хуртлээ тийм юм

емсеж узээгуй явсан. Дулаан цагт гутал бараг емсехгуй, хел нуцгэн явна.

евлийн цагт тэр хемен гутлаа, нэхий дээлээ емсчихне. Тэгж л амьдарч
байсан.

к.ю.: Чулуун наймаачин Монголоор ярьдаг байсан уу?
Р.М.: Тэр Хятад хэлтэй баЙсан. Монголоор ярина. Одоо бодоход евер

Монгол хун ч байсан юмуу, буу мэд. Монголоор ярьж, наймаа хиЙнэ.
Одоо бодоход тэр бас
дэргэд

2-3

2-3

зарцтай байсан шиг байгаа юм. Тэр Чулууны

залуу Хятад баЙсан. Тэднийг "шушмай" гэдэг. Тэр шушмайнууд

айлуудаар явж ангийн ус болон бусад юмыг авна. Бид нар меег туугээд,
меегее Чулуун наймаагийнд аваачиж егне. Чулуун наймаа бидэнд
"танзуур" гэдэг гурилан боов егне. Тэгээд хар, улаан чавга, бурам егне.
Бас ёотон егне. Хятад ёотонгууд жижиг, дервелжин боодолтой байна.
Тийм юм л егдег байсан. Бас Хятад цай, Хятад дунсэн тамхи егне. Энэ

хоёр бол Хятадаас авч ирж байсан зуйл байх л даа. Мен "жуушаан утас"
гэдэг утас авч ирнэ. Жаахан эрэг шиг суурьтай, будагтай, торгомсог

утас байсан шиг санагдаж байна. Их жаахан хэмжээтэЙ. Меег егвел
тэр утсыг егдег байсан. Бидний меегийг аваад лалган дээр тиймэрхуу

юмнууд тавьж егне. Зарим боов нь хоёр алга дуурнэ. Ахиухан меегтэй
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бол хормойлоод явна. 9вертлеед явна. Бид нар дандаа суран бустэй явдаг
байсан. Бус хийх даавуу ховор байсан учир дандаа суран бус буслэдэг
байсан баЙх.

1.3

Мал маллах арга, ухаан

Мал юугаараа бидний тархи, толгойд шингэсэн юм бэ? гэхээр идэж,
уудаг юмаа туунээс авдаг, емсеж зуудэг юмаа туунээс л авдаг байсан

болохоор тэгж бат бэх шингэсэн баЙх. Одоогийнхоор бол би энэ малын
мэргэжлийн хун юм даа. Яаж ухрийн ширийг элдэх вэ, аргамж сурыг
яаж элдэх вэ, идээ, цагааг яаж хийх вэ, малыг яаж хариулах вэ гэдгийг л

мэднэ. Тэр уед мал хариулна гэдэг их нарийн байсан. Би ухрээ туугаад
явна. Тэгээд ухрээ бэлчээрт гаргаад, хэзээ бэлчээрээс авч ир эх вэ? гэдэг
асуудлаар нарийн даалгавартай явдаг байсан. Шене харанхуй бурий
болгоод тэнгэрт

100 од

гараагуй байхад гэрлуугээ туух ёсгуй байсан. Бид

нар ухрээ хоргоогоод л гэдэргээ хараад хэвтээд байна. Од гарахаар

Згээд л тоолоод байна. Яг

100 од

1,2,

гараад гуйцэхээр босо од л ухрээ туугаад

харина. Тэр зуу од гарахаас емне ухрээ тууж ирвэл загнана шуу дээ. Энэ
бол евел шуу дээ. Тэр уед цаг гэж юм баЙгаагуЙ. 9глее бол эрт гарна.

Гэхдээ заавал нар тусгаж байж малаа бэлчээрт гаргадаг. Гэрт нар тусаад
ирэхээр малаа гаргана. Зуун од тугсний дараа тууж ирнэ. Хонь бол арай
эрт ирнэ. Бурий болоогуй байхад ирнэ. Ухэр, адуу хоёр тийм орой ирдэг
байсан.
Тэр уед худаг ус гэж ереесее байгаагуй юм шуу дээ. Хангай газар
жалга бур л устай байсан. Одоо миний багадаа малаа услаж байсан,

манайх нутаглаж байсан газарт ус ердее байхгуй болсон байна билээ.
Хаачсан буу мэд. 9вел, зунгуй лайл нутагладаг, уст ай байсан. Одоо
байхгуй болеон. Одоо байгаль хуртэл еерчлегджээ. Бидний багаас еер
болеон. Энэ

80 жилийн дотор

юм, юм Л их еер болжээ. Байгалийн тогтоц ч

их еерчлегдеж, евел, зун болох улирал нь ч еерчлегдеж, бороо хур ордог,
ордоггуй нь ч еерчлегдеж, идэж, ууж, емсеж зуудэг юм нь ч еерчлегдеж

иржээ. Миний бага нас иймэрхуу л байсан даа.

и.л.: Баян айлууд хонио их саадаг бай сан УУ?
Р.М.: Хонь их саана. Тэр уед малаа саах их шуналтай байсан. Унээг еглее,
орой

2 удаа

саана, хонийг зарим уед

3 саана.

9глее гарахаас нь емне нэг

саана, едер дундын алдад нэг саана. Орой саагаад, хургаа ниЙлуулчихнэ.

Хурга, хонь хоёрыг ангид нь маллана шуу дээ. Зуны цагт л даа. Зевхен
орой саасны дараа хургатай нь нийлуулж хехуулээд буцаагаад хургаа

ялгаад хашчихна. Хургаа малладаг аргатаЙ. Саахалт саахалтаар буугаад,
саахалтынхаа айлын хонинд хургаа ниЙлуулчихнэ. Тэднийх манай хонинд
хургаа ниЙлуулчихнэ. Тэгж хариулна. Тэгж саахалт айлаар их бууна.
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саана. Илуу саахгуЙ.

ИЛ.: Хонийг едерт нь их хол хариулах уу?
Р.М.: Гайгуй дээ. Нэг их холгуЙ. Диаметр дотор ярив ал хааш, хаашаагаа

7-8

км дотор л хариулж байсан баЙх. Хааш хаашаагаа

10

км

-

ын

диаметр дотор нэг баяных байна. 8велжее, хаваржаа, зуслан, намаржаа

хоорондоо холгуй байна. Ухэр тэргэндээ ачаад л едертее багтаад, нуугээд
евелжеендее буучихдаг байсан. евелжеенеесее хаваржаандаа едертее

багтаад гарчихна. Ер нь одоо

7, 8, 9, 10,20 км

дотор Л эргэлдээд байсан

байхл даа.
И.Л.: 8велжеегее олон солих уу? Энэ жил энд евелжсен, хойтон тэнд

евелжине гэх маягаар олон солих уу?
Р.М.: Ер нь тэр уед засаг захиргаа хувааж егсен евелжее, хаваржаа гэж

байгаагуй юм шуу дээ. Уламжлалт ёсоор бол айл бур еерийн евелжеетэй
байсан. Айл бур еерийн евелждег нутагтай байна. Манайх миний
мэдхийн л Тооройтын евелжеенд нутагладаг баЙлаа. Туунийг засаг, тер

танайх мен, биш гэсэн яри а гаргаад баЙхгуЙ. Нутгийн айлууд л ХООРОНДОО
зохицоно. Торойтын евелжее, Арцатынхны евелжее, Дунд давааны

евелжее гээд л евелжеенууд байсан. Ойрхон ийм гурван евелжее байсан
юм. Тэр гуравт евелждег айлууд бие, биенийхээ евелжеег малаараа
идуулдэггуй журамтай баЙсан. Тэр гурван евелжее дундаа саахалт айл, ах
дуугийн журамтаЙ.

Ер нь тэр уед нэг сайхан юм байсан. Янз бурийн хэруул шуугиан, хов

жив, яриа, яншаан байгаагуй юм. Их ахтай, захтай, залуучууд, хуухдууд
том, настай хумуусийг их хундэтгэнэ. Тэдний барааг харж чадахгуЙ. Тийм
л. Том хун ирэхэд бид чинь гэртээ орохгуй шуу дээ. Гадуур л малынхаа
дэргэд, малынхаа хашаа хавьд л байна. Тэр хунийг яваад егсний дараа
л гэртээ орно. Тэр хунийг шаваад л ороод баЙхгуЙ. Тэгээд айлд ороод

дээшээ явахгуЙ. Зуух, тулганаас доогуур л сууна. Суухдаа бас учиртаЙ.
Одоо бол ор дэвсгэр, хамаг юман дээр нь сууж байна. Бид нар бол дандаа
сехерч суудаг байсан. Японд сехерч суудаг юм байна. Бид тиймэрхуу
маягаар сууж байсан.
Тэр уед хуухдуудэд томчууд их юм егдег баЙсан. Тэр уед шаазан аяга
байдаггуй баЙлаа. Бид Хятадын модон аяга хэрэглэдэг баЙлаа. Хятадын

жижиг, жижиг модон аяга наймаачид авч ирдэг байсан. Халбага сэрээ
баЙхгуЙ. Туунийг модоор хиЙчихнэ. Бургасаар модон халбага хиЙнэ.
Бидэнд аяга дуурэн, дуурэн юм хийж егехгуЙ. Алган дээр жаахан юм
тавьж егне. Айл тогооныхоо хусамыг хусаад:
-Алив, алгаа тое! гэнэ. Тэгээд алган дээр тавиад егне. Туунийг умхчихнэ.

Ийм Л амьдралтай баЙсан. Аяга, аягаар нь их егне гэж баЙхгуЙ.
Архи, айргийг бол хуухэд амсаж чиг болохгуЙ. Тэр бол хундтэй идээ
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шуу дээ. Туунийг хуухэд идэж уз эх ёс баЙхгуЙ. За тэгээд одоо мах чанаж
идэхэд, хуухдэд толгой, шийр, гэдэс цувдай, хатуу шаант чемег, хузуу
зэрэг юм л ноогдоно шуу дээ. Дал, сууж, дунд чемег, томоохон мечуудийг

хуухэд барьж идэхгуй, егехгуЙ. Туунийг идвэл амны хишигт муу,
сахилгагуй хуний тоонд орно. Зун мах бараг л идэхгуЙ. Баячууд ч гэсэн
зун мал гаргаж иднэ гэж баЙхгуЙ. Голдуу л цагаан идээ иднэ.

к.ю.: Тарваганы мах идэх уу?
Р.М.: Тарваганы мах идиэ. Ядуу хумуус тарваганы махыг их иддэг байсан.
Тарвага, хэрэм, буга, согоо иднэ. Хэрэм их элбэг байсан баЙх. Хэрэм
их агнана. Хятад намайчин хэрэмний арьс их унэтэй авдаг байсаи юм.
Хэрэмний махыг хуухдууд иднэ. Давирхай амтагдсан мах байна. Одоо

бол идэхэд хэцуу байх аа. Яаж идэж байсан юм бэ, мэдэхгуЙ. Тарваганы
мах хэзээний их иднэ. Хуухдэд толгой, молгойхон Л оногдоно шуу дээ.
Том еехтэй сайхан мах олдохгуЙ. Гэдсээр нь "ялбиг" гэдэг юм хийж

иднэ. Бидний алган дээр хийж егне. Бага юм идэж байсан юм болов уу,
хуухдийн гэдэс ев чин тусахгуй их сайн бай сан баЙх.

Хуухдэд цай уулгадаггуй, цайны оронд хярам уулгана. Буцалсан
усанд жаахан суу хийгээд, их суу хийхгуй, "цэхэр хярам" л болгоод

егне. Суу багатай хярмыг цэхэр гэж нэрлэдэг юм. Цайг эр хун гэрлэж
авгай авснаасаа хойш, эмэгтэй хун хунтэй сууснаасаа хойш ууна. Хунтэй

суугаагуй эмэгтэй хун, авгай аваагуй харчууд цай ууна гэж баЙхгуЙ.

Ялангуяа ядуучуудын хуухдууд бол бур угуЙ. Баячууд бол еер л байх л
даа. Том, том баяны хуухдуудийн тухай кино гарч л байх юм. Хятадын

хаад, ноёдын хуухдуудийн тухай кино саяхан гарлаа. Дураараа хуухдууд

байсан байх юм. Эрдэм ном байхгуй, сургууль баЙхгуЙ. Харанхуй
будуулэг тийм бай сан байх юм.
Миний багад ган, зуд гэж санаанд улдэхээр юм байгаагуй шиг
санагдаж байна. Ган, зуд болдоггуй байсан юм уу. Дандаа хур, бороо
орсон Л зун болно. евел болохоор цае орно. Одоо уе, уе их тоймгуй цае

орох болжээ. Тийм байгаагуй шиг санагдаж байна. Харин тэр уед уе, уе
айхтар уер бууж байсныг мэдэх юм. Нэг айл тэр чигээрээ уерийн усанд
юмаа урсгачихсан байсныг саиаж байна. Бас "Тэнгэр ниргэлээ" гээд
мал, идээнд аюул учирсан явдал баЙдаг. Тиймэрхуу шиг ганц нэг явдал

болж байсан. Бас "Луу унжина" гэж ярьдаг байсан. Их дуу, цахилгаантай
шируун бороо орохыг луу унжлаа гэдэг байсан. Луу унжина гэдэг домог
яри а л даа. Тэр уед бас их хуй салхи болно.

Хэзээний уламжлалт ёс бол "Овоо тахих ёс" юм. Нутаг болгонд
еерийн тахидаг овоо байсан. Одоо толгой бур дээр чулуу овоолоод

Л тахиад байна шуу дээ. Манай нутаг "Жинстийн овоо" гээд ганцхан
овоотой байсан. Олон овоо баЙхгуЙ. Тэр овоог жилд нэг удаа тахина.
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Олон лам нар очиж тахина. Тэр ОВОО тахихад бидний уеийн жаахан
хуухдууд явган уралдаанд гуйнэ, бас барилдана. Туунд туруулсэн
хуухдуудэд их том бяслаг, ерем егне. Тийм шагнал авна. Овоогоо намар л

тахина даа. Хэзээний нэг ийм овоо тахих ёс баЙсан.
Уул усаа их хундэтгэнэ. Булаг шандныхаа усыг их хундэтгэнэ. Тэнд
хувингаар очиж ус авна. Усаа авахдаа уснаас хол хувингаа цэвэрлэнэ.

"Лус савдаг догширно" гэж уздэг учраас усанд гар, хел, сав суулга бусад

юм угаах нь цээртэй байсан. Тийм юм ердее хиЙхгуЙ. Юм угаах болбол
еер саваар усаа зееж, хол авч очоод угаана. У сны дэргэд угааж, ус руу юм
оруулахгуЙ. Ус руу суу дусаахгуЙ. Бурхны шашин шутэхийн хажуугаар

байгалиа их шутдэг, хамгаалдаг баЙлаа. Байгаль даа их залбирдаг баЙлаа.
Хэзээний:
-Терийн минь, сулд ершее! Баян хангай минь, ершее! арон дэлхий минь

аварч ершее! гэж хэлээд суу, цайныхаа дээжийг ергедег байсан.
ил.: Ахмад хумуус бага, залуу та нарт малын идэх дур тай ургамлын
тухай, хэзээ хаана ургадаг, ям ар мал идэх дуртай байдаг талаар зааж егч
байсан уу?
Р.М.: Их ярьдаг байлаа шуу дээ. Ер нь мал хариулахад хонийг хааш нь
хариулах вэ? Ухэр, адууг хааш нь гаргах вэ? гэдэг бэлчээрийг их зааж
егне. Бог малыг таргалуулдаг бэлчээрийн ургамал, цэцэг навч, агь таана,

тарваган шийр гэх мэтийн нарийн ургамал байна. Хонь таргалуулдаг еве
бол агь, таана, хемуул юм. Хонийг тийм ургамал сайтай газар хариулна.
Ухэр, адуу хариулдаг газар хонио хариулахгуй шуу. Голын зах дээр
хонийг удаан хэвтуулэх дургуЙ. Ухэр, адууг холын, уулын ене е будуун

борог евстэй газар маллуулна. Бас хонины бэлчээрээ хамгаалж, хонь
бэлчээдэг газар луугаа ухэр адууг бэлчээхгуЙ.
-Хууе! Яваарай ухэр, хонины бэлчээр луу гарлаа шуу! гээд хуухэд
залуучуудыг явуулна.

Мал хариулж байгаа хун тохи:той суух цаг байхгуй шуу дээ. Тэгээд
л, тийм Л ажлууд гараад байна. Саалийн цагаар бол ухэр, тугалууд
чинь хоорондоо нийлчи:х гээд, тугал руу нэг явна, ухэр луугээ нэг явна.

Хурга руу нэг явна. Хонио нэг эргуулнэ. Хонь са аж дуусахаар, хонио
аваад гарна. Босоо, суугаа цагаагаа ууж аваад л мал руугаа явна. Суудал

баЙхгуЙ. Бага балчир байхад эцнэ гэж баЙхгуЙ. Шене л амарч унтана.
Унтахаараа бярууны адсага, шир дэвсээд унтана. Бярууны ширийг дандаа

элдчи:хсэн байна. Хонины нэхий, ямааны арьсыг зеелелчихсен баЙдаг.
Тэдни:йг едер нь херсеер нь тавиад, херсен дээр нь суугаад байна. Шене
болохоор эргуулээд, усийг нь дээш нь харуулж тави:ад, дээр нь дээлээ
немреед атираад хэвтчихнэ. Хелее жийж хэвтэх зай баЙхгуЙ. Тэгээд

л атираад л байна. Дэвсэж байгаа адсага, немерч байгаа дээлэндээ
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захрагдаад л атираад байна. 8шее хучилга байх биш, хел ил гарчихаар
даараад, дандаа л атирч хэвтэнэ. Атирч бас сууна. Энэ бас евдег хелийг
евчин болгохгуй сайн талтай байсан байж болох юм.
Одоо чинь дандаа зеелен юман дээр суусан хирнээ хел евдеед л

гэж ярих юм байна шуу дээ. Яагаад тэгж амархан хел нь евддег юм бэ?
Буу мэд. Бодвол зеелен сандал, диван сайхан юман дээр суудаг, гараад

зеелхен машин дээр суудаг, ийм учраас хел нь тургэн евддег болдог

юмуу? Бид бол атирч суудаг, атирч унтдаг. Тийм л байсан. Хучлага,
дэвсгэрэндээ захирагддаг байсан баЙх.
ил.: Тэр уед малын теллех хугацааг яаж зохицуулж байсан бэ?
Р.М.: Малчид еерсдее зохицуулна шуу дээ. Манайх чинь тэгээд говь,

хангай, тал хээр

3

бусэд хуваагдаад, туундээ тохирсон нутаг, нутагтаа

тохирсон бэлчээрийн хуваарьтаЙ. Ер нь тэгээд хоёр нарны хооронд л
хамаг амьдрал явагдаж байж л дээ. Нар тусахаар малаа ч гаргадаг, идээгээ
ч хийдэг, саалиа ч саадаг, арьс, шир нэхийгээ ч элддэг, бух л юмы г хийгээд
баЙдаг. Нар жаргахаар бугдийг цааш нь тавьчихаад, малаа хашчихаад

унта ад егдег баЙж. Тэр уед ядуу хумууст еерт ноогдох мал гэж байхгуй
шуу дээ. Бид нар миний гэх малгуй
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нас хурсэн. Одоо ч мал баЙхгуЙ.

Мал маллах ар га учрыг мэднэ. Хуний малыг малласаар байгаад ийм
болеон. 8ерийн малыг маллаад сурсан биш. Ер нь малгуй хун чиг гэсэн

малын дэргэд байж л гэдсээ тэжээнэ. 8ереер гэдсээ тэжээх ар га баЙхгуЙ.
8ер орлого баЙхгуЙ.
к.Ю.: Хуний малыг маллахад малын терлеер хувааж егч байсан уу? Яаж
хувааж егдег байсан бэ?
Р.М.: Бидний хуухдуудэд бол голдуу хонь оногдоно. Ухэр, адууг баян
хумуус еерсдее маллана. Бас морь унаж чаддаг, чадалтай хунд егне.

Дорой буурай мань мэтэд нь голдуу Л хонь оногдоно. Тэгэхдээ ойр зуурын
бух юманд л оролцоно шуу дээ.

к.Ю.: Малыг нь хариулж байгаа айлтайгаа хамт нуунэ биз дээ.
Р.М.: Тэгнэ шуу. Нуухдээ зарцаа цуг л нуулгэнэ. Цуг Л авч явна. Тэр
айлын ам булээс хамаараад нэг хот айлд багтах айлын тоо еер байна.

Хургэн олонтой бол нэг хот айл 10-аад ерхеес бутэх явдал бас баЙдаг.
Хуухэд цеентэй бол

4-5

айл л нэг хот болчихно. Урд бол суурь гэж

баЙгаагуЙ. "Хот айл" гэж байсан. Зуны дэлгэр цагт хот айл, саахалтаараа
буучихна. 8вел бол олон айл нийлээд нэг евелжеенд буучихна.
8велжеенд бол олон айл байна даа. Хоол ундаа хийчихээд левел чинь их
наадаж тоглоно. Урдын уле их тоглодог байсан. Шене болохоор тоглоно.

Нэг настай айлдаа юмуу, сайхан зантай нэг айлдаа цуглаж байгаад
тоглоно. Бид нар, хуухдууд сонирхоод тэруухэн тулгын ёроолд суучихна.
Нэгдугээрт томчууд шагай атгаж их тоглоно. Хоёрдугаарт хуухдууд морь
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их уралдуулж тоглоно.

Улгэр их ярина. Урдын нэг сонин юм бол улгэр их ярииа. Улгэр
ярьдаг хуи гээд бур шалгарсаи хун баЙиа. У лгэр ярьдаг хуиээ айлууд

ээлжилж уриад, улгэр яриулаад, гэртээ хонуулаад баЙиа. У лгэр ярьж,
тоглож, хуучилж бас их удааи сууна. Орой бас тое хагалаад бееи бееиеер
идиэ. Урд чинь хуухэдууд хунээс юм (бэлэг) их горьдоио. Айлыи хоол
иднэ. Гэртээ хоолоо идчихнэ. Орой айлд ороод, айлын хоолноос идиэ.
Айл бур адилхаи шахуу хоол хиЙнэ. Махаа л идиэ шуу дээ. Хешиглесеи
хоол бараг хиЙхгуЙ. Хярамцаг, цустайгаа холи од жаахаи хешиглесеи хоол

идиэ. Айлыи хоол идээд, дараагийи айлыи хоол идиэ. Би бага иасаидаа
тийм амьдралыг туулж еигерлее дее. Тэр уед эрдэм ном сурсаигуЙ.

к.ю.: Хавар мал теллех талаар жаахаи ярь ж егие уу?
Р.М.: Мал гол нь хавар теллеие. Нутаг усиыхаа байдлаас их хамаариа.
Хугацааг иь албаи ёсоор тогтоосои юм баЙхгуЙ. 8ерсдее тогтооио.
Зарим айлууд оройхои теллеие. Зарим нь эртхэи. Тэгэхдээ л бугд л хавар
л теллеие шуу дээ. Теллех хугацаа жаахаи хожуу, дулаарахаар теллеие.

Хангай газар айл бур хашаатай баЙсаи. Саравчтай хашаа баЙсаи.
"8велжееиий саравчтай хашаа" гэдэг баЙсан. Айл бур иэг тийм юмтай
баЙсаи. Айлууд хоороидоо малаа ердее иийлуулж хашихгуЙ. Хувийн емч
учраас тэр. Айл бур еерийихее хашаанд малаа хашииа. 8глее тэр чигээр
иь тал, тал тийш иь туугаад явиа. Цеехеи малтайгууд иь иийлуулээд, ээлж
тогтоогоод, енеедер тэдний ээлж, маргааш тэдиий ээлж гээд хариулиа,

2

еижеед юмуу,

3

еижеед нэг айл хариулах жишээтэй баЙиа. Орой тус

бурийихээ хашааид хоиио хашиж хоноио. Тэр уед сайхаи юм иь хулгайч
баЙхгуЙ. Маиай иутагт ердее баЙгаагуЙ. Байдаггуй юм. Маиай хоиииоос
иэг хоиь еер айлыи хоииид очсои байвал учиргуй их зар тариа.
-Маиай иэг хоиь алга болчихжээ! гээд л зар тараачихиа.
-Сураг байиа уу? гээд л асуугаад баЙиа.
-8е, манай хашааид бор халзаи хоиь явж байна билээ. Тэр байх л даа! гээд
хоорондоо ярииа. Тэр айлыи хоииид очсои еер айлыи хонийг ашиглах

гэж ердее баЙхгуЙ. Айлыи мал цуг иийлээд ирсэи бол бас тэр тухай зар
тараагаад баЙиа.
-Маиайхиы ухэр дотор иэг хар бяруу иийлээд явж байиа! гээд хуи амьтаид
хэлээд баЙиа.

-Бяруугаа алдсаи хуи байиа уу? гээд яриад яваад баЙиа. Хулгайч байхгуй,
хуиий малыг шиигээгээд авах бодлого огтхои ч баЙхгуЙ. Тэр талаар
уиэич шударга сайхаи баЙлаа.

и.л.: Мал теллех хугацаагаа хавар орой тааруулж байсаи болохоор тел
малыи хорогдол бага гарч байсаи байх л даа?

Р.М.: Тел ч хорогдож байсан байлгуй дээ. Хургаи дотортой дээл их Л
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хийж емсдег байсан юм. Хурга ухээд л, арьсаар нь дээл хийж емсдег
байсан баЙх. Тэр уед одоотой адил хичнээн мал хорогдов?, хэдэн тел
бойжив? гэж тоо авдаг газар байгаагуй юм. Туунийг сурагладаг хун

баЙхгуЙ. Эх мал ухлээ ч гэж тооцохгуЙ. Их олон тел хорогдлоо, бойжлоо
гэж тоож яр их юм ереесее баЙхгуЙ. Дор, дороороо айл бур жалгын
мухарт байсан юм л даа. Тэр тоог заримдаа авч байсан байх л даа. ОДОО

энэ улсын архивыг хумуус ухаад л, тэдэн оны тоогоор тэдэн малтай байж
л дээ гээд ярьж байна. Ялангуяа, хэлмэгдсэн улсын хэргийг цагаатгахдаа

улсын архиваас узээд хэдэн малтай байсныг нь тогтоож байх шиг байна.

37-38

оны уед олон хунийг хилс хэргээр цаазалсан юм. Тэр уеийн архивыг

узээд, хэд, хичнээн малтай байсныг нь тогтоож байна шуу дээ. Тэгэхээр

тэр малын тоог авдаг газ ар байсан юм шиг байна л даа. Миний багад
малыг тоолж байсныг би санахгуй байна.

1.4 Малын

наймаа

ил.: Малчин ардууд хоорондоо малаа зарах явдал их байсан уу?
Р.М.: Малчид малын найма а их хийдэг байсан. Малыг малаар нь солино.
Бас тэр уеийн менгеер наймаална шуу дээ. Мал их хямдхан баЙсан. Хонь
бол дунджаар

7 янчааны

унэтэй байсан баЙх. Ухэр, том бод бол 20-00Д

янчааны л унэтэй байсан баЙх. Менге их бага баЙж. Урд баян чинээлэг
хумуус жороо морь, сайвар морь гэсэн

2 морийг

бас их худалдаж авна.

Баян хуний хуухэд жороо морь унаж гоёдог байсан. Хурдан морины
уралдаан их хойно хегжсен юм. Тэр уед манай хангай газар бол морь
уралдуулж наадам хийнэ гэж юм баЙгаагуЙ. Тэр чинь нилээн хойно гарч
ирсэн асуудал баЙх. Манай нутаг чинь буйд, Богдын хурээнээс хол, тевеес
хол учир цаатангуудтай нилээд тестэй шуу дээ. Тийм месенд хурдан

морь уралдуулна гэж суйд болж байсан юм баЙхгуЙ. Хурдан морийг бие,
биенээсээ авч байсан ч юм баЙхгуЙ. Харин жороо морины наймааг бол
хийдэг байсан. Хонины наймаа, ухэр адууны наймааг хиЙнэ. Бага хиЙнэ.

-За, би танайхаас ганц эр хонь авъя! гэх жишээтэЙ.

6-7

янчаанаар авна. Одоогийнхтой адил зуу, зуугаар нь наймаа хийнэ гэж

юу ч баЙхгуЙ. Идэшний уед

-2-3

:

хонь авч идлээ! гэх мэтээр л ярина. Хот хурээруу малын наймаа хийж

байна гээд тууж явсангуЙ. Туувар бол хойно гарч ирсэн юм шуу дээ.
к.Ю.: Чулуун наймаа мал авах уу?

Р.М.: Чулуун найма а мал авахгуЙ. Харин идэх хоолоо авдаг байсан байж
болно.
К.Ю.: Монгол хун евел ид эх цагаан идээгээ саалийн хугацаанд авдаг
байсан шуу дээ. Танай нутагт нэг айл ер нь цагаан идээ их бэлтгэж авах
уу?
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Р.М.: Их авна шуу. Их иддэг байеан юм. Гурил будаа байхгуй учраас
цагаан идээ их иддэг байсан юм. 8рем, зеехий хийдэг сав, суулгыг ч
адил, дандаа малын арьеаар хийдэг байсан. Тосоо хийдэг саваа "хонгио"

гэж нэрлэнэ. Туунийг ухрийн ширээр хиЙдэг. Тийм юманд бае тоеоо
хураана. Тэр чинь одоо гараад байга а 100-гийн, 50-ийн каниструуд байна
шуу дээ, тиймэрхуу хэмжээний Л еав юм. Энэ ааруул, ээзгий, хата асан
идээгээ "тулам" гэдэг саванд хиЙнэ. Тулам гэдэг чинь хонь, ямааны арьсыг

элдээд, тэгээд туугээрээ хийеэн уут юм. Тэгээд "туламтай ээзгий ааруул",
"хонгиотой тое" гэж ярина.

1.5 Нутгийн

дархан, мужаанууд

Харин дээр уеэс Монголд мужаан, дархан хоёр нилээд хегжжээ.

Тэр их хегжсен байна. Ер нь темер менгеер юм хийдэг дархчуул нилээд
байеан, модоор авдар еав, суулга хийдэг мужаанууд нилээд их баЙсан.
Байгалийнхаа модыг ашиглаад янз бурийн модон хувингууд их хиЙнэ.
Айраг хийдэг, тое хийдэг, гэрт тавьдаг авдар савыг тэр мужаан нар хиЙнэ.
Тэд нар голдуу ядуувтар амьдралтай баЙдаг. Дархчуул чинь хутга, хайч,
цоож хиЙнэ. Цуу, цуурга хиЙнэ. Дархчуул хурээнд суухгуй, малчидтай
хамт нуугээд л амьдардаг. Манай ах Ренчин ангаар амьдарч байсан
шиг ганц дархан хийгээд амьдардаг хун баЙсан. Мужаанаар амьдардаг
хун байсан. Манай нутагт нэрд гарсан сайн мужаанууд биЙ. Далай
Чойнхор вангийн хошуу гэдэг чинь уран дархчуулаараа алдартай нутаг

юм. Темрийг хаанаас олдог байсныг мэдэхгуЙ. Темреер хутга, цоож
хийдэг байсан. Менгений дархан гэж бас байсан. Эхнэр хуний толгойн
боолт, гоёл чимэглэл зэргийг дандаа Монгол дархан еередее хиЙнэ.
8ер гадаадаас авахгуЙ. Менге нь зарим нь гадаадаае ирж байеан байж
магадгуЙ. Одоогийнхоор нэг сум гэж авч узвэл

магадгуЙ. Дархан хун ий тоо цеевтер л дее.

4-5

3-4

дархан байсан байж

мужаан байеан баЙх. Тэр

нь еерсдийнхээ авьяас, удам угеаанааеаа залгамжилж авсан зуйл юм.

Тэр уед дархан, мужаан болгох сургууль баЙеангуЙ. 8ерийнхээ
авьяасаар л сурна шуу дээ. Анчин болоход ч еерийн авьяасаар, амьдрахын
эрхэнд ан хийж сурна. Монгол дархны хийсэн "цахиур буу" гэдэг буу

баЙеан. Одоогийнх шиг ийм том, том буунууд бас баЙхгуЙ.
к.Ю.: Тэр анчин, мужаан хуний гэр орон амьдралын хэв маяг нь жирийн
малчин хунээе ялгаатай байх уу? Гаднаас нь хараад мужаан хун, анчин
хун, дархан хун гэж ялгах боломжтой юу?
Р.М.: Тийм хумуус чинь нутаг усандаа нэрд гареан байна. Сайн мужаан,
еайн дархан, сайн анчин чинь бур нэрд гареан байна. Ухаандаа одоо

Ванжил дархан, Ишдагва мужаан, Адай мужаан, тэд нарыг мэдэхгуй
хун гэж байхгуй шуу дээ. Тэд нар мужаанаа хийгээд, бае сум дугана
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барина. Сум дуганы дэргэдэх байшин савыг барина. Манай нутагт нэрд
гарсан

1О

гаруй л мужаан байсан байх аа. Олон малтай хун бол тийм юм

хийхгуй Л дээ. Баячуудад зарагдаж мал маллахын оронд мужаан, дархан

хийгээд л амьдарч байсан юм. Баячуудад юм хийж егеед ажлын хелсенд

мал авна. Баячууд менгеер их юм хийлгээд, ямар нэгэн байдлаар мал
хорогдсон тохиолдолд туунийгээ зарж борлуулаад, туугээрээ эргуулэн

мал авах тохиолдол байна. 8ерее еерийнхээ юмыг зарах худалдах бурэн
эрхтэй шуу дээ. Хориглосон юм ереесее баЙхгуЙ. Юугаа ч зарна, юугаа

ч худалдаж авна хамаа баЙхгуЙ. Наймаа чинь хориотой биш байсан. Юу
л бол юугаар наймаа хийж болдог баЙсан. Угаасаа уле нь буурай жаахан
болохоор амжилт багатай байсан баЙх. Жишээлбэл, Ишдагва гуайг

:

-Та модон хувин хийж егееч! гээд л хун очоод гуЙна.
-За тэгье дээ! Би чамд

2 хувин

хийж егье! Чи надад нэг телег егчихеерэй!

гэж байх шиг жишээтэЙ. Тэр мужаан бух зуйлээ гараараа хиЙнэ. Нэг
хувин хийхэд олон хононо шуу дээ. Ууланд гарна, модоо авна. Тэр

модоо хатаана, их налиглаж байж нэг хувин хиЙнэ. Тэгж байж нэг хувин
хийгээд, нэг хонь авна. 8нее мужаан авсан хонио гаргаж идээд амьдарна.

8ерт нь емчилсен мал байхгуй шуу дээ. Хеделмерийн хэд, хэдэн ялгаа
гарч ирж байгаа юм. Ихэнх нь зарцлагдаад амьдарч баЙж. Цеен хэсэг нь
еерийн авьяасаараа ан агнаад, мужаан, дархан хийгээд амьдраад баЙж.

Тэгээд лам болоод нэг хэсэг нь амьдардаг баЙж. Лам нар чинь хувалз
шиг амьдарч байсан. Лам нарт мал маллаад амьдрах боломж баЙхгуЙ.
Тэд хурээ хийддээ суугаад, номоо бясалгаад зай зав баЙхгуЙ. Тэруунд юм
аваачиж егеед, тэд нар тэр егсен юмаар амьдардаг баЙж. Одоогийн лам

нар чинь нэг уут зуугээд байна шуу дээ. Тэр чинь нэг юм хэлээд байгаа
юмдаа.

к.Ю.: Та

21

нас хуртлээ л энэ Мерен сумандаа сууж байсан уу?

Р.М.: Тэгсэн. Тийм амьдралтай хун хол ойр явах ухаан баЙхгуЙ. Тариатын
хурээ, Зая гэгээн, Ширээт гэгээн гэж байдаг юм гэнээ л гэж улгэр шиг л
яри а сонесон. Туунээс тэруунд хурэх, уулзаж учрах тийм бодол, уха ан

бидэнд баЙгаагуЙ. Тэд нар чинь хаа ч байдаг юм буу мэд.

1.6 Миний бичсэн НОМ
к.Ю.: 21 нас хурээд таны

амьдралд ямар еерчлелт гарав?

Р.М.: За ингээд л хун болох замдаа орно доо. Миний бичсэн нэг ном
баЙгаа. Энэ номыг

1983

онд бичсэн. 8ерийн намтрыг бичсэн. "Амьдралын

намтраас" гэж нэрлэсэн. Манай нэг хамаатангийн жаахан юм бичдэг

хун баЙсан. Туунтэйгээ нийлээд л бичсэн. Хумуус емнех уг гээд л номон
дээрээ их юм бичсэн байдаг юм. Би бол жаахан бичсэн. Харин олон гарчиг
тавьсан. Зураг нилээд бага орсон.
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И. Л.: Номын гарчигнаас жаахан уншъя.

- Зурхний бичээс
- Амьдралын анхны гараа
- Ноос бэлтгэлт
- Айл гэр болсон минь
- Хутганы ирэн дээр
- егье гэвэл ганцаасаа
- Намын уриалга, бидний зорилго
- Хелгийн жолоо залсан зуг
- Эх газар буянаа хайрлав
- Газрын дээжийг тэнгэрт ергев
- Сургийн манлай Бор халзан
- Хуухдийн заяа эхэд
Р.М.: Энэ бол миний амьдралын тухай бичсэн гарчгууд юм.

Би

1935

онд
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настай цэрэгт татагдеан. Цэргийн албыг их сонин

газар хаасан. ДорноД аймагт хаалаа. Чойбалсан хотын ойролцоо
Баянтумний 5-р дивизи гэж байсан. Энэ бол Монголын нутаг дэвсгэрийг
япон-хятадын цэргийн довтолгооноос хамгаалахын тулд байгуулсан
цэргийн том бааз юм. Энэ Баянтумэн тэр чигээрээ цэргийн анги байсан.
Тэнд л цэргийн алба хааж
Би багадаа

6 настай

3 жил

болсон доо.

байхдаа араган дээрээ гарч зогсоод:

-Ээж ээ, уунээс цааш газар байдаг юмуу? гэж ээжээсээ асуухад,
ээж:

-Байлгуй яахав. Цаашаа их газар бий! гэж хариулж егч байсан юм.
Унэхээр сайн ярьсныг би санаж байна. Тэр уед чинь Тооройтын евелжее
гэдэг тэр жалгаанаас цаашаа явах, тийм ухаан чиг байгаагуй, шалтгаан
чиг баЙгаагуЙ. Явган л яваад байна уу гэхээс, зам харилцаа байгаагуй,
Монгол орон гэдэг чинь хачин орон байсан юм шуу дээ. Сонин дээр

суулийн уед миний тухай их юм биЙ. Энэ сонин дээр гарсан юмы г нэг
уншчихад, бичиж байгаа юманд хэрэг болж магадгуЙ. "Алтан соёмбо
гардахад ерийн дане нээгдэнэ" гэсэн гарчигтай зуйл гарсан юм. Энэ

Д.Аварзэд, Т.Намжиг бид
баатрууд юм шуу дээ. Бид

3

байгаа юм. Гурвуулаа хедее аж ахуйн

3 тэр

баатар болж байх даа, баатар болсноос

хойш болсон явдлууд, хийсэн ажлынхаа талаар янз бурийн юм дор, дороо
ярьсан юм. Туунийг уншаад хэрэг болохыг нь аваараЙ.

ЭНД бас миний ярилцсан нэг ярилцлага байгаа юм. "Амарч узээгуй
хуний нэг" ГЭСЭН гарчигтай гарсан. Бага насаа тийм амьдралд енгереесен
миний хувьд бол туунээс хойшхи амьдрал бол дандаа амралт юм л даа.

Амраад жаргаад байсан. Яагаад гэвэл конторт суугаад, хунтэй яриад юм
бичээд л байна. Яриад л байна. Шийдвэр гаргаад л байна. Тэр зуд, гантай
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тэмцээд Л айлуудыг оторт нуулгэх шийдвэр гаргаад л байна. Амарч яваа
юм шиг л санагдана. Одоо хумуус энэ жил амраагуй ядарч байна гээд л
ярьдаг. Би бол

21

нас хуртлээ тийм хэцуу амьдрал туулчихсан болохоор

бусад нь цем амралт л байсан. Би одоо
жил улсад ажил хийлээ л дээ.

66

89

настай. Амрах завгуй

60

гаруй

жил хиЙсэн. 8дер шенегуй хийсэн дээ.

Бие муугуй. Бие эруул явдаг. Эруул явдаг хэдэн учир биЙ. Наргиад л,
наадаад л, цэнгээд л, архи уугаад л, алиалаад л, завхайраад л явах зав
болоогуЙ. Ердее тэр социализм гэдэг юмны телее л зутгэсэн. Минжуур
юмтай болохсон, малтай болохсон, одоо тийм байшин, хашаатай, ийм
гэр, гоё ганган явахсан гэж бодогдоогуЙ. Ердее энэ Монгол эх орныг
хегжуулэхийн телее тэмцсэн. Энэ ард тумэн бугдээрээ нэг боловсон

шиг сайхан амьдралтай болохын телее "Чи одоо хучээ гарга!" гэж
намаас уурэг авсан. Туунийг биелуулэхийн телее явсаар байгаад л едий
хурсэн. Тийм учраас бие эруул, янз бурийн евчин зовлон баЙхгуЙ. Манай
Монголд чинь тэр ялангуяа арьс енгений евчин их дэлгэрсэн газар шуу

дээ. Тийм евчин туссан хун бол даралт, цусны хангамжаас эхлээд дандаа
архаг евчтэй болдог. Янз бурийн юм идэж, уугаад шарлах зэрэг янз
бурийн евчин биЙ. Тийм юм узээгуЙ. Ереесее тамхи татаж узээгуЙ. Архи
ууж узээгуЙ. Угаасаа ядуу амьдралтай байсан болохоор тэгж явах гарын
бэл бэнчин баЙхгуЙ. Тэгж яваад эдий хургэсэн.

Одоо жаахан ядруу байна. Жаахан ядруу шиг амьдарч явна. Олон
хуухэдтэй. Хоёр биений

9 хуухэд

биЙ. Хотод

4 айл

байна.

4

айл 4-уулээ

орох орон муутаЙ. Хотын хорооллуудаар хэцуухэн шиг амьдарцгааж

байна. Надаас их юм горьддог. Би тэгээд хонь албал
Би ганцхан ийм

3

4-5

хуваадаг.

ерее баЙртаЙ. Байр чинь гарз гаргахаас орлого

оруулдаггуй эд юм байна. Тэтгэврийн хэдийг маань тоноод байна. Тэгээд
нэг жаахан ховор шиг байна. Ядуу олон хуухэдтэй хун чинь зудэрч
магадгуй баЙгаа. Яах юм бол доо. Тэр талаар сэтгэл зовиуртай явдаг. Нам
засгийнхаа удирдлагад хэлнэ дээ. Манай нэгдлийн олон хун, одоо машин
унасан, дэлгууртэй, гуанзтай, янз бурийн наймаа худалдаа хийсэн улсууд

байх юм. Надад бол тийм чадал алга. Угийн ядуу хун чинь тэр чигээрээ
байдаг юм байна. Тэр хэвээрээ явдаг юм байна даа. Хэдэн жил амьд явбал
Монголд хэрэгтэй санаа, оно о хэлээд байх бололтой юм. Тийм бололцоо
муудаад байна. Дараагийн юм ярихад хэрэг болж магадгуй гээд уунийг
ярилаа.

к.ю.: 8неедер удийн емне маш сайхан яриа ярьж еглее. Танаас еер
хунээс ийм сонирхолтой яриа сонсохгуй баЙх. Настай хун олон боловч тан
шиг тодорхой ярьж чадахгуй шуу дээ. Танд их баярлалаа.
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1.7 МИНИЙ ОДОН медалууд
80 жилийн ойгоор надад

Р.М.:

урилга егсен. Би одон медалиа зуугээд

очтол гадаадынхан зураг авах гэж шаваад явуулдаггуй шуу. Их хэцуу юм
болсон.
к.ю.: Та одон медалиа тайлбарлаж егне уу?
Р.М.: Энэ бол Хеделмерийн баатрын "Алтан соёмбо" гэдэг одон, тууний

дара ах нь "Сухбаатарын одон", Сухбаатарын зурагтай байгаа биз дээ.
Тууний дараагийнх нь "Хеделмерийн гавьяаны улаан тугийн одон", дараа

нь "Алтан гадас" гэдэг одон гурав байна. Дараа нь "Байлдааны медаль"

2

байгаа юм.

45

оны челеелех дайнд би оролцсон хун шуу дээ. Тэгэхэд

шагнагдсан. Монгол бичгээр бичсэн нь "Хеделмерийн хундэт медаль",
тууний дараагийнх нь ене е олон жилийн ойнууд байна.
ой,

30

жил,

50

жил,

70

жил,

80

25

жилийн

жилийн ойн медалиуд юм. "Залуу уеийг

халамжлан хумуужуулэгч" гээд уйлдвэрчний байгууллага медаль егдег

байсан. Залуучуудын байгууллага бас егне. Бусад нь бас цэргийн, Халх
голын ойгоор егдег медалууд юм. "Соёлын тэргууний ажилтан" гэж том

шагнал байдаг юм. Нэгдлийн дарга
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жил хийхдээ малчин залуучуудыг

соёлжуулах их ажил хийсэн гэж егсен юм.

Яаманд

1О

45

оны дайны емне Дотоод

хэдэн жил ажилласан. Ажил сайн хийсэн гээд Дотоод Яамны

"Х ундэт чекист" гэдэг тэмдэг байна. Энэ "Намын ахмад зутгэлтэн" гэдэг

тэмдэг. Ийм олон одон медалууд, тусгай тэмдэгнууд байна даа.
Монголд нэгдэлжих хеделгеен ялсны

10 жилийн ойн том

3 том ой болсон :
10 жилийн ой
-Нэгдэлжих хеделгеен ялсны 1О жилийн

1969

анд

баяр болсон.Тэр

уед Монголд ер нь
-Атар эзэмшсэний

ой

-Монголд аж уйлдвэр байгуулсны 10жилийн ой

Ардын хувьсгалаас хойш хийсэн
Нэгдэлжих хеделгеен ялсны

3 том хувьсгал бал энэ 3 юм шуу дээ.
1О жилийн ойгоор хоёрхон хун хеделмерийн

баатар болсон. 8верхангай аймгийн Богд сумын тэмээчин Ц.Маань бид
хоёр хеделмерийн баатар болсон юм. Би нэгдлийн дарга, тэр тэмээчин,
бид хоёр л шалгарсан юм баЙх. Бид хоёрт хеделмерийн баатар цол
олгосон.

2

Социалист ёсоор хоршооллох уйл явц

Р.М.: Удийн емне би та нарт еерийн бага, хуухэд насны тухай ярилаа.
Хедее нутагт та нарт ярь сан шиг амьдралаар амьдарч байж байгаад
цэрэгт явсан.

21

нас хурнэ гэдэг чинь хун жаахан ухаан орж байгаа юм

шуу дээ.

-За би ер нь алийн болгон ингэж амьдрах вэ? гэж бодеон. Намайг тушээд,
тулаад, еед нь татаад, жолоодоод сургууль, соёлд явуулдаг ч юмуу, ажил

23

терелд оруулж егдег ч юмуу, одоо чи тэг, ингэ гэж анхаарах хун багатай
учраас еерее еерийгээ бодох хэрэгтэй болеон. Тэгээд би

-21

:

нас хурлээ, ямар ч байсан цэргийн албанд явъя! гэж бодож баЙлаа. Тэр

уед цэрэгт

21

настай хунийг татдаг байсан. Тэгээд татагдеан. Би эруул,

саруул биетэй учир цэрэгт тэнцсэн. Цэрэгт явж байгаа он бал
шуу дээ.

1935

1935

он

онд цэргийн албанд татагдаад, нутгаас гараад Баянтумэний

7-р див изи хуртэл мариор явсан юм шуу дээ. Архангайгаас ДорноД
аймаг хуртэл морин ертеегеер явсан. Би морь унахдаа муу байсан.

Тэгээд ертеегеер явна. Их л бэрхшээл даван туулж Дорнод аймаг орсон,
нутгаас

40 гаруй

хун явсан. Баянтумэнд очлоо. Улаанбаатараар дайраад,

9ндерхаанаар дайраад очсон доо. Хангай газраас тал нутагт ирсэн.

Гэрээс хамгийн анх удаа, хамгийн хол явж байга а нь тэр. Бас хамгийн их
юм узэж байгаа нь тэр.

2.1

Цэргийн амьдрал
Анх удаа Улаанбаатар хот буюу хуучны Богдын хурээг узлээ. Дандаа

модгуй, уулгуй газраар явж узлээ. Нийтдээ

10

гаруй хоног явж байсан.

Дандаа морин ертеегеер явсан. Заримдаа морь баЙхгуЙ. Явган чиг л явж
баЙлаа. Янз бур л баЙлаа. Тэгээд тэнд очиход, олон цэргуудийг дарга
нар хулээж аваад усанд оруулаад, хувцсыг нь тайлж аваад, цэрэг хувцас
емсгеед, тэгээд цэрэг хувцас емсеед, олон мянган цэрэг дотор орсон. Тэнд
маш олон цэрэг баЙсан. Шинэ цэргуудийг жагсааж байгаад л дарга нар

нь ирээд аваад байна. Удалгуй нэг едер бага даргын сургуулийн цэргийг
авахаар болов. Дарга нар ирээд жагсаасан цэргуудээс сонгоод, хетлеед
л гараад байна. 300-аад цэрэг бага даргын сургуульд сонгож авлаа. Туун
дотор би ордог юм байна. Тэр сургуульд бие эруул, идэвхтэй, аятайхан
хумуусийг л сонгож авсан баЙх. Тэгээд л негее 300-аад хунийг командлаад
явсан. Хэрлэнгийн зах дээр ширэнгэ ховхолж сандлууд хийгээд, темер

самбар зоогоод, "номын багш" гэдэг хун

"1" тоо

тавиад, "А" усэг тавиад:

-За уунийг хэн унших вэ? гэж асууж байна.
Би

"1" - ийн

тоогий нь "А" гээд "А" -г нь

300-гаад хуний до тор

7-8

"1"

гэж уншиж баЙлаа. Тэгэхэд

хун бичиг мэдэж байсан. Тэр уед Монголын

бух хун амын 90-ээд хувь нь бичиг мэдэхгуй байсан юм. Цэрэгт очсон
залуучуудын хэмжээ туунээс илуу гарах ёсгуй байсан юм. Бидэнд
терлийн хичээл заадаг баЙлаа. "Монгол орны

5

5 дэвтэр"

5

гэж нэрлэдэг

терлийн дэвтэртэй байсан. Монгол орны тухай л заалгаад байсан.

Хичнээн хэмжээний газ ар нутагтай, хаагуур, хаагуур ямар нуур, устай
юм бэ? гээд л заалгаад байна даа. Хэдэн аймаг сумтай вэ? хичнээн малтай
вэ? гээд л заагаад байна. Уле терийн хичээл дээр ийм Л юм заагаад байна.
Цаана нь морин сургууль, буудлагын сургууль, байлдааны тактикийн
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сургууль байсан.

3 сар

минжуур I

болсны дараа би Монгол бичиг уншаад, захиа

бичих шахуу болоод, бичиг усэг тайлагдаад ирсэн. Хуучин Монгол бичиг
шуу дээ. Тэр цэрэгт заалгасан эрдэм одоо энэ Л байна. Энуугээрээ едий
хуртэл амьдарч яваа юм. Цэрэгт хэдэн юмыг сурч баЙсан.
-Буу буудаж сурна
-Морь сайн унадаг болно. Мориор давхиад саад харайлгаж сурна.
-Сэлмээр бур гас цавчиж сурна
-Морийг яаж эмээлэх вэ?, яаж услах вэ?, яаж угааж, арчиж цэвэрлэх вэ?
гэдэг чинь их нарийн хичээл байна.
Бас буу задлана, эвлуулнэ, туугээрээ гуйж буудна, сууж буудна, янз

бурээр буудна. Би бол уле терийн хичээлд дандаа онц авна. Уншсаар
байгаад тэр тоонуудыг бугдийг цээжилсэн баЙсан.

6-7

сар болоод, бага

дарга болеон. Нэг бага дарга 30-аад цэрэг командлана. 30-аад цэргээ
сургууль хийлгэнэ, еерт зааж егсен юмнуудаа, тэдэнд зааж егне. Тэнд

хунтэй ажиллаж, хунийг удирдаж сурсан. Ингээд

3 жил

болеон.

3 жил ий н

хугацаанд их магтууллаа. Сайн дарга гэж их нэр хундтэй болеон. Миний
салааны цэргууд юманд идэвхтэй сайн байсан. Ариун цэвэр, бусад
шалгалтанд их сайн дун авна. Тэнд айхтар

2

ялгаа гарсан. Над шиг

амьдрал туулсан цэргууд чинь улам гялалзаад л, енге ороод л, сайн сайхан
болоод л, юм бухэнд идэвхтэй оролцоод л, магтагдаад л, негее баячуулын

хуухдууд бол гутарч гуйцнэ, идсэн уусан юм зохихгуй, ем ссен хувцсандаа
дасахгуй байсан. Ингээд тэд нар евчин зовлон их тусна, нилээд хорогдлоо,
тэд их хунд байдалд баЙсан. Бид нар гялалзаад баЙдаг.
Цэргууд цагаан даавуун цамц, хех ногоон даавуун цэргийн емд,
гадуур цамц емсене, евел бол эсгий гутал, зун бакал емсене. Зун шинель
емсене. 8вел устэй дээл, устэй малгай емсене. Тийм юм емсеж узээгуй
бидэнд, биенд их сайхан баЙдаг. Ядуу амьдралтай байсан хумуус чинь
тэнд тодорч байгаа юм. Эрдэм ном их сурна, дарга болно. Дэвшээд
жинхэнэ офицер болно. Сургууль соёлд зарим нь явна. Тэр уеийн
цэргийн амьдрал одоо бодоход яаж амьд гарсан юм бол доо гэж бодмоор

хэцуу байсан. Яагаад гэвэл орон сууц баЙхгуЙ. Зун дулаан цагт дандаа
платак-майханд сууна. 8вел болохоор газар ухаад хийсэн землянкад

суудаг байсан. 8ер юу ч баЙхгуЙ. Цагаан тал дээр землянка хийсэн
байсан. Суман, хороо цэргууд газар дор байна. Тэнд л амьдарна. 8вел
бол хуйтэн хэцуу, зун бол дандаа платак майханд сууна. Хэрлэн ус муутаЙ.
Ус тохироогуйгээс болоод цэргийн гэдэс евдех явдал гарна. Цэргууд их

хорогдож баЙсан. Туунийг дайсан этгээд ундны ус анд нь хор хийж аллаа
гэж ном сонинд бичдэг байсан. Чухам тэгж байсан уу, угуй юу буу мэд.
Бид нутгаасаа 40-еед хун явсан,

1О

гаруй хун эргэж ирээгуЙ. Тэндээ нас

барсан. Цэрэг бол их хэцуу амьдралтай байсан юм шуу дээ. Хоол муутай
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баЙсан. Над шиг амьтад бол идэж узээгуй хоол иднэ, емсеж узээгуй хувцас

емсене, тэгээд л ном заалгаад баЙсан. ОДОО эргээд туунийг амьд, мэнд
давж чадсан гэж бодхоор бас л их хатуужилтай байж дээ гэж бодогдохоор

байгаа юм. ОДОО бол тийм юманд амьдарч яавч чадахгуЙ. Цэрэг бэхжиж
тохижоогуй хэцуу баЙж. Юм бугд шинэ, айхтар баЙж.
Тэгээд цэргээс халагдсан. Халагдахдаа еерийн хусэлтээр халагдсан.

Намайг салаан дар га болгож дэвшуулэх гэж дарга нар их ятгасан. Би
бодсон байхгуй юу. Юу бодож байсан бэ? гэхээр миний ээж нас бараад,
би ганцаараабайхад намайг хараад байсан тэр Ренчин гэдэг хунээ бодоод
байсан. Надтай адилхан енчин ядуу хун шуу дээ. Тэр маань ямаршуухан
амьдарч байдаг бол гээд бодож баЙсан. "Хань, бул болъё!" гээд бодож
баЙсан. Хоёрдугаарт хэзээний еверт нэг бодол байдаг байхгуй юу. Миний

ээж нас барав аа, нэг евел. Тэр нутагт сайн лам байсан. Миний ээжийн
хойдох, урдахыг уншиж егех лам олдоогуй юм. Ээж маань сдое бодоход
хатгаа евчнеер л нас барсан юм. Тэгээд тэр лам нараас тан олж ууж
чадаагуй юм. Ядуу хунд тэр лам нар тан ч егдеггуй баЙсан. Ном гурмээ
ч уншиж егдеггуй байсан. Тэр байдал бодогдоод байсан. Баячууд, лам
нар ядуу хунийг еревдеггуй дээ гэж бодоод байсан. Юманд ээлж байх
болов уу гэж боддог байсан. Тэгээд л одоо халагдаад хурээд ирсэн чинь
Архангай аймгийн намын хороо намын гишуудийг буртгээд л, тэгээд Л

би чинь их том хун болов 00. Бичиг усэг мэддэг хуний тоонд орлоо. Би
цэрэгт байхдаа намд гишуунээр элссэн юм. Тэгээд ендреер унэлэгдлээ.
Би бол албан ажил хийнэ л гэж бодож явсан. Хедее гарч, малчин болж,
авгай хуухэд авна гэж бодож баЙгаагуЙ. Аймгийн намын хороо намай г
аймгийн харилцаа холбоонд шуудан зеегчийн ажилд оруулав. Тэр надад
их зев ажил байсан. Би чинь хэдэн хэцуу ажил амьдралдаа хийсэн юм л
даа.тууний нэг нь энэ байсан.

2.2

Шуудангийн толоологч

Архангай аймаг

49

сумтай тууний дотор Тариат зугийн

13

сум гэж

байсан. Архангайн хамгийн хойд сум нь Тосонцэнгэл сум гэж одоогийн

Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум. Тэр хоёрын хооронд

13

сум байсан. Тэр

13 суманд шуудан зеедег "Телеелегч" гэдэг ажилтай боллоо. Нэг явахдаа
13 морины ачаатай, 6 улаачтай, тэгээд л морин ертеегеер явна шуу
дээ. Нэг сум анд нэг морин ачаатай явна. Тэр уед "Ардын эрх" , "Намын
унэн" сонин, "Намын амьдрал" сэтгуул, "Намын ухуулагчдын еврийн
дэвтэр" гэсэн хэдэн сонин, сэтгуул гардаг баЙлаа. Нэг суманд егех албан
бичгуудээ, сонин сэтгуулийнхээ хамт богцонд хийж, моринд ачаад хургэж
егне. Тэгээд тэр сумы н буцах бичгуудийг хамж авна. Нэг явахад
явна. Тэр
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15 хоног

сумаар чинь тойрч шуудангий нь егеед, буцах шууданг аваад
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ирнэ. Сард

6 цаг

2 удаа

явна. Шене их оролцуулж явна даа. Дунджаар хоногт

л унтана. Тэгээд лбусад цагт нь мориор л давхиад байна. Ялангуяа

евлийн цагт бол их хэцуу. Жил гаруй ийм ажил хиЙлээ.

Жил гаруй хийгээд байж байтал аймгийн намын хороо дуудлаа.
Намайг их сайн хун гэж магтаж байна. Чухал албыг жил шахуу сайн
хийсэн учир тушаал дэвшуулээд дарга болгоно гэж байна. Бурд сум анд
намын уурийн дарга болголоо. Одоогийн еверхангайн Бурд сум л даа.
Хуучин Архангайд багтаж байсан юм. Тэгээд тэнд намын уурийн даргаар
очлоо.

1938

онд дарга болсон. Миний амьдралын гараа ингэж эхэлсэн юм.

еверхангайн Бурд, Архангайн ендер-Улаан, еерийн терсен Мерен ийм
сум анд

7

жил намын уурийн дарга хиЙлээ. Тэгээд

1945

оны дайны жил

Дотоод Яаманд татагдаж, гадаад тагнуулын албанд уурэг гуЙцэтгэлээ.
евер Монголыг Японоос челеелех дайнд оролцож, Дотоод Яаманд

11

жил болсон. Тэрний дараа

1955

онд намаас нэгдэлжуулэх хеделгеен

ялуулах зорилгоор удирдах ажилтныг намын уриалгаар хедее гаргасан

юм.

130 хэдэн хун гаргалаа.
21 жил хиЙлээ.

Туунд би багтаж орлоо. Ингээд нэгдлийн

даргыг

70-аад оны суулчээр нэгдлуудийг "Нэгдлийн холбооны дээд зевлел"
гэдэгт хамааруулсан юм. Говь-Алтай аймгийн нэгдлийн дарга г.
Лодойхуу гэдэг хун байсан. Над шиг их сайн дарга гэж их магтуулдаг.
Их сайн ажилтай дарга байсан. Бид хоёрыг нэгдлийн холбооны дээд
зевлелд зевлех болголоо. Бид хоёр чинь улсын хэмжээний нэгдлуудийн
асуудлыг хариуцсан зевлех гэдэг ажлыг

7 жил

хиЙлээ. Тэгээд байж байсан

чинь нэгдлуудийг хооронд нь хоршиж гахай, тахиа, туулайзэрэг махны

чиглэлийн туслах аж ахуйг эрхлуулэхээр болов. Ууний тулд хоршоо
байгуулах чиглэл гарч, би "Тунгалаг тамир" гэдэг хоршоог Архангайд
баЙгуулсан. Тэнд

6 жил

ажиллалаа. Иймэрхуу юм хийж

60 гаруй жил улсад

ажил хиЙжээ.

и.л.: Таныг цэргийн албанд Баянтумэн д байхад хилийн янз бурийн
будилаан гардаг байсан уу?
Р.М.: Хилийн будилаан гарч байсан баЙх. Уунийг хил ий н цэрэг Л мэдэж
байсан. Би хилийн цэрэгт албан хаагаагуй болохоор мэдэхгуй байна.
ил.: Цэргийн алба хааж байсан Баянтумэн, Архангай аймаг хоёр байгаль
орчны хувьд нилээд ялгаатай шуу дээ. Малчин хуний амьдрал, мал маллах

байдал бас ямар нэгэн ялгаа байсан уу?
Р.М.: Малчин хун ий амьдрал бол хаа ч ялгаагуй шуу дээ. Гэхдээ мал
маллахад орон нутгийн байдлаас хамаараад ялгаатай юм их биЙ. Хан гай

газар бол едерт нь явган малаа дагаад малладаг. Говь газар бол дандаа
мориор дагаж малаа малладаг. Мал нь тал, хээр газар ихээхэн челеетэй

хол явж бэлчдэг. Хашаа хурээ, хэвтэр бууцыг нэг их анхаардаггуЙ. Ер нь
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мал бэлчээртээ хонож енжеед л, хааяа худаг усан дээрээ цуглана. Говь

газрын мал чинь жаахан зэлууд онгон маягтай шуу дээ. Хангай газрын

мал чинь гэрээс гараад л нэг хамар даваад алга болчих учраас байнга
дэргэд нь явган нэг хуухэд дагаж явдаг юм. Говьд бол тийм юм баЙхгуЙ.
Говийн мал бол хоорондоо нийлэх явдал бараг баЙхгуЙ. Хангайд бол

ийм юм байна. Баянтумэн д байхад Хэрлэнгийн савыг дагаад л малчид
айлууд байсан баЙх. Одоотой адил олон айл байхгуй шуу дээ. Баянтумэн
д явган цэрэг, морин цэрэг байсан. Тэр уед манайхаас, 8вер Монголоос

мал хил дав ж орж ирэх, хил даваад гарах явдлууд гарч байсан гэнэ билээ.
Бас амьдралын ядуугийн эрхээр 8вер Монголоос хил давж хумуус
ирдэг байсан гэнэ билээ. Гэхдээ энэ бухэн бол миний алба хааж байсан
дотоодын цэрэгт хамаагуЙ. Харин хилийн цэрэг шууд хариуцаж баЙсан.

2.3

Гэр бултэй болов

к.ю.: Та хэзээ гэр бул болсон бэ?
Р.М.:

1938

онд дарга болоод,

1940 оны

уед тэр Бурд суманд намын уурийн

дарга байхдаа ав гай авсан. Бурд сумын хун Л дээ.
к.ю.: Эхнэртэйгээ яаж танилцсан бэ?
Р.М.: Яахав дээ, тэр уе чинь будуулэг уе байсан. Тэр уед нэг ийм явдал
байсан юм. Хун бугдийг бичиг усэгт сургана гэсэн том компанит ажил явж

баЙсан. Тийм учраас бичиг мэддэггуй, насанд хурсэн хумуусийг сумын тев
дээр цуглуулаад 20-30-аар нь бичиг усэгт сургаад унэмлэх егдег байсан.
"Насанд хурэгчдийн булгэм" гэдэг нэртэй баЙлаа. Тэр насанд хурэгчдийн
булгэмээс нэг хуухэнтэй танилцсан. Би тэрэнд хичээл заадаггуй баЙсан.
Харин юм ярина л даа. Эх орныхоо тухай, ер нь одоо нам засгаас явуулж

байгаа бодлогын талаар байнга очиж яри а хийдэг баЙлаа. Тэр уе чинь
хувийн емчийн уе шуу дээ. Нэгдэл байхгуй уе шуу дээ. Нилээн юмтай
айлын хуухэнтэй танилцсан. Тэгээд туунтэйгээ сууна гэж тохирч байсан

юм. Тэр уед ах дуу, терел садан нь маш их дургуй байсан. Хаанахын ч
юм буу мэд, хуний нутгийн, тэнэмэл хун дагаж явах гэлээ гээд дургуйцэж
байсан.
-Танай хуухэд намын уурийн дарга Р.Минжуур гэдэгтэй ханилаад,
туунтэйгээ сууна гэж далдуур битуу яриад байна! гэж ээж, аавд нь хов
хурээд, тэд нар хуухнээ суулгахгуй гэж их ажил зохиож баЙлаа.

Намын уурийн тэргуулэгч гишуун Н. Чилхаажав гэдэг дарга байсан

юм. Хоршооны дарга байсан хун. Тэр хун надад туслаж ээж, аавтай нь
ярьж егч суулгаж баЙлаа. Тэр хун дээгуур, доогуур дарга нарт хуртэл
энэ асуудлыг зев талаас нь танилцуулж егч баЙлаа. Тэгээд суусныхаа

дараа

41

онд хуухэд гарсан. Тэр уед еерийн гэр оронгуй баЙлаа. Сумын

захиргаа нэг том гэртэй байсан. Тэр гэртээ би амьдардаг байсан. 8глее
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боеоод гар, нуурээ угаагаад ажилдаа орно. Сумын захиргааны зарлага

галч гээд нэг евген баЙеан. Тэр хун бас тэнд унтдаг баЙсан. Тэр гэрт нэг
шуугээ, нэг ширээ, нэг сандалтай. Тэр нь тийм олигтой юм биш. Х урээний
ширээ, сандлыг ашиглаад хийсэн зуйл байсан. 8глее цайгаа уучихаад, тэр
ширээн дээрээ еуугаад ажлаа хиЙнэ. Тэр гэртээ авгайтайгаа амьдран еуух

болсон. Гадуур явахаараа ертеенеес марь унаад багуудаар явна.
Тэр уед негее Ренчин ахтайгаа байнга холбоотой баЙеан. Ах надад
жижиг гэр техеерчээ. Тэгээд туунийгээ "Ирж ав!" гэж хэл явуулсан байна.
Би гэрээ авахаар морин ертеегеер гэртээ харив аа. Тэгээд манай ах

3

ухэр тэргэнд миний гэрийг ачаад, Цагаан нуурын наад талаае, Мерен
сумаас явсаар аймгийн тев дээр ирлээ. Намын уурийн дарга нууж яваа юм

шуу дээ. Аймгийн тев дээр иртэл, аймгийн тевийн артелээс юм авахаар
Бурднээе 20-00Д ух эр тэрэгтэй хумуус ирчихсэн байж байна. Тэрний

3

тэргэнд гэрээ ачуулеан. Тэд Бурдэнд хургэж еглее. Тэр миний анхны

гэр

4 хана тай

жаахан гэр баЙеан. Туундээ авгайтайгаа орж суулаа. Тэр

жил ХУУ гарсан. Тэр айл орон гэртэй, хуухэдтэй боллоо. Ууний дараа ах
дуу нар, ээж, аав нь охиноо надтай суухыг зевшеереен юм. Тэгээд нэг

едер хуухдийнхээ юмыг авч ирж еглее. Хоёр авдартай юм, хувцас хун ар

баЙеан. Тэгж гэр бул болж баЙлаа.
к.ю.: Тэр уед хурим хийдэг байсан уу?
Р.М.: Хурим хийдэг байсан. Би хурим хийнэ гэж юу байхав дээ. Ах дуу

гэж байхгуй, ганцаараа, гуйж гувшиж явж байж арай хийж гэрлэеэн.
Хурим найр хиЙгээгуЙ. Ах дуу нар нь зевшеерехгуй байсан болохоор
захиргааныхаа гэрт л хоёулаа байдаг байсан. Манай сумын туухий
эдийн эрхлэгч о. Галеанцэрэн гэдэг хун баЙсан. Бид хоёр тэднийхээр их

очдог баЙлаа. Тэгж байж байгаад гэрлэеэн. Тэнд

3 жил

болоод авгайтай,

хуухэдтэй болоод тэндээсээ Архангайн 8ндер-Улаан еумын намын
уурийн дарга болеон. Тэр уед намын уурийн дарга нарыг нэг жил болгоод
ажиллах еумыг нь сольдог байсан. Би л солигдоогуй нэг еуманд

болеон. Тэнд намын уурийн дарга хийеэн

3

3 жил

жилд малын нооеыг авдаг

болж эхэлсэн. "Ноое бол алт" гэдэг хеделгеен ернесен.

Сарлагийн хеевер, хялгас, ямааны хялгае, ноолуурыг авдаг болеон.
Адууны дэл суулийг авдаг болсон. Малын ус, ноосыг авна гэдэг чинь
беен хэцуу ажил баЙлаа. Ийм юм хийж узээгуй ардууд чинь эсэргууцээд
хийдэггуй баЙеан. Ингэж ноос, уеийг нь авбал мал хээл хаядаг, турж ухдэг
гээд зевшеерехгуЙ. Хажуугаар нь шар, хар феодалууд цуурхал тараагаад

болдоггуЙ. оросод малын ус, ноос егех гээд Монгол улс гэрээ хийгээд,
ноое ус цуглуул гээд бидэнд телевлегее егчихсен баЙлаа. Гэтэл малчид
малынхаа ус, ноосыг авч егдеггуЙ. Бид нарт ялангуяа, ямаа самнуулах

гэдэг чинь их зовлонтой ажил баЙлаа. Ноолуурын унэ нь ч хямдхан
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баЙлаа. Туунийг хэн ч тоодоггуй баЙлаа. Хедеений баячууд чинь ноое
ноолуурыг хоршоонд егеед хэдэн менге авахыг тоохгуЙ. Улеын хоршоо

туунийг хямдхан хэдэн менгеер л авна. Тегрегний унэтэй юм баЙхгуЙ.

60,70

50,

менге шуу дээ. Уунийг чинь хумууе олзуурхахгуЙ. Тэгээд л "Ноое

бол алт" гээд л их аж ил болно. Бид нар чинь намын гишуудээ дагуулаад
л еередее очиж ямаагий нь самнана, малыг нь хяргана. Тэр уед намын

гишууд их ажил хийдэг байсан. Нам эвлэлийн гишуудийн бригадууд
гаргаад л, баячуудын малыг хашиж байгаад л тулалдаад байна даа. Тэгж
байж ноое ноолуурын телевлегеег биелуулдэг баЙлаа.

1942 онд

миний ажиллаж байсан ендер-Улаан сум улеад 3-р байранд

орж, би "Хеделмерийн хундэт медалиар" шагнуулеан. Тэгээд хумууе
намайг "Одон Минжуур" гэж нэрлэдэг болеоон. Одонтой хун гэдэг чинь

их ховор баЙеан.

к.ю.: Намын уурийн дарга чинь ноое ноолуур авах ажил хийдэг байсан
уу?
Р.М.: Тийм шуу. Би намын уурийнхээ гишуудийг дагуулаад леерее

л хяргана шуу дээ. еерее явж байж л ноое, ноолуурын телевлегеег
биелуулдэг баЙлаа. Ингээд анхныхаа шагналыг авсан. Тэгээд тэр
шагналынхаа медалийг зуугээд л яваад байна. Маш их зуудэг байсан.
к.ю.: Танай нутагт ийм одонтой хун байсан уу?
Р.М: Байгаагуй юм шуу.
и.л.: Сайн малчдын улеын анхдугаар зевлелгеен гэж 40-еед оны эхээр
хийеэн гэдэг. Та тэр зевлелгеенд ореон уу?

Р.М.: Оролцеон л байх учиртаЙ.

2.4

40-00Д оны Улаанбаатар

к.ю.: Мянгат малчин хеделгеен хэзээ буй болеон бэ?
Р.М.: Ардчилалын уед гареан хеделгеен, еангийн еайд П.Цагаан л

еанаачилеан баЙх. Дээр уед бол "Улеын еайн малчин" цол олгож баЙеан.
Малын тоог харгалзахгуЙ. Феодалын нийгмийн уед ч еайн малчныг бас
урамшуулж "Ган тулга" зэргээр шагнаж бай сан гэдэг. Намайг айлын мал

хариулаад зарагдаж байхад ийм ган тулгаар шагнадаг байсан гэнэ билээ.
Баян хун авдаг шагнал шуу дээ.

1945

он хуртэл ийм ажил хийж байгаад

Дотоод яаманд татагдеан.
Тэр уеийн Дотоод Яам гэдэг бол Монгол улеын маш чухал газар

байсан, бух ажил маш нууц байсан. Тэр уеийн Дотоод Яаманд их еайн
хумууеийг авч байсан. Би одонгоор шагнуулаад еайн ажиллаж байсан

баЙх. Сайн хуний тоонд шалгаруулж авеан юм. Улаанбаатарт гэр булээрээ
нууж иреэн.

3 хуухэдтэй

байсан. Тэр уед Улаанбаатар хот гэдэг хэцуу

байсан. Ийм байшин орон еууц гэж байхгуй шуу дээ. Ийм олон машин
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автобус баЙхгуЙ. Их явган явна. Хаашаа ч явсан явган явна. Ям ар ч

барилга байшин баЙгаагуЙ. Одоогийн халдвартын больниц байгаа тэр
хавьд нэг хашаанд манай гэр буусан. Дотоод Яамнаас надад

5 ханатай

гэр егсен. 8ерийн гэр баЙхгуЙ. Дотоод Яамны энэ гэрт суугаад л ажлаа
явуулж байсан. Эхнэр маань тэр уеийн цэргийн гар уйлдвэрт ажилд ороод,

цэргийн хувцас оёдог болсон. Машинаар оёдог байсан. Тэр уед амьдрал
маш хэцуу байсан даа.
Дайн дундуур Монгол орон хэцуудсэн шуу дээ. Юмны унэ тэнгэрт

хадаж баЙлаа.

1 кг

мах

70

тегрег хурч баЙлаа. Хивэг шиг будуун гурил

олдоно. Туунийгээ маарль дээр шуугээд байхаар будуун хар гурил болдог.
Туугээр хоол хийж иднэ. Их туранхай эцэнхий, адууны мах голдуу хоол

олдоно. Ухрийн мах болоод ирэхээр унэ ихтэй болчихно. Би дэслэгч
цолтой баЙсан. Их хэцуу уеийг енгереесен. Дайны уед Монголын ард
тумэн их ядарсан. Морио фронтод их бэлэглэдэг баЙсан. Менге, херенге

хуримтлуулаад бас устэй дээл, хувцас зэргийг малчдаас дайны фронтод
бэлэглэдэг байсан. Албан хаагчид цалингаа хурмтлуулаад егдег баЙлаа.
Тийм л айхтар уеийг даван тууллаа. Бидний амьдрал бол зугээр нэг сайхан
явсан уе гэж байхгуй юм шуу дээ. Тэр уеийн хумуус зоригтой, унэнч
шударга, эх орондоо хайртай, итгэлтэй байснаас эх орноо хамгаалаад
улдлээ. Иймгуй нэг нь замд нь их урэгдлээ. Эсэргуу болсон явдал ч биЙ.
Болоогуй нь ч биЙ. Ер нь бол ардын засгийг ун агах гэж оролдсон олон
бослогууд бий л дээ. Лам нар, хар феодалууд оролцоод ардын терийг

устгах гэж оролдож баЙсан.Тэр уед ардын терд баригдаад хууль ёсоор
арга хэмжээ авагдсан хумуус одоо уед бугдээрээ хэлмэгдсэн хумуус болж
байх шив дээ. Хэлмэгдсэн хун ч бий, эсэргуу байсан хун ч биЙ. Ялгах
юм бол ялгаа гарч ирнэ. Аль нь эсэргуу юм бэ, аль нь хэлмэгдсэн юм
бэ? гэдгийг гаргаж болно. Одоо ялгааг нь олж гаргадаг юмуу, мэдэхгуЙ.
Ардын засагтай тэмцсэн лам нарын, феодалын бослогууд их гарч байсан.

1932 оны

Тариатын хурээний бослого чинь зугээр Л орон нутгийн лам

нар, орон нутгийн ардуудтай беегнеж байгаад л ардын засгийг устгах гээд
боссон бослого шуу дээ. Тэр уед ардын засаг идэвхтэй ажил хийж байсан,
намын гишууд, ухуулагч хувьсгалчид, багш нар ажиллаж байсан. Эднийг
эсэргуунууд улаантангууд гээд алаад л, хядаад л, их олон хун урэгдлээ.

Хоршоо худалдаа, сумын захиргааг устгаад шатаагаад хаядаг баЙсан. Тэр

уед Оросын бараа, гурил будаа, цай тамхийг овоолж байгаад шатаачихна.

Оросын юмыг хэрэглэж болохгуй гэж ухуулна. Би еерийнхээ номонд энэ
талаар нилээд бичсэн.

1932

оны эсэргуу бослого гарч байхад би

17-18

настай байсан. Би эсэргуунийг сайн мэднэ, тууний зовлонг узсэн. Тэгэхдээ
бидний насны хуухдийг тоогоогуй юм.
30-аад оны уед Монгол оронд хамтрал, коммун байгуулах их

31

хеделгеен ернежээ. Би сайн мэдэхгуй.

32

оны эсэргууний уед туунийг

харж байсан. Тэр уед баахан улсууд херенге, менгее нийлуулээд л
хамтрал коммун гэдгийг байгуулсан юм. Тэнд хеделмер ереесее
ернеегуЙ. Херенге, менгее егсен улсууд негее херенге, менгее идээд

л, уугаад л, архидаад л, наргиад л, наадаад л байсан тийм уе юм. Тийм
учраас "Нугалаа боллоо!" гэж узээд манай нам, засгаас тараасан юм.
Н.Жагварал гуайн нэг номонд бичсэнээр хувийн аж ахуй бол мянга гаруй
жилийн туухтэй юм. Тэгээд ер нь дангаараа хувийн аж ахуйтай явж ирсэн
асуудлаа хэзээний нэг жаахан дургуйцэж шуумжилдэг, ер нь хамтарч

беегнерч амьдрах гэсэн л сонирхол яваад бай сан байгаа юм. Энэ бодол,
яриа ч тэр хамтрал коммуны дараа ургэлжлээд л гараад байсан байдаг
юм. Тэгээд хамтруулъя, беегнуулье, нэгдэл байгуулъя, нэгдэлжуулье!
гэдэг асуудал тавигдаад ирэхийн хамтаар урьдах муу туршлага босож
ирээд болохгуй баЙж. Негее л хамтрал, коммун шиг баахан херенге,
менге урэгдэх баЙх. Энэ хамтарч нэгдээд, амьдрал сайн, сайхан болж,

бидний хеделмер хенгевчлегдеж, шинжлэх ухааны ололт амжилтуудыг
нэвтруулээд сайн сайхан болно гэдэг нь бутэхгуй байж магадгуй гээд

унэмшихгуй болсон байхгуй юу.

2.5 НЭГДЭЛ

байгуулах Х6Д6ЛГ66Н

Нэгдэл

1945

оноос эхлээд л ургэлжилсэн. Газар сайгуй баЙгуулагдсан.

Нэгдэл байгуулахыг хуссэн хун л байвал нам, засаг

-Тэг

:

ээ тэг! гээд л нэг хуухдийг нь нэгдлийн дарга болгоод л,

4-5

айл

нэг нэгдэл болж баЙлаа. Нэг жалгаараа нийлээд нэг нэгдэл байгуулах
жишээтэй, ингэсээр байгаад, 730-аад нэгдэлтэй болсон. Намайг Дотоод
яаманд ирснээс хойш хедее нутагт тийм ажил ернеед байсан. Яагаад
тийм олон нэгдэлтэй болсон юм бэ? гэхээр хуний еерийнх нь дураар,
байгуулъя гэсэн газар нь л байгууллаад байсан юм. Тэгж байсаар байгаад
олон нэгдэл олон гишуудтэй болоод ирсэн, тэгэхийн хамтаар улсын
хэмжээгээр

255

сумтай болсон шуу дээ. Сумын захиргаатай баЙсан. Нам,

засгаас арга хэмжээ аваад, енее

700

гаруй нэгдлийг чинь беегнуулээд,

сум, суманд нь нэг нэгдэл болгож баЙгууллаа. Сумын захиргааны тоогоор

255

нэгдэлтэй боллоо. Тийм Л том болж ергежлее.
Бид нар

1955

онд хедее, нэгдэлд очиж ажиллах уриалга гаргасан шуу

дээ. Шинээр байгуулагдаж байгаа нэгдлийн дарга нарыг дээрээс нам,
засгаас томилон тавьсан юм. Тэгээд ене е нэгдлуудийг бэхжуулэх ажилд

орсон юм даа. Би нэгдэл байгуулах хеделгеен эхлэж байхад нэгдлийн
дарга болсон. Нам, засаг яг хэрэгтэй уед нь нэгдлийн дарга нарыг гаргаж
тавьсан.

1955

онд гарсан уриалгаар намын гишууд нэгдлийн дарга болоод

хедее явцгаасан. Тэр нэгдлийн дарга болсон хумуусийг их нехцлеер
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хангаж егсен юм.

Нэгдугээрт орон, гэр техеерч егсен. ХОТООС л гарч байгаа юм чинь

хедее гэр арон байхгуй л дээ. Мориных нь эмээл хазаарыг техеерч егсен.
Бид Дотоод Яамнаас

Бид нарын

2-3

9 хун

гарсан. Бид нарт

9 гэр, 9 эмээл

хазаар еглее.

сарын цалинг еглее. Биднийг томилогдсон нэгдэлд нь

машинаар хургэж еглее. Намын сургууль дээр бид нар чинь
курс хиЙлээ.

7-8

1 жилийн
2 сар

сар хичээл заагаад Казахстан, Буриадад аваачаад

практик хиЙлгэлээ. Тэгж их бэлтгэж байж, биднийг гаргаж явуулсан
юм. Эхний нэг жилийн цалинг сарын

1000 тегрегеер

тогтоож, уле егдег

баЙлаа. Нэгдлээс цалин авахгуЙ. Уриалгаар очсон дарга нар улсаас цалин
авна. 2-дахь жил нь сард

600

800

тегрегийн цалин авна.

тегрегийн цалин авна. Ингэж

3 жилийнх

3 дахьжилд

нь сард

нь цалинг уле дааж баЙлаа.

Тэгээд нэгдэл нь баян чинээлэг болсон тохиолдолд еерее еерийгээ
цалинжуулдаг болеон.

Сард 1000-гыгаа авна уу, хоосон сууна уу, еерее л шийдэх асуудал
байсан. Тэгэхээр чинь энэ уед л негее нэгдлийн дарга нар чинь шалгарч
эхэлжээ. Зарим нь буруу ажил хийгээд, намаасаа хеегдеед ар га хэмжээ
авахуулсан явдал чиг гарсан. Зарим нь сайн ажиллаад шагнуулж баЙлаа.
"Хеделмерийн гавьяаны улаан тугийн одон"-гоор би хамгийн туруунд
шагнуулсан юм. Ингээд цаашаа, цаашаагаа шалгарч эхэллээ шуу дээ.

Архангайд енее Мерен сумандаа л очьё гэж их бодлоо.

Яагаад гэвэл эр хуний бодол бас баЙлаа. Тэр уед хувийн емчтэй, баян
нь баян чигээрээ, ядуу нэг хэсэг нь ядуугаараа баЙлаа. Би "Энэ баячуудыг
нэгдлийн гишуун болгож, нэгдлийн малыг хариулгана даа" гэж бодож

явлаа. Минжуур багадаа тэдний малыг хариулж байсныхаа хариуг л авах

гэж эр хун бодоод байсан юм.
-Нутагтаа л очьё! Дандаа баян нь баянаараа, ядуу нь ядуугаараа байх
нь юу байх вэ? Намын бодлого ч тийм байна. Тийм учраас баячуудыг
эрх мэдлээрээ дарлаж, нэгдэлд оруулаад, нэгдлийн малыг хариулуулдаг

болгоё, ядуучуудаа еед нь татаж, аятайхан сайхан амьдралтай болгоё!
гэсэн юмыг эр хун дотроо бодож явлаа.
-Чи миний ээжийг нас барахад эм авч егеегуй, намайг зарагдаж явахад

харж узээгуй, цэрэгт явж байхад

10

бор тегрег егеегуй явуулсан.

21

хуртэл зарж, зарж, эдэлж байсан хирнээ, намайг цэрэгт мордоход "Сайн

яваад ирээрэй!" гэж хойноос суу ч ергеегуй шуу дээ гэх мэтээр бодогдох
юм их баЙлаа. Би тэр бугдийг л бодоод баЙлаа.
Ер нь баян хун хунийг еревддеггуй юм шуу дээ. Одоо ч манай
Монгол улсын хэдэн баячуул лут байна шуу дээ. Тэр бодогдоод байсан л
даа. Эр хун чинь туунийг давхар бодож байна.

33

2.6 Меренгийн

нэгдлийн дарга

Ингээд нутагтаа очлоо. Тэнд бол би нэгдэлд
Нэгдлийн гишууд дурэм ёсоороо хангай газар
Суулдээ

75

50

100

хувь элсуулсэн.

толгой малтай улдсэн.

толгой болгож нэмэгдуулсэн. Бусад бух малыг нь нэгдлийн

мал болгосон. Туунийг би еерийнхээ нутагт, еерийнхээ гараар хийсэн
юм. Тийм учраас

онд би нэгдэлжих хеделгеений

1969

10 жилээр

нэгдэл

байгуулахад их амжилт гаргасан хун гэж "Хеделмерийн баатар" болсон
юм. Мерен сум анд

4

жил дарга хиЙсэн. Тэгээд дараа нь нэгдлуудийг

томсгоод, нэгтгэж эхэлсэн. Мерен сум чинь жижиг сум юм. Их тамир,

Тайхар, Бугат гэдэг
очлоо. Их тамирт

3 сум

3 сум

нийлээд нэг сум боллоо. Тэгээд би тэнд даргаар

нийлж нэг нэгдэл болсон юм.

ил.: Мерен суманд та нэгдэлжуулэх ажлыг

100 хувь

хийсэн гэж ярилаа.

Малаа нийгэмчилж нэгдэлд гишуун болох шийдвэрийг малчид яаж хулээж

авч байсан бэ?
Р.М.: Ер нь бол нэгдэлд малчдыг албан журмаар биш сайн дураар оруулж
баЙсан. Мал нийгэмчлэх асуудлыг хийхдээ "Ардын уйлдвэрлэлийн

нэгдлийн улгэрчилсэн дурэм"-ийн ёсоор л хийх ёстой баЙсан. Нэгдлийн
гишуун хун дурмээ биелуулэхийн тулд аминдаа хэдэн малтай улдэх вэ?
гэдгийг баримтлана. Нэгдэлд оруулах асуудлыг еерийнх нь сайн дура ар
шиЙдвэрлэнэ. Ийм

2 нехцелийг

хатуу баримтлаж байсан. Яавал еерийн

сайн дураараар нэгдэлд орох вэ? гэвэл хамтын хеделмер гэдэг юугаараа
илуу, ард тумний амьдралд юугаараа давуутай юм бэ? гэдгийг л харуулж
егсен цагт л хумуус сайн дураараа нэгдэлд орно. Энэ чинь намын бодлого
байсан.
Бид чинь ногоо тарилаа. Теме тарилаа. Малын тэжээл бэлтгэдэг

боллоо. Нэгдэл машинтай боллоо. Машинаараа сургуулийн хуухдуудийн
дотуур байрны тулээ модыг бэлтгэдэг боллоо. Дотуур байранд сургуулийн
хуухдийг унэгуй авдаг боллоо. Эхчуудийг нэгдлийн дэргэд амруулдаг

боллоо. Ясли, цэцэрлэг байгуулаад хоол, ундыг нь нэгдлээс егч баЙлаа.
Туунд нэгдлийн гишуудийн хуухдуудийг авч байсан. Сургуулийн
хуухдуудийг сургуулиас ердее ч завсардуулахгуй болголоо. Сургуулийн
хуухдийг
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хувь сургуульд явдаг болголоо. Энэ бугдийг нэгдэл хийж

байсан. Нэгдэл еерийн малчиндаа цалин егч баЙлаа. Сар бур тогтмол
егне. Тэтгэвэр егне. Хеделмер хамгааллын хувцас егне. Ингээд ирэхийн
хамт негее баячууд аяндаа нэгдэлд татагдаад ирнэ. Нэгдлийн гишуун

болсон хумуусийн малаас янз бурийн татвар авахаа зогсоосон. Хувийн аж
ахуйтнаас нилээд татвар авдаг болеон. Татвараар шахдаг баЙсан. Хувийн
аж ахуйтангуудаас мах, ноос, суу авдаг байсан. Уугээрээ цаанаас нь
хавчиж егне.

Нэгдэлжуулэх ажлыг чинь улсын хэмжээгээр зэрэг хийсэн юм.
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Зэрэг хийж тэр малыг нь зохицуулсан юм ШУУ дээ. Тийм учраас хаана

чадилхан хиЙгдсэн. Дотроо муу хийсэн, сайн хийсэн ялгаа бас байсан
л даа. Далимдуулж мал урэх явдал их гарч байсан. Малаа нуух, тоог нь
дарагдуулах зэрэг узэгдлууд малчдын дотор байсан. Олон тумний нудэн

дээр байсан болохоор туунтэй хеецелдеж илруулэн гаргаж байсан.
Туунийг нэгдлийн хурлаар хэлэлцэж шуумжлэж байсан. Малынх нь тоо
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хурэхгуй ядуу айлууд маш олон байсан. Тэдэнд нэгдлийн малыг егч

хариулуулж баЙлаа. Ядуучууд олон учраас нийгэмчилж ав сан малыг
хариулах хун ихтэй байсан. Ядуу гишууддээ малаа егехдее хувьд нь мал
егне.

-За чамд нэгдлийн
нэмээд

5 хонь

250

хонь еглее. Сайн хариулаарай! Чамд еерт чинь

егне. Энэ

5 хонио

чи уржуулээд олон малтай болоорой!

гээд егдег баЙлаа. Унах морь егне. Мал маллах нутаг зааж егне. Мал
маллах хашаагий нь барьж егне. Худаг усыг нь гаргаж егне. Тэжээл
бэлтгэж егне.

Нэгдлийн малын тэжээлийг бэлтгэж, нэгдлийн хашааг барьж,
материаллаг баазыг буй болгохдоо амины малаас юу ч авахгуЙ. Нэгдлийн
гишууд еерсдийнхээ амины малыг нэгдлийн малтай хамт, нэгдлийн хашаа
саравчинд хийж, тэжээлээр нь тэжээнэ. Ууний унэ ертег гэж малчдаас

авахгуЙ. Тийм учраас ядуу хумуусийн амьдрал сэргээд ирсэн.

И.Л.: Малаа нийгэмчлуулээд, мал нь бага болохоор хедее нутагт амьдарч
чадахаа болиод, хот суурин газар руу хумуус их явсан уу?
Р.М.: Тийм ХУМУУС олон баЙсан. Нилээд их хун хот, суурин газарт шилжиж
суусан. Ер нь малаа нийгэмчилчихээд, нэгдлийн малыг маллахгуй гээд

нуусэн айлууд их биЙ. Аймгийн тев, сумын тев, Улаанбаатар хот, Дархан,
Эрдэнэтэд их очсон. Дархан, Эрдэнэтээр том, том уйлдвэрууд гараад

ирлээ шуу дээ. Тэнд очсон хумуус тэр уйлдвэрт ажилд орж бай сан баЙх.
Тийм, тийм газруудаар ах дуугээ бараадаад юмуу, ур хуухдээ бараадаад их
явдаг баЙлаа.
И.Л.: Нийгэмчилж авсан малыг нэгдлийн гишуунд хариулгахаар егч

байсан. Тэд нар малыг сайн харж байсан уу? Малын хорогдол их гарч
байсан уу?

Р.М.: Нэгдэл анх байгуулагдаж байхад улсын хэмжээгээр мал хорогдсон
явдал бий л дээ. Яагаад гэвэл нийгэмчлуулэхгуйн тулд олон, олноор
нь идэх, зах зээл руу худалдах явдал нилээд гарсан. Тийм бэрхшээлууД
гарсны улмаас мал нилээд хорогдлоо.

И.Л.: Их тамир сумын "Гэрэлт зам" нэгдлийг хел дээр нь босгож

социалист том аж ахуй болгосон туршлагаасаа ярь ж егне уу?
Р.М.: Нэгдлийн гол уйлдвэрлэл нь мал аж ахуй юм л даа. Тийм учраас
малын тэжээл, усжуулалт, малын хашаа, малчдын цалин, амьдралын
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асуудлуудад зориуд анхаарлаа хандуулж, их арга хэмжээ авлаа. Нэгдэл
малын ашиг шим цагаан идээ, суу, саалийг ашиглаж их орлого оруулдаг,
бас жаал, жуул наймаа, худалдаа хийж, зах зээлийн журманд нилээд орлоо
шуу дээ. Нэгдлийг бэхжуулэхийн тулд ойр зуурын худалдаа их хийлээ шуу

дээ. Жишээлэх юм бол манай нэгдэл маш их модтой, тэр уед ойн хууль,
газрын хууль жаахан будуулэг шиг баЙсан. Тийм учраас мод банз, хар

модон шургааг их бэлтгэж, туунийгээ Баянхонгор, Говь-Алтайд аваачиж
зарж борлуулаад, хужир, давс авч малдаа егдег баЙлаа. Ийм маягаар
наймаа худалдааны ажил их хийлээ шуу дээ.

Нэгдлийн гишуудийн амины мал есеед олон болж байсан. Мал
нь ессен айл, ерх салж малаа тоолуулдаг баЙлаа. Нэг айл салаад

3

айл болоход

150

2-

орчим толгой малтай болох бололцоо гарч ирнэ.

Хургэн, хуухнийхээ нэр дээр малаа тоолуулдаг баЙлаа. Бас мал цеетэй
ах дуугийнхээ нэр дээр тоолуулна. Тэгж бутаргаж тооллуулснаар айлын

мал есч байсан. Уунийг бид хориглож нэг их шутэж хеецелдехгуЙ. Буур
хэтэрхий олон болоод ирэхээр, нэгдлийн малыг мууд узнэ, нэгдлийн

малыг муу анхаарна, нэгдлийн малыг ад узнэ. Амины мал их болно гэдэг
чинь нэгдлийн малын тэжээлээс учиргуй их иднэ, хорооно. Тийм учраас
мал их есеед ирвэл дурмийн ёсоор ниЙгэмчилнэ. Суулдээ хангай газар
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дээрээ нэмээд, нийт

Эцэст нь
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толгой малтай байхыг зевшеердег болсон.

болгосон. Туунээс илуу гарсныг нь нийгэмчилж авна. Тийм

зохицуулалттай байсан. Бух гишуудийн хурлаар батласан тийм дурэм

баЙдаг. Дурмийн ёсоор хиЙнэ. Их тамир сумын "Гэрэлт зам" нэгдэлд ийм
нийгэмчилгээ хийж Л баЙсан. Би бага шиг хийж байсан даа. Их хиЙгээгуЙ.
Их тамирын нэгдлийн гишууд нь еерсдее Зохицуулчихаад нэг их илуу

гаргадаггуй байсан.

2.7 ДОТООД Яамны

ажилтан

Би Их тэнгэрийн аманд маршал Чойбалсангийн хунсний зуйлийг

бэлтгэх уурэгтэй баЙсан. Маршал Чойбалсангийн хунсний зуйл гэдэг
нэртэй боловч цаанаа бол гадаад, дотоодын хундэт зочдууд ирэх уеэр
хэрэглэх хунсний зуйлийг бэлтгэдэг байсан. Улс терийн товчооны

гишуудэд хоол, хунснийх нь зуйлуудийг лабораторийн шинжилгээтэй
хийж егдег, тийм аж ахуйд ажиллаж байсан. Тэнд би мах, ноос, суу,

цагаан идээний аж ахуй эрхэлдэг байсан. Тэр аж ахуй Богд ууланд, Их
тэнгэрийн аманд байсан. Их тэнгэрийн амны аж ахуй одоо яг тэндээ
баЙгаа.
Тэр уед 1-р арван жилийн орчмоор ям ар ч барилга байгаагуй юм.
Хувийн гэр хороолол байсан. Манай гэр 1-р арван жилийн ар талд л

байсан. Тэр уед байшин сав байгаагуй дандаа гэр байсан. Намайг ирэхэд
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Сухбаатарын талбай ийм баЙгаагуЙ. Сухбаатарын талбай битуу шороо,
намаг, оройд явах ар га байхгуй газар байсан. Сухбаатарын талбайг ийм
болгосон. Эргэн тойронд нь театр, Засгийн газрын ордон, Гадаад Яам,
Улаанбаатар хотын захиргааны байр зэрэг барилгууд
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оны дайны дараа

боссон. Тэр уед олон тооны Японы цэргууд олзолж ирсэн. Тэд нараар
дайны телбер маягаар бариулсан баЙх. Япон уле манай емне их юм
хариуцсан баЙх. Тэр телберийн херенге, менге, тэр ажилчдын хучээр
эднийг барьж байгуулсан юм. Би тэр уед яг хотод байсан. Тэр уеийн олзны
цэргуудийг хамгаалах группэд ажиллаж байсан. Бид морьтой байсан.
Их олон салаа цэрэг олзлогдогсодыг хамгаалдаг байсан. Тэнд би бас аж
ахуй нь юмыг хариуцдаг байсан. Японы олзны цэргуудтэй уулзаж, учирч
байраар нь ордог, гардаг, бас евдсен, зовсонд нь эмнэлгийн тусламж
узуулдэг баЙсан. Ажил терелд нь оролцдог байсан. Алдаж, алга болбол
эрж хайдаг баЙсан. Тийм ажлууд их хийдэг баЙлаа. Алдаж, осолдох явдал

их гарч байсан. Туунийг эрж хайж олох ажил их хийж баЙсан. Алдахгуйн
тулд их хамгаалдаг байсан. Олзны цэргуудийн бие муудах явдал байнга
гардаг байсан. Тэд нар еерийн эмнэлэгтэй, еерсдийнх нь дарга нар
даргалдаг байсан. Тэдний гадна талаар дотоодын цэргийн хамгаалалт

байна. Тэр уед хунсний зах, барааны зах, хамаг юм нийлсэн зах одоогийн
вокзалын орчимд баЙсан. Энэ вокзал гэдэг юм чинь байгаагуй юм шуу
дээ. Орон сууцны энэ барилгууд баЙгаагуЙ. Энэ бухэн чинь темер зам орж

ирснээс хойш Л бий болсон юм даа.
ил.: Тэр уед идэх, уух юмаа хаанаас авдаг байсан б.э?
Р.М.: Тэр уед "ендер хоршоо" гэж байсан. Одоо тэр байшинд Дурелэх
урлагийн музей байна. Манай хамгийн том дэлгуур тэр баЙлаа. Тэгээд
Хятадуудын дэлгуур их баЙсан. Хятадын

9 гудамж

гэж байсан. Одооны

Лениний музейн орчим юм шуу дээ. Энэ хавьд чинь тэр чигээрээ Хятадууд
баЙсан. Хунсний их дэлгуур байна шуу дээ. Тэнд чинь Хятадын "шянз"

гэж кино гардаг клуб нь баЙсан. Шавар байшингууд их байсан. Монголд
Хятадууд маш их байсан. Тэр уед Монгол хун ногоо, тариа тарьдаггуй

байсан. Тийм учраас Хятадууд л хувиараа ногоо тарина. Туунийг
Хятадаас худалдаж авна.

Албан газрууд еерсдийн малтай байсан. Дандаа хувийн малын
мах хэрэглэдэг баЙлаа. Цагаан идээ бараг баЙхгуЙ. Би

1955

оноос хойш

хедее гараад явчихсан. Ган зам ирлээ, Оросын олон барилгын трестууд

хурч ирээд л барилга бариад баЙлаа. Хедее байж байгаад л нэг ирэхэд
том, том ендер барилга боссон байдаг баЙлаа. Суулийн уед Оросуудын

гараар олон барилга, байшин бутсэн дээ. Хятадуудтай сайн болж баахан
барилга барьсан. Энэ том их дэлгуурийг чинь хятад барьсан юм шуу дээ.
Тэр хавийн орон сууцыг Хятад барьсан. Тэгээд хятадтайгаа муудалдцаад,
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суулдээ бур Хятадуудыг цемийг нь хееж явууллаа. 30ВЛОН их узсэн шуу.
Оростой их сайн баЙлаа. Оросууд манайд их юм хиЙсэн. Ардчилал уусээд
Оросуудаа хееж явууллаа. Энэ хооронд хамгийн муу нь маш их херенге,

менге урэгдэж байгаа юм. Хятадууд явахаараа баахан юмаа устгаад явна.

Оросууд явахаараа баахан юмаа устгаад явна. Одоо дэлхий дахинаараа
Монгол улсыг их анхаарч байна. Япон бол манайхыг их узэж харж байна.
Тусламж их узуулж байна. Яг хуучин Оросын байр суурийг авсан байна.
Бух юманд Японы дэмжлэг тусламж харагдаж байна.
Урагшаа челеелех дайнд явахдаа эхнэр хуухдээ Архангайд орхиод
явсан. Би Хех хот хуртэл явсан. Манайх Сулэнхээрийн отряд гэдэг нэртэй
их том отряд байсан. Би тэр отрядтай цуг явсан. Улаанцавын чуулган,

Шилийн голын чуулган гээд чуулгануудаар орсон. Тэнд дандаа Японы
цэрэг баЙсан. Тэднийг Орос, Монголын цэрэг нийлж хамтарч хеегеед,
нутаг руу нь явуулаад, тэгээд 8вер Монголыг челеелеен юм. Челеелеен

8вер Монголоо Хятадтай нийлуулээд, тийм л том дайн болсон юм даа.
Тэр уед 8вермонгол маш хэцуу баЙсан. Ер нь гадаадын оронд дарлагдана

гэдэг бол тэр уле тэр чигээрээ суйрчихдэг юм байна. Манайх Манжийн

эрхшээлд байсан уе шиг 8вер Монгол Японы дарлагдалд байхдаа
тийм байдалд орсон байсан. Эрх мэдэл баЙхгуЙ. Юм бугд японы гарт.
Малчдын малаа маллаж байгаа байдал нь манай хувийн емчтэй байсан
уетэй их адилхан. Нэг айлын малын тоо нь манай Монголтой еренхийдээ

ижил байсан баЙх. 8вер Монгол айлуудаар ороход идээ цагаа муутаЙ.
Тэгээд л мах голдуу идэж хэрэглэдэг. Их аЙмхаЙ. Хунээс их аЙна. Японы
тагнуул гээд Хятадад нэг хардагдана. Японд бас Хятадын тагнуул гээд
хардагдана. Наанаас Монголчууд, чи Японы тагнуул гээд хардана.
Оросууд дээрээс нь аягуй бол устгана. Олон айхтар юмнуудын дунд

их нэрвэгдэж, их хохирч, олон хун хэлмэгдэж, баригдаж, алагдаж алга

болж байсан баЙх. Их хэцуу нехцелд амьдарч баЙсан. Хэл ярианы хувьд
бэрхшээл баЙхгуЙ. Настай хумуус бол сайн ярина. Жаахан залуу хумуус
бол еер байсан баЙх.
Хех хот бас л ядуу дорой байсан. Богдын хурээтэй адилхан
новширсон хот байсан. Том капиталын орчин уеийн барилга баЙхгуЙ.
8вер Монголд хурээ хийд их байсан. Лам нар ихтэй байсан. Хятадууд
хурээ хийдийг нь их хавчина. Хятадууд унэн хэрэг дээрээ шарын шашинд
их муу шуу дээ. Одоо чиг гэсэн тэр хэвээрээ баЙх. Би бурхан шутдэггуЙ.

Худлаа шуу дээ. Хуурамч юм. СаЙнгуЙ.
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Ходоо аж ахуйн нэгДэл
Малыг нийгэмчлэв

И.Л.: Ард иргэдээс нийгэмчилсэн малыг нэгдлийн мал болгож, нэгдлийн
гишуудээр хариулахаар болеон. Мал нийгэмчлэх уйл явцыг та жаахан
тодруулж егехгуй юу?

Р.М.: Монгол оронд хувийн аж ахуй ноёрхож байсан. Хамтын аж
ахуй гэж хучээ авсан, хунд итгэгдэхээр аж ахуй баЙгаагуЙ. Монголын
эдийн засгийн гол ундэс бол мал юм. Малаар л гол уйлдвэрлэлээ

явуулдаг баЙлаа. Тэр малын ашиг, шимийг бурэн ашиглаж улсынхаа
хегжлийг дээшлуулэхэд, сургуулиа, эмнэлгээ, худалдаагаа, тэр ерген
хэрэгцээний бараа, товараа малын ашиг шимийг ашигласны ундсэн
дээр санхуужуулж хегжуулж ирсэн дээ. Шинжлэх ухааны ололтуудыг,
ялангуяа зоотехникийн шинжлэх ухаан, мал эмнэлгийн шинжлэх ухааныг

мал аж ахуйд нэвтруулэх чухал шаардлага байсан. Монголын хедее аж
ахуйд газар тариалангийн шинэ салбарыг буй болгох шаардлага байсан.
Монголчууд тариа огт тарьдаггуй баЙлаа. Тариа тарина гэдэг чинь
хэцуу ажил. Туунийг нэг хоёр жалгын мухарт, хувь хувиа бодож байгаа

хун хийнэ гэж ереесее баЙхгуЙ. Хеделмереерее нэгдэж байж тэр газар
тариалангийн ажлыг хийнэ уу гэхээс биш, хувийн аж ахуйтан, хувийн
ардуудыг цуглуулж аваачаад газар тариалан эрхлуулж, ногоо тарина гэж

ереесее баЙхгуЙ. Энэ бугдийг Монгол улсад хегжуулэх шаардлагатай
байсан. Монгол уле энэ бугдийг хегжуулж байж, монголын ард тумнийг
бугдийг нь бичиг мэддэг болгоно. Бугдийг тэр феодалын нийгэмд газар
авч байсан архаг евчингуудээс салгаж егне. Тэгсний ачаар залуу эхчууд
олон хуухэд теруулнэ. Тэр терсен хуухдууд эруул мэнд боЙжино. Уунийг

чинь юугаар хийх юм бэ? гэвэл хамтын хеделмерийг хегжуулж байж,
эдийн засгаа хегжуулж байж хиЙнэ. Тэгж байж Монгол улсыг хегжуулэх

шаардлагатай байсан юм.
Тэр хувийн аж ахуйтны олон мал байна. Тэр олон малын арьс,
ширийг авна. Тууний ус, ноосыг авна. Тууний суугий нь сааж масло

тое хиЙнэ. Уунийг бас л одоо хамтын хучээр, хамтарч байж л, хамтын
хеделмереер хийхгуй бол дан дангаараа тэр жалга, жалгын мухарт
байгаа айлууд, нэг айл

20 литр

суу, нэг айл

10 литр

суу, нэг айл

5 литр

суу

саагаад, мориор ганзагалаж аваачаад суу тосны заводад егне гэж баЙхгуЙ.

Заавал хамтарсан аж ахуй байгуулж байж, хамтын аж ахуй байгуулна

гэдэг чинь тухайлбал, 10-аас доошгуй саальчинтай,
байгуулахыг хэлж байгаа юм. Тэр
Сумын хэмжээн дээр

1О

1000

150

150 унээтэй,

нэг ферм

унээний сууг бол заводод авна.

айлаас суу авах уу, 150-аар нь суурилчихсан

фермээс суу авах уу, алинийг нь авч байж масло хийх вэ? гэдэг
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асуудал чинь онцгой чухал асуудал байсан. Энэ бугдийг бодоод байхаар

нэгдэлжуулэх гарцаагуй шаардлагатай байсан. Нэгдэлжуулж байж л энэ
Монгол улсыг хегжуулнэ. Дэлхийн улсуудын дунд байр сууриа эзлэх
шаардлагатай баЙсан. Тийм учраас манай нам нэгдэлжуулэх асуудлыг
дээрээс нь маш тодорхой зохион баЙгуулсан. Хоёрдугаарт ардууд ганц
ганцаараа амьдрахад их дургуй болж уйдаж ирсэн. Олон жил ганц,
ганцаараа амьдарчихсан. Жалгын мухарт ганц ганцаараа баЙдаг. Зуд
гачиг болохоор тийм айлууд чинь малаа барчихна. Малгуй болсон айлд
мал егдег газар баЙхгуЙ. Харж узэх юм баЙхгуЙ. Ийм учраас хамтарч
амьдаръя, суу тосны завод байгуулж, масло хийх нь ч зев юм, хоршоо
худалдаанд ноолуур, ноосоо ихээхэн хэмжээгээр цуглуулж егех нь ч

зев юм байна гэж ойлгож эхэлсэн. Ереесее малаа малын эмчид узуулж,
зоотехникийн аргаар хээлтуулгийнх нь ажлыг хийлгэж, хугацаатай,
нарийн телевлегеетэй тел бойжуулсан нь дээр юм байна. Ингэснээр ноос,

ноолуур их авах юм байна, мах их гарах юм байна гэж боддог болсон.
Хувийн аж ахуйтай байхад
Хамтын аж ахуйтай болсноор

100 хониноос 50-60 тел л бойждог байсан.
90 хурга, сайн малчин хун 100 хувь телее

бойжуулдаг болсон. Нэгдлийн гишууд хамтарч ажиллана, бас малын
тэжээл, хашаа саравчийг багтаасан баазаар хангагддаг. Тэгэхээр
хариулаад

40-50

тел авч байх уу,

100 хонь

хариулаад

100

100 хонь
200

тел аваад

хоньтой болох уу? гэдгийг шийдэх болж ирсэн. Хамтын аж ахуй нэгдэл
гэдгийг байгуулсны дунд мал чиг их есех юм байна, малаас гарах ашиг
шим ч их нэмэгдэх юм байна, тэр малын халдварт ба архаг евчингууд

арилах юм байна. Хуний халдварт ба архаг евчингууд арилах юм байна.
Бух хуухдууд сургуульд орох юм байна. Сургууль тегссен, 10-р анги
тегссен нь, 8-р анги тегссен нь техникум, ТМС, их сургуулиудад явж сурч

болох юм байна. Манай хуухдууд чинь эрдэмтэй номтой болох юм байна
гээд нэгдэл гэдгийг чинь байгуулах нь зуйтэй юм байна гэж ардууд ойлгож
эхэлсэн. Уунийг их сонирхдог болсон.

Хувийн емчтэй байхад бух ард иргэдийн

60-70

хувь нь ядуучууд,

30-аад хувь нь дунд ба туунээс дээш амьдралтай байсан. Тэр баян
чинээлэг амьдралтай цеен хумуус улсаас тавигдаж байгаа дээрхи
шаардлагыг биелуулж чадахгуЙ. Ядуу байгаа 70-аад хувийг хеделмереер
нь хамтруулж байж, тэднийг малтай херенгетэй болгож байж, улсын

бодлогыг биелуулнэ шуу дээ. Тийм учраас ардууд нэгдэл байгуулъя,
нэгдэлд л орьё, нэгдлийн юмыг л хийе гэдэг болсон. Тууний дотор

5-10

хувь нь нэгдэлд дургуй байсан. Жаахан баян чинээлэг амьдралтайчууд нь
зуйтэй нэгдэл зев гээд гараа ергехгуй байсан. Цаана нь нэгдэлд дур тай

хун бол тэр

60-70

хувь байсан. Тийм учраас олны хучинд диЙлдсэн. Цеен

хэд нь дийлдсэн, ингэж нэгдэл буй болж ирэв ээ. Ингэж буй болсон
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нэгдлийн гишуунд элсэхэд, дараахь журмаар элсдэг юм. Тэр уеийн дурэм
тийм баЙсан.

3.2

Нэгдэлд элсуулэх журам

25

тегрег тушаадаг юм. Нэгдугээрт нь би нэгдэлд элсье гэсэн

утгатай ергедел бичнэ. Би ийм, ийм амьдралтай, ийм ам бултэй, ийм
малтай херенгетэй хун гэж еерийн тухай бичээд, нэгдэлд сайн дураараа
гишуунээр элсэх сонирхолтой байна гэдгээ бичнэ. Тэр ергедлийг хулээж

аваад, нэгдлийн зевлелийн тэргуулэгч гишуудийн хурлаар хэлэлцэнэ. Тэр
нэгдлийн зевлел гэдэг нь

10 хунтэй

зевлел юм. Тэр гишуудийн хурлаар:

-За энэ хун нэгдэлд элсье! гэж байна. Туунийг нэгдэлд элсуулэх уу? гээд
ярилцана. Энэ хун чинь 100-аад малтай,

6 ам

бултэй юм. Ээж, аав, авгай

хуухэд нь байна. Ингээд нэгдэлд элсуулэх уу? гээд авч хэлэлцэнэ. Тэр
хуралдаа нэгдэлд элсэх гэж байгаа хунээ суулгана. Нэгдлийн дарга
Минжуур хурлаа удирдана. Дурмээ сайн ярьж егне дее

-За нэгдлийн дурэм ийм байна. Чи

:

50 толгой мал хувьдаа авч улдээд, 100
25 тегрегийн татвар хураалгана

толгой малаа нэгдэлдээ егне шуу! ОДОО

даа. Нэгдлийн гишуун болоод, чи нэгдлийн малыг маллана даа. Дур тай
малаа маллаж болно. Унээ са ах хусэлтэй бол чамд 10-аас доошгуй унээ

егне, хонь маллах хусэлтэй бол 100-гаас доошгуй хонь, ямаа егне. Адуу
маллах хусэлтэй бол азарга адуу, буюу 20-00Д адуу егне. Нэгдлийн
малыг малласны хелсенд чамд хеделмер едрийн хелс олгоно. Чамд
нэг хеделмер едерт хэдэн грамм мах, хэдэн грамм суу егне гээд тэр

хунд нэгдлээс тууний телее хийх ажлуудаа танилцуулна. Негее хун
зевшеерне.

- Тэгье!

тэгье! гээд л хулээн авна даа. Тэр уед нэгдлийг "Ардын

уйлдвэрлэлийн нэгдэл" гэдэг баЙлаа. Анх ардын уйлдвэрлэллийн
нэгдлийн хеделмер едрийг дандаа бутээгдэхуунээр телдег баЙлаа. Тэр
тэргуулэгчдийн хурал дээр нэгдэлд элсэж байгаа хун:
-Би тийм малаа нийгэмчлуулнэ! гээд, нийгэмчлуулэх малаа енге зус,
нас хуйсээр нь бичуулнэ. Тэгээд

25

тегрегее тушаана. Тэгээд тийм

мал маллана гэдэг саналаа егне. Ингэж тэр тэргуулэгчдийн хурал
дээр элсуулэх шийдвэр гаргана. Нэг удаагийн хурлаар олон хуний

асуудлыг хэлэлцэнэ. Хурлаар орсон хумуусийн нэрсийг баталлаа.
Хурлын протокол хетлене, бас тогтоол гаргана. Тэр тогтоолоо их
нарийн нандин, тамга тэмдэгтэй гаргана, сдое тэр тогтоол архив т цем

байж байна. Сайн дураар гэдэг уг тэр ергедел дотор заавал байна.
Тэр ергедлийг их уншина. "Би сайн дураараа, ардын уйлдвэрлэлийн

"Ялалт" нэгдэлд элсэхийг хусч байна" гэж бичсэн байх жишээтэЙ. Ингээд
ергедлеерее нэгдлийн гишуун боллоо.
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3.3

Нэгдлийн захиргаа
Тэр уед чинь нэгдлийн нягтлан бодогч, нэгдлийн дарга, нэгдлийн

нярав гэсэн орон тоо нь байсан. Одоотой адилхан малын эмч, зоотехник
баЙхгуЙ. Тийм юм ереесее баЙгаагуЙ. Монголд тийм мэргэжилтэн
ховор баЙсан. Ялангуяа хедее аж ахуйн нэгдэлд тийм боловсон хучин

егех бололцоо намд баЙгаагуЙ. Тийм сургууль хегжеегуЙ. Би сургууль
тегсеегуй шуу дээ. Минжуур цэргийн албанд

мэддэг болсон, тэгээд

4 аргын тоо, 1000 дотор

3

жил болоод бичиг усэг

бодно.

1000 дотор

нэмэхийг

алдахгуй бодно, хасахыг бас бодчихно. Уржихдээ, хуваахдаа алдана.
Минжуур дарга нь ийм эрдэмтэй, цэргээс халагдсан. Бичиг мэддэг, Хятад
сампинд тоог овоо бодоод байдаг, нэг хунийг нэгдлийн гишууд дотроос

олж авч нягтлан болгож, бас нэг хунийг нярав болгож авсан. Ингээд
гишууд дотроосоо бас галч, цэвэрлэгч гэдэг

2

хунийг авна. Ийм л орон

тоотой байлаа шуу дээ.
Нэгдлийн захиргаа гэрт конторлоно. Агуулах, склад гэж юм
баЙхгуЙ. Тэгээд еерсдее жижигхэн юм хийнэ дээ. Юм хийгээд байх
чиг юм баЙхгуЙ. Нэгдлийн малыг маллах дуртай хун олон баЙлаа.
Нэгдлийн гишуун, ядуу хумуус чинь нэгдлийн малыг маллана. Нэгдлийн

малыг маллана гээд булаацалдана. Жишээлбэл, нэг удаа 10-аад хун
элсуулсэн чинь нэгдэл 400-гаад хонь, ямаатай боллоо. Негеедехийг
чинь булаацалдаад хун бугд хариулах хусэлт гаргаж байна. Тэгээд
негеедуулийнхээ аминд нь улдэж байгаа мал, амьдралынх нь байдлыг
харж байгаад хувааж егсен. Нийгэмчилж авсан малыг нэгдлийн тамгаар
тамгална. Манай нэгдэл "Дээшээ харсан саран тамга" -тай байсан. Нэгдэл
бур еерийн тамгатай баЙсан. Мен хонио зуун талын чихийг хойд талаас

нь эмнэдэг байсан. "Онь эм" гэж нэрлэдэг. Богийн "Онь эм"-тэй, бодын
"Саран тамга"-тай байсан. Адуу ухрийг тамгална. Ухрийг туурайн дээр
нь, адууг зуун талын гуян дээр нь тамгалдаг баЙлаа. Ингэж тамгалж
тэмдэглэж аваад л негеедуулдээ малаа хувааж егне. Ингэхээр нэгдлийн
дарга нэр хундтэй болно. "Дарга надад

15 ямаа, 40 хонь

егсен. Уунийг нь

сайн есгеж, ноос усийг сайн авч егье!" гэсэн эрмэлзэлтэй баЙсан.
Нэгдлийн дарга малчиддаа нутаг зааж егне. Тэр уед нам засгаас
нэгдлийг хегжуулэхийн тулд нэгдэлд нутаг егч байсан. "Танайх тийм,
тийм газруудад нутаглаарай!" гээд егдег байсан. Энэ егсен нутгийг
малчиддаа хувааж, зааж егне. "Танайх тэнд евелжиж бай! тэнд хаваржиж

бай!" "Танайх Доржийнх, Болдынх, Очирын гурван айл нэг суурь бол!
Дорж суурийн ахлагч бол!" гээд л эхнээс нь зохион байгуулна шуу дээ.
Суурийн ахлагч гол уурэгтэй. 8велжее, хаваржаагаа засах, авч явах
талаар негее хоёртойгоо ярьж, ажлаа хиЙлгэнэ. Суурийг хунийх нь залуу
хегшин, юманд идэвхтэй ханддаг, ханддаггуйг харгалзаж байж зохион
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баЙгуулна. Ингээд 500-гаад хониор нэг суурь,

6 азарга

адуугаар нэг суурь

гэх мэтээр зохион баЙгуулна. Ингэж сууриа зохион байгуулаад, нутгаа

зааж егеед, малаа хулээлгэж егне. Тэгсний дараа хашаа барих уурэг егне.
енеедуул чинь, ухэр тэргээр шургааг модоо зеене. Тэр уед сайхан юм нь
мод аваад, хашаа бариад, худаг ус гаргаад ажиллахад улсаас хориг саад
тавихгуЙ. Дураараа модоо огтлоод л, хашаа барьчихна. Негее
бутсэн суурь чинь, нэг нь малаа хариулаад явна.

нийлээд

1О

3 ерх

3 ерхеес

учир авгай хуухэд

орчим ам бул байна. Энэ 10-аад ам булийн чинь нэг нь малаа

хариулаад, цаад

7-8

хун нь хашаагаа барина, евсее хадна, малынхаа ноос

усийг авна.
Суу шимээ хамтраад хиЙнэ. Хонио саана, унээгээ саана. Нэгдлийн

захиргаа чинь аажмаар юм юмтай болно. Эхлээд

40 литрийн

бедон ихийг худалдаж авна. Нэг ухэр тэргэнд

бедон ачина. Нярав ухэр

4

багтаамжтай

тэргээр яваад сууриудаасаа суу, аваад ирнэ. Аваад ирсэн сууг нь сумын
тевд 150-ийн сепаратортой сууний машинд машиндаад гараараа масло

цохино. Тев дээр суу, тосны заводын ажилчинтай болно. Бас мастер
буй болно. Тэгээд масло

1 кг

нь тэдэн тегрег гээд улсад худалдана. Улс

тэр маслог авахын тулд нэгдлийг менген шагнал баярын бичиг юмаар
шагнана. Их ноос, ноолуур авбал бас шагнана. Энэ мэтээр ингээд Л есеж
дэгдээд ирнэ.

Хувийн аж ахуйтай байх уед их зудэрсэн юм Л даа. Их ядуурч,
хоосорч, баячууд гэдэг юманд над шиг дургуй нь хурч баЙсан. Нэгдэл
гэдэг юм гараад ирэхээр аяндаа дэмжээд, дэвжуулээд ирсэн. Энэ дотор
баячууд жаахан шоовдорлогдоод ирнэ. Тэдний сууг нэгдэл авахгуЙ.

Нэгдэл хашаа барьж егехгуй, нэгдэл тэжээл бэлтгэж егехгуй, тэгэхээр
хувийн аж ахуйтан нэгдэлд муудаж эхлэнэ. Нэгдлийг их муу хэлнэ. Цуу

яри а тараана, нэгдлийг нутаг усаар хавчина, хеене, янз бурийн зан
гаргана. Тэгээд одоо тэр нэгдэлд орсон улсуудыг муу хэлсэн яриа хеерее

гарна. Зугээр байхгуй шуу. Монгол архи гэдэг юм Монголд хэзээний
байсан. ОДОО ч байна. Урд ч байсан. Архи уухаараа тулалдана. Ууж, идлээ
гэж ярина. "Чиний баян гэдэг юу байдаг юм бэ! Манай нэгдэл сайхан
байна." гээд узнэ шуу дээ.
Баян шиг хунийг улсаас албан татвараар, албан журмын мах

нийлуулэх телевлегеегеер, заводад суу тушаах даалгавараар хавчина.

Тэд нар нэгдлийн завод руу суугээ егех гэж беен ажил болно. Негее
махны телевлегее биелуулэх гэж беен ажил болно. Ингээд баячууд чинь
аяндаа амьдрах аргагуй болоод ирнэ. Улсын татварын бодлого хавчиж

байна, нэгдлийн дурэм хавчиж байна. Нэгдэл тэр нутагт нилээд ноёрхоод,
зонхилох нутагт нэгдэл тараад, нэгдлийн сууриуд буй болоод ирэхээр

нэгдэл чинь "цээж баян" болж ирнэ. Ийм байдлаар нэгдэл хегжиж ирсэн.
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Туунийг зохион байгуулдаг дарга нар сайн хун байх хэрэгтэй байдаг юм.
Энэ уед зарим нэгдлийн дарга нар архи даре ууж, ажлын хариуцлага алдах

явдал гарч байсан. Хун бур еер, еер байдаг шуу дээ. Бас унэнч шударга
ажиллахгуй, тэр нэгдлийн малыг сайн хаЙхрахгуЙ. Бас нэгдлийн мал нь

хорогдоод, телевлегеегее биелуулж чадахгуй байдал гаргаад, енее суу
тосны заводыг чинь олигтой ажиллуулж чадахгуй байдал гаргаад, зарим
нэгдлийн дарга нар нэгдлээ муу хегжуулсэн учир уле негее ядуу нэгдэлд

чинь дотаци егне, зээл егне. За тэгээд енее нэгдэл чинь зээлийн ер,
Дотацийн еренд унаад егне дее. Ингээд ерее дарахын тулд мал руугаа
орно. Малаа худалдаж борлуулна. Тэгээд мал нь есехгуЙ. Хеделмер

едрийнхээ хелсийг нэгдлийн гишууддээ тогтмол егч чадахаа байна.
Нэгдлийн гишуудийг нэгдлийн аж ахуйн уйл ажиллагааны дунд олсон

орлогоор цалинжуулах ёстой байсан юм. Ингээд нэгдлууд дотроосоо сайн,
муу нэгдэл гээд гараад ирнэ.

3.4 Нэгдлийн даргыг томилох журам
Би бол 1955 онд нэгдэлд очсоноос

хойш

21

жил нэгдлийн дарга

хиЙсэн. Улсаас зээл дотаци авч узээгуй. Тийм учраас олон шагнал
авсан баЙх. Намайг Мерен суманд очиход нэгдлийн гишууд

1О

хувь

болсон баЙсан. Мал, херенге гэхээр юм байхгуй байсан. Нэгдэл зохион

байгуулагдаад, аргыг нь олж хегжуулэх даргагуй баЙсан. Намаас зориуд
дарга нарыг нь гаргаснаас хойш нэгдэл хегжлее. Би илгээлт аваад еерийн
сумандаа ирсэн. Надтай хамт аймгийн намын ХОРООНООС нэг хун хамт
очлоо.

Илгээлт авсан 130-аад хунээс

14 нь

Архангайд очсон. Архангай

20

гаруй нэгдэлтэй байсан. Биднийг аймгийн намын хороо хулээж авсан.

Аймгийн намын хорооны дарга Д.Адьяа, аймгийн дарга нь С.Дашдэндэв

гэж

2

хун баЙсан. Аймгийн намын хорооны товчоо гэж байсан. Олон

хун тэр товчоонд багтаж байсан. Тэд хуралдаад биднийг нэг нэгээр нь
оруулаад бас ярина шуу дээ.

-За ямар нэгдэлд энэ хунийг тавих вэ? гэдэг асуудлыг хэлэлцэнэ.
Тэгээд Минжуурийг Мерен сумын "Ялалт" нэгдэлд егье! гэж шиЙднэ.
Тэгээд "Мерен сумын "Ялалт" нэгдлийн даргаар ТОМИЛЛОО" гэсэн
аймгийн намын хорооны товчооны тогтоол гаргана. Намайг аймгийн

намын хорооны телеелегч дагуулаад негее Мерен суманд очсон. Тэгээд
очиход хеерхий нэг муу хэдэн ядуу айлууд, нэгдлийн гишууд болчихсон,
нэг муу хар гэртэй еер юу чиг байхгуй, хэдэн хамуутай хар ямаатай,
мал херенге гэж юу ч байхгуй байсан. Байгаа мал нь хамгийн адгийн
мал байна. Тэр уед хумуус малынхаа мууг нь нэгдэлдээ егдег байсан.
Тэнд очиход нэгдлээс гадна, сумын захиргаа нь ажиллаж байсан. Сумын
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намын уур, еумын захиргааны дарга нар гээд л дор бурийдээ ажилтай
хумууе байсан. Тэд нар негее хувийн аж ахуйтнаа л удирдаж, чиглэл
зорилго егдег, нэгдэлд нэг их хамаатай биш байсан. Нэгдлийг ер нь
тэр дарга нар ч нэг их ойшоохгуй шуу дээ. Тэнд бас нэг хэцуу юм тэр
еумын дарга, намын уурийн дарга нь еумынхаа бух л малчин хувийн аж
ахуйтнаа хамааран албан аж ил явуулна. Тэнд нэгдэл гэдгийн тухайд бол
еумын дарга, намын дарга нарын зарим нь дургуй байна. СаЙшаахгуЙ.

Тэгээд очоод л хурал болеон. Хурал болоход Минжуур "Ялалт" нэгдлийн
даргаар ирж байгааг мэдэгдеэн. Еи нутагтаа очиж байгаа хэдий ч манай
нутгийнхан намайг ирлээ гээд баярлаагуй баЙх. Харин нэгдлийн хэдэн
ядуу гишууд нь Л баярлаеан байж магадгуЙ. Ямар ч байсан даргатай
боллоо гэж бодсон байх л даа. Ядуу биднийг манай нэгдэл еед нь
татаж егех байх гэж баярлаеан баЙх. Харин чинээлэг ардууд, дарга
нар дэмжихгуй, нэг их ойшоохгуй Л байсан. Дарга нар нь заримдаа тэр

баячуудынхаа талд ороод уг яриа гаргаад байна.
Хурал хиЙлээ. Тэр хурлаар аймгийн намын хорооны телеелегч
аеуудлаа хэлэлцууллээ.

-За Минжуур гэдэг хун, илгээлт авсан. Намын еургууль тегссен
хун. Ороеын буриадад очиж, практик хийгээд иреэн хун, буриадын
хамтралуудыг узээд иреэн хун. Минжуурийн цалинг улеаае егне.

Нэгдэл егехгуЙ. Уле эхний жил

1000

тегрегийн цалин егне. Тэгээд

нэгдлээе цалин авахгуЙ. Минжуур танай нэгдлийг еед нь татах байх

гэж бодож байна. Танай нэгдлийн даргаар Минжуурийг еонгуулах гэж
иреэн гэж хэлээд дараа нь хамаг юмыг надаар яриулна. Тэр хуралд тэр

еумын намын уурийн дарга, еумын дарга еууна. Тэгээд л надаае юм

асуувал би хариулах ёетоЙ. Тэгээд л аеуулт, хариут явуулна. Гол аеуулт
нь нэгдэлд шинээр гишууд яаж элеуулэх вэ? Ер нь хэдэн хун элеуулэх

бодолтой байгаа вэ? Нэгдэл чинь юу хийх юм бэ? Нэгдлийн гишуудийг
яаж баян, чинээлэг амьдралтай болгох юм бэ? Тэдэнд мал егех уу?
Та ямар бодолтой байна? гэх зэргийн аеуултууд гарч ирнэ. Их ярина
аа. Еи "Ялалт" нэгдлийг хулээж авахад

1О

гаруй нэрд гареан ядуу хун

байсан юм. 10-аад тэмээтэй тэр нь голдуу хамуутаЙ. Тэмээ ер нь амархан
хамуурдаг шуу дээ. Ямаа голдуу

200 толгой

мал байсан болов уу. Ухэр

гэх юм баЙхгуЙ. Тийм л юмтаЙ. 8ерийн гэеэн нутаг ус баЙхгуЙ. Негее
хэдэн малтайгаа, енее нэгдлийн гишууд нэг газар бууна, баячууд нь
хеегеед явуулахгуЙ. Ямаатайгаа хеегдеед л явж байна. Тиймэрхуу
жишээтэЙ. Тэр талаар асууна даа.

3.5

НЭГДЛИЙН дарга

"Нэгдлийн дурэм" гэж байна. Тэр хурлаар л ярина даа энэ
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бугдиЙг. Нэгдлийн дурмээ тэр хурлаар батлуулна. Тэр дурмийг тевеес

боловсруулаад ирсэн байсан. Туунийгээ "Ялалт" нэгдлийн байдалд
тохируулсан уг хэлтэй болгож авна. Тэр хурлаар нэгдлийн дарга, ня-бо,
тэргуулэгч гишууд гээд

7, 8,

10-аад хунийг батлана. Дурмээ батлана.

50

толгой мал байх ёстоЙ. Туунээс илуу байвал яах юм бэ? Тийм асуултууд
гарна. Нэгдлийн гишуудээ хаана нутаглуулах юм бэ? Жишээлбэл Жигжид
хуухэн гээд гэр оронгуй, 20-00Д ямаатай, Чогчны евелжеенд байдаг нэг

хун байсан. Тэрнийг яаж ямаагий нь хашаатай, тэжээлтэй болгох гэж
бодож байна вэ та? Улсаас менге егех юм уу? гээд ласууна. Бид нар
голдуу, нэгдлийг еерийг нь еереер нь хегжуулнэ гэдэг л уг хэлнэ. Улсаас

бол тийм дотаци зээл егехгуй, нэгдлийн даргын цалинг л егч баЙгаа. Би
одоо еерийн гэртэй, морь унавал тохох эмээлтэй, еерее улсаас цалин

авдаг хун ирсэн гэж хэлнэ. Энэ чинь их том хун болж байгаа юм даа.

"1000-ынх" гэсэн хоч гарсан. Тэр уед нэгдлийн дурмийг боловсруулах
улсын комиссын дарга нь Ю.Цэдэнбал байсан юм. Олон мэргэжлийн
хумуус сууж, олон дахин боловсруулж, уле терийн товчоогоор олон
дахин хэлэлцэгдэж батлагдсан дурэм баЙдаг. Тэр дурмийн загварыг
Архангай аймаг аваачаад еерийн аймагтаа тохируулан маш их засаж
янзална. Туунийг нь бид нар "Ялалт" нэгдэлд тохируулан уг усгийг

нь еерчлен бичнэ. Би дурэм боловсруулахаар чиг л их сууж байсан.
"Архангай аймгийн Мерен сумын ардын уйлдвэрлэлийн "Ялалт нэгдлийн
дурэм" гэсэн нэртэй дурэм байсан. Бусад нэгдлийн дурмээс ОНЦЛООд
ялгараад байх юм баЙхгуЙ. "Ардын уйлдвэрлэлийн нэгдлийг хегжуулж,
хамтын аж ахуйн давуу чанарыг хувийн аж ахуйтанд итгэн унэмшуулнэ"
гэсэн гол санаатай байсан. Хамтын аж ахуйн давуу чанарыг ардын аж

ахуйтанд итгэн унэмшуулнэ гэдэг гол санаа байсан. Тэр нь яаж итгуулэн
унэмшуулэх юм бэ? гэвэл, тэр хувийн аж ахуйтай, баян чинээлэг аж

ахуйгаас нэгдэл илуу л ажил хийж байж итгуулэх ёстой баЙсан. Тэгсэн
цагт л хувийн аж ахуйтан бууж егех ёстоЙ.
-ее, хамтын аж ахуй гэдэг чинь ийм, ийм талаараа биднээс илуу байдаг

юм байна! гэж ойлгож байж баян хун нэгдэлд орох ёстоЙ. За ингээд тийм
байдлаар нэгдэлд хумуусийг элсуулж байгаа юм. Ингээд ургэлжлээд Л
байгаа юм. "Нэгдэлд элсье!" гэсэн ергедел чинь тасралтгуй ирээд байх
боллоо. Туунийг нь узээд хулээж авна. Тэгээд нэгдлийн зевлелийн
тэргуулэгчдийн хурлаар хэлэлцэх едрийг хэлж егеед явуулна. Бас
ергедлийг нь уншиж байгаад дор нь засуулна.
-Угуй, энэ чинь чиний ергеделд "сайн дурын ундсэн дээр нэгдэлд эсэнэ
гэсэн" гэсэн уг алга байна. Дахиж бичээд ир! гээд явуулна. Хоёрдугаарт

чи, нийгэмчлэх малаа, нас, хуйсээр нь бичэх хэрэгтэй! гэсэн зевлелгее
егне.
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хэд нь шар, хэд нь бяруу, хэд нь тугал юм бэ? Бяруу тугалын хэд нь эр,
хэд нь охин юм бэ? Чи энэ бугдийг дахин бич! гэх мэтээр ергедлийг

дахин бичуулнэ. Бичиг мэдэхгуй хумуус олон байсан тул тэд бага
сургуулийн багш нараар бичуулнэ. Нэгдэлд орох аж ил бол ингээд л
ургэлжлээд байна, нэгдлийн мал нэмэгдээд л байна. Нэгдлийн улсын

емне хулээх уурэг нэмэгдээд Л байна. Дээрээс нь уле харж байна шуу дээ.
Минжуурийн хойноос хараад баЙгаа. Минжуурт

1000 цаасны

цалин егч

байна. "Ялалт" нэгдлийг юу болгох нь вэ? гэж ажиглаад баЙгаа. Тэнд
барьж авах хэдэн онцлог зуйл баЙгаа.
Нэгдлийн давуу чанарыг хувийн аж ахуйтанд улгэр жишээгээр

узуулнэ гэдгийг анхаарах, нэгдлийн малаар суурийг их зев зохион

байгуулах, нэгдлийн малыг сайн малладаг малчинд егех хэрэгтэй байсан.
Сайн муу, малчныг сайн тохируулж егех, нутгийг нь зев зааж егех,
хашаа хороо барихад нь анхаарах хэрэгтэЙ. Мал руугаа ингэж анхаарна.

Хээлтэгч, хээлтуулэгч гэдэгт маш их анхаарна. Ялангуяа хээлтуулэгчид

их анхаарах ёстой баЙв. Дээр уед энэ асуудал их замбараагуй байсан юм.
Тийм учраас манай нэгдлийн хонийг ямар хуцаар хээлтуулэх вэ? Энэ
хэдэн адуундаа ямар хурдан, жороо азарга тавих вэ? Энэ унээндээ ус,
ноос сайтай, номхон зантай ямар бух тавих вэ? Энэ ямааг ямар ухнаар

хээлтуулэх вэ? Ингэсний дунд ямар ишиг, хурга, тугал дараа онд гарах вэ?
гэдгийг чинь их сайн тооцно.

Тэр уед зоотехникч баЙхгуЙ. Малын эмч баЙхгуЙ. Нэгдлийн даргын

толгой дээр бугд байна. Зоотехник, малын эмч, агрономч бугдийг
нэгдлийн дарга еерее лорлоно доо. Нэгдэлд намын гишууд их элссэн.

Тийм учраас нэгдлийн дэргэд намын уур байгуулеан. Намын уурийн
даргатай болеон. Тэр бас их чухал болеон. Хоёулаа нийлээд юм хийгээд
байна. Сумын намын уур тусдаа байсан.

3.6

Сургуулийн дотуур байр
Би бол хэдэн юмаар 4-5-хан жилийн дотор их нэрд гарсан. Сумынхаа

сургуулийн дотуур байрыг барьсан. Манай сум 200-гаад хуухэдтэй бага
сургуультай байсан юм. Тэдний ихэнх нь ядуучуудын хуухэд. Тэд нар

хуухдээ сургуульд суулгаж чаддаггуЙ. Айлуудаар тараагаад суулгадаг
байсан. Сургуульд олигтой сурч чадахгуЙ. Мориор ирж сургуульдаа
сууна, орой яваад егне, маргааш нь ирэхгуй, хичээлээ таслана. Тэр бага
сургуульд тийм их зовлон баЙлаа. Тийм учраас манай нэгдэл юуны емне
байшин барихаар боллоо. Эхлээд хэдэн гэр бариад, хуухдуудийг дотуур

байранд суулгалаа. Гэртээ модон орнууд тавьж егеед ингээд суулгана. Тэр
бага сургуульд чинь улсаас хуухдийн хоолны менге егч байсан. "Тэнэг
хун тэг дундуур нь" гэдэг уг байдаг шуу. Тэнэг хун чинь тааруулаад байх
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юм. Би зэрэгцуулж ихээхэн боддог хун. Хунээ гэж бодохын тулд идэж уух,
емееж зуух, орон, еууц бух юмаар нь хангах хэрэгтэй. Манай залуучуудыг
еайн цадтал хоол егеед, ажилд гаргахад еайн хийж байгаа юм. Буур нэг
еайхан хенге н хегжмийн эгшгээр, еайхан зааланд бужиглуулээд, ажилд
гаргахад ч мен ч их хуч гарна шуу.

-Нэгдлийн гишуудийн

68

хуухэд еургуульд еурч байна,

68

хуухдийнхээ

хоолыг би даана, тулээ тулш, галыг нь би хариуцна. Та нар еургахаа

хариуц! гэж еумын захиргаа, еургуулийн захиргаатай ярилаа. Ингэхээр

68

хуухдийн тееевт менгийг нэгдэлд егехеер болов. Аймгийн Гэгээрлийн

хэлтэе, аймгийн захиргаа энэ еанаачлагыг их дэмжиж баЙеан.

-Минжуур, чи ёетой зев юм хийж байна! гээд баЙеан. Тэгээд гэр бариад
модон ор тавьж егеед, тэнд нь галладаг галч, манаач тавиад, тееевт

менгеер нь тэруухэн тэнд нь нэг байшин заеаад,

68

хуухдээ хоол иддэг

гуанзтай болгочихлоо. Негее гуанзандаа, теме ногоонооеоо егне,
ардууд бол теме ногоог идэхгуй шуу дээ, "Бузар юм" гээд ойртохгуй,
ереееее идэхгуЙ. Хуухдуудэд гэдэе цувдай, теме, манжин лууван, янз

бурийн юмаар хоол хийж егеед, нэгдлийн гишуудээеээ тогооч тавиад
егчихеен. Ингээд нэгдлийн гишууд еередее холлох бол менгийг нь аваад
хооллоно. Улеаае егеен менге нь

40.000

тегрег байсан гэж бодвол, энэ

бугдийг зохион байгуулахад 30.000-ыг нь ашиглаад 10.000-ыг нь нэгдэл
илуу гаргаад авчихна. Тооцоо хийж таарна шуу дээ. Тэр аж ил чинь
цуураЙтваа.

-Минжуур

нэгдлийн гишуудийн хуухдийг дотуур байранд унэгуй еуулгаж

байгаа, унэгуй хооллож баЙгаа. Улеын хэмжээнд энэ ажлыг зохионо! гээд
л еонинд бичээд л беен юм болов 00. Миний тэр еаналыг ундэелэж анх
удаа Сайд нарын Зевлелийн тогтоол гарч, еургуулийн хуухдийн дотуур
байр буй болеон юм. Миний еанаачлаж нэрд гареан юм тэр байгаа юм.
Уле туунийг дэмжиж СнЗ-ийн тогтоол гаргаад бух нэгдлуудийг дотуур

байртай, дотуур байрны хуухдуудийн хоол ундыг нэгдэл унэ телбергуй
даадаг болгоеон. Манай нэгдлийн дарга нар зарим нь надад агеан тавьж
л баЙлаа.

-Чи ереееее дэмий юм еанаачлаад, еургуулийн хуухдийн дотуур байрны
хоол ундыг даах гэж балареан юм толгой дээр буулаа! Муу ногоон
Минжуур чамайг ална! гээд лагсан тавина даа.
Сонин шуу дээ. Энэ чинь амьдралын их еонин юм байгаа юм. Тийм

учраае би чинь багш нарын хоёрдугаар их хуралд телеелегчеер уригдан
орж баЙлаа. Том чухал еанаачлага гаргаеан гэеэн унэлэлт авлаа. Энэ бол
унэхээр олны анхаарлыг тате ан ажил байсан. Тэр уед нэгдлийн дарга
олны анхаарлыг татсан, олонд их нэр цуу болеон, улеад маш их ур дун
ашиг гарахаар юмнуудыг еанаачлан хийх хэрэгтэй байсан. 8ер дээр
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нь тевлереед ирж байгаа херенгийг чинь ингэж ашиглах хэрэгтэй юм.

Туунийг одоогийн баячуудтай адилхан еередее еверлечихеед яваад байж
болохгуЙ. Туугээр улеад их унэтэй, ашигтай юм хийх хэрэгтэЙ.

3.7 Нэгдлийн

зочид буудал

Хоёрдугаарт дээр уед нэгдэлд аймгийн намын хорооны телеелегч
очвол намын уурийн даргынд еууна, аймгийн дарга очвол еумын даргынд

еууна. Хедее аж ахуйн яамны еайд очвол нэгдлийн даргын гэрт еууна.

Зочид буудал, нэгдеэн хоолны газар хедее нутагт баЙгаагуЙ. Би еумандаа
телеелегчдийг хулээж авдаг зочид буудалтай болголоо.
10-аад ереетэй, нэгдеэн гуанзантай зочид буудалтай болеон. Та
нарыг яваад очиход туундээ хулээж авна. Туундээ оруулаад орны менге

авна, гуанзандаа хоол егеед хоолны менге авна. Энэ чинь нэгдэлд
хеерхен орлого оруулаад эхэлж байгаа юм. Нэгдэл улеад ашигтай, улеын
ачааллыг хенгевчилеен, нэгдэлд орлого оруулаад байдаг тийм л юмыг

еанаж еанаачлах хэрэгтэй юм. Нэгдлийн зочид буудал, гуанз гэдгийг
буй болгоод, негее гуанзандаа дотуур байрныхаа хуухдийг хооллуулдаг
боллоо. Тэгээд теевеее менгийг нь аваад байна. Зочид телеелегчид яваад

1 тегрег 50 менге авна. Тэр
7 тегрег 50 менгетэй болно. Хоолны

очихоор негее буудалдаа еуулгаад хоногт

5 хоноход
40-50 менгеер

уеийн ханшаар шуу дээ.

унэ едерт

3 хоол

егне.

еайхан хоол егне. Нэгдэлд иреэн

зочид беен баяр. Айлд еуух нь тевегтэй шуу дээ. Бэлэн зочид буудалд
еуугаад, бэлэн хоол идчихээд, ажлаа явуулахад их тохиромжтой болеон.
Беен шуугиан болов 00.

-Минжуур, еумандаа зочид буудалтай болеон, гуанзтай болеон, аймаг
хотоое ажлаар иреэн хумууеийг зочид буудалдаа буулгадаг болеон! гээд л
сонин, номонд бичээд л беен юм болов 00.

3.8

Нэгдлийн ногооны ургац
Тэгээд би ногоо тарихаар шийдэв ээ. Юуны емне теме тарихаар

шиЙдлээ. Тэгэхэд улеаае нэгдлуудэд теме тарих чиглэл егч байсан юм.

Манай нутаг ендер уулын бус учраае тааруухан ургах байх гэж бодож
баЙеан. Манай еумын тевийн дэргэдуур Баянжаргалантын гол гэж нэг гол
уредаг баЙеан. Тэр голо ос ойрхон, Мерен еумын тевийн дэргэд жаахан

хонхор талбайтай юм. Тэнд теме тарихаар шиЙдлээ. Аймаг ороод аймгаае
темений хэдэн шуудай ур аваад, негее жаахан газраа бух гишуудээ
цуглуулаад, хурзээр гишгээд хагаллаа. Нэгдэл
баЙеан. Бух гишууддээ

20-30

гишуунтэй болеон

:

-Хурзтэй ир! Газар хагалж, теме тарина! гээд зар тараасан. Тэгээд л

хурзээр гишгэж байгаад хагалеан. Хагалеан газраа ууруулж борнойдох
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хэрэгтэй биз дээ. Тэнд адуугаа хееж аваачаад гишгуулеэн. Адуу
негее шороог чинь ууруулээд, гишгэж егне дее. Ингээд тарих талбай

бэлэн болеон. Нэг га шахуу газар. Би еерее агроном боллоо. Тарих
болохоороо би еерее удирдаад, негее теме ее хормойлоод явж байгаа
юм. Тэгээд л хурзээр гишгээд, хонхорхойд нь нэг теме хийгээд л яваад

байсан. Дунд нь

20

см зай улдээнэ. Тэгж еуулгаад, негее Жаргалантын

голооеоо ногооныхоо талбай руу шуудуу татаж услаад, ногооныхоо

талбайн орчимд жаахан, жаахан цеерем буй болгоод, туунд ус дуургэж
байгаад олуулаа хувингаар хутгаад л цацаад, едерт

2-3

услана. Тэр уед

бороо хур еайн орж байсан. Зэрлэг ургамал ургана. Зэрлэгийг нь тугээд
хаячихна. Манай теме жигтэйхэн еайхан ургалаа. Хангай, Тариат еумд
теме тарьеан боловч ургаеангуЙ.

Намар аймгийн намын бугд хурал болов 00. Тэр бугд хурал дээр
нэгдлууд теме тарьеан тухай их яриа боллоо. Намын хорооны даргын
илтгэлд энэ аеуудал оров

00.

-Меренгийн "Ялалт" нэгдэл теме тарьеан, маш их ендер ургац авеан.

Нэгдлийн гишуудийнхээ хеделмер едерт теме хувааж егеен. Зочид
буудал барьеан, дотуур байрны хуухдийн хоолонд теме оруулдаг

болгоеон, хуухдууд сдое теметэй хоол идэж еурч байгаа! гээд л ярилаа.
Тэр хурал дээр Хангайн нэгдлийн дарга Дашдэндэв гэдэг хун уг хэллээ.

-Манай теме иймхэн жаахан байна. Минжуурийн "теме" ийм том байна
гээд атгаеан гараа харуулаад ярилаа. Ингээд би онигоонд орвоо.
Тийм том хурал дээр темений тухай тийм их яриа гарч баЙлаа. Ингээд

теме тарьеан тухай сонин, номоор дуурэн яри а боллоо. Теме тариад
ургуулеан, еургуулийн хуухдэд теметэй хоол егеен. Зочин очиход теметэй

хоол егдег болеон гээд л бичээд байсан. Тэр уед теме Архангай аймагт
байхгуй баЙеан. Тийм ховор юм гарч ирж байгаа юм. Тэгээд л еонингоор
л дуурэн юм бичигддэг боллоо. "Минжуурийн теме том" гээд л зарим нь

шоглоод ярьдаг боллоо. Темеее хураагаад авеан. Намар хеделмер едрее
хуваах боллоо. Тэр уед ажлыг "Хеделмер едер"-еер унэлдэг баЙлаа. ОДОО

бол менгеер унэлдэг болеон. Тэр уед нэг хеделмер едерт, жишээлбэл

1,2

кг мах,

2 кг

теме,

4 кг

цагаан идээ гэх мэтээр бодож олгодог баЙлаа.

Тэгээд хеделмер едрийн хелеее хуваах уед нэгдэл ихтом хурал хиЙнэ.

Том хуралд ирэхдээ бугдээрээ ухэр тэрэгтэй ирнэ. Тэгээд л негее темеее,
махаа, цагаан идээгээ ачаад буцна. Тэгээд жаахан менге егне. Тэр

менгеерее хоршооноое гурил, будаа, чихэр боов аваад буцна. Нэгдлийн
гишууд беен баяр болно. Тэр уед зарим баян хумууст зориуд теме егдег
баЙеан.
Манай "Ялалт" нэгдлийн тев нь "Улаан узуур" гэдэг газар баЙеан.
ХУМУУС морио унаад л темеее ачаад л, ганзгалаад л явж л дээ. Лхамеурэн
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гэж нэг баян хун байсан ЮМ. Мерен сумын хамгийн олон ухэртэй хун
баЙсан. 100-гаад ухэртэй байсан баЙх. Туунд би зориуд теме еглее. Ингэж
иддэг юм, их амттай, витамин их орсон, биенд сайн гэж яриад егсен.

-ее, тэгэлгуй яахав дарга аа! Баярлалаа! гээд л шуудайтай теме
ганзагалаад явсан. Гэтэл тэр хун негее темсее замаараа цувуулж

хаячихаад явсан баЙж. Тэр замаар дуурэн теме болжээ. "Лхамсурэн гуай

ганзагалаад явсан темсее Улаан Узуурээс цааш цувуулаад хаячихжээ!"
гээд беен яриа боллоо. Би энэ тухай номондоо бичсэн баЙгаа. Манайхан
темсийг ереесее иддэггуй байсан. Их сэжиглэдэг байсан. "Пир, пир
хийсэн муухай амттай!" гээд л хоорондоо ярьдаг баЙлаа. Уг нь ямар ч амт
байхгуй шуу дээ. Ухэр мал ч идэхгуЙ. Бид дотуур байрныхаа хуухдуудийг
хооллуулдаг гуанзантай болсон гэж дээр хэлсэн. Тэнд бас аймаг, хотоос
ирсэн улсуудад хоол хийж егдег баЙлаа. Аймаг, хотоос ирсэн хумуусийн
зарим нь темсенд дургуй байсан. Ингэж теме тарьж ургуулсан маань
сонин, номонд их бичигдэж, их нэр цууд гарч байсан ажил байгаа юм.

3.9 НЭГДЛИЙН

гар уЙЛДВЭрЛЭЛ

Социалист хеделмерийн бригад гэдэг асуудал баЙлаа.
Темер замын хеделмерийн баатар Г.Мандах гэдэг хун анх санаачлаж
гаргасан юм. Меренд бас тийм бригад баЙгууллаа. Тэнд бол олон ЮМ
хиЙлээ. Манай тэнд тоосго хийвэл сайхан шавартай, устай бас шохой
хийвэл шохойн чулуу ихтэЙ. Тийм учраас би хуучин Богдын хурээнд

Ганданд сууж байгаад хар болоод нутагтаа очсон улсууд дотор Бариул
гэдэг хунийг оллоо. Хот од байхдаа тоосгоны уйлдвэрт ажиллаж

байсан юм гэнэ. Бас Гандан дээр хурал хурж байгаад хар болоод очсон

Уламбаярын Диваанамсал гэдэг хун байсан. Нэгдлийн гишууд еерсдее
шохой хийхээр боллоо. Менге олох юм л бид их хайдаг баЙлаа. Шохой
хийж зардаг боллоо. Тоосго хийж зардаг боллоо. Ойр хавийнхаа
нэгдлуудэд зарчихдаг болсон. Зээл авдаггуй, дотаци авдаггуй гэдэг чинь л
ийм ЮМ хийж байсных ЮМ шуу дээ.
Манайд бас мужаан, дарханы авьяастай улсууд их байсан. Ядуу
амьдралтаЙ. Тэд нарынхаа хучийг ашиглаад сав, суулга, авдар, гэрийн
мод, жижиг сандал зэрэг янз бурийн юм хиЙлгэнэ. Туунийгээ нэгдлийн
гишуудэд егне.

Тэр уед "Соёлын довтолгоон" гэдэг ажил явдаг баЙлаа. Айлуудыг
сандалтай болгох гэж беен ажил болно. Хун орохоор газар суулгахгуй,
заавал сандал дээр суулгаж байх ёстой гэдэг болсон. Тийм учраас нэгдэл
сандал хийгээд л гишууддээ зарна. Нэгдлийн гишуун хун айлд орохдоо

сандал дээр суудаг болсон. Тэр их сонин. "Айлуудыг сандалтай болгосон!"
гээд л их яриа болж, сонинд бичдэг баЙлаа. Соёлжиж байна гээд магтдаг.
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Дархчуулаараа юм хиЙлгэнэ. Темер олдохгуй. Би Улаанбаатарын хог
дээрээс янз бурийн темрийн хог туугээд аваачаад егчихне. Негеедуул
чинь темер аваад беен баяр болно. Туугээр хутга хиЙнэ. Тэр дархчуул
янз бурийн юм хиЙнэ. Ялангуяа, хоол иддэг хутга их хиЙнэ. Тэр уед чинь
хутга олддоггуй байсан, бас цоож хиЙнэ. Ингэж янз бурийн юм хиЙнэ.
Бид хийсэн юмаа жижиг мухлагт тавиад зарна. Нэгдлийн тевдее тийм

мухлагтай болеон. Сонинд бичигдэнэ. "Ялалт" нэгдэл дэлгуур байгуулеан.
Дэлгууртээ хутга, цоож хийгээд тавина. Манай нэгдлийн дархан надад

нэг хутга хийж егсен. Энэ хутгаар бухэл хоол идэхэд их сайн байсан.
Нэгдлийн дарга цунхэндээ менгее хийнэ, цунхээ цоожилох ийм цоож

хийж егсен. Бас соёлтой их гоё хийнэ шуу дээ. Зугээр нэг балиар юм
хийхгуй шуу дээ. Ийм айхтар нарийн юмыг Монгол дархан хийж чадаж

байсан. Энд нь хээ, хуар гаргаад, менгеер гоёсон байна. Энэ бол нутгийн
бургас гэдэг модыг ашигласан. тулхууртэй. Ийм гуулиар енгелеед дээр
нь хээ, тавиад хийсэн байна.
-Дарга цунхээ цоожилож бай! гэж хийж егсен юм. Ийм ийм Л юмнуудыг
дэлгуурт

30-40 тегрег, 10-20 тегрегеер тавина. Дээр уед чинь 10-20 тегрег
20-30 тегрегний унэтэй байсан юм чинь.

чинь их юм Л даа. Нэг хонь чинь

Ийм янз бурийн юм хийгээд, нэгдлийн мал еслее, малын ашиг шимийг
сайн авлаа.
Хажуугаар нь шохой хийгээд зарна, тоосго хийгээд зарна, мужаан,

дархнууд ийм юм хийнэ, гэрийн сандал зэрэг янз бурийн юмнууд хиЙнэ.
Менге болгоод байна. Менге олох ажил их хиЙсэн. Суулдээ явсаар
машин техниктэй болоод хегжине л дее. Эхэндээ дандаа ухэр тэргээр
ажлаа амжуулдаг баЙсан. Нэгдлууд ийм маягаар явлаа. Нэгдлууд ийм
маягаар ууссэн. Одоо зарим хумуус хэлээд байгаа юм. Хувийн амьдралтай

баян чинээлэг байсан юмыг социализмын уед ардын нам хучээр нэгдэлд
оруулаад, херенгийг нь хураагаад авчихсан, тэгээд л хоосон болгочихсон
гэж ярьдаг. Унэн хэрэг дээрээ

1990

он хуртэл нэгдэл хамаг юмыг

нуруундаа уурч байж, улсын ачааллыг нэгдэл дааж байж уле хегжлее шуу
дээ. Туунийг улсууд урвуулаад гутгээд байгаа юм. Тэгээд би одоо хэлдэг
юмлдаа.

-Нэгдэлжуулнэ! гэдэг чинь буруу байсан юмуу, тэр нэгдэлжуулэхийн
пионер, туунийг гардаж хийсэн хуний нэг нь би байна шуу, та нар ийш

тийшээ хун эрээд хэрэггуЙ. Тэр нэгдэлжуулнэ гэдгийг яллах гэж байгаа
бол намайг та нар барьж аваад ялла, би энд байна шуу! гэж хэлдэг
баЙлаа. Ардчилалынхан янз бурийн яриа гаргаад ирэхээр тэгж би
хашгирч байлаа шуу дээ.

-Би хийсэн юмаа, одоо юугий нь НУУХ вэ? Анхны пионер нь би л байна.
Намайг ухчихээр энэ тухай ярьдаг хунгуй л болно доо. МэдэхгуЙ. За ийм
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байна.

3.10 Их тамир сумын "Гэрэлт зам" НЭГДЭЛ
1959 оны нэгдэлжих хеделгеен ялсны дараа

улс нэгдлуудийг цеелж,

томсгосон юм. Цеен хэдэн том нэгдэлтэй болсон. Хуучин нэг сум анд

2-3

нэгдэл байсан. Энэ уед цемийг цомхотгоод суманд нэг нэгдэлтэй

болголоо. Ингээд суманд нэг нэгдэлтэй болоод ирэхээр манай "Ялалт"
нэгдэл Тариатын нэгдэлтэй нэгдлээ. Архангай аймгийн Их там ир сум анд
"Гэрэлт зам" нэгдэл, Бугатын "Баян зам" нэгдэл, Хануйн Тайхарын

"Гэрэлт зам" нэгдэл, ийм

4

нэгдлийг нийлуулээд нэг нэгдэл болгосон.

Бугат сум, Тайхир сум, Их тамир сумыг нийлуулээд нэг сум болгоод

3

нэгдлийг нь нийлуулээд нэг нэгдэл болгоод, ингээд сум болгон нэг

нэгдэлтэй болохын хамтаар дарга нараа соль ж еерчилсен. Намайг Мерен
сумыг Тариаттай нийлуулсний дараа Их тамирын "Гэрэлт зам" нэгдлийн

дарга болгов 00. Нэгдэл том болеон баяжсан уе баЙеан.

онд очсон

1961

баЙх. "Гэрэлт зам" нэгдэл гэдэг бол маш том нэгдэл шуу дээ. Би том
нэгдэл авлаа даа. Тэр нэгдлийн туухийг М.Даш гэж МАХН-ын намын
туухийн институтэд ажиллаж бай сан, еайхан эрдэмтэй хунээр бичуулсэн.
Энэ зураг дээр "Гэрэлт зам" нэгдлийн анхны гишуун Сандуйжав гэдэг
хун байна. Энэ хун симеекээр еве хадаж, аймгийн аварга болсон хун.
Симескээр евсийг маш еайн хаддаг хун.

ил.: Анхны сургууль

1919 онд

одоогийн Хан -8ндер багт баЙгуулагджээ.

Р.М.: Тийм, одоогийн Хан-8ндерийн бага сургууль, анх

1919

онд

байгуулагдсан юм.
ил.: Энэ таны "Гэрэлт зам" нэгдэлд ажиллаж байх уеийн зураг уу?
Р.М.: Тийм байна.

ил.: Энд хеделмерийн баатар Р.Минжуур таны зураг байна.
Р.М.: Тэр уед ч зургийг муу авдаг байсан даа. Хэвлэлийн зураг, цаас,
хэвлэлийн байдал их хунд баЙеан. Одоогийнхтой адилхан сайхан
баЙгаагуЙ.

и.л.: Энэ

1970

онд гарсан ном байна. За та Их тамирын нэгдлийг яаж

улсын хэмжээнд улгэр жишээч, хамтын том аж ахуйн болгов? Тэрнийхээ
тухай ярьж егехгуй юу? Зураг дээр харахад Их тамирын сумын тев энд

байна. Энд Тамирын гол урсаж байна. Хажууд нь негее Тайхар чулуу
байна.

Р.М.: Намайг тэнд очихын емне тэр НЭГДШIЙГ ухаантай сайн хун даргалж
баЙсан. Тэр нэгдэл мал ихтэй, мал нь сайн есч баЙсан. Мал есгех улсаас
егсен телевлегеег сайн биелуулж байсан. Тэгэхдээ анхаарах зуйл бол
мал олонтой боловч ядуу хун олонтой баЙсан. Тэр сум чинь

1О

жилийн

сургуультай, сум дундын нэгдсэн эмнэлэгтэй, нэгдэл дундын уйлдвэртэй,
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улеын хоршооллын, олон нийтийн олон байгууллагатай их том еум
байеан ЮМ. Тэгэхээр Меренгийн "Ялалт" нэгдэл энэ хоёрын хооронд
ялгаа их баЙеан. Удирдан зохион байгуулахад еер арга хэрэглэлгуй
болохгуй баЙеан. "Ялалт" нэгдэл бол нэг бага еургуультай байеан шуу
дээ. Би теевийн менгеер еургуулийн хуухдуудийг нь нэгдлийн гуанзаар

хооллуулчихдаг баЙеан. Тамирын нэгдэл мянга гаран хуухэдтэй

10

жилийн еургуультай баЙеан. Энд нэгдэл дундын том уйлдвэр ажиллаж
баЙеан.
к.ю.: Нэгдэл Дундын Уйлдвэр гэж юуны уйлдвэр вэ?

Р.М.: НДУ гэдэг чинь нэгдлуудийн малын хашаа хороог барьдаг,
ногоо тариа тарьж егдег, нэгдлуудийн барилгыг барьж егдег, барилгаа
голлоеон уйлдвэр юм. Меренгийн "Ялалт" нэгдэлтэй харьцуулахад энд
их олон еэхээтэнууд, зоотехникч, агрономич, малын эмч нар ажиллаж

баЙеан. Тийм учраае надад ям ар уурэг ноогдож байеан бэ? гэвэл юуны
емне тэр олон малыг еегедег, телевлегее биелуулдэг уламжлалыг таеалж

болохгуй баЙеан. Хоёрдугаарт негее "Ялалт" нэгдэлд гайхуулж байеан
Минжуурийн темеийг тэнд их хэмжээгээр тарих хэрэгтэй баЙеан. Тэр
теме, хунений ногоо, хажуугаар нь малын ногоон тэжээл еайн тарих

хэрэгтэй баЙлаа. Ууний тулд трактор, комбайн авах хэрэгтэЙ. Мен
цахилгаан етанц, дизель етанц тавьж, гэрэл аеаах хэрэгтэй баЙеан. Тэр
олон еэхээтнуудтэй зев ажиллах хэрэгтэй баЙеан. Тэр олон мэргэжлийн
хумууеийн еэтгэлийг татеан ажил зохиож, тэдэнтэй зев зохицож,
нэгдлийнхээ ажлыг холбож ажиллах нарийн ухаан хэрэглэх хэрэгтэй

баЙеан. Тэд нарыг еайн ажиллуулахын тулд нэгдугээрт хуний аеуудлыг
тавиад, дараа нь буеад ажлаа бодох хэрэгтэй болеон.
Мал телевлегеенеееее илуу байсан. Энэ бол надад их олз болеон.
Надад ажил хулээлгэж егеен дарга тийм бололцоотой ЮМ егеен ЮМ.

Ингээд би телевлегеенеее илуу байгаа малыг борлуулах ажилд орсон
доо. Илуу байгаа малаа зарахдаа унэ менгийг нь хямдруулаад багш,
ажилчид, еэхээтнууд, негее мэргэжилтнууддээ зарлаа. еередийнх нь

хуеэлтээр тавд нь тав, аравт нь арван хонь егеен. Тэр уед айл бур хонь
гаргаж идээд

:

-Энэ дарга чинь хоолоор ёстой нэг цутгаж байна аа! гэж бае хэлэгдэж

баЙлаа. Тэгж тэр хумууетэй зохицдог боллоо. Тэнд хавар маш их теме,
ногоо тарьдаг боллоо. Сургууль эмнэлэг, еургуулийн дотуур байрыг чинь

нэгдэл бурэн даадаг боллоо. Сургуулийн дотуур байранд зургаа, долоон
зуун хуухэд еууж баЙлаа. Тэднийг бугдийг нь хооллуулдаг баЙеан. Энэ
олон хуухдийг хооллуулахад ногоо хэрэгтэй, мах хэрэгтэй, цагаан идээ

хэрэгтэй баЙеан. Тийм учраас Монгол цагаан идээг тевлеруулж хийх
хэрэгтэй болеон. Мен ногоо тарих ажлаа механикжууулж, олон трактор,
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автын жолоочийг ажилд авлаа. Авто гараж гэж бол биеэ даасан том аж
ахуй буй болсон.

Бугатын "Баян тал нэгдэл", Хан-ендерийн буюу Их тамирийн
"Гэрэлт зам" нэгдэл гэж хоёр нэгдэлтэй баЙсан. Дунд нь Тайхар чулууны

дэргэд Тайхарын тев байсан. Хоёр талынхаа нэгдлийг нийлуулээд "Их
тамир", "Гэрэлт зам" гэдэг нэрнуудийг нь аваад Их тамирын "Гэрэлт зам"
гэдэг нэрийг егсен. Тэд нар хоорондоо жаахан муу, танайх, манайх гэдэг

яриа салдаггуй, танай "Гэрэлт зам" нэгдэл, танай "Тайхар" нэгдэл, манай
"Бугат" нэгдэл гэж ярина. Тэр хоёрыг эвлэруулэх, тийм хэл амтай, тийм

узэл санаатай байлгахгуйн тулд Бугат сумын тевд байсан тэр барилга
байгууламжийг сэргээж, тэнд нь худалдаа, хоршоог нь хегжуулэх, тэнд
нь бас нэгдлийн бригад "Улаан булан", тэнд нь урлаг уран сайхныг
хегжуулэхийг зорьсон.

Тэндхийн бригадын дарга, ТОО буртгэгч зэрэг хумуусийг нь
контортой, бас очсон ирсэн хумуусийг хонуулдаг байртай болгосон. Тэнд
менге хаяж, барилгачдыг урьж ируулээд барилга бариулсан. Ууний дунд
Бугатын "Баян тал" нэгдэл чинь нилээн биеэ дааж, тэндээ малаа есгеж

уржуулэх бололцоотой болж ирсэн. Энд би хун ий сэтгэлийг их бодож
ажилласан. Тэр их оносон. Тэгснээс

1О

жилийн сургуулийн олон багш

нартай, МЭрГЭЖИЛТНУУДТЭЙГЭЭ,мен аймаг хотоос ирсэн ОЛОН хумуустэй уг

хэлээ олж ажилладаг болеон. Сургуулийн тэр олон хуухдуудийг ногоон
дээрээ ажиллуулдаг болсон. Мен хадлангийнхаа талбай, малын евелжее,
хаваржааны бэлтгэл дээр ажиллуулдаг болсон. Сургуулийн дотуур байрны
хуухдуудэд сайн чанартай хоолыг егдег болсон. Нэгдэл малынхаа сууг

сайн ашиглаж идээ цагаа их хийдэг боллоо. Суугээ зеех сууний цистерн

авлаа. Тэгээд суугээ зеегеед, сумын тевее суугээр бялхууллаа. Суугуй
айлд суу егдег, идээгуй айлд идээ егдег боллоо. Скаладандаа цагаан
идээгээ хураачихдаг, хуухдууддээ цагаан идээ хангалттай егч, аяганд нь

ааруул ээзгий хийж егдег боллоо.

Теме ногоогоо хураагаад хуухдууддээ егдег баЙлаа. Темстэй
хоол хийчихсэн байхад нэгдлийн дарга очиж узнэ. Хоолны амт узнэ.
Сургуулийн хуухдийн дотуур байр дула ан байна уу? Ямар байна? Ор
дэвсгэр нь цэвэр, аятайхан байна уу? Угуй юу? Хуухдийн хоол амттай
сайн байна уу, угуй юу? гэдгийг нэгдлийн дарга еерийн биеэр узэх

хэрэгтэЙ. Тэгж байгаад тэндээс дутагдал олж авах хэрэгтэЙ. Тэр олж ав сан
дутагдлаа ширээн дээрээ тавьж байгаад сургуулийн захирлыг дуудна.
-Би танай сургуулиар явлаа. Танай сургууль ийм хоол егч байна. Энэ
сайхан теме, манжингаар ийм амтгуй ХООЛ хийж егч байна! Танай дотуур
байрны орыг узлээ. Даавуу нь хиртэй байна! гээд ярина шуу дээ. Хунтэй
ажиллахын тулд, хунээ бодохын тулд юуны емне менге, цалингий
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нь егдег цагт нь егч байх хэрэгтэй. Иддэг хоолыг нь егдег газарт нь
хангалттай егч байх хэрэгтэй шуу дээ. Хийдэг ажлыг нь тэр дарга хун
сайн мэддэг байх хэрэгтэй.
Хэн юу хариуцаж хийдэг вэ? гэдгийг сайн мэдэж, дутагдлыг нь олж
авч, ширээн дээрээ тавьж байгаад тэр хунт эй ярина. Хий хоосон, худлаа
тэруугээр давхиад, загнаад байвал нэгдлийн дарга муу хэлэгдэнэ. Тэр

уед чинь сумын дарга, нэгдлийн дар га хоёр нэг болчихсон, нилээд хучтэй
болсон байсан. Нэгдлийн дарга уг ярина гэдэг чинь сумын дарга ярьж

байгаатай адил, одоогоор бол засаг дарга яриад явна гэсэн уг шуу дээ.
Тэнд тийм байдлаар ажиллаж эхэллээ.

3.11

Малын чанар
Энэ ажлуудын дотор малын уулдэр угсаа, чанарыг сайжруулахын

тулд нилээд аж ил хиЙлээ. Бид нэгдэлдээ нарийвтар ноосны аж ахуй

баЙгууллаа. Хонины ноосыг, нарийн, нарийвтар ноос гэж ангилдаг байлаа
шуу дээ. Тийм нарийвтар ноосны хоньтой боллоо. Илуу их хэмжээний
ноолуур егдег ямаатай боллоо. Бас едерт

5-10 л

суу саадаг эрлийз ухэртэй

боллоо.
Манайх

1000

унээтэй байхад туунийхээ 100-аад унээгий нь эрлийз

болгосон юм. "Гэрэлт зам" нэгдэл чинь 6000-аад хун амтай, 150-160-аад

мянган малтай тийм л нэгдэл байсан даа. Тэгэхээр тэр

150-160

мянган

малын чинь 10-аад орчим хувийг нь удам, угсаа чанар сайжруулсан мал

болгосон. Бусдыг нь зугээр Л нутгийн уйлдэрийн мал хэвээр байлгах

зорилт тавьж байсан. Эрдэмтэд ч ийм харицааг зев гэж узэж байсан.
Малынхаа чанарыг сайжруулах ажлыг мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний

хурээлэнтэй хамтран хийж байсан. Тэр эрдэмтэд, нэгдэл хоёр хийх ажлаа
хувааж авна. Нэгдэл угсаа сайжруулах малаа ялгаад егне. Эрдэмтэд
ялгасан тэр мал дотроос, тухайлбал хониноос тодорхой тооны хонийг
ялгаад авна. Туунийгээ нарийвтар ноосны хуцаар хээлтуулнэ. Тэгээд
1-р ээлжинд ийм хурга авна гэдгийг хэлж егне. Ингэж малынхаа уйлдэр
угсааг сайжруулж баЙлаа. Их тамир сум энэ ажлаараа нэрд гарч байсан.
вер нэг нэрд гарсан ажил бол малыг хашаажуулах, тэжээлээр хангах,
ТЭЖЭЭлийн фонд байгуулах аж ил байсан. Том зуд болоод мал хашаанаас
гарч чадахгуй хунд байдалд ороход

5-10

хоног малаа тэжээгээд байх

чад алтай тэжээл бэлтгэдэг болсон. Улсын хэмжээгээр манай Их тамир
сумын малын хашааг очиж узэж, тэрнээс улгэр дууриалал авдаг, хийдэг

баЙлаа. Тэр бол мал аж ахуй руу хандаж байгаа том арга хэмжээ байсан.
к.Ю.: Танай нэгдэл малынхаа хашааг яаж барьдаг байсан бэ? Айл болгон

суурь болгон еерийнхээ хашааг барьдаг байв уу?
Р.М.: Тэр бол нэгдлийн гишуудийн хучээр хийсэн ажил шуу дээ. Тэр уед
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нэгдэл машин, трактортай, техниктэй, хун хуч ихтэй болчихсон байсан.
Нэгдлийн тевд байдаг албан газруудад малын хашаа барих даалгавар

егдег байсан. Тухайлбал, гаражийн хамт олон

2 хашаа

барь, эмнэлэг

2 хашаа,

3 хашаа барь, сургууль
5 хашаа барь! гээд

сум дундын уйлдвэр

даалгавар егне. Хашаа барьж байгаа албан газруудыг хоол унд, унаагаар
нэгдэл хангаж егне.

Нэгдлийн бригадуудад бас даалгавар егне. Тэд нар том,том
хашаануудыг еерсдее барина. Уле модыг нь хангалттай, харамлахгуй

егне. Ер нь манай нэгдэл модон дотроо байсан болохоор хашаа барихад
их бололцоотой байсан. Сайхан ч хашаанууд барьсан даа.
ил.: Тэр хашаа барих газрыг яаж сонгож авдаг байсан бэ?

Р.М.: Тэрнийг бол малчидтайгаа ярьж байж сонгоно. Бригад дээр хурал
хиЙнэ. Бригадын малчдыг цуглуулж, тэднээс санал авна. Мал теллуулэх

баазыг хаана барих вэ? Малын эрлийзийн фермийг хаана барих вэ? гээд
санал солилцоно доо.

За "Ар эрэг"-т барья! гэдэг ч юмуу? "Шанаат"-ад барина ч гэдэг
юмуу.Ингэж газраа сонгож авна. Тэр ч байтугай барих хашааны саравч
нь ийшээ харах уу, ингэж харах уу гэдгийг газ ар дээр нь зааж егне.

Их нарийн байлаа шуу дээ. Тэгж зааварлаж, хийлгэдэг баЙлаа. Ингээд
дулаахан, сайхан хашаануудтай боллоо. "Гэрэлт зам" нэгдэл "Голт"
бригад, "Бугат" бригад, "Хан ендер" бригад, "Хех нуур" бригад,
"елент" бригад гэсэн

5 бригадтай

байсан. Энэ

5 бригадын

тевийн 3-ыг нь

цахилгаан станцтай холбосон. Бух бригадын тев утсан харилцаатай, улаан
булантай, агуулах, складуудтай, бригадын хумуус суудаг контортой, зочид
буудалтай болеон. Тэгээд бригад бурт бухэл бутэн хеерхен тосгонууд
барьсан. Ийм учраас бригад бурээс утсаар шаардлагтай мэдээгээ авна.
Тэгээд бригадын тевууд руу тогтмол шуудан явдаг боллоо.

7 хоногт

хоёр

удаа бригадын тевд шуудан очно. Сонин, хэвлэлийг нь хургэж егне.
Ингээд хегжеед ирэхээр, морио унахаа байгаад, ухэр тэргээ хэрэглэхээ
байгаад, юм л бол трактороор, юм л бол машинаар давхидаг боллоо
шуу дээ. Тэр бас буруу юм болеон. Монгол хун чинь бэлчээрийн мал аж
ахуйтай учраас ухэр тэргээ хеллеж, морио унадаг байх нь зев. Тэрнийг

байхгуй болгохоо шахсан шуу. Бид нар тэр уед буруу ажил хийсэн явдал
биЙ.

3.12

НЭГДЛИЙН ГИШУУДИЙН ЭРУУЛ МЭНД, ЭМНЭЛЭГИЙН асуудал
Жирэмсэн эхчуудийг сумын тев дээр

7

хоногт нэг удаа эмнэлэгт

узуулнэ. Эмнэлэг дээр график гаргана. Тэр уед хумуус их эруулжлээ. Олон

хуухэд тердег боллоо. Ер нь малчин айл хамгийн олон нь
цеен нь

3-4 хуухэдтэй,

тэгээд

8, 9, 10 хуухэдтэй

16 хуухэдтэй,

айл олон баЙлаа. Малчид
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жил енжеед л нэг хуухэд гаргаад баЙна.Тэгээд эхчуудийг дандаа сумын

тев дээр авчирч эмнэлэгт амаржуулна. Амаржихаас нь

7-8

хоногийн емне

авчирна. Тусгай гэр барьчихна, бас гуанзангаас хоол ундыг нь егне.
Тэнд байлгаж байгаад эмнэлэгт амаржуулаад, гарсан хойно нь

7-8

хоног

амраана. Негее гэртээ баЙлгана. Зугээр байлгахгуй, нярай хуухдийг яаж
малладаг, яаж бойжуулдаг, яаж тэжээдэг, яаж арчил ж цэвэрлэдэг тухай
хичээл заана.

к.Ю.: Бага эмч хотоос ирээд заах уу?
Р.М.: УгуЙ. Сумын эмч заана шуу дээ.

10 гаран эмчтэй

сум дундын эмнэлэг

байж байна. Сумын тевд ясли, цэцэрлэг байна. Бас тэр цэцэрлэгийн багш,
яслийн багш нараар хичээл заалгана. Эмч нараар хичээл заалгана, тэгээд

машинаар гэрт нь аваачиж егне. Хуухэд, эх хоёрыг эх барьсан эмч нь зав
болбол сумы н захиргааны нарийн бичгийн дарга буюу иргэдийн асуудал
хариуцсан хун гэрт нь хургэж егне. Тэд нар чинь шинэ гарсан хуухдийг
тэврээд гэрт нь очно доо. Тийм сайхан болсон юм даа. Цаашилбал суманд

чинь цэцэрлэг, ясли гэж их чухал юм баЙлаа.
Сумын албан хаагчдын бух хуухдийг цэцэрлэг яслид авна. Тэдний
барилга байгууламж, хоол унд бугдийг нэгдэл даана. Цэцэрлэгийн
хуухдийг саатуулах тоглоом, наадмын газар хиЙнэ.
Залуучуудад их анхаардаг байсан. Хурим хиЙнэ. Хуримын ергеетэй

болсон баЙлаа. Малчид хоорондоо гэрлэхээр хурим хиЙлгэнэ. Байс
хийгээд л хурим хиЙнэ. Гэрлэсний баталгаагий нь гардуулж егне. Гэрлэж
байгаа хумуустээ нэг, нэг дээл хийж егне. Уунийг нэгдэл унэ телбергуй
бэлдэж егне. Нэгдэл хунийхээ телее л юм хийгээд байгаа юм шуу дээ.

3.13

Цагаан идээний уйлдвэр

За тэгээд нэгдлийнхээ тевд барилга байгууламж бариулдаг боллоо.
Монгол цагаан идээний уйлдвэрийг бид Их тамир сумынхаа тевд
баЙгууллаа. Монголд байтугай дэлхийд нэртэй цагаан идээ хийдэг том
уйлдвэр боллоо. Жилд улсад

40 тн масло егдег байсныг
120 тн цагаан идээ хийдэг

идээний уйлдвэр болгосны дунд

40

тн байсныг

120

"Цагаан идээ" бол
гэхэд

100 хувийн

Монгол цагаан

боллоо. Жилдээ

тн болгосон гээд бодохоор ялгаа их байгаа биз дээ.

12

нэр терлийн идээ байдаг юм шуу дээ. "Шар тое"

тослогтой шар тое гарна. Тое бол хэдэн янз байна. Шар

тое, цагаан тое, ээзгийтэй тое гээд хэдэн янзаар хуваана. Ааруул гэхэд
чихэртэй цагаан ааруул байна. "Цагаан ааруул" гэж Их тамирыг нэрд

гарсан ааруул биЙ. Хорхой ааруул, хэвийн ааруул, хурууд гээд

10

гаран

нэр терлийн ааруул байдаг юм. Ааруулийг хийхийн тулд заавал тогоо
нэрж архи гаргана. Тогоо нэрсний дараа ааруул хийх материал гарна.

Тогоо нэрэхгуйгээр, энэ материал гарна гэж баЙхгуЙ. Негее айргийг
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чинь ЭСГЭЭД, эсгэснийгээ тогоонд хийгээд тогоогоо нэрнэ, тэгээд их архи
гарна. Нэг тогоо нэрэхэд 3-л сайн архи гарна. Тэгээд цаана нь ааруул
хийдэг "цагаа" гэдэг материал гарна. Цагааг шуухээр "аарц" гарна.
Энийг чинь дахиж суутэй холи од ааруул хиЙнэ. Энэ бол аль нэг эрдэмтэн

хийсэн технологи биш, энэ бол монголчууд бидний

2000 жилийн

турш мал

маллахдаа хийсэн зуЙл. Бид нар нэгдэл хегжеед ирсний дараа Монгол
цагаан идээгээ ереесее тогтмол хэрэглэдэг болъё гэж шийдээд энэ
уйлдвэрийг байгуулсан юм. Тэгээд нам засгаас дэмжлэг егсен.
к.ю.: Тэр хийсэн идээгээ хаана худалдсан бэ?
Р.М.: Сумынхаа тев дээр том дэлгуур баЙгуулсан. 3амаар явсан хун Их
тамираар дайрч цагаан идээ авахгуй енгерне гэж байхгуй болсон.
ил.: Их тамир чинь баруун аймаг явдаг яг зам дээр байдаг шуу дээ.
Р.М.: Яг тиЙм. Яг зам дээр шуу дээ. Хоёрдугаарт негее сургууль,

цэцэрлэг, ясли, сумын тевийн албан хаагчид чинь мал багатай шуу дээ.
Тэдэндээ егне. Илуу гарсныг нь аймгийн тевд дэлгуур гаргаад зарчихна.
Хот руу авчраад зарчихна. Их амархан зарагдана. Энэ идээний уйлдвэр

нэгдэлд тевегтэй юм авч ирсэн. Тевеггуй бэрхшээлгуй, амархан юм гэж
ереесее баЙхгуЙ. Энэ юу гэвэл энэ монгол архи, зовлонтой их монгол архи
гарна. едерт

10 мянган литр

суугээр идээ хиЙнэ. Дунджаар

10 мянган литр
1000 л-н

суугээ борлуулахын тулд айраг их хиЙнэ. Жишээ нь: Нэг ереенд
багтаамжтай

1О

том бочка байна.

1О

мянган литр суугээрээ энэ савандаа

айраг эсгээд л ээлжээр аваачаад тоогоогоо нэрнэ. Тэгээд аарцыг нь аваад
л идээгээ хиЙнэ. Тэгэхэд Монгол архи гэдэг нэг юм айхтар их гарна.
Дунджаар нэг удаа нэрэхэд

8-9

литр гарна. Их хатуу архи учраас их

ууж болохуЙ. Тэгээд нийтдээ Монгол архи чинь хэдэн арван тн-оороо
гарна шуу дээ. Том, том темер саванд л хийгээд байна. Бидэнд тийм том,
том темер савнууд байсан юм. Нэгдэл гарсан энэ архиа зарж болохгуЙ.
Монгол архийг уйлдвэрлэж, туунийг зарж болохгуй гэсэн тогтоол баЙсан.
Бид архи хийхийн тулд уйлдвэрлэл явуулаагуй, ааруул хийх зорилгоор

уйлдвэрлэл явуулсан шуу дээ. Энэ явцад архи гараад баЙдаг. Монгол зан

заншлаар бал архи нь идээний дээж учраас бид туунийг асгаж чаддаггуй,
том саванд хийгээд л хадгалаад баЙсан. Тэгээд би энэ Монгол архийг
асгахын оронд спиртлэх санал тавьсан.

Тэр уед академийн еранхийлегч Б.Ширэндэв гуай байсан ..

Би Б.Ширэндэв гуайд ергедел бичээд егсен. Б.Ширэндэв гуай
хурээлэнгуудээсээ хэдэн эрдэмтэн гаргаад, тэр Монгол архиар спирт

хиЙсэн. Монгол цагаан идээнийхээ уйлдвэрийн дэргэд спиртийн цех
баЙгуулсан. Тэгээд Монгол архинаас

94

градусы н спирт гаргаж авсан.

Улсын стандартын спиртээс илуу сайн чанартай спирт гарч байгаа юм.
Энэ спиртээрээ архи хийхийг бодлоо. Тэгээд ар хины завод дээр очоод
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архины стандарт авлаа. Тэндээс нэг архины мэргэжилтэй хун урьж

ируулээд архи наЙрууллаа. Тэгээд гарсан архинуудаа "Сууний архи",
"Арз", "Хорз" гээд нэрлэчихлээ. Цагаан архины градусаар хийсэн
архиа "Сууний архи", туунээс арай хатуугий нь "Арз", бур хатуугий нь

"Хорз" гэж нэрлэсэн юм. Энэ архинууд маш их гуйлгээтэй болсон. Энэ
архинуудынхаа унийг улсын архины уйлдвэрт хийсэн архины унэнээс

10

хувь доогуур унэлэлээ. Тэр уед цагаан архи

тегрегийг

10

25

тегрег байсан.

25

хувь хямдруулаад манай нэг шил архи бол арван долоо,

найман тегрегийн унэтэй болсон. Гэтэл улсын уйлдвэрийн цагаан архи
гуйлгээнд явахаа байгаад манай архи л хурдан зарагддаг боллоо. Энэ нь
манай орлогыг бур их нэмэгдуулэв ээ. Энэ архинууд бол цагаан идээний
уйлдвэрийн хажуугийн дагавар бутээгдэхуун шуу дээ. Зарим хун бур
ургуулаад Р.Минжуур архи уйлдвэрлэж орлого олдог болсон гэсэн яриа
гаргасан байсан.

Бид архи уйлдвэрлэх зорилго эхнээсээ эхлээд тавиагуЙ. Ааруул хийх
явцад архи гарсан. Тэгээд тэр гарсан архийг нь спирт болгосон нь их сайн

ажил болсон. Би еерее бугдийг санаачлаад хиЙсэн. Негее "тэнэг хун тэг
дундуур нь" гэж нэг уг байдаг шуу дээ. Яг тийм юм болсон юм. Би нэгдэлд
ажиллаж байгаа хумуусээ их бодож ажил зохиодог байсан. Тэднийг идэж
уух, емсеж зуух, орон сууцаар хангах ёстой байсан. Манай залуучуудыг

зев зохион байгуулбал их ажлыг хийж чадна. Идэх, уух хоол ундаар
сайн хангаад, нэг сайхан, хенген хегжмийн эгшгээр нэг сайхан зааланд

бужиглуулж амраагаад, еглее ажилд гаргахад ям ар ч ажлыг нугалдаг юм.

3.14 Цахилгаан

станци

Манай залуучуудын эвлэлээс "Залуучууд бол уулыг нураагаад тал
болгох, усыг буцаагаад урсгах чадалтай" гэж тодорхойлсон байдаг юм.
Бид нэгдэлдээ "Малчин залуучуудын соёлын ордон"- г барилаа. Тэр
бол дотроо музейтэй, номын сантай, уран сайхны ереенуудтэй, их том

зрительтэй, узелийн их том диффузертэй иж бурэн ийм соёлын ордон
байсан. Тэгээд тууний дотор хенген хегжим комплексоор нь авч тавьсан.
Цахилгаан хегжмийн багштай болсон. Тэгээд сумын тевдее

2 дизель

станц ээлжээр асаадаг боллоо. Сумд эрчим хуч баЙхгуЙ. Нэгдэл еерее
л гэрэлтуулнэ. Манайх телберийн чадвар сайн байсан учраас дизель
станцуудаа

24

цаг асаадаг баЙлаа.Нэг станц

3 ээлжийн

жижууртэй, тэнд

9

хун ажиллана.

Дизель станцад ажилладаг хумуусийн цалинг егдег журмаар нь
егне. Цахилгааныг гамтай хэрэглэхэд их анхаарч байсан. Гэрлийн
шугамуудыг мэргэжлийн хунээр хиЙлгэсэн. Зураг схем гаргуулж байгаад
тависан. Хаанаас нь хааш нь шугам тавих вэ? Эх шугам аль нь байх
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вэ?, негее дундын уйлдвэр луу явах шугам ямар байх вэ? тэр цагаан
идээний уйлдвэр луу явах шугамыг хаанаас авах вэ? гэж нарийн зураглал
хийж байж тавьсан. Тэгж юмыг хийхдээ шинжлэх ухааны ундэстэй,
мэргэжилтнуудийн хучээр хийдэг баЙлаа. Таагаад, дураараа хийвэл
шугамууд нь хоорондоо гал авалцаад, негее сумын тев чинь шатчихна

шуу дээ. Тийм аюултаЙ. Ингэж ажилласны дунд "Гэрэлт зам" нэгдэл
зээл авдаггуй, улсаас татаас авдаггуй, ер байхгуй, гишуудийнхээ хелс
цалинг дор бур нь егдег баЙлаа. Хойшоо урагшаа явсан зочин гийчин,
гадаад дотоодын хумуус бишрэн гайхдаг болсон. Нэгдэл гэдэг ям ар
сайхан юм бэ? Ямар сайхан идээ хийдэг юм бэ? Тэр нэгдлийн гишууд нь

ямар енгетэй, зустэй, еедтэй сайхан байдаг байна аа! гээд ярьдаг болсон
баЙлаа. Манай нэгдэл жигтэйхэн сайхан улгэр жишээ зочид буудалтай,
байшин дотроо гоё гэр барьсан баЙлаа. Ирсэн зочинг дагуулаад
байшингийн хаалгаар ороод ирэхээр нэг их том гэрт ороод ирнэ. Тэр гэр

их гоё, Монгол ундэсний хээ, угалзаар чимэглэгдсэн баЙлаа. Тэнд зочин
гийчдээ дайлна, цайлна, хонуулна, енжуулнэ. Ингэж л хуний телее юм,

юм л бодсоор яваад нэг мэдсэн чинь баатар болчихсон юм даа.

3.15 Хвдвлмврийн

баатар нэгдлийн дарга

к.ю.: Яг хэзээ "Хеделмерийн баатар" болсон бэ?
Р.М.:

1969

онд хеделмерийн баатар болсон. Сум нэгдлийн туухээ

бичуулсэн газар тийм олон биш л дээ. Манай Их тамир сумын "Гэрэлт
зам" нэгдэл бичууллээ. Бид херенге менге хаЙрлаагуЙ. Тийм туухийг
чинь туух мэддэггуй хун зугээр таагаад бичихгуй шуу дээ. Туунийг
чинь туухээ мэддэг хун архивын материал болон бусад ном зохиолыг
ашиглаж байж бичнэ шуу дээ. Энэ номонд бас л их сонин юм бичигдсэн
баЙгаа. Манай Их тамир сум, нэгдлийн туух гээд Р.Минжуур ном
бичуулээд гаргаад иржээ. Ууний дараа сум нэгдэл бур ийм туухтэй бол
гэж Цэдэнбал дарга том хурал дээр хэлсэн байгаа юм. Ингэж л юм, юм
санаачлаад л, сэдээд л хийдэг баЙлаа. Залуучуудаа хурим найр болон
бусад олон зуйлээр их хегжуулдэг байлаа даа. Манай залуучууд мориор
давхиж ирж бужиглэчихээд, еглее давхиж очоод хонио хариулчихдаг

болсон. Бужиглэх сайхан заалтай, цахилгаан хегжимтэй байсан учраас
залуучуудын анхаарлыг их татаж чадсан. Ингээд намайг "Соёлын

тэргууний ажилтан" болгосон юм. Манай залуучууд цем бичигтэй,
номтой, эрдэмтэй болж ирсэн.

3.16

Суурьшуулах бодлого

Р.М.: Нам засгаас нэгдлийг социалист том аж ахуй болгож еерчлех

бодлого барьж баЙсан. Нэгдлууд малчдаа суурь, бригад, ферм болгон

бl

зохион байгуулеан. Малчдаа тогтмол евелжее, хаваржаа, зуслан,
намаржаатай болгосон.

к.ю.: Тэгэхлээр цаашдаа малчдыг суурин амьдралд шилжуулэх бодлого
бас бай сан уу? Таны тэр малчдын соёлын ордон байгуулеан, цагаан
идээний уйлдвэр байгуулсан зэрэг чинь ийм бодлоготой холбоотой юу?
Р.М.: Суулийн уед манайхан 8вер Монголыг жаахан узэж судалсан юм.
Гадаад, дотоодын туршлагыг ч бас их судалеан. Тэгээд манай энэ нэгдэл
тевлереед хансан биш байна. Уунийг ешее цааш нь тевлеруулье гэж

ярьдаг болеон. Уунийг хийхийн тулд 1-рт бэлчээрийнхээ мал аж ахуйн
чанарыг дээшлуулье. Сайн уулдрийн малын тоог нь нэмэгдуулье. Сууний
чиглэлийн фермуудээ механикжуулъя, цахилгаанжуулъя. Цахилгаанаар
суугээ саадаг болъё. Эрлийз, нарийн ноост хонийг нилээн хегжуулээд,
ноосыг нь цахилгаанаар хяргачихдаг, ноосыг нь цахилгаан пресээр

пресэлдэг больё. Цааш нь нэгдэл дундын уйлдвэрийн хучээр нэгдлуудийн

барилгыг нилээн сайн саЙжруулъя. Их олон малтай болсон ч мах
хурэлцээтэй, хангалттай боллоо гэж тайвшрахгуйгээр махны неецийг
нэмэгдуулье. Энэ зорилгоор тахиатай, гахайтай, зегийтэй, туулайтай,
галуутай болъё. Ийм бодлого баримтлах нь зуйтэй гэж уздэг боллоо.
Тэгээд нэгдлийн зарим сууриудын тев дээр байшин барья. 8велждег
евлийн байшинтай болъё. Гэрээ зуны, нуудлийн уед ашиглаад, суурин
байшинтай болъё. Тэр механикжсан сууриуд дээр цахилгаантай болъё,

улаан булантай болъё. Бас

150-200 унээтэй

нэг ферм байнаа гэдэг чинь

10-аад айл тевлерч байна. 10-аад айлын ясли, цэцэрлэгийн насны 30-аад
хуухэд, зарим ферм дээр 40-еед хуухэд байдаг байсан. Тэд нарт тэнд нь
цэцэрлэг, ясли хосолсон байдлаар байгуулж егье. Тэгээд саальчид унээгээ
сааж байхдаа хуухдуудээ цэцэрлэг, яслид нь егчихдег, тэнд хуухдуудийг

нь хумуужуулж байгаад орой болохоор гэрт нь хариулдаг болъё гэж
ярьдаг боллоо. Энэ талаар бас зарим нэг зуйлийг ажил хэрэг болгох гэж

оролдож эхлээд баЙлаа. Тэр уед Ар эрэгийн ферм гэж ясли, цэцэрлэгтэй
сууний чиглэлийн унээний ферм баЙгууллаа. Энэ бодлогыг хэрэгжуулэх
их аж ил аажмаар ернелее. Нэгдлууд ийм ферм буй болгоно гээд зутгэж
эхэллээ. Ууний цаана жаахан, жаахан ахисаар байгаад тевлеруулье,
нилээд тевлерсен байдалд оруулъя, сууриа цеелье. Цеехен суурьшсан
байдалтай болгоё гэсэн бодлого явж байсан юм. Ингэж суурин байдалд
орсон сууриудад тэжээлийн неецийг буй болгоё. Ногоон тэжээл тарих,
багсармал тэжээл, хорголжин тэжээл уйлдвэрлэе гэсэн зорилт тавигдаад
ирлээ. Мал нь тэжээлтэй, чанар нь сайжрсан, хун нь жаахан суурин
амьдралд шилжээд ирэхээр амьдрал нь сайжирна гэж тооцоолдог

боллоо. Энэ бол нуудлийн мал аж ахуйд бухэлдээ нэг их нелее болохгуй
гэж ярьдаг баЙлаа. Ийм хоёр аргыг хослуулсны ундсэн дээр ард тумнээ
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соёлжуулъя гэж ярьдаг боллоо.
Эруул мэндийнх талаар анхаарлаа дээшлуулье, ялангуяа эх нялхсын
талаар авах арга хэмжээгээ сайжруулъя, шуудан, сонин хэвлэл, радиогоор

тогтмол уйлчилдэг болгоё гэсэн зорилтууд тавигдлаа. Миний тэнд

ажиллаж байхад зурагт радио тийм их ерген дэлгэр болоогуй байсан.
Оросууд манай нехцелд тохирсон, бидэнд хэрэгтэй их олон зуйлуудийг

хийж егсен шуу дээ. Айл бурийг радио-транзистор, нэгдлийн дарга бурийг
У АЗ-469 машинтай болголоо. Малчдын амьдралын нехцелд радио

транзистор их тохирсон маш хэрэгтэй зуйл баЙлаа. "Ах нар"-ын хучээр
Монголд соёл туглээ шуу дээ.

к.ю.: Нэгдлийн уед "Хот айл" хэвээрээ байж чадсан уу? Таны залуу байх
уед ах дуу нар, жирийн танил хумуус нэгдээд, нэг хот айл болдог байсан
шуу дээ. Нэгдлийн уед суурь, ферм зохион байгуулаад ирэхээр тууний
хажуугуур хуучин "хот айл" хэвээрээ байж чадсан уу?
Р.М.: "Хот айл"- ын ундсэн дээр суурийг зохион байгуулсан юм шуу дээ.
Хот айлыг суурь болгож томруулаад, малыг нь терелжуулж олшруулаад
тохижуулсан юм. Суурийн хэлбэрт ороод хот айл их тевлерсен. Яахав дээ
ганц нэг настай хумуус ганц ганцаараа жалгын мухарт хуучин евелжеегее

бараадаад, их хол ойр нууж чадахгуй сууж байдаг явдал баЙсан. Нэгдлийн
бух айлуудын ганц нэг хувь нь Л ийм байдлтай байсан. Нэгдлийн гишуун
бегеед хеделмер хийх чадвартай айлуудыг заавал хавчин шахаж,
хеделмер ернеж байгаа газраа тевлеруулж байсан. Нас дээр гарсан,
хуучин байдлаараа заншчихсан, тэтгэвэрт байдаг тийм хумуусийг нутаг
усанд нь байдагаар нь л байлгадаг байсан. Тэгээд нэгдэл гэдэг чинь
малчин гишуудэд цалин егч байсан. Хувийн емчтэй байх уед бол цалин
авдаггуй байсан шуу дээ. Бас малчин гишууддээ тэтгэвэр, тэтгэмж егдег
болсон, жирэмсний амр алтын урдахь, хойдохь менгийг егдег болсон.
Нэгдэл тарсны дараа тэр бугд байхгуй болсон. Тэгэхлээр малчидад одоо
иймэрхуу нийгмийн хамгааллын арга хэмжээнууд угуйлэгдээд байна.
Тийм учраас зарим уед буцаад хоршин нэгдэж нэгдлээ байгуулах яри а

гардаг болеон.

4
4.1

Манай амьдралд гарсан оорчлолтууд
Малчны соёлын ордон
Р. Минжуур би хеделмерийн баатар болсныхоо дараа нэгдлийн

гишууд, залуучууддаа хэргтэй юм хийж улдээе гэж бодох болеон. Манай

нутагт залуудаа Улаанбаатар хотод барилгын аравны дарга хийж байсан
Д. Ренчин гэж хун байсан. Дамбын Ренчин гэдэг тэр хунтэйгээ хоёулаа
хотод орж ирвээ. Хотод орж ирээд барилгууд узвээ. Зургийн институтийн
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зураг узлээ. Энэ бол негее "Малчдын соёлын ордон" -00 барихаар бэлтгэл
ажилдаа ороод байгаа минь тэр юм. "Малчны соёлын ордон" гэдэг
нэр тоъёо манайд ереесее байгаагуй юм. Ардын хувьсгалын жилуудэд
улаан гэр, улаан булан, клуб гэж байсан. Бид энэ угнуудийг хэрэглэлгуй,
"Малчны соёлын ордон" гэж нэрлэхээр шиЙдсэн. Ийм ордон барина гэдэг
мэдээллийг тараасан.

Тэгээд энэ барих ордныхоо загварыг гаргах гээд Д.Ренчин гэдэг
хунээ дагуулаад хот орж ирсэн минь тэр юм Л даа. Тэр уед энэ "Од" кино

театрыг барьж байсан. Тэгээд бид хоёр туунийг барьж байсан инженертэй
нь уулзлаа. Бас зураг теслийг нь узлээ. Бидний барих гэж зорьж байгаа
ордонд их тохиромоор санагдаад баЙлаа. Барилгын нийт ертег нь ч ендер
биш юм. Тэгээд хоорондоо ярилцаад туунийг малчны соёлын ордныхоо
загвар болгож авахаар шиЙдлээ. Тэгээд улсын барилгын зургийн институт
дээр очлоо. Тэнд миний таньдаг инженерууд олон байсан юм. Тэд нараар

дамжуулаад энэ шинээр баригдаж байгаа "Од" кино театрын барилгын
зургийг авахаар хеецелдлее. Гэтэл

:

-Танд зургийг нь егч болно. Гэхдээ танайх тийм хэмжээний барилга барьж

арай дийлэхгуй байх аа! гэсэн яриа гарч байна. Уунийг барихын тулд
нэгдугээрт, барилгын сайн инженер хэрэгтэй, хоёрдугаарт барилгын
сайн техник хэрэгтэй гэж байна. Гэсэн ч бид шантарсангуй негее зурагаа
авлаа. Тэнд хамгийн их анхаарах зуйл бол дам нуруунууд гэж айхтар
урт нуруунуудыг цутгах ажил гэдгийг оЙлголоо. Туунийг муу хийвэл

барилга бухэлдээ нурах аюултай байсан. Бусад нь гайгуй хийчихмээр
санагдаад байсан. Ханын материалын хувьд бол Архангай аймагт блок
гэж нэрлэдэг сайхан материал хийдэг байсан. Тэгээд би негее арваныхаа
даргатай яаж барих талаар ярилаа. Тэр их зоригтой хун баЙсан. Бид

хоёр ямарч байсан барина гэдэг дээр санал нийлж баЙлаа. Барилгын
зургийн институт биднээс зургийн телбер авалгуй зургаа зугээр егсен
юм. Бид нар тууний оронд цагаан идээнийхээ уйлдвэрт хийсэн цагаан
идээнээсээ тэр институтийн ажилчдад еглее. Уг нь тэр зураг чинь их
ендер унэтэй шуу дээ. За тэгээд барилгаа барих ажилдаа орлоо. Бид энэ

барилгыг барихтай холбоотой олон асуудлыг орон нутгийнхаа байдал,
нехцел бололцоондоо таруулж шиЙдсэн.Баянхонгорын аймгийн тевд

Орос Монголын хамтарсан барилгын материалын уйлдвэр байсан.
Тэр уед Архангай тевд том больницын барилга барьж байсан. Туунд
шаардлагатай хучилтын хавтанг Баянхонгорын барилгын материалын
уйлдвэрээс зееж байсан. Бид бас хамтад нь тэндээс зеечихсен.
Баянхонгорын барилгын уйлдвэрт Саша гэдэг Орос ажиллаж байсан.
Би туунтэй их найз болеон. Тэгээд тууний кранаар хучилтынхаа хавтанг
тавиулаад авсан. "Од" кино театрын баригыг барих явцад инженерийн
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буруу ТООЦООНООС болж дам нуруу хугарч нураад

2-3

хун дарагдаж

нас барсан золгуй явдал гарч баЙсан. Тэр явдал бидэнд их сургамж
болсон. Бид хоёр дам нуруугаа яаж хийх талаар их ярьсан. Бид дам
нуруу тавихын тулд суурь фундаментаа илуу цементлэж, арматурыг нь
сайн хийж егехеер шиЙдсэн. Ууний хучинд бидний тависан дам нуруу

хугараагуЙ. Барилга барих ажилд олон хунийг оролцуулсан. Манай
сумын тев дээр олон ажилгуй хумуус байсан. Тэгээд энийг барьсан
хумуус бол дандаа сумын тевд байсан. Тэднийг бугдийг нь энэ ажилд
дайчлан оролцуулсан даа. Арматурын темер гэхэд л олон терлийн

28

тн

темер байсан. Туунийг Дархан хот, Эрдэнэт хотод байдаг сантехникийн
том уйлдврээс авч байсан. Дархан хотын сантехникийн том уйдвэрийн
монгол дарга нь манай Их тамирын хун, манай нэгдлийн гишууний

хуухэд баЙсан. Туунийг Лхагвасурэн гэдэг баЙсан. Тэр хун

17-18 тн терел

бурийн маркийн сантехникийн, арматурын темрийг егсен. Гурав, дервен
машинтай очиж тэр темруудийг ачиж баЙлаа. Дарханы тэр Орос дарга,

Монгол дарга

2 тэр

темрийг надад нэг их менге авалгуй егсен. Би бас

идээ цагаа, Монгол идээнийхээ уйлдвэрийн идээг егсен. Тэр чинь тэгээд

малын СУУ шимийн буянаар боссон барилга юм шуу. Та нар тэруугээр
явбал орж узээрэЙ.
Бид "Малчны соёлын ордон" гэж нэрлэсэн болохоор тэнд дандаа
соёлын ар га хэмжээ явуулдаг баЙлаа. Дотроо том танхимтай, урлагийн

арга хэмжээ явуулах бурэн боломжтоЙ. Нэгдлийн сайн дурын уран
сайханчдын тоглолтыг байнга зохиодог боллоо. Ном уншдаг уншлагын
танхимтай, номын сандаа

4-5

мянган боть номтой байсан. Монгол-Тувд

судар ном их байсан. Тувд ном их цуглуулж авдаг байсан. Их тамирт Тувд

хэл мэддэг лам нар их байсан юм. Тэд нар ном их уншина.
Цаашилбал орон нутаг, Их тамирынхаа туухийг харуулсан нэрд гарсан
сайхан музейг ажиллуулдаг байсан. Туун дотор залуучуудын эвлэлийн
байгууллага, уйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагууд байрладаг байсан.
Тэд нар маш олон арга хэмжээ зохион явуулна. Тэнд ороход чулуун

шигтгээтэй, Тамирын голын ус долгиолж байгаа байдал харуулсан зураг

байна.
Бид соёлынхоо ордонг зутгэсээр байгаад барьчихлаа. Гэтэл тууний
дотор тавих сандал баЙдаггуЙ. Монголд хийж байсан сандал тийм
олигтой юм биш баЙдаг. Ер нь хамгийн сайн сандал бол матмал сандал

байлаа шуу дээ. Тэр баЙдаггуЙ. Тэгж байтал манай нэгдэлд Буриад
ССР-ын Соёлын яамны сайд нэг орос хун ирлээ. Би одоо нэрийг нь
санахгуй байна. Тэр хун бидний барьсан "М алчны соёлын ордон"-г их
сонирхсон. Хамгийн гол нь нэгдлийн малчин гишууд ийм хэмжээний
барилгыг, ингээд аваари осолгуй барьж чадсаныг гайхаж байсан. Тэгээд
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би тэр хунийг дагуулаад нэгдлийнхээ суурь фермээр явж узуулсэн. Тэр

хун манай нэгдэлд зочилоод хоёр хоноод буцсан. Буцахад нь бид туунд
Монгол ундэсний хегжмийн зэмсэг балах марин хуур, нэг хуучир, нэг
лимбэ, нэг ятга, шанз тийм таван зуйлийн юмыг бэлэг болгож егсен. Тэр
бал шинэ зуйл биш, удаан эдлэсэн, хуучин юмнууд баЙсан. Бид малчныхаа
соёлын орданд зориулаад их юм цуглуулсан баЙсан. Туунээсээ сонгоод
аваад бэлэглэсэн юм. Тэгээд тэр хун намайг Буриад улсад очихыг урьсан.
Мен "Малчны соёлын ордон"-доо хэрэгтэй зуйл байвал хэлээрэй гэсэн. Би

манай ардонд

250 ширхэг сандал хэрэгтэй байгааг туунд
150 хуний суудалтай танхимтай юм.

хэлээд явуулсан.

Уг нь манай ордон

Тэгээд удалгуй би тууний урилгаар Улаан-Уд орлоо. Тэр намайг
дагуулаад их юм узууллээ. Тэгээд намайг тэндээс буцахад Улаан-Удийн
модны уйлдвэрт хийсэн

300

ширхэг сандал бэлэг болгаж егсен. Улаан

-Удэд мебелийн том уйлдвэр ажилладагийг би мэддэг байсан. Тэгээд
би тэр хуний бэлэглэж егсен сандлуудыг ваганд ачаад буцаж ирсэн.

Тэгж л манай ордон бэлэг хандиваар сандалтай болж байсан юм. Одоо
тэр сандлуудыг Тосонцэнгэлийн модны уйлдвэрт хийсэн сандлуудаар

еерчилсен байна билээ. Ийм туухтэй ЮМ.
Би ордныхоо барилгыг бариулж дуусчихаад ажлаа нэгдэлд хулээлгэж
егсен. Намайг явснаас хойш Минжуурийн бариулсан соёлын ордон

хагараад, нурах гэж байна гэнээ гэсэн цуурхал гарсан байна билээ.
Бидбарилгынхаасуурь,фундаментийгцутгахдаабарилгынзургийн
институтийн Чойжилсурэн гэдэг инженерээс зевлелгее авдаг байсан юм.
Тийм яри а гарсны дараа би Чойжилсурэн инжнертэй уулзаад ийм яри а

гарсан байна гэж туунд хэлсэн.
Тэгэхэд Чойжилсурэн

-Тэр

:

тэгж амархан хугарч унах ёс баЙхгуЙ. Таныг муу хэлэх гэсэн хумуус

Л санаанаасаа зохиож байгаа юм гэж байсан. Тэр унэхээр нураагуЙ. Одоо

хуртэл байж байга а шуу дээ. Бидний барисан барилга ийм шал байхгуй л
дээ. Бид зугээр цементээр цутгаад хийчихсэн юм. Та нар дахиад очвол тэр
соёлын ордонг сайн узээрэЙ. Сонин юм их биЙ.

Манай нэгдэлд Р.Баднаа мужаан гэж нэг сайн мужаан байсан юм. Тэр
мужаан бух цонхыг нь ганцаараа хиЙсэн. 8ер ямар ч хунээр хиЙлгээгуЙ.
Би модыг нь бэлтгуулээд, зусуулээд, гадаа нь хураагаад тавьчихсан.
Тэр мужаан цонхнуудыг ганцаараа евел зунгуй хийгээд бутэн жилийн
дотор дуусгасан. Тэр Монгол мужааны аргаар айхтар их юм хийсэн

дээ. Хаалгануудыг нь бас нэг мужаан ганцаараа хиЙсэн. Тэр мужаан их
уран хун баЙсан. Хаалганыхаа загварын талаар бид нар их ярьсан. Тэр
уед хаалгыг нэг гоё савхтай хийдэг байсан юм. Улаанбаатарт байдаг
"Залуучууд" зочид буудал, Засгийн газрын ордны хаалга ч тийм байсан.
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Яг тиймэрхуу хаалга хийх хэрэгтэй гэж би туунд хэлээд байсан. Тэр
хаалга гадна талдаа зэс темер бурмэлтэй баЙсан. Манай мужаан сайн
ойлгож егехгуй баЙсан.Тэгээд би туунийг дагуулаад, нэг хагас сайн едер

Улаанбаатарт орж ирээд тэр хаалгануудыг узуулсэн. Тэгээд тэр ев ген бид
хоёр хаалга хийх бух багажнуудаа дархан хунээр хийлгээд ажилдаа орсон.

Та нар очоод узвэл хаалга нь нэг маягтай, цонх нь нэг маягтай болсон.
Одоо уеийн залуучууд бол мэдэхгуй шуу дээ. Цонх хаалгыг нь нарийн
харахгуЙ.

Тэр хаалга цонхыг узээд "Монгол мужаан гэдэг ямар айхтар нарийн

ухаан гаргаж тэр хаалга, цонхыг тийм бат, бех тийм нарийн сайн хийгээ
вэ" гэж бодогдоно доо. Би хэлсэн шуу дээ. Монгол мужаан, Монгол
дархан гэдэг бол ереесее энэ

2

гараар л хиЙнэ. Гэхдээ маш их ухаан

зарж хийдэг юм. Тэр мужаан хаалгануудыг жил гаруйгийн хугацаанд

хийсэн юм. Туунийг уран Нацаг гэдэг юм. Цонх хийсэн хунийг нь уран
Баднааванчин гэдэг. Цем Их тамирын хумуус. Манай нэгдлийн гишууд.
Би тэд нарт ажлынх нь хелсийг сайн егдег байсан. Хоол ундаар сайн
хангаж егне. Хеерхий тэр соёлын ордны цонхыг хийсэн хун настай хун
учир ядарна.

-Танд ингээд ядрахаар

юу хэрэгтэй вэ? гэхээр.

-Сулхир хэрэгтэй! гэнэ. Сулхир гэж евс баЙдаг. Тэр Баянхонгор аймагт
ургадаг юм. Тэр сулхирыг евгенд авчраад егехеер хатаагаад, уйруулээд

цай чанаж ууж байгаа юм. Сулхирээр чанасан цайг

7 хоног

уучихаараа

тэр хун жилийн тамир тэнхээ орно. Би еерее Баянхонгор явж сулхир
авчирч егч баЙлаа. Тэр евгенийхее там ир тэнхээг сайн байлгахын

тулд тэгж л юм бугдийг нь бэлдэж егч баЙлаа. Соёлын ордонгоо
бариад дууслаа. Дууссаны дараа тэр аравны дарга Рэнцэнгээ "Алтан
гадас одон"-гоор, тэнд ажиллаж байсан охидуудын дотроос

2 хуухдийг

"Хеделмерийн хундэт медалиар", негее Баднааванчин гуай, Нацаг

гуайгаа нараа тус бурийг нь шагнуулсан. Нам, засагтаа

:

-Малчин ардууд, манай нэгдлийн гишууд ингэж малчны соёлын ордон

барилаа. гээд тодорхойлолт бичээд мэдэгдсэн. Хун бол тэд нар шиг
юмы г тэгж Л хийсэн шиг хийдэг байх хэрэгтэй юм. Хийсний дараа нь бол

сайн шагнаж байх хэрэгтэй юм. Тэгвэл хун урамшина. Р.МинжууриЙг
шагнасан шигээ л шагначихвал болох нь тэр дээ. Р.МинжууриЙг
шагнасны хэрэг бутсэн шуу дээ. Ингэж бид "Малчны соёлын ордон"-той
болсон юм. За баярлалаа.

и.л.: Суулийн уед хотод улаан тоосгон барилганууд бариад байна. Энэ ер
нь зураг тесел муутай, ур хийц муутай л юм бариад байна даа.

Р.М.: Энэ одоо сонинд бичээд л байгаа л даа. Энэ чинь барилга биш,
шувууны уур гээд байгаа шуу дээ. Муу байна л даа. ТиЙмээ.
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4.2

Ногоо тарих ажил

(Хунсний зах дээр болсон яриа)
Тэгэхээр энд нэг сонин юм ярихад 1940-50-аад оны уед Монголд

ингэж их ногоо тарьдаг, ингэж их идэж, хэрэглэдэг байгаагуй юм.
Тэгээд нам, засгийн шийдвэр гарч, хедеений еангийн аж ахуй, нэгдлууд
ногоо тарих даалгавар авч тарьдаг байлаа л даа. Би одоо тэр Мерен
сумын "Ялалт" нэгдэлд теме тарьж эхэлсэн гэж та нарт ярь сан шуу дээ.

Архангайд хамгийн анхны теме тарьсан газар тэр байгаа юм. Мен л яг
ийм том ургуулсан. Тэгээд энийг ургуулахад, тарихад их хэцуу санагдаж

баЙеан. Тариад ургуулсны дараа худалдаж авах хун баЙхгуЙ.

бид нар

35

менгеер унэлээд зарах гэж оролдсон. Тэгэхэд

35

1 кг

темсийг

менгеер

1 кг

темс авдаг хун баЙхгуЙ. Тэгээд негеехийгее удаан хадгалах сав, зоорь
баЙхгуЙ. 3нэ чинь сайн зооринд хадгалахгуй бол их амархан мууддаг.
Тэгээд хумууст зугээр егехеер болов 00. Тэгээд нэгдлийн гишуудийн
хеделмер едрийн хелсенд темсийг шуудай, шуудайгаар нь егеед
явууллаа. Тэд нар идэж сураагуй, ереесее хэрэглэдэггуй учраас замаараа

цувуулаад хаячихна. Замаар дуурэн темс болчихсон байна даа. Тийм
тевегтэй байсан даа.

8неедер Монголчууд темс, ногооны зуйл бол юу бол юуг тарьдаг
болсон, тарьсан зуйл нь ендер унэтэй, ертегтэй болжээ. 3нэ сонгино
бол орос сонгино байна. Тийм биз? 3нэ бол сайн сонгино биш л дээ.
Монголд зэрлэг сонгино гэж хедее нутагт, хангай газар маш их ургадаг.
Монголчууд тэрнийгээ л голцуу хэрэглэдэг баЙсан. Ийм таримал сонгино

ер нь хэрэглэдэггуй баЙлаа. Таримал сонгинод амт чанар муу гээд дургуй
байсан. За энэ манжин, лууван энэ тэрийг бур бараагий нь ч харах дургуй
баЙлаа. 3хлээд темс тарьж эхэлсэн ЮМ. Темс иддэг болгох гэж их ажил
болдог баЙлаа. Темс идэх сайн гээд лекц, яриа, таниулга хийдэг баЙлаа.
Темс идэх тухай ухуулаад байна. Тэгээд ч авч егехгуй, их хэцуу байсан

даа. Одоо ногоон хувьсгал гээд их ярьж баЙгаа. Одоо темсийг чинь айлын
хашаа бугдэд тарьж баЙгаа. Тэгээд тарьсан темсее зараад туугээрээ
амьдарч байна. Олон хунийг ажилтай болгож байга а их буянтай ажил юм
аа. Одоо ногоогуй хоол иддэг ч хунгуй боллоо. Тев, хедеегуй шуу дээ.
Хедее малчид бас л ногоотой хоол иддэг болж баЙгаа. Ногоо бол хуний
эруул мэндэд их сайн юм. Ногоогоо сайхан хадгалаад, борлуулаад, хумуус

бэлжиж байна даа. Саяхан ногоог авах хунгуй зовоодог баЙлаа.
-8вее нь, ногоо тарьчихаад малчин хунд ганзагалуулаад явуулахаар
замаараа цувуулаад хаячихдаг байлаа шуу дээ. Хэцуу баЙлаа.Тэгээд
ногоогоо идуулж сургах гэж, ногоо тарих гэж их аж ил болдог баЙлаа.
Одоо та нарын уед энэ ажил жинхэнэ амьдрал болов 00. Тийм уу?
Ногоочин
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Р.М.: Эд нар бол Японоос явж байгаа эрдэмтэд юм. Монголд ногоо тарих
асу удал хэвийн узэгдэл гэж бодож байгаа байх гэж бодоод ийм юм ярьж
байна.

4.3

Талх

к.ю.: Монголд хэзээнээс эхлээд талх иддэг болсон бэ?
Р.М.: Талх чинь манайд бас л суулийн уеийн хоол шуу дээ. Дээр уед
хедеений малчид талх иддэггуй баЙлаа. Хеесен гурил, бамбайсан
хэлбэртэй, гашуун амттай, муухай юм гэж ярина. Бас талх хийдэг болох,
талхыг идуулж сургах гэж бас л их ажил болдог баЙлаа. Улаанбаатарт
талхны уйлдвэр байгуулагдаад, талхыг эхлээд хотод идэж эхэлсэн. Эхлээд
сургуулийн хуухдууд, залуучууд л иддэг байсан даа. Энэ МУИС, ХААДС,
АУИС гээд анхны их, дээд сургуулиуд байгуулагдах уеээс л талхыг их

хэрэглэдэг болеон. Миний залуу байхад талх бариад явж байгаа хун, айлд
ороход тавган дээрээ талх тавьсан айл их эвгуй муухай харагддаг байсан.
Их муухаЙ. Эднийх ямар тааруу тавагтай айл вэ? гэж хэлэгдэж л баЙлаа.

Хедее бол их хожуу нэвтэрлээ шуу дээ. 1960-аад оно ос хойш л талх авдаг,
талх хийдэг, талх иддэг боллоо шуу дээ. Одоо бол талх, ногоо
бидний амьдрал болжээ. Одоо энэ

2Л

2 аргагуй

байхгуй бол бидний амьдрал маш

хэцуу байдалд орно шуу дээ.
Эхний уед талхны уйлдвэрлэл их хэл амтай явагддаг баЙлаа. Тэр уеийн

стандартаар талхны хундийн жин

1 кг

байх ёстой юм. Тэгээд хяналтын

газраас байн, байн талхны уйлдвэруудэд шалгалт хийдэг баЙлаа. Гурилыг
нь жигнэж узнэ, хийсэн талхыг нь хэмжиж узнэ. Тэгээд жигнэсэн талх нь

1 кг-даа

хурэхгуй

40-50

граммаар дутах явдал гардаг баЙлаа. Тийм юм

гарваль нэг ширхэг талхнаас дутсан хэмжээгийн нь хийсэн бух талхаар
нь уржуулээд тэр талхны уйлдвэрт торгууль тавичихдаг баЙлаа. Ингээд
торгууль тавиулсан уйлдвэр санхуугийн хувьд нилээд хунд байдалд ордог
байсан. Тийм нарийн журамтай байсан юм. Одоо тэр журам байхгуй
болеон.

Манайд жиме тарих асуудал бас л их хожуу эхэлсэн.

50-60 оно ос емне

Монголд яблоко гэж юу байдгийг мэддэггуй байсан. Тэгээд Монголд
яблоко тарих гээд беен ажил болж байсан юм. Одоо бугдийг гадаадаас
авч байна. Цай бол манайх голдуу л Хятад цай ууж баЙлаа. Ер нь ядуу

хумуус байгалийн ургамал уудаг байсан. Байгаль дээр хонгор зул гэдэг
ургамал ургадаг, тунийг цайны оронд ууж байсан юм. Хедеений улсууд
тийм цайтай байсан.

4.4

Орос цай

к.ю.: Орос цай хэдийнээс эхэлж уусан вэ?
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Р.М.: 1930-еед оно ос хойш л юм даа.

1932

оны уед Орос цай уулгах,

Орос тамхи буюу дунсэн тамхи манайд орж ирсэн юм. Тэр уед манайхан

чинь Хятад цай уугаад Хятад дунсэн тамхи татаж сурсан байсан. Тэгээд
Орос цай, тамхи орж ирэхэд их дургуйцдэг баЙлаа. Орос цай уухыг, Орос
дунсэн тамхи татахыг их МУУ хэлдэг байсан. Оросын дунсэн тамхи муухай,

чанар муутай, хомоол шиг унэртэй гээд ярьдаг байсан. Тэр уед бас нэг
еер сонин юм болж баЙлаа. Бид, хедеений ардууд чинь Тувд эмнэлэгт

дасчихсан байсан. Тувдийн эмээр эмнуулдэг баЙсан. Гэтэл Оросын Европ
эмнэлэг ороод ирсэн. Тэгээд баг бур курс хийгээд ирсэн санитартай,
сумын тевууд их эмчтэй болеон. Гэтэл ардууд енее Орос эмийг чинь
уудаггуй, лам нар, тэр уеийн настай хумуус Орос эмийг ууж болохгуй гээд
их ятгадаг баЙлаа. Орос эм хуний биед тохиромжгуй, сэрууднэ, хавагнана
гээд ятгаад байна. Ингээд нам, засгаас орос эм уулгах гэж ухуулга хийдэг
баЙлаа. Орос эмийн сайн талыг яриад л ухуулдаг баЙсан. Тэр уед Монгол
хун арьс, енгений талын евчнеер их евчилдег байсан. Туунийг эмчлэхэд
зориулж анхан улаан стрептоцид гэдэг эм гарч байсан. Туунийг манайхан
"Улаан тариа" гэж нэрлэдэг байсан. Арьс, енгений евчнеер евдсен хунд
улаан стрептоцид уулгахаар шээс нь улаан гардаг байсан. Хумуус туунд их
дургуЙцнэ. Гэсэн ч улаан стрептоцидээр тариулахаар архаг арьс, енгений
евчин эдгэрдэг баЙлаа. Суулдээ хумуус нээрэн энэ чинь харин их зугээр

юм байна шуу гээд магтагдаж эхэлсэн. Бидний залуу байхад нам засгаас
тусгай отряд гаргаад арьс, енгений евчтэй хумуусийг тарьдаг болгосон
юм. Тэгээд Орос цай ууж сурлаа. Одоо Хятад цай ууж чадахаа больсон.
"Улаан цай" гээд одоо манайхан чинь Хятад цайг муу хэлж баЙгаа.

Хятад дунсэн тамхийг бол бур татаж чадахаа больсон. Тостой, хиншуу
хангинасан юм, уушгинд МУУ гээд татахаа байсан.
к.Ю.: Цагаан будаа иддэг байсан уу?

Р.М.: Цагаан будаа байх нь байсан. Гэхдээ маш ховор байсан. Бараг
хэрэглэхгуй, лам нар голцуу хэрэглэнэ.Нэг айл гэхэд

2

кг цагаан будаа

авсан бол бутэн жил хэрэглэнэ. Бас их ховор байсан.
к.Ю.: Энэ гурил байна.

Р.М.: Гурил бас дээр уед Хятадын гурил л байна шуу дээ. Бас их ховор.
Монголд бол гурил байхгуй шуу дээ. Монголд улаан буудай тарих, гурил
хийх зэрэг ажлууд чинь 50-аад оноос хойш хйигдсэн ажлууд юм шуу дээ.
Тэрнээс урагш Хятадаас "Го о замин", "Дэн замин" гэсэн нэртэй гурилууд

ирдэг байсан. Нэг айл ийм гурил авбал их удаан хэрэглэнэ. Гурил гэдгийг
чинь хун бур иддэггуй баЙлаа. Лам нар хурал ном хурах, лам нараар жасаа
уншуулах, лам нараар аврал, гурэм хийлгэхэд нэг аяга хирээтэй гурилыг

их махтай холиод хэрэглэнэ. Хуухэд, багачууд, залуучуудад гурилаар

хийсэн хоол ердее егдеггуй баЙлаа. Одоо хун бугд иддэг болеон. Сайхан
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болсон.

4.5

Цагаан идээ

За энэ шар тос байна. 8нге нь их цагаан байна. Энэ бол тослогыг нь
их авчихсан шар тос байна. Тос багатай байна. Монгол шар тос гэдэг бол
дун шар енгетэй байна шуу дээ. Шар тос бол Монгол хун хувийн малтай

байсан

2000 жилийнхээ туршид идэж хэрэглэж

ирсэн зуйл шуу дээ.

-За уунийг чинь ааруул гэдэггуй юм. Уунийг хурууд гэдэг юм. Энэ бол
негее алдартай ерем гэдэг чинь байна. Бас л 50-60-аад оны уед л сууний
машин гадаадаас авч ирээд, масло, сметан гэдгийг хийдэг болсон. Туунээс
емне хийж баЙгаагуЙ. 8рем л хийдэг байсан. Сметан бол их суулийн уед
гарч ирсэн зуЙл. Монгол цагаан идээний терелд сметан ордоггуй юм.

Энэ бол ээзгий байна. Энэ бол чихэртэй ааруул байна. Хедеений
айлууд уунийг их хэрэглэнэ шуу дээ. "Ээзгий ааруулаа туламд, ерем

зеехийгээ хехуурт" гэдэг уг биЙ. Одоо манай Улаанбаатарынхан "Цагаан
хувьсгал" гэж нэр егеед, тэгээд энд тэндээс авч ирээд вокзал дээр зараад

байгааюм.

-Тогооны

ерем гэж уунийг хэлж байгаа юм. 8дийд ерем хийхэд хэцуу

байдаг, халу ун учраас ерем сайн болдоггуй юм. Сэруувтэр газар
сарлагийн суугээр их зузаан, сайхан ерем хийж болдог. Жинхэнэ Монгол
ундэсний тогооны еремийг ийм маягаар хиЙнэ. Бууз бол хэзээний манай
ундэсний дайллага, ёслолын уед хэрэглэдэг сайхан хоол юм шуу дээ.

Биднийг багад гурил байхгуй учраас айл бур, хун бугд буузыг идэж
чаддаггуй баЙсан.

4.6 Хуучин

хот

За энэ бид Их тамир сум анд "Малчны соёлын ордон" барьдаг шиг

Улаанбаатар хотод баригдсан анхны

4

давхар байшин юм. Уунийг

барих гэж их ажил болсон юм. Нам, засгийн удирдагчид ирж суурь,
фундаментийг нь тавих ёслолд оролцож баЙлаа.

1930 оны уед

барьсан юм.

Энэ уед барилга барьдаг, барилгын цэрэг гэж баЙгаагуЙ. Энэ барилгыг

тэр уед баривчлагдсан лам нар голдуу барьсан юм. Негее хэлмэгдэж,
баригдаад ялтан болсон олон лам нарын дотор уран гартай, ажилд
идэвхтэй лам их олон байсан гэдэг. Дандаа лам хоригдлууд барьсан юм.

Ивээш Дашцэвэг гавж гэдэг хун хамгийн их уран ухаан гаргаж, хамгийн
их бутээлтэй ажилласан гэж байгаа юм. Тэр мэтийн хэд хэдэн гавж
лам нарыг энэ барилгыг барьж дууссаны дараа хэргийг нь цагаатгаж
шоронгоос суллаж байсан гэдэг юм. Тийм туухтэЙ. Ууний

2 тал

дээр нь

Ленин, Сталин нарын дурийг товойлгосон байсан. Туунийг нь саяхан
авсан баЙх. Уунээс урагш ингээд л ямар ч барилга байгаагуй юм. Энэ
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барилгын цаана, шивээ хашаанууд баЙсан. Манай хашаа энэ байшингийн
наад талд байсан. Хашаанд манай гэр байсан. Эндээс гараад хойшоо
явахаар тэр чигээрээр айлын хашаанууд байсан юм.
Тэр "Усны гудамж" нэртэй баЙлаа. Тэр гудамжаар морин тэрэгтэй
ус зеегеед явдаг байсан. Тэгээд усны гудамж нэртэй болсон юм. Тэр уед

зорчин явагчдыг уйлчилдэг Хятадын морин тэрэг баЙсан. Одоо тэр Хех
хот, Бээжинд хун зеедег морин тэрэгнууд харагдаж байна шуу. Тийм
морин тэрэг Улаанбаатарт маш их байсан. Нэг хун

30

менгеер суудаг

байсан юм.
-Зах аа! Зах аа явна аа! гээд л байна. Одоогийн Вокзалын орчим зах нь
байсан. Морин тэргээр хумуус зах руу их явдаг байсан. Энэ бол ийм
туухтэй барилга байга а юм. Тэгээд л туунээс хойш ийм олон давхар

байшингууд барьж эхэлсэн дээ. Энэ хавь бол унэхээр барилга баЙгаагуЙ.
Манайх энд байсан болохоор би сайн мэдэж байгаа юм.

4.7

3айсан толгойд
Энэ хавьд ингээд зах байсан. Тэр тал руу юу чиг баЙгаагуЙ.

Барилга байгууламж юу ч баЙгаагуЙ. Энэ наадам хийдэг газар чинь

энд байгаагуй юм ШУУ дээ. Наадмаа яармагт хийдэг байсан. Темер зам
орж ирээгуй байхад ийм том барилга барих бололцоо байхгуй шуу дээ.
Тэр уед барилгынхаа бух материалыг дулааны улиралд Улаан Удээс
зеедег баЙсан. Оросын ЗИС-5 гэдэг машин байсан. Тэр машинаар юмаа
зеене. Тэр уед тээврийн том бааз баЙсангуЙ. Тийм баазууд суулийн уед
баЙгуулагдсан. Темер зам орж ирснээр барилгын материалаа евел, зунгуй
зеедег болсон.
Одоо бид "Богдын ногоон ордон"-ы хажуугаар явж байна. Энэ

Рашаан сувилалын газар байна. Одоо туунийг "Ардын эмнэлэгийн
хурээлэн" гэдэг болсон. Хуучин энд рашаанд ордог хэдэн гэр бай сан юм.

Суулдээ нилээд ергежсен баЙх. Энд ХУМУУС зуны цагт гэр бариад лагерьт
гардаг бай сан .ТууниЙг "Дарга нарын лагерь" гэдэг баЙсан.
Одоогийн Улаанбаатар Богдын хурээ байсан уеэс их еер болсон
шуу дээ. Богдын хурээний хот ийм баЙгаагуЙ. Тэр Гандан хийд дээр

Жанрайсэгийн ендер сум байгаа биз дээ. Тэр чинь тэр хавьдаа нилээд
олон сумтэй байсан юм. Хотын хойд талд байгаа айлуудын ар талд,
"Дамбадаржаагийн хурээ" байсан. Хотын тевийн энэ ногоон моднуудын

хойно, "Дашчойнлон хийд" баЙлаа. Тэр хийдэд гэр маягаар барисан олон
сум байсан. Богдын хурээнд "Дамбадаржаагийн хийд", "Дашчойнлон
хийд", "Гандантэгчинлэн хийд" гэсэн ийм гурван хийд байсан юм. Хотын
зуун талд байдаг олон айлуудын орчмыг "Амгалан" гэдэг байсан. Тэр
Амгаланд дандаа хятадууд амьдарч байсан. Тэр бол Хятадын тосгон
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байсан юм. Тэр Лениний музей байгаа орчмоос эхлуулээд, Хятадын

"9

гудамж" гэдэг нэртэй гудамжууд эхэлдэг баЙлаа. Богдын хурээнд сууж
байсан хятадууд энэ хоёр газар еренхийдээ тевлерч байсан юм. Хятад
хун гэрт суудаггуй, дандаа шавар байшин бариад суудаг баЙлаа. Амгалан
бол хятадын худалдааны тев нь юм. Тэнд гагцхуу наймааны ажил л
явж баЙсан. Тэр уед хотын дотор том барилга баЙгаагуЙ.

21

оны ардын

хувьсгалын дараа оросууд "8ндер хоршоо" гэж нэрлэдэг худалдааны

байшин барьсан юм. Одоо тэр байшинд Занабазарын нэрэмжит Дурслэх
урлагийн музей ажиллаж баЙгаа. Одоогийн Монгол банкны байшин бас
нилээд эрт баригдсан барилга шуу дээ. Анх баригдах уедээ тэр жижигхэн
байсан, суулд нь ергетгесен баЙх. Бас одоогийн дотоод яамны байшинг
нилээд эрт барьсан юм. Тэр барилга тухайн уедээ чухал барилгад
тооцогдож баЙсан. Одоогийн Багшийн их сургуулийн байранд Засгийн

газар байрлаж байсан. МАХН-ын тев хороо хажуу талд нь ганцхан дан
байшинд байсан. Маршал Х.ЧоЙбалсан тэнд суудаг байсан. Тэгээд л
1930-аад онд анхны

4 давхар

байшин болох 1-р

10

жилийн сургуулийн

барилгыг барьсан. Тууний дараа барьсан хамгийн том барилга бол
Монгол Улсын Их Сургуулийн барилгабаЙсан. Темер зам орж ирснээс

хойш Л барилгын ажил их хучтэй ернесен. Энд "Оргил рашаан сувилал"
гэдэг нэртэй хэдэн гэр баЙсан. Туулын голын энэ гуур баригдаагуй баЙлаа.
Туул гол гуургуй байсан. Туул гол их том гол байсан. Одоо
жижгэрээд, багассан. Туулын гол Заан Тэрэлжийн нуруу гэдэг нуруунаас
эх авдаг юм. Энэ уулнуудын цаана Заан Тэрэлжийн нуруу баЙдаг. Тэндээс
Туул гол эх аваад урсаж байгаа юм. Маш их усны боломжтой гол баЙсан.
Улаанбаатар хотод хэрэглэх тулээг тэр Заан Тэрэлжийн нуруунаас орууж
ирдэг байсан. Тэр уед машин техник баЙгаагуЙ. Тэнд мод хийгээд Туул
голын салаар урсгаж оруулж ирдэг байсан. Модыг ингэж хэрчээд, холбоод
сал хийгээд дээр нь модоо ачаад зеедег байсан. Туул голын хевеенд

учиргуй их мод ирчихсэн байдаг байсан. Улаанбаатарынхан морин
тэрэг, турдэг тэрэгтэй ирээд салаар ирсэн тулээнээс худалдан авч тулдэг

баЙлаа. Налайхаас Хятадууд дайчаа тэргээр нуурс ачиж орж ирж байсан.
Нуурсийг олон хун тулэхгуй, Хятадууд еерсдее тулнэ "Темерчний гуур"
гэдэг мужаан дархны газар байсан юм. Тэнд нуурсийг жаахан хэрэглэдэг
баЙсан. Хотынхон дандаа л мод тулдэг байсан. Мод нь салаар ирнэ. Туул
голын эрэг хавиар тулээ авах гэсэн хун олон байдаг баЙсан.

и.л.: Та цэрэгт татагдахдаа Улаанбаатараар дайраад ДОРНОд явсан гэж
ярьсан. Тэгэхэд танай цэргийн анги хаана байрлаж байсан бэ?
Р.М.: Темер замын соёлын ордон байна шуу дээ. Тэнд анхны

"Монголтранс" гэдэг авто тээврийн бааз байдаг байсан. "Монголтранс"
чинь олон машинтай байсан. Бид Архангайгаас

1935 онд

цэрэгт татагдаад
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морин ертеегеер явсаар Шар Хевийн даваагаар даваад, Сонгинот буланг
уруудаад энэ хавьд ирсэн юм. Тэгээд тэр "Монголтранс"-ын хавьд хонож,

енжеед тэндээсээ явган явсан юмуу, юугаар явсан юм бэ, сайн санахгуй
байна. Налайхын хавиас л дахин морь унаад явсан. Тэнд морин ертее
байсан юмуу, буу мэд. Тэр "Монголтранс" гэдгийн тэндээс соляркаар

ажилладаг байсан байх, нэг л их утаа баагисан, нэг л их чанга дуутай

машинууд ийш тийшээ, зарим аймаг руу ганц нэг л явдаг байсан. Би

1945

онд Дотоод яаманд ирсэн. Тэр яам одоогийнхоо байгаа байранд л баЙсан.

Гадагшаа, дотогшоо олон барилга байгууламж баЙгаагуЙ. Харин тэрний
хойно Байгалийн музейн урд талд Дотоод яамны нэг эмнэлэг биЙ. Тэр
чинь нилээд дээр уед байгуулагдсан юм.

4.8 Морин

ОРТОО

к.Ю.: Морин ертеений тухай ярьж егееч!
Р.М.: Хувийн аж ахуйтан чинь малынхаа тооноос хамаараад жилд

2 удаа,

заримдаа нэг удаа ертеенд хеегдене. 8ртеений албанд явна. Тэр уед

30

км дотор нэг морин ертеений айлууд байна. Ям ар ч байсан 100-аад

морины бэлтгэлтэй айлууд байна. Нэг айл
хаана.

30

30

хоног ертеений алба

хоног ертеений алба хаахдаа албаны ертеегеер явсан хунийг

заавал дараагийн ертеен дээр хургэж егдег байсан юм. Морин ертее
бол их дээр уеэс эхэлсэн юм шуу дээ. 8ртеегеер яваа хун аймаг, сумын
захиргаанаас егсен "Зар бичиг"-тэй явна. Тийм "Зар бичиг"-тэй хун, тэр
морийг унах эрхтэй байсан. Зар бичиггуй хун бол морин ертеегеер явах

эрхгуЙ. Зар бичиг

2 терел

байсан. "Улаан зар", "Ногоон зар" гэдэг. Нэг

нь улаан енгийн бичигтэй, негее нь ногоон енгийн бичигтэЙ. "Улаан
зар" гэдэг нь одоогоор яривал сайд дарга нар авч явдаг бичиг юм. Гадаад

дипломат паспорт гэж одоо байна шуу дээ, тиймэрхуу юм Л даа. Тийм
бичигтэй хунийг ердее саатуулж болохгуЙ. Давхиад хурээд ирэхийн
хамтаар, эмээлийг нь аваад л шууд еер морин дээр тохоод Л негее хун

цааш явна. "Улаан зартай хун" гэдэг чинь дархан эрхтэй сайд, дарга нар

юм. "Ногоон зар" гэдэг нь жирийн ажилтай хун, гэхдээ албан ёсны ажил
уурэг гуйцэтгэж байгаа хун юм. "Улаан зар"-тай хунийг явуулсны дараа
"Ногоон зар"-тай хунийг явуулах уурэгтэЙ. 8ртеенд

4-5

гэр барина.

8ртеечингууд тэр гэрийг еереесее барина. 8ртеегеер явж байгаа
хумуус тэнд хоол иднэ. "Улаан зар"-тай, "Ногоон зар"-тай хумууст хоол

хийж егне. Мах чанаж егне. Тэнд хононо. Гудас дэвсээд, дээлээ немреед
унтана. Морин ертеегеер яваа хун бол дандаа Монгол дээл емсдег. 8вел

бол ертеечин устэй дээлээр хучаад егне. Тэр зар бичигтэй яваа хунд
хоногийн менге гэж егч байгаагуй баЙх. Харин зар бичигний зардал егч

байсан баЙх. 8ртеений марь хэрэглээд хелс егне. Тухайлбал,
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ертеений зардал авч явна. Нэг морийг

унана. Бэлэн тоолж егеед л яваад байна.

30 км яваад л

3-8

тегрег орчмоор

нэг газар бууна.

Хаанахын ертеег, аль сумын хэн гэдэг хун хариуцах хуваарьтай
байсан. Тухайлбал, Архангай аймгийн "Улаалзайн ертее" гэж баЙсан.
Тэр ертеег Чулуут сум хариуцах уу, Их тамир сум хариуцах уу гэсэн
хуваарьтай баЙдаг. Тэгээд тэр хуваарийн дагуу ертеечид гарна. Тэр
ертеег сумын захиргаа хариуцна.

-За Доржийнх
морьтой,

11 сард Улаалзайн даваанд 30 хоног ертеенд явна. 21

2 гэртэй

очоорой! гээд л даалгавар егчихне. Бичиг егне. Тэгээд

тэр хугацаанд нь адуугаа туугаад л морио аваад л, гэрээ ачаад л очно.

ертеегеер яваа хун еерее эмээл хазаараа гаргана. Туунд эмээл, хазаар
гаргаж егехгуЙ. Саатуулбал торгоно.

1949

онд морин ертеег халсан юм.

Тууний оронд "Шуудан" гэдэг юм бий болсон.
Хурдан "Буухиа ертее" гэж байсан байна. Тэр бол айхтар их хурдан
ертее байсан. Монгол улсын засгийн газар эсвэл Дотоод Яамнаас их
чухал бичгийг аль нэг аймаг, суманд хургэж егех шаардлага гарвал
туунийг хургэж егех маш хариуцлагатай хунийг томилдог байсан. Тэр

хунд уг бичгийг хургэж егех хугацааг зааж егне. Тухайлбал,

"2

хоногт

багтааж хургэ!" гэсэн заалт байна. Тэр хун едер шенегуй явна. Тууний
явах замд буухиа ертее явж байна гэсэн зарыг тараана. Бас малгай дээрээ
тэмдэг тавина. Туунийг давхиад л ертеен дээр ирэхэд, шууд морийг нь

соли од л, эмээлээд мордуулах ёстоЙ. Морь эмээлж байх хооронд тэр цай,
унд уугаад, евертеен ааруул, ээзгий зэрэг идэх юм хийж авна. Туунийг
саатуулахгуй, хонуулахгуй, енжуулэхгуй явуулах ёстоЙ. Тэгээд л заасан

хугацаанд негее бичгийг заасан газарт нь хургэж егне. Бусад ертеенууд
бол тааваараа аажуухан явна.
Би шуудан зееж байхдаа улаан зартай байсан. Улаан зартай хуний
эмээлийг газарт тавих ёсгуЙ. Унаж ирсэн мориных нь эмээлийг аваад,
моринд тохоод, цааш явуулах ёстоЙ. Улаан зартай хун нэг хел мах идэх

эрхтэЙ. Шуудангийн телеелегчид заавал нэг хел мах чанана. Нэг гуя,
эсвэл нэг хаа чанана. Туунийг идээд мордоно. БарахгуЙ. Гэхдээ тийм

журамтай байсан. Хел маханд голдуу хаа чанадаг байсан. Меренгийн
"Ялалт" нэгдэлд ажиллаж байхад аймаг хуртэл ертеетэй байсан, суулд
шуудантай болсон.
Р.М.: Одоо Гачуурт явах уу?

ил.: Маргааш явъя. енеедер орой болчихлоо. Маргааш еглее
эртхэн шиг явъя.

12 цагийн уед эргээд

ирэхээр явъя.

Р.М.: Та нар маргааш Гачуурт явбал бур хедеений нэг айлд очих уу?
к.ю.: Тэгье.
Р.М.: Гачуурт ороход

27-28

км байна. Цаашаа шороон замаар явахад
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20-00Д км болно. Ирэх очих 100-гаад км болно. Гачууртын сумын тевеес
цааш нэг жалганд байгаа юм. Манай дуу нар байдаг юм.

2 дуугийнх

баЙдаг. Тэнд очоод тогоо нэрэхийг узэж болно. Монгол цагаан идээ идэж
болно. Хонь гаргаж, хонины гэдэс идэж болно. Самгон, монгол архи
ууж болно. Их ууж болно. Зевшеерч байна. Тийм юм узь е гэвэл манай

тэр дуугийнд очиж болно. Манай

2 дуу

баЙгаа. Би далиманд нь та нарын

унаатай дуу нараараа ороод, цайны суу аваад хурээд ирмээр байна. Тэнд
миний бас ганц

2 унээ

байна. Ганц

2 хонь

байна. Тэр дуугийнд байна. Мах

идэх болохоор туунээсээ техеереед идчихдэг. Амьдралаа ярья. Маргааш
еглее

9 цагт явъя.

Нэг их хол биш. Ийм машинаар бол саад баЙхгуЙ.

к.Ю.: Тэгвэл тэнд очоод яриагаа ургэлжлуулье!

5

Гачууртын САА байсан газарт

(Нэг едрийн дараах яриа.)
И.Л.: 8неедрийнхээ яриаг нэгдэл сангийн аж ахуй хоёрын ялгааны
тухай яриагаар эхэлье. Сангийн аж ахуй, нэгдлуудэд буй болж байсан

механикжсан фермийн тухай ярь ж егне уу?
Р.М.: Социализмын уед нэгдэл, сангийн аж ахуй гэсэн хоёр том аж ахуй

байсан. Нэгдэл гэдгийн тухай ярьсан. Бид одоо сангийн аж ахуй дээр
ирээд байна. Энэ бол Гачууртын сангийн аж ахуй гэж маш нэртэй сангийн
аж ахуй байсан. Улсын хэмжээгээр сангийн аж ахуй бол

18-19

орчим

баЙсан. Сангийн аж ахуй, нэгдэл хоёр бол хедее аж ахуйн уйлдвэрлэлд
баЙсан. Харин ажиллах зарчмын хувьд нилээд их ялгаатаЙ.
Нэгдэл гэдэг бол нэгдлийн гишуудийн сайн дурын херенге, хеделмер
дээр тушиглэсэн баЙгууллага. Сангийн аж ахуй бол шууд улсын тесвеер

ажилладаг байгууллага юм. Сангийн аж ахуйн гол зорилго нь мал аж

ахуй биш, тариа ногооны аж ил байсан юм. Атар эзэмшинэ, тариа ногоо
тарина, гурил будаа хийнэ гэдэг бол сангийн аж ахуйгаар дамжиж
хийгдсэн ажил юм. Тууний херенгийг улсаас гаргана. Сангийн аж ахуй

бол тариа, ногоо ургуулаад, их ургац аваад, их будаа гурил хийгээд, мен
мал аж ахуй эрхлэж их ашиг, шим аваад, олсон менгеерее улсаас авсан

дотациа буцаагаад телдег тийм байгууллага юм. Нэгдэл бол еерийн
менгеер ажиллана, улсын гарыг харахгуй, тэр олон нэгдлийн гишуудийг
нэгдэл хариуцаж амьдрал ахуйг нь еед татаж явна.

5.1

Саалийн механикжсан фермууд
Энэ механикжсан ферм гэдэг бол сангийн аж ахуй дээр голчлон

бай сан юм. Хедее аж ахуйн нэгдлууд механикжсан фермийг бараг хийж
чадаагуй юм. Сангийн аж ахуйд уунийг хиЙсэн. Одоо бид Гачууртын
сангийн аж ахуйн механикжсан ферм дээр бид ирээд байна. Энэ бол
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еертее ийм уурын зуухтай байсан. Энэ бол механикжсан фермийн
унээний байр байна. Энд унээ, тугал нь евелжине. Энэ чинь халаалттай,

цэвэр бохир устай байр байсан. Малынхаа тэжээлийг дотор нь егне. Энэ
уурын зуух ажиллана. Энэ сангийн аж ахуй бол механикжсан фермийнхээ
тэжээлийг бэлтгэж, боловсруулж егне. Ингэснээр эндээс маш их

хэмжээний суу авна. Улаанбаатар хотыг тойрсон ийм механикжсан ферм

16 байсан.

Яг ууний ижил. Тэгээд энэ ферма чинь маш их ач холбогдолтой

баЙсан. Улаанбаатарыг суугээр хангадаг байсан. Нэгдлээс их ялгаатаЙ.
Энэ бол Гачууртын сангийн аж ахуй нь механикжсан фермийн "Хар
тарлан унээ"-ний евелжее байсан. Ардчилал гарч ирэхийн хамт хувьчлал
гэдэг юм гарч ирсэн. Малыг нь малчинд егеед нэгдлийг тараасан.

Сангийн аж ахуйг тэр чигээр нь хувь, менгетэй хунд худалдсан. Фермийг
бас менгетэй хунд худалдсан. Ингээд сангийн аж ахуй ч байхгуй болсон.
Нэгдэл ч байхгуй болсон. Энд одоо Гачууртын сангийн аж ахуй гэж

байхгуй болсон. Энд Улаанбаатар хотын Баянзурх дуургийн нэг хороолол
Л байна. Захиргаа нь Гачуурт хороолол юм. Ууний харьяа аж ахуйн
ажилчид баЙхгуЙ. Цем хувийн аж ахуйтан болсон. Энэ механикжсан

фермийг нэг менгетэй хун авсан юм гэнэ билээ. Хаанахын хун авсныг
мэдэхгуЙ. Гадаадын, Хятадын херенгеер ч юмуу авсан баЙх. Тэр хун
аваад унээгээ бугдий нь худалдчихсан, ах дуу нартаа егеед, менгетэй
хунд зарсан. Энд одоо нэг ч унээ баЙхгуЙ. Унээ бугд хувийнх болсон.

Унээ байхгуй болохоор энд байсан суугээ цахилгаанаар саадаг, унээгээ
цахилгаанаар тэжээдэг байсан тоног техееремжууд бас байхгуй болсон.
енее худалдаж авсан хун тэр зуйлуудийг бугдийг нь салгаж худалдсан.
Ингээд байшин нь хаягдсан. Энэ бол тэр хуний мэдэлд байгаа байшин.
Тэр хун байшингаа зарна гэдэг. Уунийг хун авдаггуЙ. Зарим газар нь

буулгаад л байгаа юм. Буулгаад тоосгыг нь аваад зарж байна. Ардчилал
гэдэг хийх ёстой зуйл Л дээ. Чухал асуудал. Хийх ёстой зуйлийг манайх

хиЙсэн. Гэхдээ хувьчлал гэдгийг буруу хийгээд, хамаг херенгее урэн таран
хийгээд устгасан. Тэгээд одоо ухаан нь Улаанбаатар хотод суу хэрэгтэЙ.

Энэ хавийн унээтэй улсууд суугээ машинтай бол машинаар, машингуй
бол морин тэргээр Улаанбаатарт оруулж зарж байна. Жаахан, жаахнаар
нь зарж байна. Нэг айл

2

бедон суу гэх мэт. Энэ фермийг байхад хэдэн

машин суу еглее нь явдаг байсан. 3-т даацтай сууний машинуудаар, суугээ

хот РУУ зеедег байсан. Суугээ зееж аваачаад, Улаанбаатарын "Сууний
уйлдвэр" гээд том уйлдвэрт егдег байсан. Тийм тевлерсен нэгдсэн

юмнуудыг тараачихсан. Сайн БОЛRО гээд тараачихсан. Ардчилалынхан
МУУ юм хийсэн шуу. Ардчилал бол хувьчлалыг буруу хийснээрээ алдсан.
евер Монголыг дуурайж хувьчлал хийсэн бол их сайн байсан.
Яагаад гэвэл, энэ хувьчлалыг хийхдээ турээсийн гэрээ хийгээд,
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тухайлбал Доржид энэ фермийг егехеер болсон бол туунтэй гэрээ
хийгээд:

-За чи энэ унээнуудийг энэ чигээр нь байлгана шуу. Энэ унээнээс тедий
хэмжээний суу саана шуу. Тедий тооны тугал бойжуулаад, унээ малаа

тордож байна шуу. Улсад чи уунээсээ тедий хэмжээний менге оруулна
шуу. еерее тэр олз омгоосоо тэдийг авч байгаарай гэж тохирох байсан
юм. Ингэж гэрээ байгуулаад егсен бол одоо хэвээрээ байгаа шуу дээ.
Тэгээгуйгээр Доржид егсен. Гэтэл негее хун унээгээ зараад хаячихсан.

Одоо тэгээд Монголд хэдэн баян бий гээд байгаа шуу дээ. Манайд
ардчилалын хучээр хэдэн баян гарсан.ТэдниЙ цээж нь тухэлзээд баЙгаа.
Нэгдлийг тараасан тухайд бол ардчилалын засгийн газар малыг малчинд
егне гээд л зарлачихсан. Тэгээд л ереесее нэгдлийнхээ сууринууд дээр
ирээд, мал нийгэмчилэхэд егч байсан малыг нь багцаалаад л хуваагаад

егчихсен. Малаа туугаад, туугаад л явцгаасан. Нэгдлийн хот харлаад

улдсэн. Мал баЙхгуЙ. Их тамирт

2 хунд

нэг хашаа егсен байна. Тэгэхээр

негее хашаагий чинь дундуур нь хуваагаад зеегеед аваад явсан байна.
Будуун модоор барьсан хашааг буулгахаас залхуураад хереедчихсен гэнэ
билээ.
Энэ унээний фермийн одоогийн байдал нь ийм байна. Ардчилалын

1О

жилд бух л байсан юмнуудаа ийм болгосон. Нэгдэл, сангийн аж ахуй,

аж уйлдвэр тэр чигээрээ, гутлын уйлдвэр, арьс ширний уйлдвэр, модны

уйлдвэр, сууний уйлдвэр цем иймэрхуу байдалтай болсон. Энэ фермийг
авсан хун нь зарах гээд л зарлаад байгаа юм. Уунийг хэн авах вэ дээ. Их

эвгуй юм хиЙсэн. Хувьчлал гэдгийг буруу хийгээд ийм байдалд орсон.
Монгол ядуу байна даа. Одоогийн тер, Засаг "Терее хямралаас гаргая,
тумнээ ядуурлаас аваръя" гэдэг лоозон дэвшуулээд баЙгаа. Байсан юмаа
ийм байдалд оруулчихаар чинь менгегуй болно шуу дээ. Энэ

250 унээний

механикжсан ферм маань ийм болчихоод байна. Тэр алаг тарлан унээг

Казахстанаас анх авч ирсэн юм. Орос бол ийм фермууддээ гар хурээгуй,
энэ л байдлаар нь ажиллуулаад баЙгаа.
Манай тэр ардчилалын залуучууд, Их хурлын дарга байсан

р.гончигдорж, Да.Ганболд, манай ардчилалын алтан хараацай Э.Бат-Уул
нарын хийсэн ажил. Тэд нар их томоогуй, их муу юм хиЙсэн. Ер нь

Монголын мал бол евелжее, хаваржаа, зуслантай байх шаардлагатай
баЙдаг. Энэ бол евелжее юм. Энэ байшин уурын халаалттаЙ. евел бол
энэ унээгий чинь гаргахгуЙ. Энэ дотор нь тэжээгээд Л байлгаад байна. Энэ
уурын зуух ердее л уунд зориулсан уурын зуух юм Л даа.

Нэгдэл бас сууний чиглэлийн фермуудтэй боллоо. Унээ нь ийм алаг
тарлан унээ байсан. Нэгдлууд суунийхээ фермуудийг механикжуулж
чадаагуй юм. Ердее гараараа тэжээгээд л гараараа суугий нь саагаад
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л явж байсан. Манайд сарлаг олон байсан. Сарлагийн нэг унээнээс
дунджаар едерт

3

л СУУ л гарна. Тослог ихтэй суу гарна. Ийм эрлийз

унээнээс нэг едерт

л суу саана. Тослог жаахан бага. ГЭВЧ их суу

15-20

саана. Улаанбаатар чинь суугээр бялхадаг байсан.
унэтэй байсан. Одоо суу

600

1л

суу

50

менгений

тегрег болсон. Ялгаа байгаа биз. Сууний

ферм заавал механикжсан байх албагуЙ.
Гадны хунтэй хийсэн яриа:
Р.М.: Яавал сайн болох вэ?
Гадны хун: Энэ улсууд ямар байдлаар, яаж сэргээхийг бол буу мэд. Бид
одоо хараад сууж байна.
Р.М.: Уунийг хувьчлаж авсан хумуус хаана байна вэ?
Гадны хун: Тэр улсууд чинь уугээр узэгдэхгуЙ. Дампуурсан.
Р.М.: Ийм л яриатай шуу дээ. Ийм Л юм ярьдаг юм. Чамд зээл егех
хэрэгтэЙ. Тэгээд ийм шувууны аж ахуйг сэргээх хэрэгтэЙ. Тэгээд одоо

энэ зээлийг чинь егдег хундээ олж егехгуй, бас л ене е танил талаараа
явчихна. Эрээний наймаачинд менге егеед ямар хэрэг байна. Энэ салбарт
л хэдэн тегрег егвел тахианы мах, ендег авна. Энэ чинь нилээд хэдэн

ажилчинтай болно. Ийм юмыг Л дэмжих хэрэгтэй юм Л даа. Энэ мэтийн
юм санаж шийдэж байгаа улсыг дэмжих хэрэгтэЙ.
Ухаан нь одоо нэг ийм жижиг байшингий нь аваад, уун дотор хэдэн
тахиа байлгаад, ендгийг нь зараад, хэдэн ажилгуй хунийг ажилтай

болгоод, тэгээд нийлээд хамтраад, ажил хийгээд байвал бас нэг ажил
болно шуу дээ. Тер, засгийн санхуугийн байгууллагын хумуус ийм
улсуудыг олж зээл егех хэрэгтэЙ. 8вертлеед наймаа хийдэг хунд зээл

егеед хэрэггуЙ. Тэр буруу.
Р.М.: Чи зээл аваагуй юу?
Гадны хун: Аваагуй, ереесее аваагуЙ.
Р.М.: Авъя гэж хеецелдсен уу?
Гадны хун: Зээл хеецелдех чинь дэмий юм билээ. Зээлээ авах гэж явсаар

байгаад цаг алддаг юм билээ.
Р.М.: Тэгж болохгуЙ. Ийм Л юмыг дэмжвэл их хэрэгтэй дээ. Тахиатай
болно гэсэн уг шуу дээ. 8ндег, тахианы махтай болно.
Гадны хун: Ямар ч байсан Эрээний ендег идэхгуй шуу дээ.

Р.М.: Харин тиЙм. Манайх одоо Эрээнээс ендег зеегеед баЙдаг. Энд хун
ендег хийе, энэ муу байшинг еед нь татаад, ендегний аж ахуйтай болъё
гэхээр зээл егехгуй байна шуу дээ.

5.2

Саалийн механикжсан фермуудийн тогегол

Р.М.: Ууний емне бидний узсэн

250

унээтэй ферм чинь хавар болохоор

энд бууна. Энд унээгээ тугаллуулна. Унээгээ онд оруулна. Хаваржаанд
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зориулсан ийм их хашаа байшин барьсан. Хаврын хашаа байшин бол

халаалтгуЙ. Уурын зуухгуЙ. Зугээр сэруухэн, хаврын бороо цасанд
даарахааргуй байшингууд бариад егсен. Байшинд унээ нь тугална. Тэнд
малын эмч, зоотехникууд байсан. Хувьчлалын уеэр ферм тараад алга
болохоор хаваржаа мен эзэнгуй хаягдсан байна. Уунийг гадаад дотоодын

хумуустэй нийлээд авсан нэртэй. Ууний манаач, сахиул гэж байдаг баЙх.
Уунийг зеегеед хувийн хашаа байшингууд бариад байна. Ухэр нь тэр
байна. Айл бур 10-20-00Д ухэртэй. Айл бур ийм ухэртэЙ. Энэ ухэр уг
нь сангийн аж ахуйн механикжсан фермийн ухэр байсан. Одоо хувийн,

энэ айлуудын ухэр болсон. Энд юу ч баЙхгуЙ. Ух эр мал баЙхгуЙ. Бас л
худалдаж авсан хуний нэр бий баЙх. Одоо энэ дотор юу ч баЙхгуЙ.

250

унээний хаваржаа гэдэг чинь их том байгууламж юм л даа. Энэ машин

техникууд нь иймэрхуу байдалтай хаягдеан. Уунийг чинь тоноод бух
юмыг нь авчихсан. Энэ механикжсан фермийг Оросын зээлээр барьсан.
Оросод манайх жаахан ертэй шуу дээ. 8гехгуй л яваад байгаа юм.
Одоо егч чадахгуй шуу гээд л хэлээд баЙгаа. В.Путин хучингуй болгож
магадгуЙ. Манай юм гэдэг ийм болов

00,

муу байна аа. Хувьчлал хийх

шаардлага байсан. Ганцхан арга нь буруу байсан. Уунийг хувьчлахын
оронд турээсийн маягаар егсен бол одоо уунийг хэвээр нь ашиглаж
байгаа шуу дээ. Тэр уед энэ аж ахуй чинь маш их ашигтай ажиллаж байсан
шуу дээ.

5.3

Нэгдлийн боломж
Ууний цаана зуслан нь баЙгаа. Социализмын уед ашигтай ажиллаж

байгаа газрууд улсаас авсан Дотациа телеед илуу гарсан ашгаа еерсдее
авдаг байсан. Яг нэгдэл шиг Л дээ. Нэгдлууд ашигтай ажиллаад ирвэл улс

ашгийг нь хурааж авдаггуЙ. 8ерсдед нь егчихдег баЙсан. Сангийн аж

ахуйгаас бол улс дотациа ч авна, ашигаа ч авна. Бидний хийсэн ажлын ур
дун гээд тэр их суунийх нь менгенеес, тариа тарьсных нь менгенеес авна.

Дотаци гэдэг чинь зээл гэж ойлгож болно. Тэр менгийг улсад эргуулж
егех ёстоЙ. Гэхдээ хуутэй зээл биш шуу дээ. Хуугуй зээл. Тухайлбал, энэ
сангийн аж ахуйд

10 сая

тегрегийг тесевт нь оруулаад егне. Тэр

10

сая

тегрегийг аваад уйлдвэрлэлээ явуулж байгаад хавар нь юмуу, намар нь ур
дунгээсээ хуугуйгээр телне. Нэгдлууд зээл авна. Цеехен нэгдлууд дотаци

авдаг байсан. Тийм олон биш. Дотаци авахгуйгээр ашигтай ажиллаж
болно гэдэг нь олон нэгдлийн жишээн дээр батлагдсан.
Ер нь нэгдэл бол улсаас дотаци авах, зээл авахгуйгээр хегжих учиртай
юм. Дурэм номондоо заасан ёсоороо бол тэгж чадах ёстой юм. Тэгээд

чадахаа баЙсан. Тэгж чадахгуй нэгдлууд улсад ертэй болдог баЙсан. Тийм
нэгдлууд бас баЙж.
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и.л.: Улсаас Дотаци авахгуйн тулд нэгдлууд арилжаа наймаа хийж
болмоор юм шиг. Гэтэл тэр уед арилжаа наймааг хорьдог байсан биз дээ.
Р.М.: Ер нь хорио саад их байсан. Наймааг хязгаартай байлгадаг байсан.

Энэ нэгдлууд наймааг челеетэй хийхэд бэрхшээл их баЙлаа. Тухайлбал,
нэг нэгдэл улсад

10 тонн

мах егех ёстой байсан бол туунийгээ егчихне.

Тэгээд цаана нь тодорхой хэмжээний махны неец байвал туунийгээ
нэгдлийн гишуудийнхээ хеделмер едерт егчихне. Улдсэнийг нь сумын

тевийнхээ ажилчин албан хаагчдад егне. Туунээс мах илуу гарвал зарах
зах зээл муутай даа. Туунийгээ дэлгэрэнгуй зарахгуй, нэгдлийн дарга

еерее мэдээд л сэмхэн зарна. 8ерийнхее мах, суу, ноосны телевлегеег
биелуулээгуй нехцелд уле зевшеерехгуЙ. Улсаас егч байсан мах,

суу, ноос, усний телевлегее бол биелуулэхэд маш хэцуу, маш шахуу
телевлегее байсан. Тун сайн ажиллахгуй бол телевлегее тасарна.
Тасарвал торгуультай. Телевлегеегеер егсен зуйлуудийг уле менгеер

авна. Арьс, шир, ус ноос, суу бугдийг менгеер авна шуу дээ. Харин
их хямдханаар унэлэнэ дээ. Тийм учраас нэгдлуудийг аж ахуйн хувьд
хундрэлтэй байдалд оруулдаг байсан. Ийм нехцелд нэгдлууд ахиухан
илуу гаргаж малаа есгеед, ахиухан илуу гаргаж махны неецтэй болоод,
ахиухан илуу гаргаж туунийгээ борлуулдаг байсан. Тэгж чадвал зардлаа
нехеж чадна шуу дээ. Манай нэгдэлийн хувьд ийм Л аргаар амьдраад
байсан байхгуй юу. Ухаантай нэг нь тэгж амьдарна, тиймгуй нэг нь ийм

юм бодож тооцохгуй байж байгаад телберт орно. Дотаци авна даа.
За энэ хавьд байгаа айлууд бол энэ фермд ажиллаж байсан айлууд
юм. Бас але хол нутгаас Говь-Алтайгаас, Увсаас, Ховдоос, Завханаас нууж
ирсэн их олон айлууд байна. Энэ сангийн аж ахуйн ферм тарчихсан учраас
энэ нутаг чинь эзгуйрчихсэн юм. Энд олз хеегеед але хол нутгаас ирсэн

айлууд, энэ улдэгдэл юмнаас зееж байгаад хашаа байшин бариад авсан.
Их олон газрын айлууд байна. Хуучин бол энэ чинь Гачууртын сангийн
аж ахуйн нутаг, энэ сангийн аж ахуйн айлууд л байдаг байсан. Гадна
дотноос хамаагуй айлууд буулгадаггуй байсан. Энэ сангийн аж ахуйн
зуслан нь энэ уулын цаад руу баЙдаг. Тэр зуслан бол ямар ч хашаа байшин
баЙхгуЙ. Зугээр л гэрээ бариад буучихдаг газар юм. Унээ мал бол хашаа

байхгуй, зуныхаа бэлчээрээр л байна.

5.4 Байгалийн

эвдрэл

За та нар харж байна уу? Энэ хавийн мод жаахан харлаад байна. Энэ
нь модны хорхой ессентэй холбоотой юм шуу дээ. Энэ урт, урт ногоон
хорхой байдаг юм. Царцаа гэдэг амьтан энэ жил бас их олон болеон. Тэр
царцаа баруун Европоос, еер хаанаас юм бэ мэдэхгуй, нуугээд манайд
орж ирсэн. Манайхаар дайраад еер тийш явсан. Ингэж явахдаа малын
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бэлчээрийг их еуЙтгэеэн. Царцаа их аюултаЙ. Ийм хоёр аюул энэ зун
Монголд учирлаа. ХэрЬээ хойтон жил энэ хорхой дахиад идвэл жил мод

ургахгуй болно. Хуурай мод болчихио. Дээр уед заримдаа ийм ногоои

хорхой ихеэх явдал баЙеаи. Харин энэ жил онцгой их байна.
ил.: Энэ жил 8верхангайд улийн цагаан оготныг уетгах зорилгоор маш
их хор цацсан гэнэ. Гэтэл хулганатайгаа хамт буеад амьтад, ургамал нь

байхгуй болеон гэж ярьж баЙеан. Та энэ талаар юу бодож байна вэ?
Р.М.: Улийн цагаан оготиыг уетгах зорилгоор хор цацахад нэг хэеэгтээ

ургамал нь ургахгуй байгаад, дараа иь оготно нь уста ад ирэхэд ургамал
нь ургадаг л юм. Оготиыг Л уетгах хэрэгтэЙ. Энэ модны хорхойг бас хор
цацаж уетгах л хэрэгтэй дээ. Ойн аж ахуйн газар эиэ жил онгоцоор ойи
хорхойг уетгахын тулд хор иилээд цацеан. Хийгээд, хийгээд дийлдэхгуй

модоо идуулчихлээ. Хангай газарт бол бэлчээр еуйтгэдэг улийн цагаан
оготно баЙхгуЙ. Тал хээрийн буеэд л баЙдаг.

5.5

Нэгдлийн худалдаа, зах зээлийн байдал

И.Л.: Улеаае иэгдэлд егч байсан телевлегее нормын тухай, мен энэ
телевлегее нормыг биелуулэхийн телее нэгдэл еерее юу хийдэг байсан,
нэгдлийн гишуудэд ямар телевлегее норм егдег байв? Энэ талаар Их
тамирын "Гэрэлт зам" нэгдлийи жишээн дээр ярьж егне уу?
Р.М.: Уле мал аж ахуйи уйлдвэрлэлээе, мах ноое, еуу, арье шир,

нэхий бэлтгэдэг байсан. Энэ уед Монгол улеад ундэений уйлдвэрууд
баЙгуулагдеан. Арье шир, нэхийний уйлдвэрууд байгуулагдлаа, арье,
шир, нэхийгээрээ, гутал хувцае хийдэг боллоо. Булигар, еавхи, еарье
гээд л Монгол малчны амьдралд хэрэг болдог зуйлууд хийдэг боллоо.
у ндэений уйлдвэрууд байгуулагдаад ирэхийн хамт тууний туухий эд гэдэг
чухал асуудал гарч иреэи. Тэр туухий эдийг мал аж ахуйн уйлдвэрлэл

бэлтгэж егне. Хувийн аж ахуй бол тэр туухий эдийн чанар чанеааны
талаар олигтой анхаарахгуй, хугацаанд нь тоо ёеоор, улеын хэрэгцээг

бодоод егчих еэтгэл дуурэи биш баЙиа. Тийм идэвхтэй хун бугд нэг жигд
ажиллахгуЙ. Тийм учраае нэгдлийг дэмжээд, нэгдэл дээр тевлереед
нэгдлийн мал аж ахуйгаае туухий эдээ улеын уйлдвэрууд авдаг журманд
орлоо.

Гэхдээ уле хоёр их нарийн бодлого явуулеан. Нэгдугээрт шинэ еэргэг

буй болж байгаа нэгдлээ дэмжихийн тулд нэгдлуудийг мах, нооены
телевлегеегеер шахаж дарамтлахгуй, харин хувийн аж ахуйтныг

телевлегеежуулж байгаад ахиухан авна. Сумын захиргаа энэ аеуудлыг
хариуцна. Нэгдлийг нэг хэеэг уунээе бур челеелев. Албан ёеоор
телевлегее ноогдуулдаггуй байсан. Нэгдэл еерийнхээ еанаачлагаар
егдег ийм журманд ореон. Суулдээ нилээд бэхжээд, биеэ даагаад амьдарч
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чадаад ирэхийн цагт, телевлегее хийж егсен. Энэ бодлого маш их хатуу
тооцоотой бодлого гарч ирсэн. Эхний уед хувийн аж ахуйтнууд хучтэй
баЙсан. Тэднийг хатуу телевлегее егеед, шахаад ирэхээр нэгдэлд орохыг

бодох болсон. Суулдээ нэгдлуудийн ажил жигдрээд ирэхийн цагт нэгдсэн
телевлегее гэдэг гарч ирсэн. Малын тоонд тохируулж телевлегее егдег

баЙлаа. Ер нь одоо сайн санахгуй байна. Бодод

7-10

кг мах бодож егч байсан. Нэг хониноос

гр ноос, ямаанаас

1 кг 200

гр орчим ноолуур, ух эр адуунаас дунджаар

450

кг мах, богод

4-5
200

гр орчим хеевер бодож

тооцдог баЙж. Мал нядлах телевлегее баЙлаа. Дотоодын хэрэгцээнд мал
нядлах телевлегее юм. Дотоодын хэрэгцээ гэдэг чинь сургууль, цэцэрлэг,

яслийн хэрэгцээ юм. Улсын телевлегеет мах гэж нэрлэдэг байсан. Арьс,
ширний телевлегеег сумы н нядалсан малын хэмжээгээр нилээд шахуу
егне. Тэр телевлегеенуудийг биелуулсний дараа нэгдэл зах зээлд юм

гаргаж зарж болно. Телевлегее биелуулээгуй нехцелд нэгдэл зах зээлд
юм гаргаж зарах нь хязгаартай баЙлаа. Амины аж ахуй бол зах зээлд юм
гарахыг хязгаарлана. Амины бага шиг малтай айлыг телевлегеенеес
челеелчихдег байсан. Нэгдлийн гишуудээс бага шиг малтайгийнх нь
телевлегеег нэгдэл егчихне. Негеех маань еерийхээ амины малын

ашиг шимийг зах зээлд борлуулах зэрэг ажил л хийнэ дээ. Гишуудийнхээ
амьдралыг дээшлуулэхийн тулд тиймэрхуу арга хэмжээнууд авч байсан
юм.

Бидний бодож байгаагаар суулийн уед, жаахан буруу юм хийгээд
байсан нь нэгдлуудийг телевлегеегеер хэтэрхий хавчиж шахаад байсан.
Мен юм бугдийг нэгдлээр хариуцуулах гээд байсан юм. ОДОО тэр
сургуулийн ойр зуурын зардал, ясли цэцэрлэгийн зардал, тулээ модноос

егсуулээд, юм бугдийг л нэгдлээр даалгаж байх гээд байдаг болсон. Улс

еерее бас хариуцах ёстой байсан шуу дээ. Уйлдвэрт туухий эд ихээр
шаардагдаад ирэхээр нэгдлээс авдаг туухий эдийг нэмж авдаг болсон.

Амины аж ахуйгаас авдаг юмыг ахиулж шахаж авдаг болсон. Телевлегее
эхэндээ хенге н зеелевтер байсан. Дээр хэлсэн тоонууд бол телевлегее
чангарсан уеийн улсын дундаж тоонууд шуу дээ. Нэгдэлд анх очиж байхад

ийм тогтоосон телевлегеегеер шахаагуй байсан. Амины аж ахуй дээр

миний бичсэн номонд байгаа шиг "Ноос бол алт" гээд хатуу шахдаг
баЙсан. Энэ бол эхний уе шуу дээ. Хатуу шахаж байхад нэг кг хонины ноос

1 тегрег хэдэн менге байсан баЙх. Арьс шир бол
бол 20-30 тегрег, хонины нэхий 10 хэдэн тегрег,

гайгуй дээ, ухрийн шир
ямааны арьс

байсан баЙх. Мах бол хямдхан шуу дээ. Улс чинь
амьдын жингээр
жингээр

500

4-5

1 кг

7-8

тегрег

махыг дунджаар

тегрегеер авч байсан баЙх. Тухайлбал, амьдын

кг болсон ухэр егеед

2000

тегрег болох жишээтэЙ. Энэ унэ

нэг их еерчлегдеегуй баЙх. Улс бол чанартай мал авна. Энэ малыг чинь
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хоршоо авна. Энэ хоршоог "Худалдаа бэлтгэлийн анги" гэж нэрлэдэг. Тэр

хоршоо чинь сум бугдэд байна. Энд мал егехед жаахан хэцуу юм байсан.
Малын хундийн жин, тарга хучний байдлыг нилээд шалгаж авна. Мал
эмнэлэг шалгалт хиЙнэ. Бас чанарын шалгалт хиЙнэ. Худалдаа бэлтгэлийн
ангийг удирддаг Худалдаа бэлтгэлийн яам гэж байсан юм.
Тэр яамны телеелегч чинь худалдаа бэлтгэлийн ангид хурч ирээд
жил бурийн 5-р еарын 15-наае эхлэн малаа авна. 5-р еарын

15

гэдэг чинь

их учиртай юм. Тэр уед мал их турсан баЙдаг. Жин багатай баЙдаг.
Тийм жин багатай уед нь уле аваад цааш нь таргалуулаад ахиу жинтэй

болоод ирэхээр улеад ашиг гардаг. Ахиу жинтэй болоод ирэхээр Ороеод
егне. Нэгдлийн малаае ашиг олж байна. Буеад цагт мал авахгуЙ. Ердее
л тэр

5 еарын

15-нд малаа авна. Энэ уед малын амьдын жингийн хэмжээ

бага байдаг юм. Тухайлбал, хонь амьдын жингээр

30

кг, ухэр 120-иод

кг-аае доошгуй байх хэрэгтэй байсан. Тогтооеон энэ жингийн хэмжээнд
хургэхгуй бол авахгуЙ. Тийм учир нэгдэлд жаахан хэцуу баЙлаа. 8вел

туранхай орчихеон бол жинд хурэхгуй хэцуу байсан. Уле тийм талаар
нэгдэлтэй хатуу тооцдог боллоо шуу дээ. Анх дэмжиж том айл болгоод,
даргыг нь хуртэл цалинжуулж байгаад, еуулдээ нэгдэл их баяжаад том
болоод улеын малын

80-90 хувь

нь нэгдлийн мал болоод, амины мал гэж

бараг байхгуй, 10-20-хон хувь нь амины мал болеон уед уле нэгдэлтэй

тийм нарийн тооцоо хийдэг баЙлаа.

1921

оны ардын хувьегалын дараа "Эд хэрэглэгчдийн хоршоо" гэдэг

байгууллага байгуулагдсан юм. Энэ чинь ардын аж ахуйтанд байгаа
малын гаралтай туухий эдийг авах, ард тумнийг гурил будаа, ерген
хэрэгцээний бараагаар хангах зорилготой эд хэрэглэгчдийн хоршоо
байсан. Тэр хоршоо чинь суулдээ ХБАнги нэр авеан юм. ХБАнги нь

Худалдааны яамны харьяа байсан бегеед бух л юмыг уугээр дамжуулж
наймаалдаг баЙлаа. Нэгдэл зах зээлд гарах гэж аймаг, хот руу мал тууж
явна гэж байхгуй шуу дээ. Энд Л юмаа егдег журамтай баЙеан. Тэгээд тэр

нэгдлийг удирдаж байгаа даргаае л хамаг юм шалтгаалж баЙлаа. Малаа
еайн еегедег, малаа сайн оторлож, малаа тарган еайн оруулдаг байвал
цеен мал егеед махны телевлегеег биелуулчихнэ. Тийм учраае цаана нь

олон мал улдээж чадна шуу дээ. Улдеэн олон малаа, зах зээлд борлуулж
идэж, уух бололцоо их гарч ирнэ. 8ередее махаа зах зээл дээр зарвал
хоршоонд егч байгаа махны унэнээе илуу унээр ашигтай зарж чадна.

Тухайлбал, нэгдлийн гишуудэд нэг хонийг
бол еер хунд бол

100

70

тегрегнеес егдег

тегрегнеее егчихне. Нэгдлийн зах зээл маань тэр

л болж байсан даа. Нэгдлийн гишуун биш хунд махаа, идээ цагаагаа
илуу унээр егне. Нэгдлийн гишуудэд бага унээр егне. Ууний завераае
нэгдэл ашиг олж авна. Нэгдлийн зах зээл гээд аймаг хот руу юм ачих
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ереееее шаардлага баЙхгуЙ. Тэгж явах бололцоо ч ереееее баЙхгуЙ.
Тэгээд л тэр багш нар, эмч нар, аймгийн тевийн албан хаагчид бидэнтэй
л наймаа хиЙнэ. Бас нэгдэл хоорондоо наймаа хиЙнэ. Нэгдлийн дарга
нар хоорондоо наймаа хиЙнэ. Би бол говиое байн, байн тэмээ авч баЙлаа.
Авахдаа

100,

зуугаар нь авдаг байсан. Тэмээ авахын тулд бид жинхэнэ

стандартын байшинг барина. Хан гай газрын манай нэгдэл тийм байшин
их барьж баЙлаа. Тийм байшин говийнхонд егчихеед, тэндээе

100,

зуугаар нь тэмээ авч ирдэг баЙлаа. Негее тэмээгээ авч ирээд, нутагтаа
маллаж таргалуулж байгаад намар нядлаад махыг нь еургууль цэцэрлэг,

яелид егдег баЙеан. Бас малчдад егне. Ийм аргаар малаа нядлалгуй авч
улдэж байгаад, туунийг амь хумуует зарна. Тэгж нэгдлийн гишуудээ харж
уздэг байсан. Нэгдлийг нилээд хел дээрээ босоод, нилээд хегжеенийх
нь дараа уле нэгдлээе нилээд их юмыг хямд унээр авч байсан. Ингэенээр
уле хегжеед, уйлдвэрууд нь ажиллаад иреэн. Нэгдлийн дар га нар улеад
егдег юмнааеаа, авч улдээд ахиухан унэ хургэж зараад, негеехеерее енее

миний ярьдаг еоёлын ордон гэх мэтийн барилга байгууламжийн ажил
хийдэг баЙеан. Тийм харьцаатай ажилладаг байлаа шуу дээ.
Тууний дундаае л нэгдэл гэдэг чинь еайн муугаараа шалгараад гараад
ирж байгаа юм. Муудаад еренд унаад ирвэл уле енее нэгдэлдээ зээл,
дотаци егне. Тэтгэвэр егне. Харж узнэ. Негее улеаае туеламж авахгуй,
еерийгээ даагаад, тэр нэгдлийн гишуудийнхээ цалинг еард нь егеед, тэр

сум нэгдэл чинь ихээхэн хегжеед ирвэл, тэр Р.МинжууриЙг шагнаад л

байна. Манай уле бол еоциализмын уед их мэргэн зев ажиллаж байсан.
Манайх чинь

1921

оны Ардын хувьегалын уед их будуулэг, ядуу буурай,

ном бичиг мэддэггуй, евчин эмгэгтэй, ийм орныг хулээж авлаа. Айхтар
цеехен хэмжээний чанар муутай мал авлаа.

70 жилийн дотор

энэ бодлогыг

еайн зохион байгуулеан учир хун бугд бичигтэн болов 00, хун бугд эруул
болов 00, за тэгээд л одоо хун их ееев ее, хун олонтой болов 00, эх
нялхаеын эруул мэнд еаЙжирлаа. Олон хуухэд теруулж, олон хуухэдтэй
эхчуудийг дэмжиж еайн еайхан боллоо. Тэгж л хегжиж дэвжиж, одоо энэ

унээний ферм, еангийн аж ахуйн механикжеан фермууд, аймаг хотыг,
ялангуяа Улаанбаатар хотыг еуу, талх хоёроор хангах том ажил ернелее.
Том арга хэмжээ авеан юм.

5.6 Ардчилсан

хувьсгал

Тэгж байтал

1990

онд "Ардчилеан хувьегал" эхэллээ. Уунийг уг

нь хувьегал гэдэггуй юм. "Ардчилеан хеделгеен" гэдэг юм. Залуучууд

"хувьегал" гээд

,

бид нар "хеделгеен" гээд баЙгаа. Энэ хувьегал бол гарч

ирэх ёетой хувьегал гарч иреэн гэж ард тумэн бид ойлгож баЙгаа. Дэлхий
дахинтай зэрэгцуулээд узэхэд манайд буруу юм нилээд баЙжээ. Нэгдугээрт

85

нэгдлийг хунд телевлегеегеер шахаж, жаахан зовоосон, хоёрдугаарт

нэгдлийн гишууний амины маланд хэмжээ тогтоосон. Говьд

75

100,

хангайд

гэдэг байсан. Уунийг ахиухан байлгадаг байсан юм. Энэ жаахан

явцуу юм болсон. Гуравдугаарт, манай нийт ард тумэн, гадаад дотоодод

яваХ,наймаа худалдаа хийх асуудал хориотой баЙсан. Бид зевхен ЭХУ-тай
л харьцдаг. Тэгээд ч нэг их явахгуЙ. Бусад орнуудаар айлчилж, жуулчлах

гэж юм баЙхгуЙ. Бусад орнуудтай наймаа худалдаа хийнэ гэж юм баЙхгуЙ.
Уунийг ингэж хатуу барьдаг нь буруу байсан баЙх. Ард тумний аж
амьдралыг хязгаарлаад хэмжээтэй байлгаад байсан. Энэ нь буруу байсан

баЙх. Ийм ийм л юмнуудыг еерчлех гэж ардчилсан хувьсгал гарч ирсэн
баЙх. Ардчилсан хеделгеен гарч ирсэн нь зев байсан гэж хун бугд хэлнэ.
Тэгээд:

-Ардчилсан хувьсгалаа буруу хийчихээд, бид чинь "эргуу мал" шиг
болчихлоо гэж Д.Содном сая хэллээ шуу дээ. Эргуутэж байж сдое нэг
жаахан учраа олж байна гэж ард тумэн ярьж байна. Д.БямбасурэнгиЙн
Эасгийн газар хамгийн том алдаатай юу хийсэн бэ гэвэл энэ емч хувьчлал
юм. Уунийг тун буруу хиЙсэн. Уунийг буруу хийснээс сая бид узсэн

Гачууртын сангийн аж ахуйн механикжсан фермийн евелжее ямар байна,
хаваржаа ямар байна, бух юмыг л ийм болгосон. "Малыг малчдад" гээд
нэгдлийг тараасан. Тэгсэн мертлее тэр олон сайхан хашаанууд, тэр
олон сайхан худагнууд, тэр олон сайхан тэжээлийн баазууд, бугдийг
нь хувьчлаж байна гээд тараагаад егчихсен. Хашааг бол хуваагаад
авцгаасан. Хувьдаа авсан улсууд чинь хоёр хуний дунд нэг хашаа егехеер
хувааж аваад сумын тев дээр аваачаад, тулэхийг нь тулээд, их Л удаж

модон байшин барьж аваад устгачихсан. Газар бур л ийм хеделгеен
ернесен. Энэ их буруу баЙсан.
Хоёрдугаарт ардчилал гэдэг овогтой эмх замбараагуй байдал, ёс
суртахууны алдаа гаргасан даа.

-Ууж идэх нь миний хэрэг. Миний эрх челее гэдэг болсон. Уунээс

болж архи, дарсыг их уудаг боллоо. Баар, цэнгээний газрыг хэтэрхий
олшрууллаа. Архины уйдвэрийг маш олноор нь тев хедеегуй баЙгууллаа.

Маш их найр наадмыг дэлгэрууллээ, овоолоостой чулуу бугд "овоо"
болж тахиж, найр наадам хийж байдаг боллоо. Олон удаа наадам
хиЙлээ. ввел ч л наадаж байдаг, зун ч л наадаж байдаг болсон. Тэгсэн
хирнээ, цаанаа уйлдвэрлэл баЙхгуЙ. Эдний нэг алдаатай юм нь ундэсний
уйлдвэрийг устгачихлаа. Хоёрдугаарт малыг малчинд егч байна
гээд нэгдлийг устгачихлаа. Сангийн аж ахуй, механикжсан фермууд,
тэжээлийн аж ахуйнуудыг устгачихлаа. Тэгээд л хувьд нь еглее гээд
гадаадын Хятадуудад голдуу егч байна. Тэгээд юм маань ийм урэн

таран болчихлоо. Улсууд маань баахан архичин болоод, ажил амьдралаа
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алдлаа. Тэгж байтал байгаль шалгалт авлаа.

1999-2000 оны евел жаахан
1999 оны евел 4 сая
байдал Монголд 2 дахь удаагаа

зуд, гачиг болоод ирэхээр хамаг малаа ухуулсэн.
малаа ухууллээ.

4

сая малаа ухуулсэн

тохиолдож байгаа юм.

1956-57

онд мичин жилийн зуд гэж болсон юм. Тэр

уед хувийн емч зонхилож байсан. Нэгдэлжээгуй байсан. Тэгэхэд

4 сая мал
1999 онд 4 сая мал ухлээ. Тэр хоёрын дунд хэдэн том зуд тохиолдож
байсан боловч 4 сая мал ухуулээгуй юм. 2 саяас 800 мянган толгой мал л

ухсэн.

ухуулж баЙсан.
Тэр уед нэгдэл хучээ авсан баЙлаа. Негее Их тамирын "Гэрэлт зам"

нэгдэл зуд болж байхад малаа тэжээдэг евстэй, хивэгтэй, багсармалтай,
малаа дааруулахгуй дулаан хашаатай, суурь бугдэдээ худагтай, уст ай

байсан. Отор нуудлээр явна. Трактор машинаар айлууддаа еве тэжээл
хургээд егне, еве сайтай газар нуулгэчихнэ. Тийм учраас

4 сая мал
зуданд 1 сая 800

ухуулээгуЙ. Ер нь Л зарим зуд анд
мянгаас

2 сая

мал л ухуулж баЙсан.

800 мянга, зарим
1956 оны зуд, 1999 оны

зудны хооронд

болсон зуданд тийм их мал ухуулж баЙгаагуЙ. Тэгэхээр хамтын аж ахуй

гэдэг унэхээр давуу байлаа гэдгийг

6-7 том

зудууд харуулж егсен юм.

Ер нь одоо бид нар Гачууртын сангийн аж ахуйд байж байна. Энэ

жалгаар дуурэн хувийн аж ахуйнууд байна. Тэд нар сангийн аж ахуйн
хэдэн малыг авсан хумуус юм. 8нгерсен оны зуднаар эд нар ухрээ барсан.
Одоо ухэр бур баЙхгуЙ. Хувьчилж авсан ухрээ дууссан. Бид нар эд нараас
асууж байгаа юм.

-Танай ухрууд ухээд байхад сум, багаас чинь хун ирэв уу? Уле, аймгаас хун
ирэв уу? гэхээр:
-Угуй шуу. Бид чинь малаа хувьдаа авсан гээд хаягдсан шуу дээ. Биднийг
харж узэх газар байхгуй болсон гэж ярьдаг.
Завхан аймгаас нууж ирсэн нэг айл энэ хавьд байсан юм. 500-гаад
хоньтой,
байна.

2 тэмээтэй, 10-аад ухэртэй, 3-4 морьтой байсныг би сайн мэдэж
Гэтэл 1999 оны зуднаар тэднийх бух малаа ухуулсэн. 20-иодхон

хонь ямаатай улдсэн. Завханаас нууж ирсэн учир энд туунийг хайхардаг
хороо, хорин, засаг захиргаа баЙхгуЙ. Нэгдлийн мал аж ахуйн суурь

нэг удаагийн зуданд тэгж олон малаа ухуулж байгаагуй юм. Тэр бол
байгаагуй асуудал юм шуу дээ. Би 80-аад жилээс урдахийг нь мэдэхгуй,
80-аад жилийн хедее аж ахуйн уйл явдлуудыг бараг мэднэ.

1999-2000

оны зуданд ардчилсан хеделгеений хийсэн ажлын дутагдал маш

аюултай байдлаар харагдлаа. Ардын засаг буддын шашинтай тэмцэж
сум, хийд, туухийн дурсгалт зуйлуудийг устгасан алдаа биЙ. Ардын

засаг байгуулагдсанаас хойш 700-гаад сум хийдийг устгасан гэж байгаа
юм. Тэр бол буруу ажил байсан. Уунийг МАХН болон Х.ЧоЙбалсан
нар том толгой гаргаад хийчихээгуй юм. Цаанаа гадны шахалт байсан
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юм. И.В.Сталин даалгаж байгаад хийлгэчихсэн ажил байхгуй юу. Гэтэл
Ардчилсан хувьсгалын энэ хугацаанд 2000-аад суурин, тосгон уст сан

байгаа юм. Тэгэхээр богино хугацаанд маш том алдаа гарсан юм.

2000-аад суурин тосгон угуй болсон. Саяын механикжсан ферм болон
Гачууртын сангийн аж ахуй шиг ийм суурин тосгон нийтдээ 2000-аадыг
устгасан. Ууний тоонд негее

255

нэгдэл,

10

хэдэн сангийн аж ахуй,

10

гаруй тэжээлийн аж ахуйнууд орно. Ийм л ажил хиЙчихлээ. Ард тумэн
одоо дургуйцэж байна. 8мч хувьчлалын ачаар хэдхэн хун баяжлаа.Тэр
баячууд, Р.Гончигдорж гэх мэтийн улсууд 10-аад жил улс, орныг
удирдлаа. Эд нар баяжих талдаа хэтэрхий найр тавиад эх орон ард тумний
доройтож байгаа байдлыг харгалзахгуй алдаа гаргасан.
Улсын Их Хурлын

2000

оны сонгууль,

2001

оны еренхийлегчийн

сонгуулиар ард тумэн дургуйцсэн дургуйцлээ илэрхиЙлсэн.

-Энэ биш боллоо, одоо ердее дахиад Хувьсгалт намаа л сонгоё,
Хувьсгалт намаа сонгож байж, энэ завхрал алдаанаас гарахгуй бол,
энэ ардчилсан хувьсгал, ардчилалын энэ давалгаанд бид суйрлээ гэдгээ
ойлгоод сонгуульд саналаа егсен. Тухайлбал Р.Гончигдорж даргатай
социал-демократ гэдэг их том нам байсан, тэр нам их хуралд нэг ч
суудал аваагуЙ. Тэгээд МАХН-аас нэр дэвшуулсэн

76

хуний

73

хунийг

нь сонгосон. Еренхийлегчээр Н.БагабандиЙг дахиад сонгосон. Тэнд
Р.Гончигдорж Ардчилсан намаас еренхийлегчийн согуульд нэр дэвшээд

ялагдсан. Энэ хоёр чинь сонгуулийн санал хураалтаар Н. Багабанди

70

хэдэн хувьтай, Гончигдорж

20

хэдэн хувьтай ялагдлаа. ОДОО ямар

болох вэ? гэвэл ардчилалыг еерчлехгуй, хувийн хэвшлийнхнийг
дэмжинэ. Гадаад оронтой маш ендер, найрамдалт харилцаа тогтоож,

эв найрамдалтай ажиллана. Хэтэрхий баяжиж, ноёрхох асуудлыг

зевшеерехгуй талыг баримтлана, еереер хэлбэл, баяжих хеделгеенийг
ернуулж нэг хэсэг нь баяжиж, негее хэсэг нь ядарч байдгийг
зевшеерехгуЙ. Манай ундсэн хуулинд оруулж байгаа еерчлелт чиг тийм

болж байгаа, суулийн уед гарч байгаа хуулиуд тийм болж баЙгаа.
ОДОО ер нь хамаг юмаа хувьчлаад дууссан. Орон сууцны байшинг
хувьчилсан, малаа хувьчилсан. Одоо ганц юм улдэж баЙгаа. Энэ газар

улдэж байна. Бид газраа яах вэ? гээд их айхтар эмзэглэж байна. Газрын
тухай хууль боловсруулаад олон дахин хэлэлцлээ.

2000

оны турш Л

газрын хуулийг ярьлаа. Олон нэмлээ, хаслаа, одоо хурлаар оруулж

хуулиа батлана. Газар емчлехгуй гэж тэр хуулинд хатуу заана. Ардчилсан
намынхан газрыг емчлене гээд баЙгаа. Тийм зерее байгаа юм. Ардчилсан
хеделгеений анхны пионер Э.Бат-Уул гэж хун биЙ. Тэр хун сая зурагтаар
ярилцлага хиЙсэн.

-Би одоо амарч баЙгаа. Амралтынхаа хугацаанд гадаадад явж байгаад
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ирлээ. Харин ирээд завгуй байна. Газрын хуулийг батлах ойртож байна.
Газрын хуулинд газрыг емчлене гэдэг бодлогыг заавал оруулна. Заавал
оруулахын тулд бид жагсаал цуглаан хиЙнэ. Ууний тулд барих туг,
лоозонгоо бэлтгээд их завгуй байна гэж ярь ж байсан. Энэ ярианаас узвэл
газрыг емчлехгуй гэсэн хуулийг Их хурал батлах байх, гэтэл ардчилсан
хеделгеенийхэн жагсаал цуглаанаа хийх юм шиг байна. Монгол улсын

Засгийн газар гэдэг дэлхий дахины бодлоготой бодлогоо нийлуулсэн,
илуу дутуу, зеруугуй, сайхан, муухай яриа хеереегуй, тийм тувшин

аятайхан байх телев руу орчихлоо гэж бид узэж баЙгаа. Тэгж тооцож
баЙгаа. Тийм чиг учраас гадаад орнууд Япон, Хятад, Солонгос, Орос,
Америк цем зевшеерч байна. Манай ундсэн хуулийг зев ундсэн хууль
болж байна, манай бодлогыг зев явуулж байна гэж зевшеерч баЙгаа.
Ингэж л бид ойлгож баЙгаа. Баяртай баЙгаа. Санаа зовохгуй болсон.
Сэтгэлийн зовлон багатай явж байна. Монголын настан буурлууд,
Монголын ард тумэн бугд сэтгэл зовох юмгуй явж байна. Хэруул
шуугиан багатай байна. Их хурлын чуулган чуулж байна. Буруу, зеруу
юмаа сайн ярьж байгаад хууль, дурмээ батлаж байна. Туруучийн Их
хуралын уед хуралдаж чадахаа байсан, хуралдахаараа дандаа хэруул
хийдэг, хурлаа хаяад гараад явчихдаг байсан. Ереесее их эвгуй болсон.
Их хурлын гишууд хаана байгаа нь мэдэгдэхээ больсон. Их хурлын
гишуудийн дотроос хээл хахууль авч

2-3

хун ял шиЙтгууллээ. Их хурлын

гишуудийн дотроос архичин, зодоочин, ордон дотроо зодоон хийдэг
зэрэг эвгуй юмнууд гардаг болсон. Тийм сахилга батгуй явдал их
дэлгэрсэн. Туунд ард тумэн их дургуЙцсэн. Одоо тийм юм байхгуй сайхан

боллоо. Нам, жим номхон томоотой болсон.
Гэхдээ жаал, жуул буруу юм байна. Анхаарч байх л хэрэгтэй юм
Л даа. 8чигдерхен сонинд нэг тугшууртэй мэдээ гарсан байна билээ.
Бараг жилийн емне нэг компанийн

2 манаачийг

алаад ломбардад байсан

юмы г нь дээрэмдсэн том хэрэг гарсан байна. Тэр хэргийг шууж сая, ял
оногдуулах шиг боллоо. Хоёрт нь цаазаар авах ял егеед, хоёрт нь

15-20

жилээр хорих ял егеед, тэгээд суулийн хэлэлцуулгээр цагаадаад хэргийг

нь хэрэгсэхгуй болгочихож байна билээ. Тэгж хун алах, хурээ талах ажил
хийгээд байхад хууль арай нэг чанга биш, хенгедеед байна. Негее талаар
улаан цагаан хувиа хичээгээд, нэгдэл нийгмийн херенгийг идчихсэн хэдэн

баячууд байгаа юм. Уунийг нэр зааж юмаа нэхэж авмаар байна. Манай
тер засаг дуугардаггуй ээ. Ард тумэн их хусч байна.
Суулийн уед Д.Дорлигжав гэдэг нэг хун гарч ирээд байна. Одоогоор
Д. Дорлигжав шиг идэж, ашигласан хун байхгуй болоод байна. Банкийг
хоосолсон, дампууруулсан нилээд хэдэн хун биЙ. Ард тумэн нэрийг нь

хэлээд ярьж Л байга а юм. Гэтэл манай хууль дурэм ярихгуй байгаа юм.
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Тэр Дорлигжав шиг

1О

гаруй хун бий дээ. Гаргаж ирээд, ил тавиад,

шийтгээд, херенге менгийг нь хураах хэрэгтэй юм шуу дээ.

Манай еренхийлегч П.Очирбат хуртэл улсын

60

сая тегрегеер

хувьдаа евлийн байр бариулсан, ард тумэн мэдэж баЙгаа. Солонгосоос
егсен

2 машиныг

хувьдаа авчихаад суугаад баЙгаа. Засгийн газрын жип

машинийг шуу дээ. Олон улсын пионерийн зуслан дээр, зуны байр гээд

2-3

давхар байшин барьчихсан суугаад л баЙгаа. Ийм юм хийгээд байгаа

хумуус байсаар байхад тэднээс херенгийг нь хучээр салгаж авах хэрэгтэй
шуу дээ. П.Очирбат бол хэлсэн:

-60 сая

тегрегеер байшин бариулсан нь унэн. Би менгийг нь егне. Менге

надад байна! гээд радиогоор ярьчихсан. Тэгээд егч байга а юмуу, угуй
юмуу гэдгийг ардуудад хэлж егмеер байна. Хэлэхгуй, нэр терийг нь
хамгаалаад л суугаад байна. Ард тумэн дургуй Л байна. Хоорондоо
найзан дундаа л байгаа даа. Ийм л байна даа. Санаа сэтгэлийн хувьд бид
найдаад сууж байна. Хетелбер гэдэг чинь их сайн хетелбер гарсан.

4

жилийн хетелбер юм. Одоо тэрнийгээ Л биелуулбэл боллоо. Их биелуулж
байна. Хедеений еренхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны
хуухдуудийг унэ телбергуй хооллуулж байна. Тийм учраас еренхий
боловсролын сургуулийн насны хуухдууд сургуульдаа бурэн хамрагддаг

болоо.
Туруучийн

10

жилд тийм болгоогуй, унэ телбертэй байсан учраас

ядуу улсууд, хуухдуудээ сургуульд суулгаж чадахаа байсан. Хуухдээ
сургуульд суулгаж чадахаа байсан учраас энэ

1О

жилийн дотор их олон

зуун хуухэд бичиг мэдэхгуй боллоо. 100-гаад цэргийн дотор

20-30

хун

нь бичиг мэдэхгуй байна. Тэр чинь айхтар асуудал шуу дээ. Сайхан

18-19

настай залуу баЙдаг. Тэгээд бичиг усэг мэдэхгуй баЙдаг. Тийм

хун 10-20-00РОО явж байна гэдэг чинь маш муу байна гэсэн уг шуу дээ.
Цэрэгт бичиг усэг мэдэхгуй хуухдууд ирээд, цэргийн дарга нарт их
зовлон учруулж байгаа гэнэ ээ. Одоо чинь харилцаа холбооны цэрэг
гэхэд лорчин уеийн янз бурийн техник дээр ажиллах ёстой, тэдэнд хичээл
заах ёстой, гэтэл бичиг мэддэггуй, заасан юм оЙлгодоггуЙ. Одоогийн
манай намаас байгуулсан тер, засаг сайхан арга хэмжээ авлаа. Дунд

сургуулийн хуухдийг унэ телбергуй дотуур байранд суулгалаа. Цаашлах
юм бол их сургууль, техникумд сурч байгаа хэдэн мянган оюутныг
унэгуй сургах шийдвэр гаргалаа. ечигдерийн сонинд гарсан мэдээгээр
бол терийн албан хаагчдын хуухдууд дээд сургуульд орвол нэг хуухдийг
нь унэ телбергуй сургана гэсэн байна. Цааш нь эмнэлэгийн талаар
их арга хэмжээ авч байна даа. Тургэн тусламжийн тэрэг, эмнэлэгийг
тохижуулах зэрэг ажлыг хийж байна. Японы тусламжтайгаар энэ жил

чинь

90

30 хэдэн

сургуулийн байрыг засаж, ергетгеж, тохинуулж байна шуу

I монгол улсын хеделмерийн БМТАР РЕНЧИНГИЙН минжуур I

дээ. Улаанбаатарын

20

хэдэн сургуулийг тохижуулаад байна. Японы

херенге оруулалт, Японы тусламж юм. Японы барилгачид, инженерууд,
мэргэжлийн хумуус их ажиллаж байна. Хятадууд бас ажиллаж байна.
Энэтхэгээс ажиллаж байна. Цаашид улсаа хегжуулэх, дэлхий дахины
чанартай хэд хэдэн чухал асуудлыг энэ тер засаг шиЙдлээ.

Нэгдугээрт, олон жил яриад биелээгуй, бусчлэлийн асуудлыг
шиЙдлээ. Монгол орныг

4 бусэд

хувааж, тэр чиглэлээр хот тосгонуудыг

байгуулж, хедеений ард тумэнд ерген хэрэгцээний барааны зах зээлийг
нь ойртуулж егч байгаа юм. Жишээ нь, баруун талд ендер уулын бусийн
аймгуудын тевийг Хар Хоринд байгуулахаар заасан байна. Тэгэхээр
Улаанбаатарт ирж зах зээлд юмаа худалдах биш, Хар Хорин дээр ийм
ажил хийвэл их ойртож ирж байгаа юм. Сургууль, соёл, зах, зээлийн

худалдаа гэх мэт нь энд тевлерех юм. Ийм

4 том

бус байгуулах шийдвэр

гарсан.

Хоёрдугаарт, Монголын ард тумний амьдралд их чухал асуудал болж
байгаа "Мянганы зам" тавих ажил эхэлсэн. "Мянганы зам" гэдгийг дэлхий
дахин их дэмжиж байна. Дэлхий дахин зев гэж узэж байна. Ингэж онож,
зев юм шийдэж байна. Уунийг ардчилалынхан муу хэлээд энэ "Мянганы

зам" бол "Мянгуужингийн зам" болно гээд манай намын байгуулсан тер,
засгийг муу хэлээд байна. Тэгээд "Мянгуужингийн зам" биш, "Мянганы
зам" гэдэг нь батлагдаж байна. Замын засварын ажилд орчихсон ажиллаж
байна. Энэ их том асуудал шиЙдлээ. Цаана нь ундэсний уйлдвэруудийг
сэргээх их аж ил болж байна. Олон уйлдвэрууд ашиглалтанд орж байна.
Тухайлбал, Дархан хотын хар темрийн завод байна. Энэ чинь дахиад
ажилдаа орлоо. Дарханы нэхий, нэхий дээлийн уйлдвэр байна. Тэр чинь

их чухал уйлдвэр байгаа юм. Манайх шиг ийм олон малтай, нэхий их
гардаг улсад ийм уйлдвэр их хэрэгтэй. Монгол улсыг ганц тэжээж байгаа
эхийн суу шиг уйлдвэр бол Эрдэнэтийн уулын баяжуулах комбинат юм.
Энэ уйлдвэр дээр онцгой анхаарч, их арга хэмжээ авлаа. ер, зээлийн
асуудлыг ч их анхаарч байна. Энэ мэтийн чухал ажлууд хийж байхад бид

сэтгэл амар, тайван байгаа шуу дээ. Баярлаад л баЙгаа.

Нэгдлийн норм, Т6Л6ВЛ6Г66

5.7

и.л.: Нэгдлийн гишуудэд ямар, ямар телевлегее егдег баЙв. Гишууд

туунийг биелуулэхийн тулд яаж ажиллаж байв? Энэ талаар ярьж егне уу?
Р.М.: Нэгдлийн малын суурь зохион байгуулахдаа нутаг усныхаа байдалд
тохируулан хэмжээ тогтоож егне л дее. Норм тогтоож егне. Нэг саальчин

15

унээтэй, нэг саалийн ферм

тэр

1О

10 саальчинтай, 150 унээтэй

байна. Тэгээд

саальчны чинь гэр булийн гишууд нь ажилтай байна. Ухэрчин,

тугалчин тусдаа байна. Ухрийг нь

2 хун

хариулна, тугалыг

2 хун

хариулна.
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Суурь еерийн хучээр малын евлийн бэлтгэлийг хан гана, еве татна.
Саальчин бол нэг унээнээс жилдээ дунджаар

норматай. Нэг литр суу саахад

11-12 мянган

2.50

550

орчим литр суу саах

тегрег орчим авна, нэг жилдээ бол

тегрегийн цалинтай л байна. Ууний дээр илуу гарсан суунд

нэмэгдэл цалин егне. Тел бойжуулсан цалин тусдаа, ухэрчин, тугалчин
бас тусдаа цалин авна. Ухрийн тоогоор цалин телне. Нэг ухрийг хоногт
тэдэн тегрег гэж бодно.
Нэг нэгдэлд

суурь болгоно.

15 орчим фермтэй байна. Хонины суурь гэхэд 3 айлыг нэг
500 хониор нэг суурь зохион баЙгуулна. Хонь малыг нас

хуйсээр нь терелжуулнэ дээ. Тухайлбал, хургыг бол тусад нь суурилана.
10-р сард хургаа ялгаад

350

хургаар нэг суурь хийх жишээтэЙ. Толгой

тутамд хелс егне. Мен л дунджаар

500

хонь малласан малчин жилдээ

10-аад мянган тегрегийн цалинтай л байна. Малчны цалин дунджаар
жилд 10-аад мянган тегрег баЙсан. Цалинг нэмэх, хасах явдал биЙ. Мал
их хороох, чоно, нохойд идуулээд, малыг зуй бусаар их хороодог хуний
цалинг хасна. Сайн маллаад, таргалуулаад байвал нэмэгдэл цалин егне.

Телевлегеегее биелуулээгуй бол цалингаасаа суутгаж телне. Мал
хорогдуулбал бас цалингаасаа суутгаж телне. Ер нь аливаа нэгэн телбер
гаргасан хун ий телберийг цалингаас нь суутгаж барагдуулдаг байсан.
Гэхдээ тэр хун телберее еер байдлаар барагдуулж болно. Нэгдэлд хашаа
бариад егдег ч юмуу, ахиухан еве хадаад егвел туунийг телберт тооцож
болно.

Анх ардын уйлдвэрлэлийн нэгдэл гэж байхад цалинг менгеер биш,
хеделмер едреер тооцож байсан. Хеделмер едер гэдэг чинь хеделмер
хийсэн едрийг бодоод, нэг едерт

500

100

грамм мах,

200

гр цагаан идээ,

гр ногоо егне гэх мэтээр бэлэн бутээгдэхуун хуварилахыг хэлдэг

юм. Нэгдэлжих хеделгеен эхэлснээс хойш нилээд хэдэн жилийн дараа
"Ардын уйлдвэрлэлийн нэгдэл" гэдэг нэрийг еерчлеед "Хедее аж ахуйн

нэгдэл" болгосон. Хедее аж ахуйн нэгдэл болсон уед хеделмер едрийг
бутээгдэхуунээр тооцдогийг болиулаад, менгеер тооцдог болгосон юм.
Тэр бол 60-аад оны уе юм. Нэгдлийн туухэнд ийм хоёр уе БИЙ.
ил.: Танай Их тамирын "Гэрэлт зам" нэгдэл хэдэн суурьтай байсан бэ?
Р.М.: Адуу, ухэр, хонь, ямааны суурь нийлээд

100

хурч байсан баЙх.

Суурийг байгуулах малын тоо нь малынхаа терлеес шууд хамаарч, янз
бур байна. Хурганы нэг суурь

500 хониор

250

хургатай байна. Эм хонины суурийг

баЙгуулна. Адуу бол 100-гаад адуу нэг суурь болно. Эр, сувай

ухрийн суурь гэдэг чинь

150-200 ухэртэй

байна. Малынхаа терлеер олон

янзын суурь байна шуу дээ. Нийт дунгээрээ "Гэрэлт зам" нэгдэл яахав дээ
100-гаад суурьтай баЙж.

ил.: Ингэж нарийвчилсан суурийг хэзээнээс зохион байгуулж ирсэн бэ?

92

I

МОНГОЛ УЛСЫН хеделмерийн БААТАР РЕНЧИНГИЙН минжуур I

Р.М.: За яахав дээ. Анхны уед бол байгаагуй юм. Хувийн аж ахуйтай
уе шигээ л нэгдлийн 100-гаад хонь авчихаад, ганц гэрээрээ нуугээд явж

байдаг баЙсан. Тэр уед еерийнх нь сонирхлыг их хардаг баЙлаа.
-Би айлтай ниЙлэхгуЙ. Нэгдлийн 100-гаад хонийг чинь хараад ганцаараа

явна аа! гэдэг байсан. Туунийг нь зевшеердег баЙлаа. Тэр уед сайн
дураараа нэгдэлд элсэн орсон гэдэг санааг юм бугдэд их хэрэглэдэг

баЙлаа.

60-70

оны уед хууль, дурмээр хийдэг болеон. Намайг Их тамирт

ирж байсан уеэс л юм нарийсаж хууль дурмийн дагуу болж эхэлсэн дээ.
Унээний фермийн ойролцоо эр, сувай ухрийн суурийг ереесее

байлгаж болохгуЙ. Эр сувай ухрийн суурь гэдэг бол бяруу шудлэн,
тугалаагуй унээнуудээс бурдсэн суурь юм. Эр ухруудээ хоршоонд егдег.
Тийм ухруудийг тусад нь суурь болгоно. Тийм ухрийг

250-300 толгойгоор
2-3 ерх,

суурилана. Хоёр гурван малчин хариуцна. Ер нь нэг суурь дээр

20-иод хун, ам зохион байгуулагдаж байлаа даа. 20-иод хун ам гэдэг
чинь нэг ерхед дунджаар
суурь болоод явж байхад

4 ам бул ноГДож байгаа юм шуу дээ. 3 айл нэг
12 хун байх жишээтэЙ. Тэр нь дээшээ доошоо

хэлбэлзэнэ шуу дээ. Заримд нь их байна, заримд нь бага байна. Нэгдэл
гэдэг чинь ажлаа ингэж зохион байгуулдаг баЙлаа.

5.8

ЖИНГИЙН НЭГДЭЛ
Монголд нуудлийн мал аж ахуй

2000

жилийн турш баЙжээ. Тэгээд

ардын хувьсгал ялснаас хойш хувийн емчийг хэвээр хегжуулээд, 30-аад
оно ос хамтрал-коммун гарч ирсэн юм шуу дээ. Хамтрал-коммун гэдэг
чинь шууд нугалаа хийсэн юм. Тэр сайн дурын ундсэн дээр зохион

байгуулагдаагуй юм шуу дээ. Албан хучээр хамтрал-коммунд элсуулээд,
мал, херенгийг нь хурааж авдаг байсан юм шуу дээ. Ийм учраас "нугалаа"
гэж узээд нам засгаас хамтрал коммуныг устгаж, тараасан юм. Гэсэн ч
хамтарч амьдрах сонирхол ардын дотор хэвээрээ улдсэн. Тэгээд

1935-36

оны уеэс "Ардын уйлдвэрлэлийн нэгдэл" гэдэг юм байгуулагдаж эхэлсэн
юм. Тухайлбал, эхлээд "Жингийн нэгдэл" гэдэг юмыг байгуулдаг баЙсан.
Тэр жингийн нэгдэл гэдэг юу юм бэ? гэвэл ардууд, ухэр тэрэг, шарнуудаа
нийлуулж нэгдэл байгуулдаг байсан юм. Тэгээд нэг нэгдэлд их олон тэрэг,
шарнууд буй болжээ. Тэгж нэгдсэн хумуус тэрэг, шараараа хувийн аж
ахуйтнаас хоршоонд авсан арьс, ширийг ачаад зеедег баЙж. Ийм жингийн

нэгдэл хоршоотой гэрээ байгуулдаг баЙж.
-Алтанбулаг хуртэл танай хоршооны арьс, шир, нэхийг ачъяа! гэж
тохироод олон ухэр тэрэгээр зеедег баЙж. Нэг ухэр тэргэнд
ачина.

80

ухэр тэргэнд бол

16000

200

кг юм

кг юм ачих жишээтэЙ. Ингэж арьс

шир, нэхийн тээвэр хийх гэрээ байгуулаад, зардал менгее тооцож
аваад, жингийн нэгдлийн гишууд Сэлэнгийн Алтанбулаг явна. Тэр

93

уед гурван газ ар туухий эдийг тушаадаг байсан юм. Богдын хурээнд,

Алтанбулагт, Цагаан эргийн дамжлага баазад тушаадаг баЙсан. Хойд
талын аймгуудын жингийн нэгдэл бол Цагаан эргийн дамжлага бааз
руу, Архангай, Булган, Баянхонгор гээд тевийн аймгууд Богдын хурээнд

юмуу, Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулагт хургэж егдег байсан. Тэнд арьс,
ширийг егеед тэндээс гурил будааг ачиж ирнэ. Орос бараа, даавуу
даалимба, цай, тамхи ачаад негее гэрээ хийсэн хоршоонд авч ирж

тушаагаад, хоршооноос менге авдаг баЙлаа. Жингийн нэгдэл тэгж менге
олдог баЙлаа. 27-ЗО-аад оны уед жингийн нэгдэл их байгуулагдаж байсан
юм. Жингийн нэгдэл бас албан газруудад тулээгий нь бэлтгэж егдег

байсан.
ил.: Худалдаа бэлтгэлийн анги хэзээ байхгуй болсон бэ?

Р.М.: Ардчилалын уед л худалдаа бэлтгэлийн анги байхгуй болеон.

2000-2001

оны уед л бур алга болсон баЙх.

И.Л.: Нэгдлийн уед худалдаа бэлтгэлийн анги, нэгдэл хоёр яаж харьцаж

байсан тухай ярьж егееч!
Р.М.: Худалдаа бэлтгэлийн анги гэдэг чинь улсын зах, зах зээлийн том
газар байсан юм шуу дээ. Би нэгдлийн даргын хувьд мал аж ахуйгаас
гарсан бутээгдэхуунээ ХБА-д егне. Тийм учраас ангийн дарга, нэгдлийн

дарга хоёр тун их найз байх шаардлагатаЙ. Их дотно байна. Бие биендээ
тусламж егдег байх хэрэгтэй байсан. Тийм учраас бид нар хэлэлцээр хийж
юмаа бас ахиухан унээр егехийг бодно.

-За би чамд

700

ухрийн шир егне. Нэг ухрийн ширийг

12 тегрегеер егье!
700 ухрийн

гээд эхлээд унээ тохирч авна. Тэгсний дараа ширээ егне.

ширээ гуйцээхийн тулд бяруу, шудлэнгийн шир, бас энд тэндээс наймаа
хийж яваад олж ирсэн ширийг засаж, хатааж, янзалж сайн болгож егне.
Тэр чинь улсын зах учраас муу юм авахгуй, нэгдлийн юмыг голоод,

муутгаад, унийг нь бууруулах гээд байна. Нэгдлийн дарга тэр ХБА-ийн
даргаас гуйна шуу дээ. Энэ хуний чинь емне нэгдлийн дарга, нилээд

бехелздег байлаа шуу дээ. Тийм байдлаар харьцана. Улсын зах учраас
тэгж харьцана. Юмаа тохироод егсен тохиолдолд эднийх менгийг нь
саадгуй егне. Баруун, зуунээрээ л солилцоно доо. Бид хоёрын хооронд
ер гарна гэж ёстой баЙхгуЙ. Юмаа егне, менгее бэлэн авна. Урдын
нэг их сайн юм бол улсын байгууллага, хоршооллын байгууллага, аж
ахуйн байгууллагуудын хооронд ер авлага ереесее баЙхгуЙ. Шууд

аваад л егеед л байна. Хувь хуний хооронд ч тийм юм баЙхгуЙ. Монгол
хуний хэзээний нэг сайхан чанар бол, жишээлбэл, би Лхагвасурэнд

100

тегрегний ертэй бол бушуухан л егех гээд л байна шуу дээ. еерее гуйж
явж егне. Хуний юмыг аваад удаан хугацаагаар егехгуй байх нь Монгол

хуний ёсонд баЙхгуЙ. Ардчилалын уед энэ сайхан чанар юу болоод байна
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аа. мэдэхгуй.
Манай нэгдэл чинь том нэгдэл шуу дээ. Манай нэгдэл чинь

100 гаруй

мянган толгой малтай байсан. Тэгэхэд энэ хоршоонд ер байхгуй, нэг
ч авлага баЙхгуЙ. Тийм сайхан сахилга баттай байсан юм. Санхуугийн

айхтар сахилга баттай баЙсан. Еи нэгдлийн дарга жишээлбэл, намар мал
аж ахуй сууриудад зоотехникчээрээ узлэг хийлгээд хегшин, онд орохгуй
малыг ялгаад суурь болгочихно. Туунийг бранкийн еуурь гэдэг баЙлаа.
Туунээс л еередийнхоо хоол, хунений хэрэгцээнд хээглэнэ дээ. Нэгдлийн
дарга хонь идвэл тэр бранкийнхаа еууринаас иднэ. Тэр товарын еууринаае
идэхгуЙ. Тийм нарийн дэглэм журамтай баЙлаа. Л.Жагварал гуай уле
терийн товчооны гишуун байхдаа манай нэгдэл дээр ирж, загас жараахай

бариад хоёр хоноеон юм. Тэгээд гэр луугээ цахилгаан явуулсан. Еи яваад
цахилгааныг нь дамжуулаад ирлээ. Л.Жагварал гуайн цахилгаан
угтэй цахилгаан байсан. Хямдхан шуу дээ.

3-4

20-30

тегрег л болеон баЙх. Еи

телчихеед л иреэн.

-Цахилгаан

явуулеан тасалбараа аваад ир, Минжуур ээ гэж байна. Еи

гаргаад егсен. Л.Жагварал гуай менгийг нь егч байна. Тийм л зев
тооцоотой баЙеан.Одоо сая, еаяар ер авлага нь овоореон байна шуу дээ.
И.Л.: Нэгдлийн гишуудийн аж амьдралд хэрэгцээтэй ерген хэрэгцээний
бараа бугдийг энэ худалдаа бэлтгэлийн анги хариуцдаг байеан уу?
Р.М.: ТиЙм. Тэр хариуцдаг баЙеан. Сургуулийн хуухдийн ном дэвтэрээс
авахуулаад, гурил будаа, цай, тамхи бух юмыг энэ Л хариуцна. Энэ юме

тасалдах юм бол ангийн дарга л хариуцна. Энэ л бугдийг хариуцна.

Одоо энэ ХЕА байхгуй болсон учраае цай, тамхийг зах дээрээс авч байна
шуу дээ. Наймаачнаае авч байна. Энэ хоршоо чинь яг нэгдэл уле хоёрыг
холбодог байеан юм. Одоо Монголд айлуудаар явахад нэг юм хэцуу

баЙгаа. Хонины ноос авдаг газ ар байхгуй болеон. Айлуудад хонины ноое
гэдэг зовлонтой новш байна аа. Тэгээд л бороонд нороод гадаа байгаад
баЙдаг. Хонины ноос

1 кг

нь

100

гаруй тегрег болеон. Туунийг авах

газар алга. Хятадад жаахан гарч байгаад больеон. Монголын хивсний
уйлдвэр аваад, илуу гарсан ноосыг авах эзэн баЙхгуЙ. Хуучин энэ хонины
ноосыг телевлегеегеер зохицуулдаг баЙлаа. Манай нэгдэл
малтай, тууний дотор

200

60,000

100

мянган

хоньтой баЙеан. Уунээе нэг хониноос

1 кг

гр ноое авах ёетоЙ. Заавал биелуулнэ. Энд тэнд ноос туг, тугаараа ч

байсан, би аваад л кармалаад харьдаг баЙсан. Тэгж ноосны телевлегеег

биелуулэхийн телее ажилладаг баЙлаа. "Но ос бол алт" гэж уздэг баЙсан.
"Нооены телевлегеег биелуул!" гээд л тэр малчныг шахна.
Одоо ноос эзэн баЙхгуЙ.АЙл бурт л хэвтэж байна. Худалдаа
бэлтгэлийн ангид тушаасан ноос, арье, ширийг машинаар тээвэрлээд хот
оруулна, эндээс гурил, будаа, цай тамхиа ачаад буцна. Нэгдлийн дарга
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ХБА-д л юмаа егчихвел бусад нь хамаа баЙхгуЙ. Тэр еерее хиЙчихнэ.

Нэгдэлд гурил будаа хэзээд бэлхэн байсан. Одоо наймаачдаар дамжиж
очиж байна. Нэг кг гурилыг наймаачид зах дээрээс
Их тамирт

340 тегрегеер

240

тегрегеер аваад,

зарж байна.

Урд бол ХБА-д унэ нь ереесее еерчлегддеггуй баЙсан. Уний г нэмэх
юм бол шууд шуухэд шилжинэ шуу дээ. Шууд шоронд хиЙнэ. Талх

байх ёстой юм. Прокурор шалгаж узсэн чинь

800

гр байж,

200

1 кг

гр дутжээ.

Тэгвэл тэр талх хийдэг хунийг барьж аваад л шоронд хиЙчихнэ. Тийм
хатуу хуультай баЙсан. Одоо талх хэдэн грамм юм бэ? Бараг

500

гр байх

аа, хамаагуй болсон. Унэ нь нэмэгдээд байга а шуу дээ. Одоо талх

250-300

тегрег байна. Улс Х.Б.Ангиараа дамжуулаад малчдын хэрэгцээт барааг
хатуу, хямд унээр нийлуулдэг, малчдаас малын гаралтай туухий эдийг

хямд, хатуу унээр авдаг баЙсан. Улсад жаахан алдагдалтай байсан байж
магадгуй гэвч еер замаар алдагдлаа нехеж болно. Одоо Улаанбаатарт

байгаа жижиг компаниуд малчдаас ирж малын гаралтай туухий эдээ
авч чадахгуй, малчид еерсдее Улаанбаатар орж туухий эдээ борлуулж
чадахгуй байна. Малчдын зах зээлтэй холбогдох холбоо тасарсан.
Ингээд малын гаралтай туухий эдээр ажилладаг улсын уйлдвэрууд

зогссон. Туухий эдээ авч чадахаа байсан. ХБА-д малын арьс, ширийг
авдаг улсаас тогтоосон стандарт гэж байна. Одоо тэр стандарт байхгуй
болсон. Бугд наймаачны гарт орсон. Одоо "Цайз" зах дээр хонины нэхий

5000

тегрег байгаа юм байна. Одоо 8-р сарын хонины нэхий гэдэг чинь

евлийн усийг нь авчихсан узуурсэг нь ургасан их сайхан нэхий шуу дээ.

Ийм хонины нэхий аваачаад егехеер

2000

тегрег легне. "Сармай арьс"

гээд байна гэсэн. УГ нь одооны нэхий чинь сайн нэхий шуу дээ. Энэ хун
2000-аар авна. Тууний цаана Хятад байгаа юм. Хятадын менгеер наймаа
хийж байгаа юм. Хятаддаа

5000 тегрегеер

егех баЙх. ХБА-ийн оронд ийм

наймаа буй болсон байна.

5.9 Боловсон

хучний бэлтгэл

Р.М.: Их баярлалаа. Миний ярьсан яри а та нарт хэрэг болох уу, угуй юу
мэдэхгуЙ.

ХХ зууны эхэнд Монгол дорой, буурай, дэлхийн олон орноос
хоцрогдсон баЙлаа. И.В.СтаЛины тушаалаар сум хийдээ устгалаа. Лам
нараа устгалаа. "Угуй" гэж хэлэх чадал баЙгаагуЙ. Тууний хар гайгаар

одоо хэлмэгдэгсдэд жилд

1 сая тегрегийн нехен

олговор егч байна шуу

дээ. Беен ажил болж байна. Монгол бол Азийн хамгийн сайхан хэсэгт

байгаа орон юм. Манж нар Монголыг эргуу мал шиг болгочихсон. Ардын
хувьсгал гарч ирээд бид еедлех замдаа орсон. Орос оронд Октябрийн
хувьсгал гарч, Оросын тусламжийг авч Монгол орон
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дээдэллээ. НУБ-ийн гишуун боллоо. Монгол улс дэлхийд танигдаад

ирсэн. Гэтэл энэ ардчилсан еерчлелт гарч ирээд хямралд орлоо. Хятадтай
их найрамдаж, овоо хэдэн барилга байшин, Энхтайвны гуур зэргийг
баЙгуулсан. Гэтэл хоорондоо хэрэлдээд тараад явчихлаа. Оростой

70

жил нехерлеед суулдээ Оросуудыгаа хееж явууллаа. Бид ч их л будлиж
яваа улс шуу дээ. Бид нар их л янз бур ий н зовлон узэж байгаа еревдмеер
амьтад байгаа юм шуу дээ. Одоо тер засаг зев ухаарч, олон улс ч их харж

узэж байна. Сайн болох баЙх. ОДОО чинь хун нь залуужчихлаа. Одоо дан
залуучууд, хуухдууд ажил хийж байна.

Ардын засгийн жилуудэд урлаг, соёл, биеийн тамир, спорт хэзээд
нам засгийн анхаарлын тевд баЙлаа. Маш их анхаардаг зуйлийн нэг
баЙсан. Тийм учраас нэгдлийн нэг их чухал уурэг бол нэгдлийн гишуудийг
соёлжуулах, урлаг, спортыг хегжуулэх асуудал баЙсан. Ямарваа нэгэн

юм ундэс нь сайн байх ёстой юм. Энэ цэцэг ногоо чинь ундэс сайн бол
сайн ургана. Ундэс муу бол ургахгуЙ. Туунтэй адилаар нэгдэл ямарваа
нэгэн юмаа суурийн дотроос л хегжуулж гаргадаг байх ёстой байсан.
Нам засгаас их анхаарсан юм бол малчдын соёл, урлаг баЙсан. Нэгдэл энэ

чиглэлд суурь дээр их ажил зохиодог баЙлаа. Суурь, фермийн концерт,
биеийн тамирын уралдаан тэмцээн их зохиодог баЙлаа. Намын их хурал
бугд хурлаас шийдвэр гардаг. Аймгийн намын хорооноос шийдвэр гардаг
баЙлаа.
Архангай 20-иод нэгдэлтэй байсан. Тэр урлаг, соёлын талаар
Архангай аймгийн Чулуут сум, нэгдэл тэргуулдэг байсан. Тууний дарга
нь Р.Доржпалам гэдэг хун байсан. Тэр хун намын уриалгаар надтай цуг
нэгдлийн даргаар очиж байсан хун. Тэр бол урлаг соёлын ажлыг нэгдэлдээ
их хегжуулснээрээ "Хеделмерийн баатар" болсон хун юм. Нэгдлууд тийм
болох гэж ажиллана. Бид суурийн, бригадын улаан булантай болсон.
Бригад суурь дээр концерттой. Ямар нэгэн ойн баяр болно. Бригадын
концерт, суурийн концерт гэж хиЙнэ. Тийм учраас сайн дуучин, сайн

тамирчин, нэртэй цуутай хумуус олон терж гарсан. Одоо жишээлбэл,
Балдорж гэдэг сайн дуучин биЙ. Архангай аймгийн театрт дуулдаг. Тэр

бол манай нэгдлийн Бугат бригадын хоньчин хуухэд юм. Энэ нэгдлууд
соёл, урлагийн ажлыг аймаг, улсад зохиодог байсан. Аймагт зохиосон
ажлаар Балдорж шалгараад, аймгийн соёлын ордны дуучин болсон.

Аймгийн соёлын ордонд дуулсаар байгаад "СоёлыН: тэргууний ажилтан"
болсон. Манай

10

жилийн дунд сургууль улсад тэргуун байрыг эзэлсэн

сайн сургууль болсон. Материаллаг баазын талаар манай нэгдэл их

анхаардаг баЙсан. Тэнд ажиллаж бай сан багш ажилчид хичээл зутгэл
гарган ажилладаг. Тууний захирал нь с.Нямдорж гэдэг хун байсан. Тэр
сайн захирал байсан. Их ажилтай, нямбай хун байсан. Суулдээ "Монгол
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улеын гавьяат багш" болеон. Нэрд гареан еайн хун олон байсан. Нэгдлийн
ихээхэн том шагнал бол "Улеын аварга малчин" цол юм. Малчин хун
улеын аварга, аймгийн аварга малчин болох нь их том болзолтой баЙеан.
Манай нэгдлээе улеын аварга малчин дере в тереен юм. Энэ дотроое
нэг хунийг зориуд дурьдахад нарийвтар нооены хонийг хариулеан
Д.Сэрдамба гэдэг малчин биЙ. Тэр хун "Улеын аварга малчин" болеон.

Сэрдамба эрлийз хонийг хорогдолгуй маллаж, тууний телийг еайн
бойжууленаараа нэрд гареан хун. Намар дан эр хурга ялгаж аваад,
туунийг шудлэн болгоод улеад тушаадаг. Тэр хун нэг жил

500

эр хурга

хулээж аваад, жилийн турш маллаад дараа оны 5-р еарын 15-нд улеад
тушаахад, нэг хурга нь

40 кг

болж баЙеан. Тэр хун хургыг евел тураахгуй

яаж маллаеан бэ? гэвэл, евел модон дотор хариулдаг баЙж. евел модон
доторхи цае хатуурдаггуЙ. Зеелнеерее баЙдаг. Тийм учраае модон дотор
еве их баЙдаг. Цаены доорхи еве бол ногооноороо байж баЙдаг. Зеелен
цаены доороое хонь ногоон евеийг ямар ч тевеггуй олоод идчихдэг.

евлийн улиралд тэр хуний хурга ердее турдаггуй баЙж. Тууний хурга

намрын тарга хучээ хэвээр нь хадгалж чадаад, амьдын жингээр

40

кг

хурдэг баЙж. Бараг эр хонь шиг гэеэн уг. Тэр хунийг тэр уеийн ханшаар
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гаруй мянган тегрегеер шагнасан. Бид нар Д.Сэрдамбыгаа хулээж

авч, шагналыг нь гардуулан егч, олон малчиддаа харуулж еайхан аж ил

болж баЙлаа. Тийм нэртэй цуутай еайн хумууе их олон гарч байсан.

5.10 Их тамирын

хурдан хулгууд

Хурдан морины хувьд манай нэгдэл их нэрд гарч байсан. Аймгийн
тумэн эхууд голдуу Л Их тамираае тердег баЙлаа. Энд бодууштай зуйл
нэг байсан. Нэг уе хурдан морь л бол хувийн баЙдаг. Нэгдэл, нийгмийн
хурдан морь баЙдаггуЙ. Гэтэл хамаг адуу нэгдэлд баЙдаг. Хамаг хурдан
морь хувийнх байна. Бид

:

-Нэгдэл еерийн хурдан морьтой болоё! гээд ярьсан. Тэгээд манай

тэр Бугат бригадын Я.ЛхундэвдаваагиЙн фермэнд ухэр хариулагч
Х.Чулуунпурэв гэдэг хун баЙлаа. Ядуувтар амьдралтай хун л дээ.
Чулуунпурэв нормын мориор ухэр тугалаа хариулдаг байсан. Ухэрчин
чинь

2-3

морины нормтай байсан. Чулуунпурэв нормын морь авахдаа

еерее еонгож авдаг байсан. Тэгээд нэг шудлэн урээ авчээ. Тэр моринд
их дуртай, хорхойтой хун байсан. Дандаа хурдан морь ярьдаг хун
баЙеан.Тзгзэд тзр нормонд авеан урэзгзз уяад уралдуулжэз. Тзгезн тэр
урээ нь туруулеэн байна. Анх удаа "Гэрэлт зам" нэгдлийн морь наадамд

туруулеэн байна. Бид туунийг шагналаа. У яеан морь нь бол нэгдлийнх
шуу дээ. Бид туунд шагналаа еерт нь еглее. Шагналд эр даага еглее.

Тэр урээ маш олон жил туруулеэн. Аймагт туруулеэн, суманд туруулеэн.
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Шагналыг нь дандаа Чулуунпурэвт хувьд нь егдег баЙсан. Туруулсэн
морио "Гэрэлт зам" нэгдлийн морь гэж цоллодог баЙсан. Ингэж "Гэрэлт

зам" нэгдэл аймаг, суманд туруулдэг хурдан морьтой болж, туунийг
ухэрчин Чулуунпурэв уядаг боллоо. Тэр морь уяж байхдаа цэрэгт явлаа.
Би хеецелдеж байгаад цэргийн

3 жилийг 1 жил

хаагаад ируулсэн. Цэрэгт

байхдаа надад захиа бичсэн. Тэр захиандаа эхнэр хуухдээ бичдэггуй,
юуны емне негее урээгээ бичдэг баЙсан.
-Тэр урээ маань сайн байна уу, та нар хамаагуй унаж эдлэв. Надаас
буцаагаад аваагуй биз! гээд л бичдэг байсан. Тэгээд бид туунийг
хеецелдсеер байгаад

1

жил цэргийн алба хаалгаад гаргаж авсан.

Тэргууний сайн ажил зохионо гэдэг туунийг хийж байгаа хунтэй нь ажлаа
сайн холбож байх хэрэгтэй юм.
-Манай нэгдлийн урээ туруулсэн! гээд л туунийг уясан хунийг нь зугээр
орхиж ереесее болохгуй л дээ. У ясан эзнийг нь урамшуулахаар тэр урээ

ахин дахин туруулж байгаа юм л даа. Тэгж нэгдлээс хурдан морь терж
баЙлаа.
Хурдан морь бол маш олон байлаа шуу дээ. Нэгдэл леерее уяхгуй
л байгаа болохоос биш, хурдан морь маш олон байгаа л даа. Нэгдлийн
дарга еерее уяна гэдэг ереесее баЙхгуЙ. Хурдан морь уяна гэдэг чинь

40

хоног ереесее гэрийн бараа хардаггуй юм. Хээр л явдаг ажил шуу дээ.

Тийм, тийм байдлаар нэрд гарсан хумуус олон баЙлаа. Манай

10

жилийн сургуулийг тегссен хоёр хуухэд, одоогийн Засгийн газрын
бурэлдэхуунд

2 сайд

болж орсон баЙгаа. ХУЯ-ны сайд Ч.Ганзориг, Унэ

хэмжил зуйн газрын дарга с.Хурэлсух хоёр чинь манай Их тамирын

10

жилийн хуухдууд юм. с.хурэлсух бол манай Бугат бригадынх. Бас олон
сайн, сайн эмч нар терсен. Х.Туяабаяр гэдэг эмч байна. Германтай их
ажилладаг. Будуун гэдэсний хавийн эмч юм даа. Яг Их тамирын хун
юм шуу дээ. Аав нь манай сумын намын уурийн нарийн бичгийн дарга

баЙсан. Ээж нь н.долгор гэж эх баригч эмч байсан. Тэр Тамираас гарсан
сайн эмч, маш нэртэй эмч, Германы мэргэжилтнуудтэй ажилладаг юм.

Ер нь одоо ажил еедрег, сайн сайхан байхын эх ундэс бол

залуучуудын аж ил сайн байх ёстой юм. Урлагийн ажил, спортын ажил
сайн байх хэрэгтэй юм. Тийм ч учраас би Их тамир сумандаа "Малчны
соёлын ордон" барьж егсен юм шуу дээ. Цахилгаан хегжим гэдэг чинь
газар бурт байдаг эд биш. Бид цахилгаан хегжим авч егсен. Аймагт

биеийн тамирын хороо гэж баЙсан. Тэндээс нэгдэл хоорондын тэмцээн
зохионо. Туунд манай нэгдэл амжилттай оролцоно. Миний том хуу

спортын мастер юм. Негее Бурд сум анд байхад гарсан хуу юм шуу дээ.

Сагсан бембегийн спортын мастер болсон. Одоо

60

гаруй настай. Надаас

хегшин, хел муутаЙ. Насаараа сагсан бембег тоглосон. Одоо тэр Их
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тамир суманд байна. Их тамир сумын сургуулийн багш нартай уулзахад:
-Минжуур дарга аа, танай евее сайн байгаа шуу! гэдэг юм.

Надаас доор, би бол босоод яваад егне. Манай хуу чадахгуЙ. Таяг
тулна. Би таяг авч егсен. Таягтай явна. Тэгээд спортын мастер. Алдар

нийгэмлэгт байсан. Улсын шигшээд байсан. Гадаадад их очиж тоглосон.
Хятадтай муу байхад Бээжинд очиж тоглосон. Тэр уед Хятадууд хоол
ундаар хавчсан гэнэ билээ. Чулуу модоор шидсэн гэнэ билээ. Одоо манай
евее тэнд байна.

5.11

МИНИЙН хуухдууд

к.ю.: Одоо танай хуухдуудийнээ тухай ярьж егне уу?
Р.М.: Би есен хуухэдтэЙ. Бурд суманд анхны хуухэд гарсан. Мерен суманд

2 хуухэд,

хуу, охин хоёр гарсан. Охин 33-р сургуулийн багш, сайн багш

гэж яригдаж байна. Их л яриа хун дээ. Саяхан зовлон узлээ. Нехер нь
нас барчихлаа. Хэцуу юм боллоо. Даралт ихтэй байсан. Их хурц нартай
байхад харвачихсан. Хойд, урд гэрийн нийлсэн
манай гэрт

3

хуухэд байна. Гадуур

6 хуухэд

9 хуухэдтэй шуу дээ.

Одоо

байна. Нэг нь саяын багш

хуухэн. Нэг хуухэд СОТ -3 гэж оросын барилгын ангид барилгын ажил
хийдэг байсан. Анх Улаан-Удэд барилгын ТМС-д сурсан. Тэгээд явж
ирээд насаараа барилгын ажил хийж байгаад тэтгэвэрт гарсан. Нэг охин
цэцэрлэгийн багш байна.

3

охин ийм байдалтай. Меренгийн "Ялалт"

нэгдэлд байхад терсен хуу, одоо Ун гарт байдаг юм. Унгарт хуутэйгээ

хоёулаа амьдардаг юм. Тууний дараагийн хууг Алтангэрэл гэдэг юм. Тэр
их зодооч хун. Хоёр хун зодолдож байвал очоод

3

болоод л зодолддог

хун дээ. Зодоо хийж яваад бас юманд ороод авсан. Ав гай хуухэдтэйгээ

Дамбадаржаад байшин, хашаанд баЙдаг.
Энэ

3 хуухдийн

нэг нь Анагаахын их сургуулийн 6-р ангид орно. Эмч

болно гэж бодож баЙгаа. Дарханы анагаахын дундыг тегсеед, эх нялхасд

5 жил

ажиллаад, тэгээд Анагаахын дээд сургуульд ороод энэ жил тегсеН8.

Тууний дараагийн хуу жолооч юм. У АЗ-469 гэдэг машин барьж чаддаг.

Туунийгээ Солонгос явуулах гэж байгаа, явахдаа хульхи аргаар явахгуЙ.
Шинэ хууль дурэм гарсан. Тэр хуулийн дагуу хеделмер
зохицуулалтын албаны шугамаар явна. Тэр болох баЙх. Манайх
3-уулаа архи уудаггуЙ.

3 хургэнтэЙ.

3 хуутэй,

3-уулаа уудаг. Сонин байгаа биз. Би

бол зугээр биш шуу. Одоо бол чадахгуЙ. Уг нь залуу, зандан байхдаа

уудаг баЙлаа. Тэгэхдээ суртэй юм болохгуЙ. Архи их уугаад ажлаасаа
хеегдсен нэгдлийн дарга бий шуу. Би бол архи уудаг гэж нэрд гараагуЙ.
Товчоогоор орж арга хэмжээ авахуулах юмыг узээгуЙ. Архи уухдаа яриа

ярьдаггуЙ. Дуу дуулна. Онигоо их ярина. Миний тухай дуу бий шуу дээ.
Тамирын нутгаар явахдаа миний тухай дууг дуулаагуй юу?
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Тайхар чулуун дээгуур
Талимаараад байдаг
Тарган Минжуурийн
Хоёр ногоон нудээ хее! гэсэн дуу байна шуу.

Цуг наргидаг нэгдлийн дарга нар бие, биендээ их нэр егне л дее.
Тийм дуу гаргасан. Би бол насан туршдаа, уеийн чиг байг, уеийн биш
чиг байг хов, жив хеецелдеж, хэруул, шуугиан маргаан гаргаж яваагуЙ.
Ер нь бол дандаа найзархаг, хунийг инээлгэдэг, хехруулдэг, тийм л ааш

зантай явж ирсэн. Багадаа зовж зудэрч ядуу хоосон байсан. Одоо их
наслаж байна. Эруул саруул сайхан байна. Тийм хун дээ. Хоол унд бол
юу ч хамаагуй иднэ. Тарваганы мах нилээд их иднэ. ОДОО туунийгээ хааяа
санадаг. Хедее явахыг боддог.

5.12

Саалийн фермуудийн ирээдуй

Р.М.: За энэ Японы эрдэмтэд Монголын хедее аж ахуйг судлаж

сурталчилж ном бичиж, яваа ХУМУУС байна. Би манай хедеений амьдрал
ийм байсан, Гачууртын сангийн аж ахуй гэж ийм байсан, механикжсан
ферма гэж ийм байсан. Одоо ардчилсан хеделгеений уед ийм болоод
байна гээд хууч хеерч байна. Юуны емне сайхан зусаж байна уу?
Айлын хун: Сайхан зусаж байна. Сайхан зусаж байна уу?
Р.М.: Одоо энэ сангийн аж ахуйн механикжсан ферм чинь ямар янзтай
цаашдаа хегжине гэж бодож байна вэ? Ямар байснаа, ямар болчихов?
Айлын хун: За даа яахав дээ. Социализмын уед сайхан саалийн

механикжсан ферм байсан. Улаанбаатар хотыг, ард тумнээ суугээр
хангадаг ферм баЙсан. Тэгээд л ардчилал эхлээд хувийнх болеон. Ферм
маань малаа зараад, нутаг бараадаад гараад явчихсан. Энд бол ОДОО
эзэнгуй баЙгаа. Эзэмшиж байга а эзэн нь хотод баЙдаг. Иймэрхуу л ферм
болеон. Одоогийн ферм гээд байгаа нь том ферм байхгуй, фермерийн
аж ахуй юм билээ. Одоо негее сангийн аж ахуйгаас хувьчлаад авсан

ч байдаг юмуу, худалдаад авсан ч байдаг юмуу, дор хаяж
дээд тал нь

15-20

10

ухэртэй,

ухэртэй фермерийн аж ахуй маягаар явж байгаа юм

билээ. Энд хуучин ажиллаж байсан, ажиллаж байгаа хумуус нутгаасаа
яваагуй байна.

5-3

унээнийхээ сууг хот руу аваачиж борлуулаад туугээрээ

амьдраад байгаа хумуус байна. Ийм л байна даа. Цаашдаа фермерийн аж
ахуй хоршооллын талын юм жаахан дийлэнх болох болов уу, гэж бодож

байна. Цаанаасаа еренхийдее тиймэрхуу хандлагатай баЙгаа. Манай энэ
Гачууртын сангийн аж ахуйг анх байгуулаад

40

жил болж баЙгаа.

40

жил

болохдоо юу хийсэн талаар товч ТУУХ нь энэ байна. Энэ дээр хеделмерийн
алдартай настайчуулын танилцуулга баЙгаа. Энэ номыг та нарт дурегая.
Энэ номонд их тодорхой бичсэн баЙгаа.
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к.Ю.: Та яг энэ Гачууртын хун уу?
Айлын хун: Би уг нь энэ Гачууртын хун биш ээ. Би нийслэлийн байгаль,
экологийн хяналтын газрын "Байгал хамгаалагч

-

улсын байцаагч" хун

л дээ. Энэ амыг хариуцсан байгаль хамгаалагч юм л даа. Л.Гурбазарын
хэлдгээр бол эндхийн "савдаг" юм. Гачуурт чинь Баянзурх дуургийн 20-р
хороо гэж явдаг юм. 20-р хорооны "Шар хоолойн хэсэг" гэдэгт ажиллаж
байгаа юм. Би хэсгийг нь ахалдаг юм. Тийм учраас яахав энд байдаг ард
тумнийхээ амжиргааг харж уздэг юм л даа.

к.Ю.: Одоо еерсдее цахилгаантай юу?
Айлын хун: За энд бол яахав еерсдее мотор асааж байна. Манайх бол
байгууллагын шугамаар харилцаа холбооны мотортой, нарны энергийн эх
уусвэртэй.

к.Ю.: Энэ механикжсан ферм хэдэн онд хувьчлагдсан билээ?
Айлын хун:

1995 онд хувьчлагдсан.

к.Ю.:

он гэдэг чинь П.ЖасраЙ тэргуутэй МАХН-ын байгуулсан

1995

засгийн газар ажиллаж баЙжээ. Эхлээд ямар хумуус уунийг авсан бэ?
Айлын хун:

4 механикжсан фермийг тууний дарга нь

байсан хун авсан.

Р.М.: Ийм болчихсон байна аа. Танай ферм чинь. Одоо алдав уу, хожив
уу?

Айлын хун: Энэ бол алдсан гэж хэлнэ. Яагаад гэвэл, энэ зугээр удирдлага

зохион байгуулалтын хувьд еерчлеж хувийн хэвшилд оруулах нь зев байх
л даа. Унэнч сайхан хуваагаад, шудрага ёсны хувьчлал хийсэн бол алдаа
баЙхгуЙ. Хундээ очих ёстоЙ. Зальтай улсууд хуваагаад ав чих сан нь буруу
гэж узэж баЙгаа. Уйл ажиллагаа нь буруу. Хувьд очоод хуучнаасаа дээр
болсон юм бас баЙхгуЙ. Энд дандаа шилмэл уулдрийн мал байсан. Хуучин
хангамж нь дутаад байсан. Хувь хун гэдэг чинь еерийнхээ бодлоор л

явна ШУУ дээ. Тэгээд мэргэжлийн хун биш ШУУ дээ. Практикийн л хун.
Амьдралын туршлагаасаа л маллаж байгаа болохоос уунийг жинхэнэ

номоор нь явуулж байгаа хун биш ШУУ дээ. Хувьчлал явагдахад би
оролцоогуЙ. Би

1995

онд ирсэн. Би еер шугамаар ажилтай байсан учир

хувьчлалын нарийн ширийнийг мэдэхгуЙ.

Р.М.: Уунийг яаж сэргээх вэ?

Айлын хун: Одоо ч сэргээнэ гэхэд бэрх байна ШУУ дээ. Нэгэнт егсен
юмнуудыг буцаагаад хурааж авна гэж баЙхгуЙ. Шинээр л орон байрыг
нь ашиглана гэвэл херенге менген дээр л гацах байх даа. Ахиад шилмэл
уулдэр буй болгоход зардал хэрэгтэй, цеен ч байсан болно. Тэрнээсээ
ахиж болно. Тэгж чадах уу гэдэг нь асуудал. Амархан сэргэхгуй л болов уу
даа.

Р.М.: Бид фермээр ороод гарлаа. Нэг залуу тахианы жижи г аж ахуй

байгуулах гээд нэг хуучин байрыг ашиглаад юм хийж байна.
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Айлын хун: Тев дээр байгаа байрыг хумуус бага, багаар нь аваад
тараагаад дуусч байгаа юм.
Р.М.: Тэр байшингуудыг ашиглаад юм хийхээр зоригтой, чадалтай

хун байвал засгаас тегрег, менгеер дэмжээд, жишээлбэл, тэр шувууны
аж ахуй байгуулж байгаа залууд тусламж егеед арга хэмжээ аваад, эх

орныхоо телее ард тумэн, хуухдуудийг, ажилгуй улсуудыг ажилтай
болгох тийм хунийг дэмжсэн нь зуйтэй юу?

Айлын хун: Маш зуйтэй л дээ. Ер нь ажиллаж байсан ч юм биЙ. Хятадын
херенге оруулалттай хамтарсан тахианы аж ахуй байгуулаад нилээн
ендег, мах борлуулдаг байсан. Суулдээ тахианы чадал буурдаг юм байна.
Нэг зэрэг муудахаар устгаж хаяад, дахиад л одоо тийм юм хийх гэж байгаа
баЙх. Манай энд ч одоо тийм залуучууд байна л даа.

Р.М.: Энэ фермийг чинь еерсдее еед нь татдаг арга байна уу?
Айлын хун: Зээл тусламжаа аваад, еве хадлангаа хадаад, энэ том, том
савнуудыг чинь агуулах маягаар ашиглая, ядаж дуургийнхээ хэмжээгээр

хадлан аваад, еве гуйсан уед нь егье. Тийм их айхтар унэтэй биш,
зарцуулсан херенгее тооцоод, тэгээд ашиггуй биш, ашигтай ажиллая

гэсэн хумуус байдаг юм. Эзэнтэй нь ярьсан хумуус ч биЙ. Манай энд бага
сургуультаЙ. Бага сургууль маань жижигхэн баЙртаЙ. Бас хун ий бага
эмч баЙдаг. Туунд бас ере е тасалгаа баЙдаггуЙ. Айл айлаар явдаг. Тэнд
чинь фермийн ажилчдын

4 байр

баЙдаг.

8 айл

баЙдаг. Туунээс

1 байрыг

унэ ертгеер нь эсвэл тусламжийн маягаар авах гээд хеецелдеед байгаа
юм бий л дээ. Заримдаа бутмээр ч юм шиг, заримдаа бутмээргуй ч юм
шиг баЙдаг. Гачуурт чинь хун ам олонтоЙ. Сахилгагуй хуухдийг гэрт нь
аваачаад хорилтой биш. Албан байгууллагатай ярьдаг хеердег сэргийлэх
маягийн газартай болох талаас нь бид ярьдаг юм. Бас нэг сайн бутэж

егехгуй баЙгаа. Энд ч гэсэн тэр худагийг нь ажиллуулъя. 9влийн цагт
булаг шанд хелдеед усгуй болчихдог. Гуний худгаа ажиллуулаад, малаа

услаад, хоол ундныхаа усыг авч болох юм гээд ярьж баЙгаа. Бас л бутэж
егехгуй байна. Ингээд л нэг нэгийгээ цохиод болохгуй юм.
Тийм санаачлагатай залуучууд байна. Байр орон сууцтай бол сайхан
сийлбэр хийдэг гарын уртай залуучууд ч байна. Их том юм биш ч гэсэн
хедеений улсын хэрэглээд байх ширээ сандал хийх хэмжээний чадвартай

ХУМУУС байна. Тийм залуучууд байна. Дэмжих гэхээр нэг Л болж егехгуй
байна. Захиргаа еренхийд нь мэдэж баЙгаа. Дарга маань энэ жил IiIИНЭ хун
болеон.
Р.М.: Сайхан юм ярьж егсенд их баярлалаа. Таны нэрийг хэн гэдэг вэ?

Айлын хун: Миний нэрийг Базарсад гэдэг. Би уулзаж байгаагуй ч эчнээ
бол таныг танин ШУУ дээ.
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1

Улаанбаатар орох зам

П.Дамдин: Энэ жил таны бичсэн "Монголын ирээдуйн тухай миний
бодол" гэдэг нэртэй егуулэл манай сонинд гарсныг би олж уншсан. Энэ
егууллийг би хавар уншсан юм. Тэгж би анх удаа таны тухай мэдсэн. Энэ
удаа та надтай уулзах сонирхолтой байна гэдгийг И.Лхагвасурэнгээс

сонсоод тэр егууллийг дахиад уншиж узлээ. Их сайн бичсэн егуулэл
байна. Ингэж илэн, далангуй бичиж байх нь их сайн хэрэг. Би бас Аяко
Кимурагийн бичсэн "Тархины тураал" гэдэг егууллийг уншиж узсэн.

Тэр егууллийг ч бас л сайн бичсэн байна билээ. Манай зарим хумуус
их дургуйцсэн дээ. "Биднийг дайрч, доромжиллоо!" гээд байгаа юм. Би
хувьдаа дэмжиж байсан. Зев шуу дээ. Бидэнд байгаа дутагдлыг яг унэнээр

нь хэлсэн байна билээ. Унэн юмыг унэнээр нь бичих ёстоЙ. Би туунийг
таны шавь гэж дууллаа. Тийм уу?

Коногая Юуки

: УгуЙ.

Тэр жаахан хатуу бичсэн юм шиг байна билээ?

П.Д.: Би бол шируун, хатуу талын хун дээ. Та Аякотой уулзвал,
"П.Дамдин гуай бичсэн зуйлийг чинь уншсан байна. Их талархаж байна
лээ шуу!" гэж хэлээрэЙ. Аяког еерийг нь гомдоохоор юм хумуус манай
сонинд бичсэн байна билээ. Туунд гомдох хэрэггуЙ. Ихэнх Монголчууд
миний адилаар Аяког дэмжиж байгаа байх гэж би бодож байна.

к.Ю: Энэ удаа Монгол улсын шинэ уеийн туухийн сэдвээр тантай ярилцах
гэж би бодсон юм. Энэ уед Улаанбаатар хот болон бусад газарт олон
тооны уйлдвэр, завод байгуулсан туухээр баян шуу дээ. Та уйлдвэрууд
байгуулж байсан ажлынхаа тухай ярьж егне уу?
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П.Д.: и.лхагвасурэнгиЙн бичиж егсен алан асуултууд байна.
к.ю.: Яг асуултанд хариулж байгаа юм шиг биш, тэр асуултуудыг

дэлгэруулээд таны намтар шиг ярив ал сайн байна.
П.Д.: Намтараас эхлэх уу? Та нэг хугацаа хэлчих. Дэлгэрэнгуй яривал
хэдэн цаг ч ярьж бално. Товчхон бол хэдэн минутанд ч багтааж болно шуу
дээ.

к.ю.: 8неедер

6 цаг хуртэл ярилцаж

болах уу?

П.Д.: Болно, болно.
к.ю.: Тэгвэл та хэдэн онд хаана терсен бэ? 8ерийн бага насны тухай, аав,
ээжийн тухай, сургуулийн насныхаа тухай, Улаанбаатарт хэдэн онд ирсэн,
тэгээд орос руу хэдэн онд сурахаар явсан, буцаж ирээд хаана ямар ажил
хийж байсан тухай ярьж егне уу?
П.Д.: Би танд терсен нутгаа танилцуулъя. Увс аймгийн 8ндерхангай

сум юм шуу дээ. Улаанбаатараас
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гаруй км-д оршдог. Энэ бол

нилээд хол газ ар шуу дээ. Дээр уед хумуус Богдод мергех гэж тэмээн
жингээр ирдэг байсан юм гэнэ билээ. Нэг талдаа хоёр сар явдаг байсан
гэсэн. Хавар гараад намар буцаж ирдэг гэж ярьдаг байсан. Бидний уед
ар ай еер, машин гарчихсан байсан. Манай аймгийн тев Улаангомоос
шуудан явдаг болсон баЙлаа. 8ндерхангайгаас Улаангом ороод, тэндээс
шууданд суудаг баЙсан. Гэвч энэ зам бол цаг хугацаа, зардал менге их

шаарддаг юм. Манай аав, ээж Улаанбаатар орохдоо Завхан аймгийн тев
Улиастай хуртэл морь, тэмээгээр явсан юм. Би аав, ээжийгээ дагаад анх
Улаанбаатарт ирсэн.

и.лхагвасурэн: Та сургуульд суух гэж анх Улаанбаатарт ирсэн уу?
П.Д.: УгуЙ. Би

17 нас хуртлээ ям ар

ч сургуульд суугаагуЙ. Малчин байсан

хун шуу дээ. Манай аавынх олон биш, цеен биш, дунд зэргийн малтай айл
баЙлаа. Манайх зуугаад хонь, арваад ухэр, хорь гаруй адуу, тав

- зургаан

ачилгын тэмээтэй айл байсан. Манай аав дархан хун байсан юм шуу дээ.
Их нэр хундтэй хун байлаа даа. Менге, темер, зэс, гуулиар юу л бол юуг

ч хийдэг баЙв. Дээлийн товч, ээмэг, бегж, цоож, цуурга, эмээл, хазаарын
менген хэрэлэл зэрэг хумуусийн захисан зуйлуудийг хийж егдег баЙв.
Ийм учраас олон малгуй ч гэсэн манай амьдрал муугуй, дориун бай сан
билээ.

к.ю.: Та ах дуу олуулаа юу?
П.Д.: Би гурвуулаа. Би ахтай, дуутэЙ. Манай ах цэрэгт явсан юм. Тэр уед
цэрэгт

3-4 жил явдаг

баЙсан. Цэрэгт явсан хуугээ эцэг, эх нь эргэдэг сайхан

заншил манай монголчуудад байдаг юм. Манай ах цэрэгт яваад, дэвшээд
офицер болоод, Батлан Хамгаалах Яаманд ажиллаж баЙв.
Манай аав, ээж цэрэгт явсан хуугээ эргэх, нийслэл Улаанбаатар хотыг

узэх, Ардын хувьсгалын
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бид хоёрыг аваад хотод ирсэн юм. Энэ бол
бид нар нутгаасаа бараг

4 сард

1946 он

байсан. Манай аав, ээж

л гарсан баЙх. Завхан аймгийн тев хуртэл

тэмээгээр явсан. Тэнд ирээд шуудангийн машинд суусан. Анх машинд суух
их ХЭЦУУ, аймаар баЙлаа. Тэр уед машин маш бага явдаг байсан. Долоо
хоногт ганц шуудан очвол очно. Хот явах гэсэн хун олон байсан. Завхан

аймгийн тевд их удаж байж арайхийж машинд суусан даа.
к.Ю.: Ямар машин шууданд явдаг байсан бэ?
П.Д.: Шууданд "ЗИС-5" гэдэг орос машин явдаг байсан юм. Одоо бур
баЙхгуЙ. Музейд л байдаг баЙх. Нутгаасаа аав, ээж хоёр, дээр нь дуу бид
хоёр хамт гарсан. Тэрний хажуугаар аав дархан, нэр хундтэй хун байсан

болохоор аавыг дагаж Улаанбаатарыг узэх, цэрэгт явсан хуутэйгээ
уулзана гээд нэг евген, аавын танил Заяат гэдэг хятад хамт гарсан. Манай

нутагт ердее хоёрхон хятад байсан юм. Аав дархан хун байсан болохоор
хоорондоо хорших, багаж хэрэгсэлээ бие биенээсээ авах зэргээр хамтарч
ажилладаг болоод аавтай их найз байсан юм байна л даа. Аавыг хот явна
гэж дуулаад енее хужаа чинь:

-Чи намайг аваад яваач, Улаанбаатарыг узуулээд егееч! гэж гуйсан юм

баЙж. Ингээд бид дерев дээр нэг евген, нэг хужаа нэмэГДлээ. Ганц хунийг
бол шуудангийн машинд суулгах амархан шуу дээ. Олон хунийг бол
мэдээжийн хэрэг хэцуу баЙсан. Бид Зав хан дээрээс нэг машинд суулаа. Би
туунийг одоо болтол мартдаггуй юм.
Тэндээс бид "Цагаан оломт" гэдэг газар ирсэн. Цагаан оломт гэдэг
газрыг мэдэх уу? Увс, Ховд, Говь-Алтай, Завхан аймгуудын дундах
тээврийн тев буудал байсан юм шуу дээ. Энд машин арай элбэг байсан

6-7 хун байсан. Нийт манай нутгаас
8 хунийг машинд суулгах их хэцуу байсан л даа. Тийм учраас

даа. Бид нэг машинд гуйж суулаа. Бид

8 хун

баЙсан.

их лудсан даа. Машинд суугаад арваад хоног явж Улаанбаатарт орж
ирсэн. Байсхийгээд л эвдрээд зогсчихдог муу машин байсан,негее талаар
тэр уеийн жолооч нар их дураараа байсан. Дэглэм, журам муутай байсан.
Тэр уед машин жолоодсон хун гэдэг чинь их том, лут хун байна шуу дээ.

Тэр дуртай газраа, аймгийн тев дээр ч юмуу ирээд Л зорчигчидоо буулгаад
хаячихна. 8ерее айл хэсээд, архи уугаад ч юмуу алга болчихно. Ингэж
явсан учир Улаанбаатарт

10 хоноод

орж ирсэн баЙх.

Улаанбаатарт орж ирэхэд их сонин байсан. Би байшинг анх удаагаа л
харлаа. Би чинь

17 настай

байсан хун шуу дээ. Ахтай уулзах ёстой байсан

боловч хаяг адресийг нь мэдэхгуй учраас их мунгинасан даа. Хедеенеес
орж ирээд негее машин хумуусийг буулгаад л хаячихсан. Хумуус тараад,

тараад л явцгаасан баЙх. Ах, дуу нь аваад явах нь явсан баЙх. Тэр уед
одоогийнхтой адил, тэдэнд гарлаа угтаж ав гэсэн холбоо юу ч байгаагуй
юм шуу дээ. Бид ч машинаас буугаад, аав нэг морин тэрэг хелселж аваад,
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енеех дээрээ юмаа ачаад, еерсдее дээр нь суугаад явцгаалаа. Хачин л
юм яваа биз. Би сдое ч тод санадаг юм. l-р арван жил ий н урдуур явж
баЙлаа. Маршал Чойбалсангийн байрны хажуугаар шуу дээ. Гэтэл цагдаа
зогсоолоо. Тэр уед тэнд цагдаа байсан юм баЙлгуЙ. Их ачаа ачсан тэргэн
дээрээ долуулаа суучихсан явж байгааг хараад зогсоож л дээ. Цагдаа:

-Ингэж явж

болохгуй! Бууцгаа! гэж байна.

Тэгээд л бугдээрээ бууцгаалаа даа. Тэр цагдаагаас Батлан Хамгаалах
Яамны байшин хаана байдгийг асуулаа. Одоогийн Хедее Аж Ахуйн
Яамны байшинг мэдэх уу? Биднийг ирж байхад тэнд Батлан Хамгаалах
Яамны контор байсан юм. Одоо уудэнд нь байгаа малчин, тариаланч
хоёрын барималын оронд буу барьсан

2

цэргийн баримал байсан юм.

Тэнд ирээд аав дотогшоо орлоо. Удалгуй ах гуйж гарч ирээд л аав, ээждээ

унсуулээд намайг унсээд л, дууг бас унслээ. Тэр уед ах еерийн гэр байхгуй,
нэг айлд суудаг байсан юм. Нэг настай ав гай н гэрт суудаг баЙлаа. Тэр нь
дервен ханатай жижиг гэр байсан юм л даа. Биднийг яваад очихоор

10

шахам хунтэй болж байгаа юм. Тэгж анх би Улаанбаатарт ирж баЙлаа.
Би яагаад сургуульд ороогуй юм бэ? гэвэл нэг ийм туух биЙ. Манай
нутагт сургууль тэр уед зун хичээллэдэг баЙлаа. Амьдралын шаардлагаар
их зев байсан юм шиг. 8влийн цагт сургууль хичээллэдэггуй баЙлаа. Зун
бол мал маллахад хун хучний шаардлага баЙхгуЙ. Харин евлийн цагт аав,
ээждээ туслах шаардлага байдаг юм. Анх манай сум анд бага сургууль
байгуулагдаж, зун хичээллэдэг баЙлаа. Тэр уед сумын захиргаа малчдаа
дагаад нуудэг баЙлаа. Сумын тевд сумын даргын контор, намын даргын
контор гээд

5-6

гэр баЙх. Сургуулийн хоёр гэр байна. Анх сургууль

байгуулагдахад би хоёрхон долоо хоног Л суусан юм. Би ер нь дураараа
хуухэд бай сан юм шиг байгаа юм л даа. Би зун мах, гурил, чихэр иднэ.

Суу, цагаан идээнд дургуй, айлын дураараа хуухэд байсан юм шиг байгаа
юм. Намайг сургуульд ороход аав том шуудайтай чихэр аваад,

1О

кг л

байсан байх, сургуулийн захиралд егеед:

-Захиралаа! Манай хуухэд чихэр идэхгуйгээр байж чаддаггуй юм. Та
уунээс манай хуухдэд едерт хоёр ширхэгийг егч байгаарай! гэж хэлээд
явж билээ. Би едерт захирал дээр орно. Надад хоёрыг легне. Тэр чихэр
нь олон янзын чихрийг холиод хийсэн баЙсан.
Тэр уеийн сургууль монгол гэрт хичээллэдэг, ширээ сандал баЙхгуЙ.
Нэг дэвсгэр гэрээсээ авч ирнэ. Тэр дэвсгэрээ дэвсээд дээлээ немреед
унтана. 8глее босоод дээлээ гудсандаа боогоод сандал болгоод, туун
дээрээ суучихна. 8вдег дээрээ ном, дэвтэрээ тавина. Тэр уед харандаа

цаас гэж байгаагуй юм. Мод харуулдаад дээр нь тое, уне турхээд дэвтэр

хиЙнэ. Суулний еехийг турхээд, дээр нь уне, хомоол турхэнэ. Ёстой
сайхан гелийсен юм болно доо. Туун дээрээ хулсан узгээр бичнэ. Хулсыг
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узуурлээд узэг болгоно. Японд байдаг уу? Туугээрээ бичнэ. Бичсэнээ
арилгаад дахиад бичнэ. Тийм дэвтэртэй баЙлаа. Дэвтрээ евдег дээрээ
тавьж байгаад хичээлээ хийнэ дээ. Хичээл юу зааж байсан бол? Бодвол
усэг зааж байсан баЙх. Тоо зааж байсан баЙх. Тийм маягаар хоёр долоо
хоног сурсан юм. Би аав, ээжээ санаад л, хоол ундаа сана ад л хэцуу
баЙлаа. Сургуулийн хоол гэдэг чинь нэг Л их заваан, хэцуу хоол санагдаж

байсан. Би мал малладаг хуухэд байсан болохоор нэг морь олж унаад
давхичихвал манай гэр холгуй юм шиг л санагдаад баЙв. Явна гэж бодоод
л явах гэхээр,

7-8

настай байсан болохоор теерчих байх гэж айгаад л

байдаг баЙлаа. Уг нь нутгаа сайн мэдэж байсан юм л даа.
Тэгж байтал ашгуй аав, ах хоёр намайг эргэж ирлээ. Захиралтай
уулзлаа.

-Манай хуу ямар байна? гэж байна.

Тэгээд л би аавыг узээд л уЙлчихсан. Би аавтай хамт явна гэлээ.
-Угуй, чи сургуульдаа сур! Явж болохгуй! гэж байна аа. Би явна л гээд
баЙлаа.

-Та захирал дээр

орж челее авч ег! гээд аавыг шаллаа.

Аав сумандаа их нэртэй хун байсан. Пааван дар хан гээд хумуус их
хундэлдэг баЙлаа. Аав захирал дээр дахиад л орлоо доо.
-Захирал аа! Манай хуу гэрээ санаад, ээжийгээ санаад байх шиг байна. Та
хэд хоногийн челе е егееч! гэж аав хэллээ.

-Хичээл дуусаагуй байхад болохгуй, дахиад хурээд ирэхэд чинь хуухдууд
шинэ юм узсэн байна! гээд захирал аавд тайлбарлаж байна. Би ч заавал
явна гээд чаргууцалдаад уйлаад л байсан. Аав:
-Тур эхтэй нь уулзуулаад ирье, эх нь ч санаад байна! гэж учирлаж хэллээ.
-Захиралаа! Би

14 хоног

яваад ирье! гэж хажуугаас нь би еерее захиралд

хэллээ.

Тэгж яваад, би тэр чигээрээ сургуулиас гарсан. Сургууль гэдэг

чинь дэмий юм байдаг юм гэж бодох болеон. Ингээд Л би сургуульгуй
ессен юм даа. Манай ах бол сургуульд сурсан. Тэр уед дэлхийн 2-р

дайн болж баЙлаа. Шинэ усэг эхлэн зааж баЙлаа. Хуучин Монгол угийг
миний ээжийн аав Сэрээтэр евее маань зааж егсен юм. Тэр бас малчин

хун байсан. Тэгсэн хирнээ бичиг усэгтэй хун байсан. Тэр намайг бур

5-6

настай байхад зааж сургасан юм. Монгол уле бол аймагт, аймаг нь

суманд, сум нь багт хуваагддаг байсан. Манай аймаг тэр уед

манай сум бол

11

16

сумтай,

багтай, манайх бол 10-р багт багтаж баЙсан. Шинэ усэг

заахын тулд эхлээд багийн булгэм гэж байгуулагдсан юм. Тэнд шинэ усэг
зааж байсан. Би багийн булгэмд сууж шинэ усэг тайлагдаад, дараа нь
шат ахиад сумын булгэмд суусан. Тэр уед багийн дарга л юу хэлнэ, тэр

нь хууль байсан юм. Багийн дарга намайг булгэмд явуул гэсэн болохоор
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.

сумын булгэмд очиж суусан юм. Ингэж би шинэ усэг тайлагдсан юм.

Зун ахыг амралтаараа очиход тоо заалгадаг байсан. Ах аймгийн дунд
сургуульд сурдаг баЙлаа. Иймэрхуу маягаар бичиг, усэг тайлагдсан хун

Улаанбаатарт орж ирж байгаа юм л даа.

17 настай,

бичиг усэг тааруухан, тэгсэн хирнээ тамхи татдаг. Би чинь

хоёр терлийн га анет ай баЙлаа. Нэг нь соруултай гоё, туунийгээ Монгол
гутлынхаа турийнд хийчихдэг баЙв. Хедее малд явахдаа соруулгуй
гаансаа бую у мод толгойгоо авч явна. Ээж машинаар юм оёдог байсан
учраас надад тамхины уут оёод егчихсен. Би чинь хедее байхдаа нилээд
дээгуур хунд орно. Аавыг дагаад жонжуунд явна. Жонжуу гэж мэдэх уу?
Жонжуу гэдэг чинь наЙр. Хуухдийн даахьавах найр, шинэ гэр барьсны

найр болно. Аав сумандаа их нэр хундтэй хун байсан болохоор их олон
найранд уригддаг баЙлаа. Заримд нь хурэлцэхгуй, аавын емнеес би явна.
Очоод негее даахиа авхуулж байгаа хуухдийн даахийг хаЙчилна. Хол,
ойрын терел, садан, танилаас хамаарааД,халзан цагаан хонь эсвэл морь

аваарай гээд мялаана. Хадагаа бариад легчихне. Аавыг телеелж байгаа
учраас намайг нилээд дээгуур суулгана. "Пааван гуайн хуу ирлээ!" гээд

л хундэлнэ шуу дээ. Ойр дотны терел бол аав еерее очно. Аав том мал,
даага, бод малаар мялаана. Иймэрхуу боловсролгуй, нилээд будуулэгдуу
хун нийслэл хотыг анх узэж байлаа даа.
Завханаар дайрч явахдаа Улиастайд ирж л би цахилгааныг анх узэж
байсан юм. Нэг айлд буугаад байж байтал орой болоход нэг бендгер
шилийг эргуулчихлээ. Гэтэл их гэрэл гараад л, дуу ч гарах гээд байгаа

юм шиг санагдаж билээ. Тэр уед чинь унтраалга гэж байхгуй, шууд
чийдэнгийн шилийг эргуулээд асаадаг байж л дээ. Тэр айлд бас нэг
дугариг хар юм байсан. Хун яриад л, дуу дуулаад л байсан. Тэр бол радио

баЙж. Манай аймаг тевеес хол учраас хегжлеес нилээд хоцорсон байж
л дээ. Радио, цахилгаан, утас, сонин хэвлэл байгаагуй юм. Хааяа нэг
сонин, хэвлэл очидог байсан баЙх. Би хедее байхдаа ертенц бол баруун
тал нь Туруун, зуун тал нь Зуунхангай юм байна даа л гэж боддог баЙсан.

Машин бол жилдээ хааяа нэг очино. Аймгийн дарга, аймгийн намын
хорооны даргын машин байна. Ачааны машин маш ховор очно. Бид нар
машины мер хараад л хеегеед давхичихна шуу дээ. Хэдэн сарын емне

явсан нь ч буу мэд шуу дээ. Хээр талаар явсан машины мер гэдэг чинь

алга болдоггуй юм. Морьтой тэр мерийг хеегеед л давхиад байна. Тэр
чинь хэдэн хоногийн емне явчихсан мер ч байж болно шуу дээ.

Жилд нэг удаа хедее "Сурталын бригад" гэж нэрлэдэг ухуулгын
хэсэг очдог байсан. Уран сайхан, суртал ухуулга, кино, дуу, хегжим бугд
хамт ирнэ. Улаанбаатараас ийм сурталын бригад жилд нэг удаа л ирнэ
дээ. Бид нар ирсэн бух киног нь узнэ. Концерт гарна. Сурталын бригад
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цеен хунтэй явна. Дуулдаг хоёр хун байна, кино гаргадаг механикч байна.
Тэд нар уле орны хегжлийг харуулсан самбар гаргана. Узэсгэлэн ч гэх
юмуу даа. Ухуулгаа бас хиЙнэ. Ингээд нэг суман дээр

3-4

хоноод явна.

Тэд нар сум дамжаад л цааш яваад байна даа. Хавар гараад, намар л
эргэж ирдэг байсан баЙх. Манай нам, засгаас тийм арга хэмжээг зориуд

зохион байгуулж байсан болохоор аргагуй шуу дээ. Тэгэхэд л би анх
удаа Шороотын Цэвээний тоглосон киног узсэн юм. Шороотын Цэвээн

гуайн охин одоо баЙгаа. Шороотын Цэвээн гэдэг чинь Монголын бараг
анхны уран сайхны кинонд тоглосон баЙх. Тэр кино дуу баЙхгуЙ. Хааяа
нэг усэг гараад л ингэх гэж байна, тэгэх гэж байна гэж таЙлбарлана.
Хедеед туунийг

50

менге юмуу

20

менгеер узуулдэг байсан баЙх. Хээр,

гадаа л узнэ шуу дээ. Экранаа гадаа дэлгэнэ. Настай улсууд билет аваад

л гадаа суучихна. Бид нар хуухдуудэд туунийг узэх менге байхгуй, бас
сууж узэх сонирхолгуй, хамгийн гол нь менге байхгуй л дээ. Тийм учраас
морьтойгоо экраны негее талд нь очоод зогсчихдог юм. Хуний дээл

хувцас дандаа л буруу талаасаа харагдана шуу дээ. Нутгийн хуухдууд
ингэж морин дээрээсээ Л узвэр узнэ шуу дээ. Ямар л кино гарна бугдийг
узнэ. Хедеений амьдрал ийм л байсан юм. Улаанбаатарт нэг ийм л хун
орж ирж байсан юм даа. Одоогийн Хедее Аж Ахуйн Яам хаана байна
тэнд анх буусан. Тууний урд талд цэргийн дарга нарын хашаа гэж баЙсан.
Нэг л том хашаа байна шуу дээ. Дотор нь олон гэр буусан байсан.

2

Улаанбаатарын анхны оглоо

к.ю.: Тэр уед хун зеедег морин тэргийг Хятадууд ажиллуулж байсан уу?
П.Д.: Тийм л дээ, хятадууд ч байсан, монголчууд ч байсан. Гол нь

Хятадууд байсан баЙх. Ер нь тэр уед Улаанбаатарт 2-3хан автобус л
байсан баЙх. Би бас анх удаа автобусанд сууж узлээ. Тэгээд голдуу морин
тэргээр Л явна шуу дээ. Морин тэрэг бол янз бур байна. Ачааны морин
тэрэг, суудлын морин тэрэг, жирийн морин тэрэг гээд Л байна, бур гоё

ч бас байна шуу дээ. Нэлээд баян чинээлэг, чадалтай хумуус нь туунд
суугаад явдаг байсан баЙх. Тэр нь гурван тегрег, тааруухан нь нэг тегрег

ч гэдэг юмуу, янз бурийн Л унэтэй байсан даа. Бид нар тийм юманд
суухгуй л дээ. Менге ч баЙхгуЙ. Бидний хуухдууд заримдаа араас нь очоод
суучихдаг баЙсан. Заримдаа хучтэй шавхуурдана. Нуурэн дундуур таарч л
байдаг юм. Тэгээд морин тэрэгнээс буухад орой болчихсон баЙлаа. Ахын
байсан айлд хоноцгоолоо. 8глее боллоо. Би анх удаа тэр хоёр давхар
байшинг харлаа. Угуй, мен хачин ендер юм харагдаж байна аа. 8едее
елийж л харж байлаа шуу дээ.

Тэгээд бид хедеенеес ирсэн хумуус болохоор ах, дУУ нартайгаа
уулзана, нутгийн танил айлуудаар очино, зах явна гээд ажлууд ундарсан
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даа. Тэр уед

2 том

зах байсан юм. Бараан зах, хунсний зах хоёр л доо.

Хуучин их дэлгуур, одоо музей байгаа газар бараан зах баЙлаа. Сэлбийн
голыг баруун, зуун сэлбэ гэдэг байсан юм. Баруун сэлбэ буюу одоогийн
Занабазарын нэрэмжит Дурслэх урлагийн музейн баруухан талд бараан
зах байсан юм шуу дээ. "Шар дэлгуур"-ийн орчим гэсэн уг Л дээ. Тэр
хавь чинь Хятадын район байсан ЮМ. Есен гудамж, ерген челеений

талбай гээд хачин, хачин гудамжнууд байсан юм. Би ч бас сайн мэдэхгуЙ.
Тэрнээс нилээд урагш яваад, одоогийн цирк байгаа орчимд хунсний
зах баЙлаа. Би тэр уед еерее их сонин хуухэд баЙж. Хедеений хуухэд
гэж ямар байсан бэ? Аав, ээжийгээ дагаад л явна. Улаанбаатарт хун
олон гэж жигтэйхэн, базарваань хумпад,

17

настай банди гэдэг хедее

бол бараг ав гай авчихна шуу дээ. ХОТОд ирээд гадуур явахаар теерчих

гээд болдоггуЙ. Тэгээд ээжийнхээ хормойноос барьчихдаг. Теерехгуйн
тулд ээжийнхээ хормойноос барьчихдаг. Зогсохоор нь тамхиа гаргаад
татна. Газар суучихна шуу дээ. ХамаагуЙ. 8нее турийндээ хийсэн мод
толгойгоо гаргаж ирээд тамхиа татна даа. Ээжийгээ явахаар нь енеехее
буцааж хийчихээд, хормойноос бариад явна. Угуй, мен хедеений хуухэд
гэж сонин байсан байгаа биз. Теерчих гээд болдоггуЙ. Толгой эргэж

жигтэйхэн ЮМ болно шуу дээ. Тэр уед Улаанбаатар хэдэн хунтэй байсан
юм бол доо. Нэг зуун мянга орчим байсан юм болов уу? Миний толгой

эргээд л, нехцелгуй олон хунтэй ЮМ шиг санагдаад л байдаг баЙсан.
Улаанбаатарт ирсний дарааханы сэтгэлээс гардаггуй нэг зуйл биЙ.
Бид нар нутгийн айл, ах дуу нараар орно. Очсон айлууд хоол хийж егне.

Бууз, хуушуурыг бол идчихнэ. Ногоотой хоол гэдэг аюултай юм байсан
юм. Ээ базарваань, умхий ч гэж жигтэйхэн, унэр танар гэж хачин муухаЙ.
Айлууд голдуу темс, лууван, байцаа, манжинтай хоол хийдэг байсан
байх л даа. Унэр гэдэг нь жигтэйхэн муухаЙ. Миний огидос хурээд л,
ереесее идэх нехцел байхгуй болно доо. Очсон айлууд ч ид, ид хуу минь
гээд Л байна. Аав, ээж хоёр туунийг нь идчих юм аа, би бол ереесее идэж

чаддаггуй баЙлаа. Би суулд хуртэл ногоотой хоол идэж чаддаггуй байсан
юм шуу дээ. Ер нь хачин муухай юм шиг санагддаг баЙлаа. Нэг удаа
дуутэйгээ хоёулаа явж баЙлаа. Хумуус бендийсен улаан юм л идээд байх

юм. Харсан чинь амттай бололтой, амтархаад л идэцгээж баЙв. Миний
дуу эмэгтэй дуу байсан юм. Насаар надаас нилээд дуу л дээ.
-Энэ хумуусийн идээд байгаа юм негее алим гэдэг нь л байх шиг байна.
Хоёулаа нэгийг авах уу гэлээ.

-Тэгье! гэж дуу маань хэлж байна шуу. Тэгээд тэр улаан юмнаас нэгийг
авлаа даа. Би ах нь юм чинь туруулж аваад л хаз сан чинь нялуун, муухай

амттай байгаа гэж ярих юм алга.
-Май! Чи ид гээд дуудээ еглее. Дуу нэг хазаад:
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-Яах вэ? ахаа. Идэх арга алга! гээд хаячихлаа.
Ээ, базарваань, туунээс хойш тиймэрхуу юм руу ойртохоо байсан шуу.
Тэгсэн тэр маань помидор байсан юм билээ. Иймэрхуу Л янзтай байлаа
шуу дээ.

Тэр уед Улаанбаатарт нудэнд тусахаар ендер байшин бол l-р арван
жил сургууль байсан юм. l-р арван жилийн сургуулийн хажууд маршал
Чойбалсангийн байр байсан. Одоогийн Багшийн Дээд Сургуулийн
байранд Засгийн газар байрладаг байсан. Улаанбаатар зочид буудлын
хажууд шуу дээ. Их сургууль тэр хэвээрээ тэндээ байсан. Манай одоогийн

Засгийн газрын ордон баЙгаагуЙ. Тууний оронд "Бембегер ногоон" гэдэг
нэрээр алдаршсан театр байсан юм. Тэр байшин дечин хэдэн онд галд
шатчихсан юм шуу дээ.

к.ю.: Та театрт очиж байсан уу? Театр ямар байсан бэ?
П.Д.: Би очиж байсан юм шуу. Театр гэдэг чинь хачин гоё санагддаг

баЙлаа. Хедеенеес ирсэн хумуусийн уздэг Л юм нь тэр бай сан юм шуу
дээ. Би ээж, аавыгаа дагаж хэд хэдэн удаа театрт орсон юм. Ший бас
узнэ. Хуухэд ший узэхэд хэцуу бай сан юм. Журам хатуутай баЙлаа.

Хуухэд узэж болохгуй ший гэж байна. Алаан, хядаантай, байлдаантай ч
юмуу, эсвэл хайр дурлал, янаг амрагийн ч юмуу сэдэвтэй шийнд хуухэд

оруулдаггуй байлаа шуу дээ. Жирийн хумуужлийн чанартай шийнд бол
оруулна. Би ээж, аавыгаа дагаад л очино доо. Бембегер ногоон театр

чинь хэний проект гэдэгсэн билээ дээ? Гадаадын нэг хуний проект байсан
гэдэг юм. Орос хунийх Л биш юм даг. Герман ч билуу, баруун Европын
нэг хуний зураг, теслеер баригдсан юм гэдэг. За ингээд л би Улаанбаатар
чинь сайхан газар юм гэж ойлгож эхэлсэн дээ. Ирснийхээ маргааш ендер

байшин харсан гэж ярьсан шуу дээ.
Манай ах байсан айл нэг хуухэдтэй байсан юм. Тэр миний уе л дээ.
Туунийг дагаад темер зам гээч юмыг узэхээр нэг едер явлаа. Темер зам
гэж юуг хэлдэг юм бэ? Би мэдэггуй байсан юм. Тэр уед Улаанбаатар
дундуур темер зам гарч баЙсан. Налайх, Улаанбаатарын хооронд явдаг

байсан байх л даа. Яг одоо бидний сууж байгаа энэ газарт Сэлбийн гуур
байсан. Одоогийн гуурнээс урьд нэг гуур баЙсан. Темер зам яг одоогийн

бидний сууж байгаа зочид буудлын дэргэдуур гараад, Налайхаас тев
цахилгаан станци руу очдог баЙсан. Нуурс зееж ирдэг байсан юм. 8нее
хуу темер зам энуухэн энд байгаа, узэх уу? гэж байна.

-Узье! л гэлээ. Тэгээд л тэр намайг дагуулаад яваад баЙлаа. Тэгснээ хоёр
нарийхан тем ер заагаад:

-Энэ байна! гэж байна шуу.
-Угуй ээ, энэ чинь темер зам юмуу? гэлээ.

-Энэ чинь темер зам байхгуй юу! гэж байна аа.
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Надад ямар ойлголт байсан бэ? гэхээр их ерген темер дэвсчихсэн, туун

дээгуур нь машин, вагон, еер юу ч юм бэ, явдаг гэж тесеелелж байсан юм.
Тэгтэл хоёр нарийхан темер зааж байна. Тэгж л би анх темер замыг узэж
баЙлаа.

3

Ардын хувьсгалын

25 жилийн

ойн баяр, наадам

Тэгээд удсан ч угуй, Ардын хувьсгалын
наадам боллоо. Энэ бол

1946

25

жилийн ой, улсын баяр

оны 7-р сарын l1-ний едер юм шуу дээ.

Би тэр уед анх удаа маршал Чойбалсанг харсан юм. Тэр уед наадмаа

5-7 хоног

хийсэн дээ. Одоо бол наадмыг

2-3 хоногт л хийж байгаа шуу
1О хоног хийдэг байсан юм

дээ. Хувьсгалын дараахнаар бол наадмыг

гэдэг. Ингээд наадам узэхээр хамаг байдаг юмаараа гоёж аваад л явлаа

даа. Манай терлийн нэг боловсролтой авгай хотод байсан юм. Тэднийд
очиж хоноход баяраар емс гээд хеерхен товчтой цамц, бас энуугээрээ
товчтой нэг емд егсен юм. Тэдгээрээр л

25

жил ий н ойд гоёлоо шуу дээ.

Миний анх удаа Европ хувцас емсеж узэж байгаа маань тэр л дээ. Гутал,

ботинка олдохгуй байсан юм. Аав гадуур явж байгаад хаанаас ч юм бэ
дээ, комбинатаас л байх, нэг ажлын бакалан гутал авч еглее. Тэрийг нь
емслее. Энэ бол миний санаанаас хэзээ ч гардаггуй зуйлууд юм. Анх удаа
ийм хувцас емсеж узэж байсан болоод тэр биз дээ.

Гуталд маань енге зус ч гэж байхгуй л дээ. Тэгээд еглее болгон
хеегеер будна. Суулний тое турхэж байгаад л хеегеер будаад байна.
Тэгээд ёстой гялалзтал арчина шуу дээ. Орой тайлахад л хэцуу гутал

байсан даа. Уйлдвэрээс тийм гарч байсан байх л даа. Монгол хуний хелд
л их муу таарсан гутал байсан. Их нарийхан турийтэй, харин доошоо
ороод челеетэй л дээ. Турий нь маш нарийхан учраас турийгээрээ

ордоггуй, орохоороо гардаггуй баЙлаа. Тэр уед хедеенеес ирсэн хунд
нэг айхтар зовлон байсан юм. Нохой беес гэж нэг юм байсан юм л даа.

Японд дээр уед нохой беес гэж байсан л байх даа. Одоо бол нохой беес
дэлхийд байхгуй болеон. Манайд нохой беес гэж нэг аюултай юм байсан
юм. Усэрдэг, ялангуяа хедеенеес ирсэн хунийг айхтар их хаздаг. Миний
хелийг хазаад, оройд нь енеехийг маажаад, шархлуулчихна. Тэгээд ене е
нарийн турийтэй гутал емсеед едрийн турш явчихаад орой тайлах гэхээр

наалдчихсан байна. Тийм маягаар

25

жилийн ойг узлээ.

Тэр уед би анх удаа маршал Чойбалсанг харсан юм. Нэг их олон
од он зуучихсэн хун байсан. Холоос л харж байгаа юм шуу дээ. Ойроос
харах боломж байхгуй л дээ. Хедеенийхен маршалыг их хундэтгэдэг
баЙлаа. Маршал Чойбалсанг харна гэдэг чинь дээр уед хувьсгалын емне
бол Богдыг харж байгаатай ялгаагуЙ. Хувьсгалын уед маршалыгаа нэг
харчихвал болж байгаа нь тэр л дээ. Баярын уеэр олон хун, машин, техник
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I

холхилдоод сайхан санагдаж байж билээ.

17

настай хуухэд гэдэг чинь их том хун юм ШУУ дээ. Хурдан явж юм

узмээр санагдаад баЙдаг. Ээж, аав хоёрыг дагасан чинь явж егдеггуй, нэг
газар очоод л суучих юм. Тэгээд:

-Би туруулж яваад юм узээд ирье! гэж хэллээ.
-Чи теерчихгуй биз? гэж байна.
-Теерехгуй! гэлээ.

Би хотод ирээд

2

сар болчихсон, бас нэлээн костюм маягийн юм олоод

гоёчихсон, гараад егсен байхгуй юу. Би хотод ирэхдээ Монгол гут алтай
ирсэн. Тэгээд л ээж, аав хоёроосоо салаад явчихлаа. Юм ч их узлээ.
Жагсаал болж байсан, еер юу ч болж байгаа юм буу мэд шуу дээ. Нар
жаргах болж байна аа. Би эргээд аав, ээжийгээ олдоггуЙ. Сум анд бол дор
нь олно шуу дээ. Эрээд л яваад баЙлаа. ОлдоггуЙ. Тэр олон мянган хун
дотор миний ээж, аав олддог янз баЙдаггуЙ. Ингээд теерчихлее дее. Одоо
яадаг билээ гээд л бодлоо доо. Тэгээд Батлан Хамгаалах Яамны байрыг
хайж олъё гэж шиЙдлээ. Тэр уед яам болгон еерийн лагерь тай байсан юм.
Гэр бариад тэнд нь яаманд ажилладаг хумуус нь очино. Яаманд ажилладаг
хумуус баярын

5-6

хоног тэндээ л байна. Яамны аппаратад ажиллаж

байгаа хумуус, тэдний гэр булийнхэн тэнд унэгуй хоол иднэ. Тэнд хонож
болно. Тэгээд би тэр орой аав, ээжийгээ олохгуй болохоор ухаан гаргаад:
-Батлан хамгаалах яамны байр хаана байна? гэж хунээс асуулаа. Тэнд
очвол нэг цэргийн дарга байна. 8ерийнхее теерсен байдлыг туунд
хэллээ. Туунээс ах хаана байгааг асуулаа. Тэр хун ахыг минь олж еглее.
Ингэж би наадмын
маягаар

25 жилийн

3 хоногт

нь ээж, аавтайгаа уулзаж чадсангуЙ. Ийм

ойг узэж баЙлаа.

Тэр уед хедеенеес баяр, наадам узэхээр хот явбал тодорхойлолт
маягийн юмтай ирдэг байсан юм. Одоо тийм тодорхойлолт гэж баЙхгуЙ.
"Манай сумын Ананд овогтой Пааван нь эхнэр хоёр хуухдийн хам т
яваа нь унэн" гэсэн утгатай тамгатай бичиг байсан юм. Ийм бичиг авч
хотод ирсэн бол

25

жил ий н ойгоор нэг ширхэг даалимба егч байсан юм.

Даалимба гэдэг бол манайхан дээл хийдэг хагас хевен даавуу юм ШУУ
дээ. Суулийн уед манайхан лоозон энэ тэрийг Л туун дээр зурдаг болоод
даалимбаар дээл хийхээ больсон юм шиг байна. Тэр бичгийг узээд
даалимбанаас гадна нэг ширхэг дунсэн тамхи, нэг ширхэг цай егч баЙлаа.

Аав ийм

3 терлийн

юм егч байгааг дуулаад намайг дагуулаад туунээс

авахаар явсан юм. 8дрийн турш туунийг авахаар оочерллоо. Хэдэн зуун

хун оочерлож байсан. 8глеенеес аван оочерлоод, орой тийшээ талон авч,
туунийг нэг дэлгуурт аваачиж егеед, тэндээс енее даалимба, цай, тамхи
гурваа авлаа. Ийм

3 юм

авна гэдэг чинь их том уйл явдал болж байгаа юм

ШУУ дээ. Хедее бол тийм зуйл ердее олдохгуЙ. Дэлхийн 2-р дайн болоод,
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3евлелт уле манайд нийлуулдэг байсан гурил, будаа, цай, тамхи егехее
болиод байсан уе юм л даа. Хунд юм егех нь буу хэл еерее Немцуудтэй
байлдаад хэцуу байсан юм шуу дээ. Тэр уед хедее цай байхгуй, ногоон
навч туугээд, хатаагаад цайг орлуулан уудаг баЙлаа. Эсвэл модны холтсыг
урж, цайг орлуулдаг баЙсан. Японд ч бас цайг орлуулах навч уудаг байсан
байж магадгуЙ. Энэ бол манай ардын хуучин ар га шуу дээ. "Хулгана чих"

гэдэг ногоон ургамлыг тууж хатаагаад тамхины оронд хэрэглэдэг баЙв.
Тийм учраас хедеенеес ирсэн хунд нэг цай, нэг тамхи егне гэдэг чинь том

уйл явдал болж байгаа юм. Ингээд наадам ч дууслаа даа. Нэг едер аав:

-Тэнд

хун цай, тамхины талон хаячихсан байна! гэнэ. Хэрэгцээгуй гээд

хаячихсан юм шиг байна! гэж байна.
Тэр уед онгоцны буудлаас нааш байдаг талбайд наадмаа хийдэг
баЙлаа. Тэнд узэсгэлэнгийн байр, худалдааны байрууд гардаг байсан
юм. Яг тэр орчим хая сан талон маш их байна гэж аав дуулжээ. Наадам
тарчихсан байсан юм шуу дээ. Тэгээд хоёулаа тэнд очиж, туунийг туухээр

боллоо. Бид хоёр автобус, морин тэргэнд сууж явсаар тэнд очлоо. Урт мод
барьчихаад байшингуудын ёроолоор едрийн турш шороо ухаад явлаа.
Аав бид 2-ын олдог талон ч гэж юу байхав дээ. Юу ч олсонгуЙ. Намайг
сайд байхад манай гэр тэр яармагаас цааш

7-8

км-ийн зайнд ууланд байдаг

баЙлаа. Тэр газрыг "Нухт" гэдэг юм. Манайх тэнд гучаад жил болеон.
Сайд байхдаа ажлаа тараад, хуухдуудээ дагуулаад дандаа туугээр явдаг
баЙлаа. Явах болгондоо енее аавтайгаа хамт цай, тамхины талон хайж
явсан минь санаанд ордог байж билээ. Тэгээд би хуухдууддээ:
-А ав нь ч яахав дээ, ард тумнийхээ буянаар машин унаад, терийн сайд

хийгээд, та нар миний машинд суугаад сайхан л явж байна. Аав нь бага
байхдаа, аавтайгаа хоёулаа хаясан талон хайгаад энд бутэн едер явж
байсан юм шуу дээ! гэж хэлдэг баЙлаа. Тэр явдал санаанаас ердее ч

гардаггуй байж билээ. Туугээр явах болгондоо л санадаг байсан. Бараа
таваар ийм л ховор байсан уе юм шуу дээ.
Тэр уед одоогийн цагаан талх байгаагуй юм. Харин хар талх бол

байсан. Цагаан талх их хаБОР баЙсан. Би бас анх удаа цагаан талх идэж
узэж баЙлаа. Тэр уед дарга нарын ордог 18-р дэлгуур гэж баЙлаа. Манай
нэг садангийн хун тэр дэлгуурт ордог баЙлаа. Тэр надад нэг удаа дугуй
цагаан талх авчирч егсен юм. Амт, енге нь хар талхнаас шал еер байж

билээ. Тийм ховор талх байж билээ.
ил.: Тэр уеийн дэлгуурт зарж байсан юмнуудаас санаж байна уу? Юу юу
зардаг байсан бол?
П.Д.: Идэж, уух юм их л ховор байсан даа. Байгаа юмнууд нь голду у

Оросын юмнууд байсан даа. Чихэр байсан баЙх. 8рген хэрэгцээний бараа
элбэг биш байсан баЙх. Тийм ч учраас хаалттай дэлгуур, талон байсан
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байх л даа. Унэтэй цайтай ч юм байсан л баЙх. Их дэлгуур гэдэг ендер

хоршоогоор зендее л орж байсан даа. Баяр дуусахаар хедеений бид нар
чинь буцах болно шуу дээ. 8-р сард яг л едийд л дээ. Нутаг буцах дехеед л,
аав, ээж хоёр ах, дуугийнхээрээ ороод, бэлтгэж баЙлаа. Би ч гэсэн наадам
узчихсэн, ахтайгаа уулзчихсан, буцна гээд сэтгэл санаа ендер, сайхан
баЙлаа.

4

Техникумийн бэлтгэл анги
Манай ах Гомбосурэн бол миний хувь заяанд их уурэг гуйцэтгэсэн юм

шуу дээ. Нэг едер ах:
-Одоо энэ хуухэд

17

нас хурчихлээ. Бичиг усэгт тааруухан, ямар ч

боловсрол байхгуй, бага дунд сургуулийн ч боловсрол байхгуй, ийм
хуухдийг та нар авч яваад цаашид яах болж байна? Энд сургуульд

оруулвал яасан юм бэ? гэв. Тэгээд ах надаас асууж байна:

-Миний

дуу энд сургуульд орох нь зуйтэй баЙх. Тийм уу?

17

наст ай гэдэг

чинь дунд сургууль тегссен байх уе. Нас чинь яваад еглее гэсэн уг шуу
дээ. Цэрэгт Л татагдана еер юм байхгуй гэж байна. Би Улаанбаатарт,
энэ сайхан гэрэлтэй байшинтай, кинотой газар улдчихмээр ч юм шиг
санагдаад л баЙлаа. Гэтэл ээж, ааваасаа салаад явна гэхээр сэтгэлд нэг Л
бууж егехгуй баЙлаа. Бодож, бодож байгаад орох сургууль олдох юм бол
улдэхээр шиЙдлээ. Тэгээд аав, ээжтэйгээ ч ярилаа.
-Намайг улдээчих! Би эндээ байж байгаад аргалаад сургуульд оръё! гэлээ.

Ингээд аав, ээж, дуу гурав буцаж, би улдлээ.
Тэгээд ах маань сургууль хеецелдлее. Гэтэл намайг авах сургууль
олддоггуЙ. Мен ч их хеецелдсен дее. Бага сургуулийн нэгдугээр анги

бол байна. Туунд чинь

17 настай

банди чинь яагаад ч орж болохгуй шуу

дээ. ешее тамхи татдаг, бараг авгай авах шахсан хун явлаа шуу дээ, би
чинь. Ингээд бага сургуульд нас таардаггуЙ. Дунд сургуульд орох гэхээр
бага сургууль тегсеегуй учраас авахгуй гэчихдэг баЙлаа. Ганц орж болох
сургууль нь техникум баЙлаа. Техникум гэж одоо байна уу, байхгуй юу,
мэдэхгуЙ. Тэр уед техникум гэж дунд боловсрол олгодог сургууль байсан
юм. Тэгээд л аль нэгэн техникумд орохоор шиЙдлээ. Гэтэл техникумд

чинь бас сургууль тегссен хун авна шуу дээ. Би тийм сургуульд орох
ганц зев зам бол арын хаалга л баЙлаа. еер ямар ч арга баЙхгуЙ. Арын
хаалгыг хэрэглэхийн тулд танил тал хэрэгтэй боллоо. Гэтэл ах нэг едер

явж байгаад нутгийн танил хунтэйгээ тааралджээ. Тэр хун, хун эмнэлгийн
техникумд ажилладаг байсан юм баЙж. Ах тэр хунд

-Манай

:

дуу сургуульд орох зорилгоор улдчихсэн боловч орох сургууль

байдаггуй! гээд учраа ярьжээ. Тэр хун:

-Танай дууг чинь

еерийн сургуульд оруулаад егье! гэжээ.
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Нэг едер ах их баяртай ирлээ.

-За чамайг сургуульд оруулахаар боллоо! гэж байна.
-Ямар сургууль вэ? гэлээ.

-Хун, эмнэлгийн техникум!гэж байна.
-Еи туунд чинь орохгуй! гэж би зерлее. Хун эмнэлгийн техникум тегссен
нэг эмч манай суманд байдаг юм. Тэр эмчид хийхгуй ажил ч гэж
баЙхгуЙ. Дандаа л яр шарх, евчин, зовлон, ухэл, хагацал, ене е гайхал

"Улаан тариа"- гаа тарихаас егсуулээд барагдахгуй их ажилтай юм шиг

санагддаг баЙлаа.
Тэр хуний хийдэг ажлыг бодохоор эмч болох сонирхол ереесее
терехгуй баЙв. Унэн хэрэгтээ доктор Очирбат гэж нутгийнхан нэрлэдэг
байсан тэр эмч маш их буянтай ажлыг хийж байсан, нутгийнхандаа

амьд бурхан мэтээр хундлэгддэг болсныг би хожим мэдсэн юм. Тэр уед
монголын хун ам нийгмийн халдпварт евчин ихтэй байсан юм шуу дээ.
Манай хун ам чинь хувьсгалын емне

600 гаруй

мянга байсан. Одоо хоёр

сая дервен зуун мянга болчихоод байна. Намайг бага байхад Зевлелт
улсаас их том бригад ирж, бух хунийг толгой дараалан узэж, аав, ээж,
ах, эгч, насанд хурсэн бух хумуусийг шалдлаад, нуцгэлээд, шалгаад,
узсэн юм гэдэг. Тэгээд евчтэй байгаагий нь ене е "Улаан тариа" гэдгээр
тарьжээ. Нийгмийн халдварт евчин гэдэг чинь аюултай евчин шуу дээ.

Монгол хун ундсэндээ устах гэж байсан юм шуу. ОДОО та Монголд хамар
нь унасан хунийг бараг харахгуй баЙх. Еи санаж байна. Намайг хуухэд
байхад манай нутагт хамаргуй хун олон байсан. Тийм евчин Монгол
даяар байсан юм. Монгол хун ундсэндээ мехлийн ирмэгт ирсэн байсан
гэдэг юм. Энэ евчинтэй тэмцэх талаар манай нам, засаг тодорхой арга
хэмжээ авч бух орон даяар эмнэлгийн бригад явуулаад

2-3

жилийн дотор

дарсан юм. Тэгээд Монгол хун чинь эруул болоод хун ам ессен юм шуу.
Одоо тэр зам руугаа эргээд орж байх шиг байна.
Хун, эмнэлгийн сургуульд орохгуй гэдгээ ахад хэллээ.

-Угуй, Еи нутагтаа очиж малаа маллая! Аав, ээжийнхээ хойноос явъя! гэж
ахдаа хэлэв. Тэгтэл ах маань

:

-За тэгвэл еер сургууль олъё! гэж байна.
Тэгж байтал ах дайчилгаанд явах боллоо. Энэ Туул голоор чинь

Улаанбаатарт хэрэгцээтэй модыг урсгаж ирдэг байсан юм. Тэр тийм том
гол баЙлаа. Сал гэж мэдэх уу? Сал гэдэг бол модыг хооронд нь холбоод,
усанд тавьж урсгаад, урд нь нэг хун, дунд нь нэг хун сэлуурдээд явахыг

хэлдэг юм. Одоо Туул гол зарим газраа тасарч байгаа шуу дээ. Намайг
Улаанбаатарт ирж байх тэр уед туугээр сал урсгаж байсан. Манай ах
залуу, бага дарга учир Еатлан Хамгаалах Яамны ажилчидын хэрэгцээний
мод бэлтгэх сарын ажилд даЙчлагджээ. Салаар заах модыг Туул голы г
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егсеж дээшээ явж бэлтгэдэг байсан юм. Тэгээд сал хийж туунийг Туул
голоор урсуулаад, Туул голын савд авч ирнэ. Ингэж жилийнхээ модыг
бэлтгэдэг баЙлаа.
Ах нэгедер:

-Ах нь ингээд салд явахаар боллоо! гэж хэлж байна.

Салд чинь залуучууд л явна шуу дээ. Би сургуульгуЙ. Ах салд явж баЙдаг.
Ах бид хоёр айлд байж баЙдаг. еерийн гэр орон баЙдаггуЙ. Хундхэн юм
болж байгаа биз дээ.
-Одоо яадаг билээ! гээд ярьцгаалаа.
Ахын дарга Цэдэв гэж хун байсан юм. Одоо тэр хун Улаанбаатарт
амьдарч байна. Би хааяа очиж золгодог юм. Тэр Цэдэв гуай хэлтсийн

дарга байсан юм болов уу даа. Би сайн мэдэхгуй байсан л даа. Ах намайг
дагуулж Батлан Хамгаалах Яаман дээр очоод тэр даргатайгаа уулзуулж

еглее. Тэр дарга нь ахыг ажилд явуулж байгаа болохоор уулзалгуй яахав.

-Даргаа! Би ингээд дайчилгааны ажилдаа явлаа. Энэ миний дуу байгаа
юм. Та уунийг нэг сургуульд оруулахыг бодооч! гэж захилаа. Цэдэв гуайд
ингэж хэлээд л ах явчихлаа.

Тэр уеийн техникум гэдэг чинь еренхий боловсролоор бол хунд
жилийн боловсрол олгодог Л сургууль шуу дээ.

8 сар

7

дуусах болчихсон,

сургуулиуд хичээлээ эхлэхэд бэлэн болоод баЙлаа. Тэгээд л би Цэдэв
гуайтай едер болгон шахуу л уулзана даа. Намайг Яаман дотор
оруулахгуй л дээ. Батлан Хамгаалах Яамны гадаа очоод л Цэдэв даргыг

дуудуулна даа. Цэдэв дарга гараад ирнэ. Тэгж байсаар байгаад Цэдэв
гуай намайг санхуугийн сургуульд оруулсан юм. Дайны дараа уе байсан

болохоор цэргийн дарга нар тэр уед их нэр хундтэй байлаа шуу дээ.
Сургуульд ороход бас их тевег гарлаа. Цэдэв гуай нэг едер намай г
дагуулаад Санхуугийн техникум дээр очлоо. Тэнд бид хоёр сургуулийн
хичээлийн эрхлэгч Тагар гэдэг буриад хунтэй уулзлаа. Би анх удаа буриад
хунтэй уулзаж байгаа минь тэр байсан юм. Буриад хун хэцуу шуу дээ. Хэл

нь оЙлгогдохгуЙ. Хедеений хунд бур хэцуу. Акцент нь ойлгоход хэцуу
юм л даа. Тагар гуай настай ч хун байсан даа. Надаас юм асууж байна. Би
оЙлгодоггуЙ. Тэгээд Цэдэв гуайгаас:

-Энэ хун юу гэж байна? гэж асуулаа. Гэтэл енее хун уурлаад:
-Монгол хун монголоороо ярьж байхад чи яагаад ойлгодоггуй юм бэ? гэж

байна. Тэгээд Цэдэв гуай туунд ярьж еглее.
-Энэ бол хедеений хуухэд юм. Ээж, аав нь буцаад явчихсан. Ах нь сал
татах ажилд сараар явчихсан. Уунийг сургуульд оруулах ажлыг надад

даалгасан! гээд л ярьлаа даа. Тэгсэн чинь над шиг боловсролгуй хуухэд
их байдаг гэнэ. Энд тэндгуй байдаг юм баЙх. Тэд нар бага сургууль
тегсеегуй тэгсэн хэрнээ сургуульд орох хусэлтэЙ. Нас нь ч нилээд
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явчихсан байдаг гэнэ. Тэгээд Тагар багш:
-Шалгалтанд тэнцвэл энэ хууг бэлтгэл ангид л оруулж болох юм байна!
гэж тэр хэлж байна даа.
Техникумын бэлтгэл гэхээр манай хуу одоо гайхаад байгаа юм. Дээд
сургуулийн бэлтгэл бол еер хэрэг шуу дээ. Их, дээд сургуулийн "Бэлтгэл
анги" гэж байдаг шуу дээ. Тэр уед техникумын бэлтгэл анги байгуулагдсан

юм байж л дээ. Над шиг хедеений хуухдуудэд зориулсан юм байлгуй,
мэдэхгуй.
-Бэлтгэл ан гид орсон ч шалгалт авна. Шалгаад тэнцвэл оруулна,

тэнцэхгуй бол оруулахгуй шуу! гэж тэр хэлж байна. Тэгээд негеедер нь
шалгалт егехеер боллоо. Тэр едер нь би негее сургууль дээрээ яваад
очлоо. Тоо, хэл бичиг хоёроо шалгав. Хэл бичгийн шалгалт нь цээж
бичгийг бичууллээ. Багш хэлээд бичуулж байгаа юм шуу дээ. Би хедее,
багийн булгэмд суугаад бичиг, усэг тайлагдсан, сумын булгэмд суугаад
тайлагдсан, бас хедеений булгэмийн багш хэдэн сар хийчихсэн болохоор
хэл, бичигт тийм ч муу биш байсан юм. Ингээд уурэгтэй дун авлаа.
Тоонд бол би их тааруу байсан даа.
хэлчихнэ. "50"-аас "20"-ыг хасвал

"25" дээр "30"-ыг нэмбэл "55" гээд
"30" гээд бас хэлчихнэ. Ийнхуу 100-ийн

дотор нэмж, хасахыг бол бодчихно. Уржуулэх, хуваах болохоор ереесее
чадахгуЙ. "7"-г 7-00Р уржуулэх гэвэл чадахгуЙ. 15-ыг

3 хуваах

гэвэл бас

чадахгуЙ. Инхуу уржуулэх, хуваах болохоор толгой эргээд байдаг баЙв.
Ингээд шалгалтынхаа цээж бичигт дээрээ уурэгтэй, дунд авчээ. Тоо бол
ноЙл. Тэгэлгуй яахав дээ, бутархай тоогоо ялгаж чадахгуй байсан юм

чинь. Бутархай тоог би бур мэддэггуй баЙв.

-Шалгуулсан

хумуус негеедер ирээрэЙ. Самбар дээр тэнцсэн хуухдуудийн

нэрийг бичнэ. Негеедер ирж тэрийг хараарай! гэж байна. Би негеедер нь
гуйгээд ирлээ. Шалгалт егсен хумуусийн нэр гараагуй байна. Би маш их
эрт ирсэн юм. Сургуульд орчих байх гээд баярлаад л, горьдоод баЙлаа.

Багш нар цуглаагуй байгаа бололтой байна. Тэгж байтал

9 цаг

боллоо.

Нэг багш гарч ирээд енее самбар дээр нэрсуудийг бичиж эхэллээ. Нэрээ
хараад байтал миний нэр баЙдаггуЙ. Тэнцээгуй нь тодорхой боллоод
явчихлаа.

Хедеений хуухэд амьдрах ухаанд бас муугуй байсан байж магадгуЙ.
Хедеений

16-17

насны хуухэд гэдэг чинь малаа маллана, гэрийнхээ бух

ажлыг хийнэ, тамхи татна, архи ууна шуу дээ. Аавын дараа л гэрийн эзэн

болж байгаа байхгуй юу. Тийм учраас амьдрах ухааныг муугуй сурдаг
байх л даа. Тэгээд еерее бодлоо.
-Шалгалтандаа тэнцсэнгуЙ. Одоо яадаг билээ! гэж. Тэр шалгалтын
комиссын дар га нь Цэрэн багш байсан юм. Тэгээд комиссын дарга Цэрэн

багш дээр орлоо. Шалгалтанд тэнцээгуй гэдгээ хэллээ. Цэрэн багш мин ий
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шалгалтын тухай ярь ж байна. Тэгэхэд л би яаж шалгалт егснее мэдсэн
юм.

-За хуу минь, чи цээж бичигт бол тэнцэж байна. Тоон дээрээ чи ереесее
тэнцэхгуй байна. Чи нэмэх, хасахыг жаахан мэддэг болотой юм.
Уржуулэх, хуваахыг бол ереесее мэддэггуй юм байна. Бутархайг бол
бур ч чаддаггуй ЮМ байна шуу дээ! гэж байна. Тэгээд би бэлтгэл ангидаа
ч тэнцэхгуй болж байгаа ЮМ. Надад зевлех аав, ээж, ах еер дотны

хун байхгуй ийм нехцелд еерее ухаан зарсан байгаа юм л даа. Тэгээд
багшаасаа гуйлаа:
-Багшаа! гэлээ.
-Би бол их холоос ирсэн. Увс аймаг бол манай нутаг л даа. Их хол баЙдаг.
Ингээд одоо евел болох гэж байна. Ах маань салд дайчлагдаад явчихсан.
Аав, ээж маань нутаг буцаад явчихсан. Би еерее айлд баЙдаг. Надад
менге байхгуй, хоол баЙхгуЙ. Би ийм хэцуу байдалд байна. Намайг энэ
сургуульд оруулж егееч гэлээ1 Нэрийг нь тэр уед сайн мэддэггуй байлаа л
шуу дээ. Гэтэл Цэрэн багш хэлж байна.
-За хуу минь! бид энэ талаар ярилцъя. Би ганцаараа шиЙдэхгуЙ. Би
шалгалт авсан багш нартайгаа ярилцъя. Чи маргааш хурээд ир! гэж
байна.
Маргааш болтол их Л удаан хулээсэн шиг санагддаг юм. Арай гэж

маргааш болгоод л яваад очлоо. Тэнд хэдэн багш сууж байна. 8нее
шалгалт авсан багш нар шуу дээ. Цэрэн багш, Дэжидмаа багш, Дулмаа
багш, Дашаа багш нар сууж байна.
-Бид ярилаа. Чи харахад их сэргэлэн хуухэд байна. Чи оролдвол юм
сурчихаж магадгуй хуухэд юм. Даанч чамд ямар ч бэлтгэл алга. Тийм
учраас чи бэлтгэл ангид хагас жил хуртэл суу. Хагас жил гэдэг чинь
нэг сарын

1 хуртэл

гэсэн уг шуу.

9 сараас

эхлээд хагас жил дуустал суу.

Хэрвээ хуу минь ээ, чи хагас жилээр муу гарвал хасагдана шуу. Тэгээд чи
нутаг явна уу, байна уу, еерее л мэдсэн хэрэг болно шуу. Тэр уед чинь

евел болчихсон байна. Улаанбаатарт их хэцуу шуу дээ. Чи сайн бод!
Одоо нутаг буцна уу? Ингээд сургуульд орно уу? гэж байна. Надад зевлех
хун байхгуй юм чинь еерее шийдээд

:

-Би хагас жил дуутал сураад узье! гээд хэлчихлээ. "Дуурсэн хэрэг, узээд
алдъя" гэж бодогдоод баЙлаа.
Тэгээд л хагас жил дуустал ямар ч тусламжгуйгээр суралцахаар

боллоо. Тэр уед их журамтай байсан юм. Манай сургуулийн дотуур
байртай байсан ЮМ. Тэр дотуур байранд намайг суухыг зевшеерсенгуЙ.
Би айлд байгаа болохоор дотуур байранд орчих санаатай байсан юм.
Би нэгэнт туршилтын хун болж таарч байгаа юм чинь дотуур байранд
суулгаагуй ЮМ. Гадуур суудаг хуухдуудэд сард зуу гаруй тегрегийн
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хоолны менге егдег баЙсан. Туунийг надад бас егеегуй юм. Их хэцуу
байсан байгаа юм шуу. Тэгээд хагас жилээр муу гарахгуй бол эдгээр
тусламжийг авдаг болно. Харин нэг л хичээлд муу авбал хасагдана шуу
дээ. Цэрэн багш ер нь их хатуу хун л дээ. Туухийн багш хун.
Ингээд би сургуульдаа орчихлоо. Сургуульд орсон анхны едер би

ганцхан дэвтэртэй очсон чинь тооны хичээл, хэл бичгийн хичээл, аман
зохиол, географ, байгаль гээд

5-6

цагийн хичээл орлоо. Би чинь бугдийг

нь нэг дэвтэр дээр Л бичлээ. Цэрэн багш ажиглаад:
-Чи ингэж бичиж болохгуЙ. Хичээл болгоныг туе тусад нь дэвтэр дээр бич.
Тооны дэвтэр, хэл бичгийн дэвтэр, географийн дэвтэр гээд туе тусдаа
байх ёстоЙ. Ингэж болохгуй гэж байна. Би:
-Надад дэвтэр байхгуй гэлээ.

-За чи дэвтэр олж ав! гэж байна. Тэр уед ч дэвтэр харандаа бас ховор

байсан юм. Улаанбаатарт ч ховор байсан юм. Хедее бол бур баЙхгуЙ.
Ихэнх нь модон самб ар дээр бичнэ. Захаар гуйж байгаад хэдэн дэвтэр
оллоо. Би ч тэгэхэд их хичээсэн дээ.
Ах дайчилгааны хугацаа дуусаад ирлээ. Намайг сургуульд орсон

гэдгийг сонсоод баяр, хеер болцгоолоо. Бид хоёр негее айлдаа л байгаад
баЙлаа. Цаашдаа еерийн гэртэй болно гэж ах ярьдаг баЙлаа. Ах ав гай
аваагуй бай сан юм. Цэрэг хангамж сайтай газ ар байсан. "Цэргийн

хангамжийн газ ар" гэдэг тусгай байгууллага байсан юм. Тэндээс ахад нэг
гэр еглее. Тэгээд бид нар тэр гэртээ тусдаа амьдрах боллоо.
Би сургуульдаа яваад баЙлаа. едер ирээд ахын хоол ундыг бэлтгэнэ.
Бас манайд нутгийн

4-5

хун ирсэн баЙлаа. Монгол хун гэдэг чинь их сонин

шуу дээ. Нэг л танил бол тухайлбал, одоо би Лхагвасурэнтэй танил бол
гэрт нь очоод хэвтчихнэ. Хоолыг нь идээд Л байгаад байна. Менге ердее
чиг егехгуЙ. еерее мах, хоол унд хааяа авбал авна. Тэгээд л хоолыг нь

идээд Л байгаад байна даа. Манай нутгаас ирсэн
нийлээд

4-5

хун, ах бид хоёртой

хун байсан ЮМ. Би ундсэндээ тэдний галч нь баЙлаа. Хоолыг

5-6

нь хийнэ, тулээ, модыг нь янзлаж бэлтгэнэ. Энэ ажлуудыг хийж дуусаад
л дараа нь хичээлээ хиЙнэ. Надад ширээ сандал гэж олигтой юм баЙхгуЙ.
Нэг мухар сандал шиг юм, нэг жижигхэн ширээ шиг юм байсан.

Тэгэхэд бид юугаар амьдарч байсан бэ? Тэр уед цэргийн хангамж их

сайн байсан юм шуу дээ. Манай ах дэслэгч цолтой, офицер болчихсон
баЙв. Тэр уед цэргийн дарга нар едерт

махны нормтой, сард

нийлуулээд

гр гурил, хоолны хольц

авна. Уунд

1 кг
едрийн 500

30 кг мах авдаг баЙлаа.
: давс, хар перец гээд ер нь

авахгуй юм баЙхгуЙ. Гутлын тосоо

хуртэл авдаг баЙлаа. Би цэргийн агуулахаас туунийг нь очиж оочерлож
байж авна даа. Бид нар ене е
хийж идээд амьдарч баЙлаа.
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10 шахам хун

чинь тэр мах, гурилаараа хоол
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Улаанбаатарт евел хедеетэй адилгуй их хэцуу байсан юм шуу дээ.
Хедее бол гэрээ эсгийгээр сайхан давхарлачихна. Манайх чинь сайхан

байсан юм. Энд чинь ах, бид хоёр дан бурээстэй гэрт баЙлаа. ввел
Улаанбаатарынхан ч гэсэн шалаа дулаалаад, гэрээ давхарлаад сайхан
болгоно. Манай гэр дан бурээстэй, еглее босоход хаалганы завсраар,
ханын хажуугаар цае орж ирээд хунгарлачихсан байдаг баЙлаа. Пийшин
байхгуй, ганц темер зуухтай, нойтон тулээтэй, мен ч хэцуу байсан даа.
Миний хувцас тааруухан, зун ирсэн учраас дулаан хувцас байхгуй, их
даардаг баЙлаа. Уушиг муудаад улайгаад байсан. Дан цагаан цамцан
дээрээ хевентэй хурэм емсеед,урт емд емсдег баЙлаа. Би чинь жижигхэн
биетэй байсан учраас емд унжаад явна. Тэр уед Монголчууд емдийг
костюм шиг савхин гутлынхаа гадуур тавьчихна. Миний хевентэй емд

чинь савхин гутлынхаа гадуур явна. Би их жижигхэн биетэй байсан юм
шуу дээ. Тэр евел их даарсан даа. Орой болоход манайд байгаа хумуусийн
хоол, ундыг бэлтгэж егне. Тэгээд
хичээлээ хийгээд, шене

9-10

болоход тэд нар унтаад егне. Би

11-12 цаг хургээд унтана.

Тэгээд хагас жилээр бух хичээлдээ онцсайн гарлаа. Тэгээд би
санхуугийн сургуульд

4

жил онд сурлаа. Ангийн дарга, сурагчдын

зевлелийн дарга, дараа нь эвлэлийн уурийн дарга боллоо. Ундсэн анги
бол

3 жил

шуу дээ. Бэлтгэл ангид нэг жил сурсан юм. Би

сургуульд ороод

1950

1946

онд энэ

онд тегссен. Намайг сурч байхад багш нар маш

залуу хумуус байсан. Унэхээр манай шилдэг сурган хумуужуулэгчид
байсан байгаа юм. Суулдээ

60-70

аад оны уед манай бугд гавъяат багш

болцгоосон шуу дээ. Тагар багш, Цэрэн багш, Дулам, Дэжидмаа багш
нар "Монгол улсын гавъат багш" цолоор шагнуулеан. Ийм том сурган

хумуужуулэгчид бидэнд зевхен эрдэм ном биш, хедеений хуухэд биднийг
амьдралд бас сургаж байсан юм. Манай бэлтгэл ан гид 20-иод хуухэд

байсан. Ихэнх нь над шиг л сургуулиас завсардсан хуухдууд байсан баЙх.
Намайг тэр багш нар харж узээд сургуульд авсан юм шуу дээ. Уг нь

бэлтгэл ан гид 15-аас дээш насны хуухэд авддаггуй байсан. Би
байсан боловч орчихсон. Би ундсэидээ

2 нас дараад

17

настай

орсон юм шуу дээ.

17

настай бол авахгуй гэж багш хэлээд баЙсан. Би тэгээд багшаас гуйсан юм
лдаа.

-Багшаа!

Намайг 14-тэй гээд буртгээд егееч! гэж.

Би чинь бие жижигхэн учраас 15-тай гэж болох байсан л даа. Мииий

гуйснаар багш буртгэж егеед, тэгээд орсон юм шуу дээ.
Сургуульд сурч байхад багш нар эрдэм ном, ер нь соёлд сургаж баЙж.
Биднийг сурч байхад хагас жилийн шалгалт, бас улирлын шалгалт болно.

3 сар

болоод л нэг шалгалт, амралт болдог баЙлаа. Яг амралт болохоор

л манай сургууль крантин тогтоочихно. Улаанбаатар ХОТОД евчин гарсан
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гээд багш нар гадагш нь гаргадаггуй баЙлаа. Гадна байгаа хуухдийг
дотогш нь оруулахгуЙ. Суулд нь сонсоход багш нар хуухдээ ям ар нэг
хулигаантсан юманд оруулахгуй, гадуур дэмий тэнуулэхгуй гээд крантин
тогтоочихдог баЙж. 8дерт
байсан болохоор хуухэд

2 кино гаргаж узуулнэ. Хоол унд нь сайн
16 хоног амрахдаа одоогийнх шиг хулигаантах

юм баЙдаггуЙ. Тэр уед бид евчин гарч дээ л гэж бодно. Суулд нилээд
дээд ангид ороод л багш нар евчин гарлаа гэж зохиодгийг ойлгосон юм.

Манай багш нар биднийг бэрхшээл зовлонг туулан гарах арга замыг бас
зааж егч баЙжээ.
94-0НД манай сургуулийн

70

жилийн ой боллоо. Бидний тегсегчид

цугларлаа. Уг нь ч дандаа цуглардаг л даа. Тэр уед цугласан хумуус заал

дуурсэн байсан. Надад урьдчилаад юм ярь гэж хэлээгуй баЙсан. Гэтэл тэр
едер та дурсамжаасаа яриач гэсэн хусэлт ирлээ. Би тэр уед сая та нарт
хэлдгийгээ хэлсэн. "Би хедеенеес ям ар хун орж ирлээ. Тэгээд сургуулиа
тегсеед хойшоо Оросод явж сураад, эргэж ирээд нам засгийн удирдлагад
орж ажилласан явдал бол миний сайных биш ээ. Энэ сургуульд ардын
хуухдуудийг хумуужуулсэн том, том сурган хумуужуулэгчид ажиллаж

байсны ач гавъяа юм шуу!" гэж хэлсэн. Би ийм Л сургуульд ингэж сурсан
юм даа. Ингээд Улаанбаатарт хедеенеес орж ирсэн уе дуусч байгаа юм.
П.Д.: Та надаас асуух, тодруулах юм байвал дор, дор нь асуугаад л

явах хэрэгтэЙ. Би таны бичсэн егууллийг уншиж узсэн. Та бол Монголыг,

Монголчуудын амьдрал ахуйг судлаж байгаа эрдэмтэн хун юм байна.
Тийм учраас асууж лавлах юм байвал ичиж зоволгуйгээр асуугаараЙ.

Намайг урьж, ингэж уулзаж, ярилцаж байгаад чинь би их баярлаж байна.
к.ю.: Маш их сонин яриа ярьж егч байгаад баярлалаа.
П.Д.: Миний ярьж байгаа зуйл таны сонирхолд нийцэж байна уу? Би

Лхагвасурэнг урьд нь таньдаггуй баЙсан. Манай гэрийг яаж олсон юм
бэ? МэдэхгуЙ. Японоос ирсэн эрдэмтэн хун надтай уулзах хусэлтэй байна
гэдгийг бичиж улдээсэн байсан. Би Лхагвасурэнд:

-Тэр

эрдэмтэн чинь очиж, очиж надтай уулзах гээд байхдаа яадаг юм

бэ? гэж хэлээд байгаа юм. Та намайг урьж, уулзаж байгаад баярлаж,
талархаж байна. Та бол Монголд их туслаж байгаа, цаашид ч их туслах
гэж байгаа хун юм байна. Тийм учраас асуух юм байвал ичиж зовох
хэрэггуй. Би бодсон зуйлээ еерийнхеерее л хэлнэ. Миний ойлголт зев

байж болно, бас буруу ч байж болно, алдаатай ч байж болно. Тэр бол еер
хэрэг. Тийм асуух зуйл байвал та сэтгэл зоволтгуй асуугаараЙ. За ингээд
еер юу ярих вэ?

5

МАХН-ын ТОВ Хороонд

к.ю.: Сургууль тегсеед дараа нь юу болсон бэ? Орост явсан уу?
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П.Д.: Орост явахын емне би чинь ажил хийсэн байхгуй юу.
к.ю.: Тэр талаар ярьж егеерэЙ.
П.Д.: Би сургуулиа "Тесвийн нягтлан бодох" гэдэг мэргэжлээр тегссен
юм. Сургууль тегсеед МАХН-ын Тев Хороонд очсон. Миний амьдрал

их сонин байгаа юм шуу дээ. Би улсад ажил хийж эхлэхдээ МАХН-ын
Тев Хорооноос эхлээд, тэндээсээ тэтгэвэрт гарсан. 50-иад онд сургууль

тегсеед МАХН-ын Тев Хорооны санхуугийн хэлтэст ажиллаа. Тууний
емне, эхлээд Сангийн яаманд очив 00. Манай сургууль чинь Сангийн
яамны харъяа сургууль байсан юм. Намайг ороход санхуугийн техникум
гэдэг нэртэй байгаад, дараа нь санхуу эдийн засгийн техникум гэдэг
болеон. Тэгээд сургууль тегсеед Сангийн яамны "Санхуугийн хянан
байцаах газар" гэдэгт байцаагч боллоо. Болж байна уу? Намайг ажилд
орж байх тэр уед Аж уйлдвэрийн комбинатад санхуугийн шалгалт хийж
байсан юм. Би тэр шалгалтад орлцоод нэг сар орчим л ажиллаад байсан
баЙх. Гэнэт нэг едер манай яам намайг дууджээ.
к.ю.: Тэр яам хаана байсан бэ?
П.Д.: Одоогийн Сангийн Яам байгаа тэр л байшиндаа баЙсан. Тэнд бас
Улсын банк байсан. Одоо "Голомт" банк байна. Дээр уед тэнд доор нь
банк, дээр нь яам байсан юм. Би дуудсан ёсоор яаман дээрээ яваад очсон
чинь урдаас

:

-МАХН-ын Тев Хороон дээр оч. Чамайг тэнд дуудаж байна! гэлээ. Би
сургуульд сурч байхдаа

1949

онд МАХН-ын гишуун болсон баЙлаа.

Намын гишуун хунийг Намын Тев Хороо дуудахаар бас л их айж очно

шуу дээ. Хэрэг хийсэн юм болов уу, юу болсон юм бол гээд л бодож
баЙлаа. Тэгээд очтол, Намын Тев Хорооны санхуугийн хэлтсийн дарга
с.Нанзад гэдэг хунтэй уулзах хэрэгтэй боллоо. Тэгээд туунтэй уулзлаа.
Тэр хун сайхан зантай хун байсан юм. Надтай жаахан юм ярилаа. Надад
л настай хун харагдаж байсан баЙх. ОДОО миний уеийг бодвол хамаагуй
залуу хун байсан даа. Дечин хэдэн настай л хун байсан биз. Тэгээд:

-Чамайг эндээ

авна. Чи ирэх уу? гэж байна.

Намын гишуун хунийг Намын Тев Хорооны санхуугийн хэлтэс ажилд

авах гэж байхад зевшеерелгуй яахав дээ. Тэгээд намайг санхуугийн
хэлтэст "Дане хетлегч" болголоо. "Дане хетлегч" гэдэг чинь хамгийн

доод албан тушаал шуу дээ. Надтай хамт сургууль тегссен хумуус бугд
"Нягтлан бодогч" болцгоосон явж байлаа шуу дээ. Хумууст хийж байга а
ажлаа хэлэхэд хэцуу санагддаг баЙлаа.

-Чи тэнд юу хийдэг юм бэ? гэхээр нь "Дане хетлегч" гэж хэлэхээр ичээд,
зугээр л "санхууд байгаа л .... " гээд байдаг баЙсан. "Дане хетлегч" гэж

одоо байдаг юмуу, угуй юмуу мэдэхгуЙ. Энэ чинь хамгийн доод ажил
шуу дээ. Хар, бор аж ил гэсэн уг л дээ. Тэр дарга ухаантай хун л дээ.
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Сургууль тегссен залуу хунийг ингэж амьдралд сургаж байсан баЙх.
Тэр дарга хэлтэсдээ еер нэг орон тооны нягтлан бодогчтой байсан юм.
Тэгээд намайг дане хетлегчеер хагас жил буюу

1950

оны 7-р сараас

51

оны 1-р сар хуртэл ажиллуулаад дэвшуулээд нягтлан бодох болголоо.
Тэр дарга бас намайг шалгаж л байсан баЙх. Хийж чадах нъ уу, яах нь

вэ гэж шалгаж байсан юм билээ. Ингээд би Намын Тев Хороонд дане
хетлегчеес нягтлан бодох хуртэл

2 жил

буюу

50

оны 7-р сараас

1952 оны

9-р сар хуртэл ажилласан юм.
Япон хунд ойлгоход хэцуу байж магадгуй нэг зуйл баЙсан. Бид чинь
нягтлан бодох ажлаа сампингаар л бодно шуу дээ. Японд тийм сампин
байсан уу? Хятад сампин шуу дээ.

к.ю.: Байсан шуу. Жаахан еер баЙх.
П.Д.: Жаахан еер уу. Манайх бол Хятад сампин ч Л байсан, Орос сампин
ч л баЙсан. Тэр уед бас тооны машин денгеж гарч байсан юм. Тэр тооны
машиныг "Джержинск" гэж нэрлэдэг баЙлаа. ЗХУ-ын Джержинскийн
нэрэмжит заводод хийсэн машин байсан юм шиг байна билээ. Тэр машин
одоо музейд л очсон баЙх. Туугээр тоо бодоход 2-ыг 25-аар уржуулэх

бол

"2"

ба

"5"

гэж туе тусад нь тоог нь дараад, тэгээд темер татуургыг нь

татдаг баЙсан. Миний энэ хоёр хуруу бур эвэр ургачихсан байдаг баЙлаа.
Темер татуурга нь татахад маш хатуу байсан. 8дрийн турш туунийг
татаад байна. Тэр машин Намын Тев Хороонд нэг л байсан. Манай тасагт

л байсан баЙх. Том газар байсан болохоор машинтай байсан юм. Жижиг
газ ар бол машин очихгуй шуу дээ. 8шее нэг сонин юм болдог баЙлаа.
Энэ бол хуний сэтгэл зуйтэй холбоотой асуудал юм. 8дерт нь суугаад
ене е тооны машинаар цалин хелс ч байдаг юмуу, голдуу л цалин хелстэй

холбоотой юм л бодно шуу дээ. Миний найз Сандаг гэж нехер байсан

юм. Тэр бид хоёр Тев Хороонд цуг очсон юм Л даа. Тэр Тев Хорооны
санхуугийн тасгийн байцаагч хийдэг баЙлаа. Бид хоёр хамтдаа суугаад,
енее тооны машинаараа бодно шуу дээ. Хуний дэргэд сампингаар

бодохгуЙ.
-Бэлээхэн тооны машин байхад туунийг ашиглаж чадсангуй! гэж хумуус
муу хэлнэ шуу дээ. Тэгээд л тооныхоо машиныг "Шарр! Шарр!" хийлгээд

л татаад байна ШУУ дээ.

-Энэ тооны машинд итгэж болохгуЙ. Тооцоо буруу бодвол шоронд орно
шуу дээ! гээд л хоорондоо ярьдаг баЙлаа. Тийм учраас хоёулаа орой
суугаад, едер нь тооны машинаар бодсон юмаа сампингаараа бугдийг нь
шалгана даа. Сампингаараа шалгаад зев байвал сая санаа амрана. Хуний
сэтгэл зуй гэдэг чинь ийм онцлогтой юм Л даа. Машиндаа тийм сайн

итгэхгуй байгаа юм. Тэгсэн хирнээ хуний дэргэд машинаа ажиллуулаад,
тооцоогоо боддог баЙлаа. Тэр тусмаа тэр машин чинь том, том газруудад
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нэг, нэг Л байна.
Иймэрхуу маягаар ажил хийгээд байж байтал Монгол Улсын Их
Сургуулийг тегссен

4

залуу Тев Хороонд ирлээ. Контор ч багадаад

явчихлаа. Тэд нартай танил болоод ирлээ. Тэр

4 намайг их ятгадаг

баЙлаа.

-Ийм залуу хун байж дээд боловсролгуй бол болохгуЙ. Дээд сургуульд
орох хэрэгтэй! гэдэг баЙлаа. Тев Хорооны ундсэн албан хаагчид нь
дандаа дээд боловсролтой хумуус байсан. Би яахав дээ, доод тушаалын
хун л дээ. Гэсэн ч намайг хумуус дээд сургуульд орохыг ятгаад баЙлаа.

Дээд сургуульд болохоор

1О

жилийн сургууль тегсеегуй хунийг

авдаггуй байсан. Дахиад л бэрхшээл уусч байгаа юм л даа. Техникумд бол
7-р ангийн боловсрол л олгодог. Дахиад

10

жил тегсех шаардлага гарч

ирж байгаа юм. Тэр уед над шиг завсрын хумуус их баЙж. Улаанбаатар
хотод "Ажилчин залуучуудын оройн дунд сургууль" гэдэг сургууль
байгуулагдаад ажиллаж баЙлаа. Тэнд

8, 9,

10-р ангийг

3

жил сураад

тегсене. 8дер нь ажлаа хийнэ шуу дээ. Орой нь енеех сургуульдаа явна.
За тэр ч яахав дээ. Чанар бол тааруухан шуу дээ. Багш нар нь хичээл их
таслана. Сурагчид нь аж ил хийж байгаа хумуус шуу дээ. Хедее гадаа
их явна. Ирэхээсээ ирэхгуй нь их баЙлаа. Багш нар нь ч бас ирэхээсээ

ирэхгуй нь их байна. Ямар ч байсан нэг унэмлэх олж авах хэрэгтэй байсан
юм. Тэгээд

2 жил

хагас яваад

1О

жилийн сургууль тегссен унэмлэх авлаа.

Тэгээд би хойшоо ЗХУ-д сургуульд явах ергедлийн тухай, хаана ямар
сургуульд сурах, ууний тулд юу хийх тухай бодож эхэллээ. Тэгээд эдийн
засагч, еерийнхее мэргэжлийн дагуу учраас эдийн засагч л болсон нь дээр

гэж боддог боллоо.

6

3ввлвлт улсад суралцах болов
Та дуулсан уу? "Улсын телевлегеений комисс" гэдэг байгууллага

байсан юм. Тэр байгууллагын нэр дээр сурахаар даргад нь ергедел
бичлээ. Би Намын Тев Хороонд данс хетлегч, дараа нь нягтлан хийгээд
бас ч нилээд хумуусийг таньдаг болчихсон баЙлаа. Намын Тев Хорооны
нягтлан гэдэг чинь бас ч тийм бага хун биш байхгуй юу. Цалинд

440

тегрег авдаг, базарваань том хун байхгуй юу. Тэгээд ергедел бичтэл,
эхний жил бутсэнгуЙ. Дараа жил нь

1952

онд дахиад бичлээ. Тэр уед

ЗХУ-ын телевлегеений комиссын шугамаар жилд

1952 онд 4 хун явуулахаар

2 хун

явуулдаг баЙлаа.

болжээ.

Тэр уед журам их нарийн байсан. Тэр явах хуний хоёрыг нь арван
жил тегссен хуухэд дотроос авахаар болжээ. Энэ бол уг дуугуй, шууд авна
гэсэн уг л дээ. Улдсэн хоёрыг нь ажил хийж байсан хумуусээс авахаар
тогтсон баЙлаа. Тэгээд энэ хоёр хун ий асуудал дээр одоогийнхоор бол
ерселдеен боллоо. Тэгэхдээ челеет ерселдеен биш юм. Шалгалт авна.
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Би чинь

1О

жил тегссен, нэг уеээ бодвол жаахан гайгуй болсон баЙлаа.

Тэгээд шалгалтанд орох хумуусийг Их сургууль дээр аваачлаа. Шалгаж
байна. Би ч шалгалтанд орлоо. Би чинь

10

жилийг оройгоор тегссен

боловч тэр сургууль чанар муутай байсан. Туух шалгууллаа. Туух бол
яахав дээ, уншаад мэдэж болно. Туухийн шалгалтанд уурэгтэй авлаа.
Тоо шалгалаа. Дээд тоо шалгаж байна. Би дээд тоог юу мэдэх вэ дээ. 10-р

ангийг оройгоор чанаргуй тегссен ЮМ болохоор мэдэх юм байхгуй шуу
дээ. Шалгахаар ирсэн багш нь суулд манай Гэгээрлийн яамны сайд болсон
Д. Ишцэрэн гуай юм л даа. Сайд болсон хойно нь би туунд:

-Та

нар хунийг мен баллаж байж билээ! гэж тоглоомоор хэлдэг байсан

юм.

Ишцэрэн гуай шалгахаар орж ирээд л 10-р ангийн тоо егсен баЙх. Надад

бол их хэцуу л тоо баЙсан. Би нэгийг нь ч мэдэхгуй юм.
Саяхан би тэр нехертэй тааралдсан. О.СанзаЙжав гэдэг хун байсан
юм. Тэр Ленинградын Их Сургуульд явсан юм. Тэр их сургуулийн
нэгдугээр курсээс явж баЙв. Тэр миний хажуугийн суудалд суулаа. Би
шалгалт егч явах хугацаандаа туунтэй зус таних болсон байсан.
-Санзайжав аа, евгеен! Наадхаа нааш нь егчих ее, би хуулчихъя! гэлээ.
Санзайжав бол "А" хэсэг, би бол "Б" хэсэг байсан юм.
-Дуурсэн хэрэг, чинийхээр "А" гээд бичлээ! Намайг хаана сууж байсныг

тэр багш мэдэв гэж уу! гэлээ. Санзайжав их сургуульд сурч бай сан
болохоор сайн бодсон байна. Би нэг бодлогыг нь зориуд буруу бодоод,
хоёрыг нь яг хуулаад, нэгийг нь мэдэхгуй юм чинь буруу бодоод
егчихлее. Тэгсэн "Дунд" авчихсан байна.
Гурав дахь шалгалт нь Орос хэл юм л даа. Би Орос хэл юу ч баЙхгуЙ.

Цээж бичиг бичсэн юм. Багш дуудаад хэлж егснийг нь бид бичнэ. Нэг
нехер орж ирээд дуудлаа. "Миний эх орон" буюу "Моя родина" гэсэн

гарчигтай баЙсан. Хэл мэддэг хун бол амархан л бичнэ шуу дээ. Гучин
хэдэн угтэй байсан баЙх. Би тууний 29-ийг нь алдсан байгаа юм. Даанч
хэрэг баЙхгуЙ. Хэл мэдэхгуй юм чинь тэгж алдалгуй яахав дээ. Хуний
амыг дагуулаад ч бичиж чадахгуй л байлаа шуу дээ. Шалгалтын комисед

нь Ц.Дугэрсурэн сайд орсон байсан. Тэр хун сая хеерхий нас барлаа.
Тев Хорооны хэлтсийн эрхлэгч о. Цэдэндамба гуай комиссын дарга нь
баЙлаа. Комиссын гишууд нь Д угэрсурэн гуайгаас гадна шуух яамны дэд
сайд, ешее нэг хун, нийт гурван хун байсан юм. Тэд нар хожим нь бугд л
сайд болеон.

-Та

нар хуний хувь заяаг баллаж байсан уле шуу! гэж би хожим тэдэнд

тоглож хэлдэг байсан ЮМ. 8неедуул чинь дуудаад л оруулна шуу дээ.
Ажлаас явах гэж байга а хумуусийг нэг, нэгээр нь дуудна.
Надтай хамт шалгалтанд Б.Ренчинпэлжээ гуай орж баЙлаа.
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Телевлегеений комиссын орлогч дарга хун л дээ. 8ер нэг нь Я. Дэмчиг
гэдэг хун байсан юм. Бид

3

ерселдеж байгаа юм. Ренчинпэлжээ гуайн

хувьд бол Ю.Цэдэнбал дарга явуулахыг даалгасан хун юм. Нас нь

явчихаасаа емне дээд боловсролтой болог гэж узсэн юм билээ. Тэр маш
сайн хун байсан. Телевлегеений комиссын орлогч дарга хэрнээ дээд

боловсролгуй байсан. Ю.Цэдэн6ал дарга чинь хунд их хайхрамжтай
ханддаг хун байсан юм шуу дээ. Ю.Цэдэнбал дарга явуулахаар даалгасан
болохоор Ренчинпэлжээ гуайг шалгалтанд тэнцуулсэн. Негее Дэмчиг
гэдэг хун чинь челеет бехийн Магсар багшийн аав юм шуу дээ. Дотоод

яамны санхуугийн газрын дарга, хурандаа цолтой том хун баЙлаа. Орос
хэлэнд жигтэйхэн саЙн. Дэмчиг гуай чинь Оросуудтай ажилладаг байсан.

8нее дервен хуний хоёр нь дунд сургуулиас ав сан болохоор уг
дуугуй тэнцсэн баЙлаа. Нэгийг нь Цэдэнбал дарга явуулахаар даалгасан
болохоор би хасагдаж байгаа юм. 8нее комиссын хуралд орлоо. Тэгсэн
чинь:

-Чи уунийгээ хар даа!

30

хэдэн угнээс 29-ыг нь алдсан байна шуу дээ.

Зевлелтед дээд сургуульд сурах гэж байж Орос хэлгуй, чи очоод яаж
сурах юм бэ? гэж хэлээд хасаад хаячихлаа. Бур суулд, наян хэдэн онд
миний бичсэн диктантыг хун архиваас авч ирж егсен юм. Одоо надад
хадгалагдаж баЙгаа.

Бур

8 сарын

эцэс болчихсон хуухдууд бараг бугд явчихлаа. Жаахан

гомдолтой л баЙлаа.

-За яахав дээ, ня-богоо л хийе! гэж бодоод явж баЙлаа. Телевлегеений
комиссын l-р орлогч сайд А.Дулмаа гэдэг авгай байсан юм. Тэнд олон
жил ажилласан эмэгтэй хун л дээ. Тев Хороо, Телевлегеений комисс

хоёр чинь нэг дороо байсан юм. Нэг едер Дулмаа дарга намайг дуудаж
байна гэнэ. "Юу болсон юм бол?" гэж бодлоо. Сургуулийн асуудал бол
бур шийдсэн байсан шуу дээ. Тэгээд Дулмаа гуай дээр орлоо. Би туунд
ергедел олон егеед бур танил болчихсон баЙлаа.
-Угуй хе, ечигдер Намын Тев Хорооны нарийн бичгийн дарга нарын

зевлегеен боллоо. Телевлегеений комиссын нэр дээр явах хоёр
хун батлагджээ. Харин Дэмчиг хасагдчихлаа. Чи залуу хун байна,

хеецелдееч! Дарга нар дээр орооч! гэж байна. НТХ-ны нарийн бичгийн
дарга нарын зевлегеен болдог байсан юм. Тэр зевлегеенеер гадаадад
явах оюутнуудыг батладаг баЙлаа.

-Москвад

гудамж болгонд архины мухлаг байдаг юм чинь Дэмчиг очоод

туунээс салахгуЙ.Тэгээд хеегдеед ирнэ! гээд туунийг хасчихжээ. Дарга
нар архи уудаг хун ий г явуулсангуЙ. Ингээд хасчихаар нэг хун дутуу

улдлээ гэсэн уг биз дээ. Орон тоо гарлаа гэсэн уг.

Сургуулийнхан бараг явчихсан,

8 сарын

эцэс болчихсон баЙлаа. 9-р
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сарын нэгэнд хичээл эхлэнэ. Одоо нас барсан, ТХ-ны гол нарийн бичгийн
дарга буюу 2-р наРИЙJI бичгийн дарга Дамба гэж хун байсан юм. Тэр
уед Дамба дарга л бух кадрынхаа асуудлыг шийддэг баЙлаа. Дамба гуай
дээр орох гэсэн чинь хулээж авдаггуЙ. Жижиг хунийг том дарга хулээж
авахгуй шуу дээ. Завгуй гээд баЙдаг. Одоо амьд байгаа ТХ-ны боловсон

хучин эрхэлсэн нарийн бичгийн дарга С. Сосорбурам гэдэг хун байсан юм.
Сосорбурам гуай дээр орох гэсэн чинь бас авдаггуЙ. Миний орж чаддаг
дарга нь манай санхуугийн хэлтсийн дарга Нанзад гуай л баЙлаа. Бас
хэрэг эрхлэх газрын дарга т.лувсандэндэв гуай дээр орж чадна. Байж,
байж л Лувсандэндэв гуай дээр нэг орно доо.

-Ингээд орон тоо гарсан байна. Намайг явуулаад егееч! гэж хэлнэ. еер
яахав дээ, хулээж авдаг том дарга байхгуй юм чинь. Тэгээд Нанзад
гуайгаа шалаад баЙдаг. Нанзад гуай их сайн хун байсан юм.
-Би дарга нартай яринаа л! гээд баЙдаг. Яринаа гэсээр байтал

8

сар

дууслаа.

Тэгээд ноднин нас барсан ТХ-ны боловсон хучний эрхлэгч А.Галсан
гэж хун байсан юм. Тэр уед бид нар нэг доор конторлодог байсан юм. Тэр
уеийн албан хаагчид чинь еглее
орой

5 цагт

8 цагт

9 цагт цуглаад едер завсарлагаа байхгуй,
5 цагт тараад гэртээ харьж хоолоо идээд, орой
ажиллана. 8 цагт цуглаад 11 хуртэл ажиллана. 11

тардаг баЙлаа.

дахин цуглаад

цагаас хойш сууна уу, байна уу, еерсдее мэднэ. Ийм журамтай баЙлаа.
Хэцуу шуу. Би тэр уед л аж ил хийж эхэлсэн байгаа юм. Би чинь хуухэд
баЙсан. Ордон одоогийнхоо байранд ирчихсэн баЙлаа. Ордон чинь
1950-иад онд ашиглалтанд орсон юм шуу дээ. Элдэв-Очирын нэрэмжит
кино театр Сухбаатарын талбай дээр нээгдчихсэн баЙлаа. Хуухэд юм чинь
сайхан кино гарвал узмээр байна. Бас тэруугээр явж охидуудыг хармаар
санагдаад байна. Тэгтэл оройд нь зав баЙхгуЙ. Заримдаа манайхан нэг
арга хэрэглэдэг байсан. Орой нь
юмуу,

10

8 цагт

ирж буртгуулчихээд,

9

цагийн

цагийн кинонд орно. Тэгэхдээ пальтогоо елгуурт елгечихеед,

гэрлээ асаагаад, уудээ онгорхой хаячихна. Тэгэхээр хун орж ирээд:

-ее, энэ пальто нь байна. Гэрэл нь асаатай байна. Дотуур л явж байна
даа! гээд явчихна.

10 цагийн

кинонд орсон бол

11

хагасын уед л орж ирнэ

дээ. Ургэлж тэгэхгуй Л дээ. Хааяа нэг сонин кино гарвал л энэ аргыг

хэрэглэнэ. Туунээс албан хаагч хун хамаагуй тэгж явж болохгуЙ. Тэгээд
нэг орой, негее Галсан дарга шат руу бууж явна.

-Хууе, хууе! Би чамд хэлэх гээд мартсан байна. енеедер дарга нарын
зевлелгеен болоод, чиний асуудлыг авч хэлэлцээд, чамайг явахыг
зевшеерсен шуу! гэлээ. Би ч беен баяр хеер боллоо. тэгээд л би

Зевлелтед сургуульд явсан байхгуй юу. Бур хожуу юм шуу дээ.
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7

Москвагийн амьдрал

к.Ю.: Москвад явсан уу?

П.Д.: Москвад явсан. "Москвагийн эдийн засгийн дээд сургууль" буюу
"Московский государственный экономический институт" гэдэгт явсан

юм. Тэр уед манай сургууль чинь бие даагаад тусдаа байсан юм. Суулд
Плехановын нэрэмжит улс ардын аж ахуйн дээд сургуультай ниЙлсэн.
Манай сургууль бур эхлээд энэ Плехановын нэрэмжит улс ардын аж ахуйн
дээд сургуулиас салсан юм гэнэ билээ.

1932

онд гэлуу дээ, салаад, суулд

нь жаран хэдэн онд эргэж нийлээд Плехановын нэрэмжит улс ардын аж

ахуйн дээд сургууль болоод, одоо "Плехановын нэрэмжит улс ардын аж
ахуйн академи" гэдэг нэртэй болсон доо. Тэнд эхлээд очив 00. Тэгэхэд их

сайхан байлаа л даа. Академич, багш нар орж ирээд л юм яриад байна.
Надад ойлгох юм нэг ч баЙхгуЙ. Орос хэлийг оЙлгодоггуЙ. Би лекцэнд
суугаад ээж, аавдаа захиа бичээд байна. Одоо миний тэр дэвтрууд байж
л баЙгаа. Багшийг амаа хеделгеж уг хэлэх болгонд нь цэг тавиад баЙсан.
Холбооны морз гээд нэг юм байдаг шуу дээ. Миний цэг яг Л тийм юм
байсан даа. Манайхан чинь морЗоор бичээд байгаа юмуу? гэнэ. Угийн
утгаар цэг тавиад байдаг гэж байгаа юм. Хааяа нэг "революция" буюу

"хувьсгал" гэдэг уг гарвал бичнэ. Страна, государтво зэрэг уг гарвал бас
бичнэ. Тэгээд л бусдыг нь барагцаалаад цэг тавиад байна даа. Би тэр
дэвтруудээ одоо болтол хадгалчихсан баЙгаа. Би хуухдууддээ узуулдэг
юм.

Тэгж байтал хагасжил оЙртлоо. Шалгалт эхлэх боллоо. Надад мэдэх

юм баЙхгуЙ. 8нее бага, дунд сургуульд байдаг шиг шаардаад байхгуй
шуу дээ. Сууна уу, байна уу хамаа байхгуй байсан чинь яг шалгалт егех

болохоор юу ч баЙдаггуЙ. Урам гутаад, гэрээ ч их санаж байна. Аав,
ээжээ ч санаж байна. Москва гэдэг чинь агаар муу. Нар нэг ч узэгдэхгуй,
ереесее нар байхгуй юм шиг едрийн

3 цагт

л харанхуй болчихно. Хааяа

нэг лекцэн дээр сууж байхад нар гарахаар л аав ороод ирж байгаа юм шиг
санагдана.

-Ингэж хуний нутагт, уйл тамаа идэж, сурсан юм байхгуй байж байхаа
болъё! гэж бодоод буцахаар шиЙдвээ. Тэр сургуульд Ренчинпэлжээ гуай
бид хоёр хамт очсон юм л даа. Тэгээд туунд:

-Би ер нь энэ улсын менге бага урсэн дээрээ нутаг буцъя! гэж хэллээ.
Тэр:

-Угуй, чи яаж байгаа юм бэ? гэж байна.
-Надад юм сурах шинж алга. Их хэцуу байна! гэлээ.
Манай телевлегеений комиссын дарга Д.МаЙдар гэдэг хун байсан юм.
Тэр уед Д.МаЙдар дарга Москвад очсон баЙлаа.
Д.МаЙдар гуай дээр намайг дагуулж очоод, миний асуудлыг танилцуулж
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егееч! гэж Ренчинпэлжээ гуайгаас гуЙлаа. Тэр зевшеерч байна.
ил.: Негее Улс Терийн Товчоонд байсан Д.МаЙдар гуай мен уу?
П.Д.: ТиЙм. Д.МаЙдар гуай чинь Сайд нарын зевлелийн орлогч дарга
бегеед Улсын Телевлегеений комиссын жинхэнэ дарга байсан юм.
Ренчинпэлжээ гуай хуучин хамт ажиллаж байсан дарга дээрээ намайг
дагуулаад очлоо доо. Биднийг очиход Д.МаЙдар дарга денгеж л босч
байна. Тэгээд л гурвуулаа цай уугаад л ярилаа даа. Би ч яахав. Тэр хоёр
дарга хуучин нэг доор ажиллаж байсан болохоор беен юм л ярилаа даа.
Цаг хиртэй ярилаа. Тэгээд:
-Даргаа. Одоо надад ярих юм алга. Энэ хуухдийн тухай нэг юм ярих гэсэн
юм. Энэ хуухэд манай телевлегеений комиссын нэр дээр надтай хамт
сургуульд ирсэн юм. Одоо нутаг буцна гээд байна. Улсын менге бага
урсэн дээрээ нутаг буцаад ня-богоо хийнэ гээд байна гэж Ренчинпэлжээ
гуай хэллээ.

Гэтэл Д.МаЙдар дарга:
-Чи шалгалтаа егеегуй, хагас жил ч болоогуй байж шантардаг муу эр

байна. Нэгэнт л зорьж ирснээс хойш сурна шуу, нехер минь. Буцна гэж
ярихгуй гээд л зад загналаа.

Тэгээд л яахав дээ. Ямар ч арга баЙхгуЙ. Тэгэхэд манай сургуулийн
аспирантуурт Д.Цэнд гуай сурч баЙлаа. Цэнд гэдэг хун байсныг та нар

дуулсан баЙх. Цэнд гуай сургуульдаа их нэр хундтэй байсан. Монгол хун
ямар их ухаантай, авъяастай юм бэ? гэдгийг Цэнд гуай узуулж баЙлаа.
Тэр орос оюутнуудад хичээл заадаг байсан. Орос хэл гэдгийг чинь
гайхамшигтай мэднэ. Багш нарын дунд онолын маргаан гарвал Цэндийг

дуудаж асуудаг баЙлаа. Цэндийн саналаар маргаан шийдэгддэг байсан
юм. Сургуульдаа ийм нэртэй хун байсан юм. Тэгээд би Цэнд гуайгаас
гуЙлаа.

-Цэнд гуай, намайг бэлтгэл ангид оруулж егееч. Би ереесее сурч
дийлэхгуй байна. Тэр дээд тоо, Орос хэлийг ойлгож байгаа юм надад
алга! гэлээ.
Тэр уед Хятадууд манай сургуульд очиж байсан юм. Тэд нар бэлтгэл

хийдэг байсан юм. Санхуугийн сургууль шиг дахиад бэлтгэл ан гид орно
гэсэн юм Л даа. Надтай хамт очсон Ренчинпэлжээ гуай бэлтгэлд орохгуй
гэдэг баЙлаа. Тэр

38

настай сургуульд очсон юм.

-Би дахин нэг жил суугаад яах юм бэ? Чадсан ч, чадаагуй ч эндээ сууна!
гэдэг байсан юм.

Цэнд гуай:

-Чи залуу хун, нэг жил Москвад суухад хэл чинь сайжирна! Ренчинпэлжээ

бол еер хэрэг. Чи бол залуу хуухэд. Би чамайг дагуулаад захирал дээр
оръё! гэж байна. Манай сургуулийн захирал профессор Черпанов гэдэг
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хун байсан. Цэнд гуай их сайн танил бололтой юм билээ. Цэнд гуай
намайг дагуулаад очсон чинь захирал дор нь хулээгээд авлаа. Цэнд гуай
чинь сургуульдаа тийм нэр хундтэй хун баЙлаа. Тэгээд тэр хоёр шувт
Оросоор яриад баЙлаа. Би юу ярьж байгааг нь оЙлгосонгуЙ. Их удаан
ярь сан даа. Тэр уед Сталины "Эдийн засгийн шинжлэх ухааны зарим

асуудлууд" гэдэг зохиол гараад байсан юм. Зевлелт оронд энэ талаар их
хэмжээний санал шуумжлэл явагдаж баЙлаа. Тэд нар тэр зохиолын тухай

яриад байгаа бололтой байсан. "Сталин" гээд л яриад байх юм.

2

цаг

шахуу ярилаа. Энэ хооронд миний тухай юу ч ярисангуЙ. Тэгээд яриа нь
дуусах гэж байгаа бололтой босоцгоолоо.

-Баяртай!

гэж байгаа бололтоЙ. Тэгсэн Цэнд гуай:

-Захирлаа, би нэг юм мартсан байна. Энэ хуухдийн тухай нэг юм яръя!
Энэ хуухэд манай монголоос энэ жил ирээд нэгдугээр курст сурч байгаа
юм. Орос хэл мэдэхгуй, ереесее боловсролоор тааруу. Хятадуудтай хамт
бэлтгэл ангид оруулвал ямар вэ? гэлээ.

-Проблем нет! Оруулчих! Маргааш би тушаал гаргачихъя! гэж захирал
хэллээ. Ингэж би

14 хятадтай

хамт бэлтгэл ангид сурахаар болсон юм.

Бас нэг Солонгос хун ирээд 16-лаа болеон. Хятадууд Орос хэл, эдийн

засгийн географи, СССР-ийн уле ардын аж ахуйн туух гэсэн

3 хичээлийг

узнэ. Миний сэтгэл ч сайхан онгоЙлоо. Орос хэлийг ч ёстой шаргуу узлээ
дээ.

-Чи Орос хэлийг сурахад ойлгосон, ойлгоогуй хамаагуй ном л уншаад бай.

Олон уг цээжлэх гээд яарах хэрэггуЙ. Уран зохиолын ном уйдатлаа унш!
гэж Цэнд гуай зевлелее.
Би ёстой уран зохиолын номыг чинь уншаад л баЙлаа. Анна
Каренина-г авч ирээд уншаад баЙлаа. Эхлээд ереесее ойлгохгуй баЙлаа.
Нэг уншина, хоёр уншина, гурав уншаад ирэхээр енее угнууд чинь хонь

шиг болоод ирж байгаа юм. Хонийг Монголчууд ялгахдаа сайн шуу
дээ. Би бол манай хонь айлын хоньтой нийлсэн байхад шууд мэднэ.
Монголчуудын терелхийн нэг тийм онцлог байдаг юм. Одоо ч манай
хедеенийхен тийм шуу дээ.

1000

хонь нийлсэн байхад эзэн нь ирээд Л

салгаад авна шуу дээ. Ямар часуудал баЙхгуЙ. Энэ бас хуний удамшлын
гэх юмуу онцлог Л доо. Цэнд гуайн хэлснээр ном уншаад л баЙлаа.

Бэлтгэлд ороод би чинь челеетэй боллоо. Олон хичээл орохгуЙ.
Аяндаа угнууд чинь танил болоод ирлээ. Эхлээд би дандаа словарьтай
уншдаг баЙлаа. Бухэл едер суухад тал хуудас л явсан байна. Тэгэхээр нь
болиод словарийг хаяад метронд явж байсан ч, трамбайд, автобусанд явж
байсан ч ном уншаад баЙлаа. Хун харахад энэ Орос хэлтэй сурхий нехер
юм даа гэж бодогдохоор л доо. Нэг номыг

2-3

дахин уншаад ирэхээр

угнууд нь танил болчихно. Жишээ нь, тантай уулзаагуй байхад танихгуй,
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2-3

дахин уулзахад танидаг болно шуу дээ. Дараа нь нэг уулзаад та чинь

хэн билээ гээд нэрээ хэлэхээр бур хуучны танил болоод ирдэг. Туун шиг Л
байгаа юм даа. Тэгээд яахав, Орос хэлийг жаахан гадарлаж аваад бэлтгэл
ангиа онц тегссен дее. Бэлтгэл ангидаа нэг жил, ундсэн курсдээ таван
жил, ингээд Москвад

6 жил суулаа.

Ингэж явсан туухтэй.

Миний хувь заяа их сонин шуу. Хедеенеес орж ирээд, хойшоо яваад

л сонин байгаа юм шуу. Анх намайг дэмжсэи улсууддаа би их баярладаг
юмаа. Тэр Цэрэн багш болон бусад багш нар бэлтгэл ангид авахгуй гэсэн
бол надад буцахаас еер арга байхгуй л дээ. Санхуугийн сургуулийн
жилийн ОЙ

1995 онд

70

болсон юм. Би тэр ойд оролцсон.

-Олон жил сайд хийлээ, улс орны удирдлагад ажиллаа. Энэ бол мин ий
сайных биш. Энэ бол багш нарын маань сайных юм шуу! гэж би хэллээ.

Тэр ойн уеэр сургуулийнхаа багш нарыг танилцуулж байгаа юм. Тэр багш
нар нь бид сурч байеан уе шиг залуучууд баЙеан. Санхуугийн еургуульд
би 17-той ореон, нэг нехер

23

наетай ореон байгаа юм. Туунийг Банзрагч

гэдэг баЙлаа. Манай байгалийн багш

23

настай баЙеан. Их шируун зантай

биднийг загнадаг багш баЙеан. Тэгэхээр негее Банзрагч чинь емеереед

:

-Чи битгий хуухэд загнаад бай! Хедеенеес иреэн юм наадах чинь! Юм
мэдэхгуй л байгаа биз гэнэ. Тэгэхээр багш уурлаад:

-Чи бид хоёр чацуу байх ямар хамаа байна. Чи гар! гээд хеене.
-Би гарахгуЙ. Би юм еурах гэж иреэн! гээд Банзрагч гарахгуЙ. Бид чинь
тэгж еурч байлаа шуу дээ.
-Монголын хуудуудийн телее, хуний телее та нар их анхаарал тавьж

байеан шуу дээ! гэж ойн уеэр багш нартаа би хэллээ.
Ингэж би хоёр еургууль тегелее. Энд тегееед, хойно очиж тегееед
ирлээ. Телевлегеений комиееын нэр дээр явеан юм чинь тэндээ Л

ажиллана шуу дээ. Ирээд телевлегеений комиеет мэргэжилтэн боллоо.

8

Монгол улсын Аж Уйлдвэрийн Яамны сайд

к.Ю.: Хэдэн онд ирсэн бэ?
П.Д.:

1952 онд яваад 1958 онд иреэн. Мэргэжилтэн нэг жил орчим хиЙлээ.
1959 оноое телевлегеений комиееын аж уйлдвэрийн хэлтеийн дарга болж
дэвшээд, 1960 оноос Аж Уйлдвэрийн Яамны еайдаар томилогдлоо. Манай
уле чинь аж уйлдвэр хариуцеан ганцхан яамтай байлаа шуу дээ. Бухэл

бутэн еалбарыг хариуцеан ганц л яам байсан юм. Аж уйлдвэрийн яамны
еайдыг

1960-68

онд хиЙеэн. Уул, уурхай, цахилгаан, нууре, тулш, хенген,

хунсний бух уйлдвэр нийлээднэг Л яамтай баЙеан.
к.Ю.: Та

1960 онд

П.Д.:

наетай байсан. Намайг еайд болж байхад та

29

еайд болж байхдаа хэдэн наетай байсан бэ?

3

наетай байсан

байна шуу дээ. Яам томроод олон уйлдвэртэй болоод ирэхээр хунд
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уйлдвэрийг тусад нь салгасан юм. Тэгээд Хенген Хунсний Уйлдвэрийн

Яам байгуулсан юм.

1968-79 он хуртэл Хенген Хунсний Уйлдвэрийн
Яамны сайд баЙлаа. 1979-90 оны 3 сар хуртэл МАХН-ын ТХ-ны нарийн
бичгийн дарга баЙлаа. Ингээд миний амьдралын 34 жил нь аж уйлдвэрийн
хегжилтэй холбоотой байгаа юм. 2 жил телевлегеений комисст, 2 жил
НТХ-ны санхуугийн хэлтэст улдсэн 30 жил нь аж уйлдвэртэй холбоотой
юм. Иймээс манай улсын аж уйлдвэрийн хегжилт муу ч байсан, сайн ч
байсан миний л нэртэй холбоотоЙ.
к.Ю.: Энэ уе бол Монголд аж уйлдвэр хамгийн эрчимтэй хегжсен уе юм.
8ереер хэлбэл Монголын аж уйлдвэр тантай хамт есеж торнижээ.

П.Д.: Надад бол тийм завшаантай сайхан уе таарсан байхгуй юу.

1960

оно ос хойш гучин жилд Монголын аж уйлдвэр дээд зэргээр хегжсен. Энэ
бол манай нам засгаас авсан арга хэмжээний ур дун юм. Хегжлийн тийм
уед нь би сайд, дарга нь байх завшаан тохиолдсон юм.
к.Ю.: Та авгайтайгаа хэзээ танилцсан бэ?

П.Д.: Сайд болсон хойноо,

1961

онд би гэрлэсэн дээ. Ганцаараа байхдаа

сайд болсон. Тэгэхэд ээж, ах хедее байсан. Ах, бид хоёр авгай аваагуй
байсан. Би чинь ундсэндээ хойно очиж Л анх байшинд амьдарч узсэн
юм шуу дээ. Туунээс емне энд 6айхдаа дандаа гэрт амьдарч байсан.
Москвад тегсеж ирээд, манай нутгийн терлийн айлд байсан. Тэгж

байтал Телевлегеений комисс бай шин барилаа. Одоо 5-р сургуулийн
хажууд нэг байр бий дээ. Хэлтсийн дарга болсон болохоор намайг харж
узсэн баЙх. Тэр байшинд

2

ере е 6айр егсен юм. Телевлегеений комисс

байшин егч анх удаа еерийн гэсэн байртай боллоо. Тэр уед ах маань
Тев аймагт Намын Хорооны дарга болсон баЙлаа. Ээж, дуу хоёр ахтай

хамт байсан юм. Ээжийгээ би дуудаад л аваад ирнэ. Тэгснээ ах ирээд, над
дээр хэд хоноод Л ээжийг аваад явна. Хорин хэдтэй залуу сайд болчихно
гэдэг хэцуу Л дээ. Том албан тушаал юм. Гэтэл авгай аваагуй баЙдаг.

Ажил гэдэг чинь маш их. Би чинь уйлдвэрт ажиллаж байгаагуй хун шуу
дээ. Маш хэцуу, тэр ажлыг нь мэдэж, сайжруулах ёстой байсан. Манай
яам чинь их том яам баЙлаа. Би чинь еглеенеес шене хуртэл сууна. Би
суулд тэр яаманд ажиллаж байсан хумуусийг их еревдеж билээ. Би чинь
сайд хун, нам засгаас их хундэтгэл хулээлгэлээ шуу дээ. Тэр итгэлийг
нь хариулах, егсен уурэг даалгаврыг нь биелуулэх хэрэгтэЙ. Тиймээс их

суух шаардлагатай байсан. Хариуцсан ажилтайгаа холбоотой их зуйлийг
мэдэж авах ёстой баЙлаа. Авгайгуй хун чинь орой болохоор хоолтой,
хоолгуй Л байна. Заримдаа айлын хоол буудна. Ээж байгаа бол гэртээ
ирээд хоол иднэ. Ээж байхгуй бол гуанзаар явна даа. Сайд хун тэр болгон

гуанзаар яваад байх бас зохимжгуй байсан. Засгийн газрын гуанз бол
едер л хоол егехеес орой хоол егдеггуй байсан. Орой сайд хун ресторанд
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суугаад байх бас хэцуу. Тэр уед "Алтай" гэдэг ганцхан ресторантай
байсан. Гуанз, Ресторанаар сайд хун ургэлж яваад байх эвгуй л дээ. Тэгээд
л ажил дээрээ суучихна даа. Шенийн

1 цаг, 2 цагаас нааш гэртээ харихгуЙ.

Би чинь яаманд ирсэн шинэ сайд баЙлаа. Тэндхийн хумуусийг тэр бур
сайн танихгуЙ. Би чинь

4 орлогч

сайдтай байсан. Тэд чинь миний аав шиг

л наст ай хумуус байсан даа. Би тэднийг над шиг ажлаа хийгээд орой суу
гэж хэлэхгуЙ. Нэгэнт сайд сууж байгаа учраас

4

орлогч сайд нь сууна,

4

орлогч суухаар 10-аад хэлтсийн дарга сууна. Хэлтсийн дарга нар суухаар
ажилтнууд нь сууна. Тэгсээр тэр яам бухэлдээ суудаг баЙлаа. Уунийг суулд

тэдэнтэй танил болоод ирсэн уедээ ярьж бай сан юм.
-Нэг авгай аваагуй хуухэд ирсэн биш, ёстой баллуулж байна! Гэртээ ч
харихаа байлаа, авгай хуухдээ ч узэхээ байлаа! гэж ярьдаг байсан гэнэ.
к.ю.: Аав чинь тэгэхэд хедее байсан уу?

П.Д.: Аав намайг сургуульд байхад нас барсан юм. Ээж хотод байж
байгаад саяхан

9

1986 онд нас барсан.

Аж уйлдвэрийн комбинат

к.ю.: Монголд анхны баригдсан уйлдвэр ям ар уйлдвэр байсан бэ?
П.Д.: Манай хамгийн анхны уйлдвэр бол Аж уйлдвэрийн комбинат юм.
Монголд ер нь уйлдвэр гэж юм байгаагуй, нойлоос эхэлсэн. Яахав дээ,
ээмэг бегж хийдэг ч юмуу, хувийн жижиг аж ахуйнууд байсан. Жижиг
хэвлэх уйлдвэр, Налайхад нэг уурхай зэрэг жаахан, жаахан уйлдвэрийн

газрууд байсан боловч одоогийн бидний ойлгож байгаа шиг фабрик,
завод гэж баЙгаагуЙ. Улаанбаатар хот гэхэд л

60 квт-ын Л хучин чадалтай
60 квт-ыг бол одоо манай хедеений малчид
60 квт-ын нэг Л мотор гэсэн уг юм. Япончууд

цахилгаан станцтай байсан.
ажиллуулж байна шуу дээ.

одоо манайд нэг мотор худалдаад байна шуу дээ. Туунтэй ладилхан
юм.

1924

оны анхны цахилгаан станц ийм баЙж. Тэгээд Аж уйлдвэрийн

комбинат гэдгийг баЙгуулжээ.
к.ю.: Уунийг хэзээ барьсан бэ?
П.Д.:

1928-29

оны уед барилга нь эхлэж,

1934

оны

3

сарын 24-нд

ашиглалтанд орсон юм. Энэ бол манай улсын аж уйлдвэрийн суурь болж
байсан бегеед, тэр комбинат дотроо

4 фабрик,

заводтой баЙлаа. Эсгий,

савхин гутал, цэмбэ, булигаар хийдэг баЙжээ. Булигаараар манайхан
Монгол гутал, гелем хийдэг шуу дээ. Уунээс гадна цахилгаан станцыг

нэмж барьсан юм. Тэр цахилгаан станц нь негее
квт болж сурхий юм болжээ. Уунийг байгуулаад

60 квт-ын оронд 1500
1934 онд ашиглалтанд

оруулсан гэдэг. Комбинатаа барьсан газар нь онгоцны буудлаас нааш
ирэхэд байдаг район юм шуу дээ.
Тэр уед Улаанбаатар энэ хоёрын хооронд хоосон тал газар байсан
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юм. Тэр уеийн зургуудыг туунийг анх байгуулж байсан хун

1971

онд

надад егеен юм. Ороеын Треетийн орлогч байсан хун. Манай улеын
архивт байхгуй зурагнууд тэнд байсан.

1930 онд

комбинатын еуурь тавих

ёелол болжээ. Зурагнуудыг тэр ёелолын уеэе эхлээд авчээ. Тэгтэл тэр

еуурь тавих ёелолын уеэр анх удаа уйлдвэр байгуулж байгааг узэх гээд
Улаанбаатарынхан цугларчээ. Хумууе тэр еуурь тавихад оролцохыгоо

нэр терийн хэрэг гэж узэж баЙж. Уледаа уйлдвэр байгуулах, еуурь
фундаментийг ухах ажилд лам, цэрэг гээд янз бурийн хумууе оролцож
баЙжээ.
Монголын аж уйлдвэр яаж хегжеенийг яриад байвал хэдэн едер
ярина. Тиймээе хэдэн тоо хэлчих уу? Тоо еонирхдог уу?
к.Ю.: Сонирхоно шуу.
П.Д.: Ингээд

1934

онд Аж уйлдвэрийн комбинат ашиглалтанд оржээ.

Тэгээд дараа нь дайн боллоо. Дайны уед хегжих юм байхгуй шуу дээ.
Харин нэг жижигхэн мах комбинат байгуулеан юм. Дайны уед уле даяар
хедеед еуу, тоены таеаг байгуулеан. 40-еед онд анх удаа айлуудыг хамтад

нь буулгаад, еууг нь аваад, гар машинаар машиндаад, цецгий гаргаад,
туунийгээ машиндаад, цецгийн тое хийдэг боллоо. Одоо туунийг "масло"
гэж нэрлэж байна. Энэ чинь тэр уеэе эхэлж хегжеен юм шуу дээ.

5500

1946

онд

тн цецгийн тое хийж баЙлаа. Тэр уед Монголчууд талх бага иддэг,

цецгийн тое бараг хэрэглэдэггуй 6айеан учраае

5000

тн-ыг экепортонд

гаргаж 6аЙжээ.

Одоо цецгийн тое хийдэг газар бугд устсан шуу дээ. Энэ 6угд устаад,
мал нь хуеран болоод, унээгээ еаахгуй явуулаад байна шуу дээ. Яагаад бид
енеедер Герман, Дани, Ороеын ургамлын тое холисон тое идэж 6айна вэ?
Туух мэдэхгуй хун ийм юм байеныг мэдэхгуй шуу дээ. Тэр уед цецгийн тое

1 кг нь 12 тегрегний

1О

унэтэй баЙлаа.

Дайны дараах уеийн аж уйлдвэрийн хогжилт
Ингээд дайн дууелаа.

1948

онд манай уле анхдугаар

5

жилийн

телевлегее гэдгийг баталж, уунээе хойш олон жилийн телевлегеетэйгээр

хегжиж иреэн юм. Манай аж уйлдвэр хегжеен гол уе бол миний еайд
байсан уе юм шуу дээ. Би бол еерийгее азтай хун гэж боддог. Би
уйлдвэрийн инженер хун биш, эдийн заеагч хун шуу дээ. Тийм уед намайг
уйлдвэрийн салбар дээр тавьеан. Би чинь тэр уед туршлагагуй баЙлаа.

Манайд еуулийн уед гарч иреэн ардчилагчид бид их залуу еайдууд, бид
нар их еайн байна! гээд байгаа юм. Би тэгэхэд тэр еайн ахмадуудын уед

29

настай залуу еайд баЙлаа. Нам, ард тумэн надад итгэл хулээлгэеэн, би тэр
итгэл найдварыг биелуулэхийн телее бух зуйлээ зориулеан. Энэ бол цаг
хугацааны хувьд аж уйлдвэрийн хегжлийн уетэй яг таареан юм л даа.
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Энэ уед нам засгаас, ялангуяа

1966

онд хуралдсан намын 15-р их

хурлаас Монгол улсыг аж уйлдвэр, хедее аж ахуйн орон болгоно гэсэн
зорилтыг дэвшуулсэн баЙлаа.

1966

оны уеэс манай аж уйлдвэрийн

хегжилт их хучээ авсан юм. Тэр уед олон зорилтууд тавигдаж байсан.

Юуны емне МАА-н гаралтай туухий эдийг болвсруулах, эрдэс баялгаа
ашиглах чиглэлийг хучтэй тавьж эхэлсэн. Намын их хурал хуралдаад

дараагийн таван жилийн телевлегеений удирдамжийг баталдаг байсан.
Яаж, юунд хурэх вэ гэдэг удирдамж гарна. Тэр удирдамжийн ундсэн дээр
таван жилийн телевлегее хийгээд, тэр телевлегеег Ардын Их Хурлын

чуулганаар баталдаг баЙлаа. Ингээд тэр телевлегее хууль ёсны болдог,
тэр телевлегеений дагуу ажилладаг баЙлаа.

Би уйлдвэрийн еселтийг хэдэн тоогоор хэлээд егье. Манай улсын
аж уйлдвэр

1940

онд

86

оны унээр ердее

хийдэг баЙж. Энэ узуулэлт

1989

онд

116 сая тегрегийн бутээгдэхуун
9 млрд 181 сая тегрегт хурчээ. Ямар

байна даа. Аж уйлдвэрийн еселтийн гол узуулэлт чинь бутээгдэхуун шуу

79 дахин ессен байгаа юм.
1940 оныг 100% гэж узвэл 1960 оно ос хойш 79 дахин ессен байна шуу
дээ. Энэ чинь маш сайн узуулэлт байгаа биз дээ. 1960 оно ос хойш маш
том еселт байсан нь харагдаж байгаа юм. 1960 онд 715 сая тегрегийн
бутээгдэхуун уйлдвэрлэж байсан бол 1989 онд 10 млрд болсон байгаа
дээ. Ингээд еселтийг нь харьцуулж узэхээр

юм. Нийгмийн нийт бутээгдэхуунд аж уйлдвэрийн бутээгдэхууний эзлэх
хувийн жин гэж байна шуу дээ. Миний сайд болж байх уед нийгмийн
нийт бутээгдэхуунд аж уйлдвэрийн эзлэх хувийн жин

1989

онд бараг

50%

буюу

48

20%

баЙжээ. Тэгвэл

хувьтай болсон байна. Энэ бол маш их ахиж

байгаагийн илрэл юм. Ундэсний орлого гэдэг чухал узуулэт баЙдаг.

60

онд намайг сайд болж байхад ундэсний орлогод аж уйлдвэр 9.6%-иЙг
эзлэж байсан.

89

онд

34.1 %

болсон баЙлаа. Энэ чинь шийдвэрлэх ач

холбогдолтой болсон байна гэсэн уг шуу дээ. Херенге оруулалт гэхэд

60
16

онд

540 сая тегрегийн херенге оруулалттай баЙсан. Тэгэхэд 89 онд
500 сая тегрегийн херенге оруулалтай болсон. УААА-д оруулж

млрд

байсан бух херенге оруулалтын 50%-ийг аж уйлдвэрийн салбарт оруулж
байсан юм. еереер хэлбэл аж уйлдвэрийг хегжуулэхгуйгээр дан ганц
МАА-гаар явж болохгуй гэдэг нь тодорхой болсон. Малаас мах авахаас
еер юм байхгуй гэж шуумжилж байсан. Энэ махыг чинь боловсруулах
хэрэгтэй, бас арьс ширийг нь ч боловсруулах хэрэгтэЙ. Энэ уед ямар

уйлдвэрууд байгуулагдсан бэ? жишээ хэлье л дээ.
Хуучин арьсыг туухийгээр нь гаргадаг баЙлаа. Арьсыг боловсруулаад

тухайлбал, ухрийн ширээр гутлын ул хийдэг болсон. Хонины арьс

5 сая

гардаг байсан. Хонины арьсаар юу хийх вэ? Савхин дээл, цамц хиЙнэ.
Ямааны арьсаар гол нь савхин гутал хийдэг болсон. Ингээд ноос, арьс
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ширээ бугдийг нь боловсруулдаг болсон юм. Хуучин чинь Монгол
ноосоо бараг угаалгуй гаргадаг баЙлаа. Гэтэл бид ноосоо угаагаад,
боловсруулаад, дотооддоо хамгийн хэрэгтэй эсгий хийдэг боллоо. Гэрийн
эсгий, эсгий гутал хиЙнэ. Суулдээ ноосон даавуу, бур хиве хийдэг боллоо.

Ноолуураа болвсруулаад бутээгдэхуун хийдэг боллоо. Ингээд харахад
ахиад л цаашаа яваад л байгаа юм. Намайг сайд болж байхад аж уйлдвэрт

50

мянган хун ажиллаж байсан.

89

онд

2 дахин

есеед

120

мянган хунтэй

болеон. Энэ салбарт ямар еселт байсныг харж болно. Тиймээс нэгдсэн
узуулэлтээр нь авч узье.

Энд эдийн засагч нарын боловсруулсан

2 тоог

харъя.

60

онд

квт цахилгаан эрчим хуч ашиглаж, боловсруулж баЙлаа. Тэгвэл
млрд

347 сая

106 сая
90 онд 3

квт болсон байна. Намайг сайд болж байхад манайх ганцхан

цахилгаан станцтай баЙсан. Одоо бол ечнеен олон станцтай болсон байна
шуу дээ.

1960 онд 600-аад мянган тн нуурс гаргадаг байсан бол 1990 онд 7
100 мянган тн-ыг гаргадаг болеон. Зэсийн баяжмал хуучин хийдэггуй
байсан бол 1970 хэдэн оноос 300-аад мянган тн зэсийн баяжмал хийж

сая

эхэлсэн. Молибдены, жоншны баяжмал хуучин байдаггуй байсан бол
уунийг бас хийдэг болеон. Мен

440 гаруй

мянган тн цемент хийдэг болеон.

МАА-н орон мертлее бид чинь хониныхоо ноосыг сайн ашиглаж
чадахгуй баЙлаа. Монгол хонины ноос даавуунд тохирдоггуй, бид
судлаад шинжлээд узтэл хиве хийхэд хамгийн тохиромжтой байсан.

Тэгээд хивсний уйлдвэр байгуулсан даа. 1960-аад онд гар хиве хийдэг

баЙлаа. Намайг сайд болж байхад уйлдвэр хоршоололд гар хивсний нэг
л цех байсан юм. Жилд
Тэгээд

2 сая

100 хавтгай

дервелжин метр хиве хийдэг баЙлаа.

Х.Д.м хиве хийдэг болсон баЙлаа. Ноосон даавуу гэж хуучин

хийдэггуй байсан. Бид ноосон даавууны уйлдвэр барилаа. Анх уйлдвэр
комбинат баригдахад цэмбэ хийдэг болеон. 1990-ээд онд сая гаруй метр

1960
1990 онд 4 сая

ноосон даавуу хийж баЙлаа. Хуучин сулжмэл эдлэл хийдэггуй байсан.

он гэхэд 137 мянган ширхэг сулжмэл эдлэл хийж байсан бол
400 мянган ширхгийг хийдэг болсон. Энэ чинь еселт биз дээ.

Одоо бид дандаа гадны пальто емсеж байна шуу дээ. Солонгос,
Герман гээд янз бурийн Л пальто ир эх болжээ. Монгол дээл гэдэг чинь
хотын нехцелд тохиромж муутай эд шуу дээ. Монгол дээл гэдэг чинь

нуудэлчин хумуусийн хувцас болохоос хотын хумуусийн хувцас биш юм.
Хот чинь халуун учраас устэй дээлтэй сууж ажиллаж болдоггуй юм. Бид

пальто хийдэг боллоо.

1960

он гэхэд

16000 ширхэг

пальто хийдэг байсан

бол

1990 онд 64000-ыг хийдэг боллоо. Монгол хун костюм емсдег боллоо.
1960 онд 32000 ш костюм хийж байсан бол 1990 онд 140000 ш костюм
хийдэг боллоо. Одоо энэ бугд байхгуй болеон. 60 онд 290000 м гэрийн
эсгий хийж бай сан бол 90 онд 700000м болсон. Энэ мэтээр еселт байсан
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юм.

90

оны байдлаар бид чинь

4 сая 800000

хос гутал хийж баЙлаа. Одоо

тэр уйлдвэр маань турээсийн байр, баар болчихоод байна, ямар вэ?
к.ю.: Энэ бичсэнийг копи хийж болох уу?
П.Д.: Ийм муухай бичсэн юм та нарт хэрэг болох уу?
к.ю.: Болно, болно.
П.Д.: Энэ мэтээр еселт гарсан юм. Энэ тоог танд ямар зорилгоор хэлж
байгаа юм бэ гэхээр олон уйлдвэр байгуулж байсныг узуулэх гэсэн юм.
Байгуулсан уйлдвэрийн нэр хэлээд байхаар цаг хэмнэх зорилгоор ийм
эдийн засгийн узуулэлтуудийг хэлж, Монголын аж уйлдвэрийн хегжлийг
харуулах гэсэн юм.

к.ю.: Одоо тоогоор зааж егсен юмыг газрын зураг дээр зааж егех уу
П.Д.: За тэгье.

11

Хунд уйлдвэрийн болон цахилгаап эрчим хучний салбарын Х6ГЖИЛТ

к.ю.: Та сайд болсны дараагаар анх ямар уйлдвэр байгуулагдсан бэ?

П.Д.: Маш олон уйлдвэр байна шуу дээ. Миний сайд байхад арьс шир,
ноос, хунсний гол уйлдвэрууд байгуулагдсан юм шуу дээ. Тоочих уу?

к.ю.: Анх ям ар тусламжаар, Орос хун юмуу, Чех хун ирээд ямар уйлдвэр

байгуулсан бэ?
П.Д.: За тэгвэл би хунд уйлдвэрээсээ эхлэе. Намайг сайд болж байхад
Улаанбаатар ганц цахилгаан станцтай байсан юм л даа. Станцууд юу

хангаж байсан бэ гэвэл l-рт цахилгаанаар хангаж байсан. Уйлдвэрийн
газруудыг уур, усаар, хотыг дулаанаар хангаж баЙлаа. Улаанбаатар

томрох тусам ганц станц дийлэхгуй болеон. Намай г сайд болж байхад
сонинд зарлал егеед хотын районуудын гэрлийг ээлжээр таслаж байсан.
Залуу сайд хунд бас нэр тер гэж байна шуу дээ. Ухаандаа одоо Намын тев

хорооны бугд хурал гэдэг чинь их том хурал шуу дээ. Тэр уед харанхуй

болох, ИХ-ын чуулган болох уед харанхуйболох зэрэг нь маш хэцуу
асуудал шуу дээ. Сайд шууд хариуцна шуу дээ. Би нэг жишээ хэлье.
Хятадын телеелегчдийг даргалаад Жоу-Эн-Лай ирлээ. Тэр нэг том
хулээн авалт хиЙлээ. Би сайд болоод авгай аваад, миний анхны хуу гарч

байсан уе юм. Ав гай тэр хулээн авалтанд очих ёстой байсан боловч нялх

хуухэдтэй байсан болохоор чадаагуй юм. Ю.Цэдэнбал дарга гээд манай
том дарга нар бугд очлоо доо. Сайд нар цугларлаа. Тэгээд Жоу Эн Лай
уг хэллээ. Дараа нь Ю.Цэрэнбал дарга уг хэллээ. Би бол хурал, хулээн
авалтанд ороход уйл явдлыг бараг анхаарахгуЙ. Гэрэл яах бол гэж л

бодож сууна. Хятадын гадаад явдлын яамны сайд Чин-И гэдэг хун байсан
юм. Тэр хун уг хэлж байтал харанхуй болчихлоо. Одоо яах ч ар га баЙхгуЙ.

Энэ мэт тохиолдол олон гарч байсан уе.
Гэтэл
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Айлууд евел ЦОНХОО дулаална гэж мэдэхгуй болсон. 90-ээд оноос хойш
байрнууд хуйтэн болсон шуу дээ. Манай байрны хумуус:

-Таныг

сайд байхад бид ЦОНХОО ч наадаггуй байлаа шуу дээ. Одоо бур

хелдеж ухэх нь ээ гэж хэлдэг юм. ЭНЭ цахилгааныг хэн бий болгосон бэ?
Улаанбаатарын 1,3,4-р станцуудыг ЗХУ (хуучин нэрээр) барилаа. 2-р
станцыг барихад Хятад тусаллаа. Дархан, Эрдэнэтэд ЗХУ цахилгаан
станц барьж еглее. Анхны ендер хучдэлийн шугамыг Монголд тавилаа.
Уул, уурхайн салбарт Налайхын уурхай гэж Улаанбаатараас холгуй,

45км-т байгаа уурхайн ергетгелийг ЗХУ хиЙлээ. Бас Шарын голын
нуурсний уурхайг барихад ЗХУ тусаллаа. Энд хунд уйлдвэрийн салбарт
ЗХУ-ын тусламж голлож баЙлаа. Ингээд уул, уурхай, тулш эрчим хучний

хувьд Монгол уле хунд байдлаас богино хугацаанд гарлаа.
к.Ю.:

1, 2-р

цахилгаан станцуудыг ХЭЗЭЭ байгуулсан бэ?

П.Д.: l-р цахилгаан станцыг

1934

онд аж уйлдвэрийн комбинатыг

байгуулахад анх баЙгуулжээ. Тэр бол
байсан.

1960

1500

квт-ын хучин чадалтай

хэдэн онд 2-р станцыг Хятадууд барьсан юм. Тэр бол

24

мг вт-ын хучин чад алтай станц юм. Энэ ч бас тийм том станц биш л
дээ. 3-р станцыг

70

хэдэн онд, 4-р станцыг

80

хэдэн онд ашиглалтанд

оруулсан юм. Аж уйлдвэрийг хегжуулэхэд, ер нь зевхен аж уйлдвэр ч
биш Монгол улсын хун амын амьдралын бусад хэрэгцээг хангахад эрчим
хуч маш чухал уурэгтэЙ. Энэ асуудлыг Монгол уле богино хугацаанд

амжилттай шийдвэрлэж чадсан юм. Энэ асуудлыг ингэж шийдээд цаашдаа
Эрдэнэтийн зэсийн орд газрыг ашиглах асуудал гарч ирсэн. Энэ асуудлыг
ч бид амжилттай шиЙдсэн.

1978

онд Эрдэнэт уйлдвэрийг ашиглалтанд

оруулеан.

Та Эрдэнэтэд очиж узсэн уу?
к.Ю.: Эрдэнэтийн уулын баяжуулах уйлдвэрээр ороогуЙ. Хари н Эрдэнэт
хотоор бол орж байсан.
П.Д.: Та тэр уйлдвэрээр орж узээрэЙ. Уул уурхайн салбарт бид олон жил
амжилттай ажиллаа. Монголын аймаг бур нуурсний уурхайтай боллоо.
Уурхайн орд газар байхгуй бол еер хэрэг л дээ. Нуурсний ордтой аймаг

бур нуурс олдворлох болеон. Аймаг бур дизель цахилгаан станцтай
болеон. Та хедее явж байгаа баЙх. Одоо Японы тусламжтайгаар сумдын
цахилгаан станцыг шинэчилж байна.

90

оно ос емне аймаг, сум бур

цахилгаан станцтай, гэрэл тасрана гэдгийг мэддэггуй болсон баЙлаа.Тэр

уед гэрэл гэдэг бол зевхен нэг амьдралын асуудал биш уле терийн том

асуудал баЙлаа. Орой ном уншъя гэвэл яах юм бэ? Алийн болгон дэнгийн
гэрэлд унших вэ? Би бол дэнгийн гэрэлд ном уншиж байсан. Та дэн гэж
мэдэх уу? Одоогийн залуучуудыг дэн бариад сууж байна гээд бодчихдоо.
Цахилгаан станцыг сум бурт байгуулж егсен. Аймгаа хангаад сумаа

141

хангаад дууссан.

к.Ю.: Хедеед цахилгаантай болсон энэ ажил бас таны хийсэн ажил уу?

П.Д.: ТиЙм. Манай ажил л даа. Аж уйлдвэрийн яамны сайд байх уед
хийсэн ажил шуу дээ. Монголд анх удаа ендер хучдэлийн шугам тавилаа.

Суулд би Намын Тев хорооны аж уйлдвэр хариуцсан нарийн бичгийн

дарга болсон юм. Би Монголын аж уйлдвэртэй холбоотой бух асуудлыг
хариуцаж байсан. Тэр уеийн манай нам чинь одоогийнх шиг сандал

ширээний телее байлдаан хийхгуй шуу дээ. Ард тумний амьдрал ямар
байгаагаар ажлаа дугнуулнэ. Та уунийг ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй.
Одооны энэ намууд чинь парламентийн суудлын телее л гэсэн уг шуу
дээ. Засгийн эрхийн телее гэдэг чинь юу гэсэн уг вэ? Энэ чинь "сандал
ширээний телее" гэсэн уг шуу дээ. Тийм биз дээ. Би яг унэнийг нь хэллээ.

Би гурван жилийн емне нэг таньдаг сайдтайгаа уулзлаа. Сайдын ере е
том ч юм. Дотор нь Сингапурын ч юм уу, Японы ч юм уу мебель авч ирээд
тавьчихжээ. Сайд карманаасаа гар утас гаргаж ирээд ярьж байна. Машин
гэдэг нь бас гадаадын машин юм. Японых уу, Германых уу, Солонгосынх
уу, мэдэхгуй барууны л машин байсан. Би тэр сайдад:

- Та

нар ч мен сайхан юм. Кабинет гэдэг чинь том, мебель гэдэг чинь

гадаадынх, машин гэдэг чинь барууных болжээ. Харин ажил гэдэг чинь
напрас болж. Та нар ийм гоё машин унаад, ийм гоё ереенд суугаад ард
тумний емне явахаас ичдэггуй юм уу? гэж хэлсэн. Бид бол муухан машин

унаад уургээ онц биелуулж баЙсан. Бидний дутагдал бай сан байж болно.
Сайн машин унаагуй, сайхан кабинетад су уж чадаагуй, сайн мебель
авч тавиагуЙ. Харин бид ард тумнийхээ телее хуч чадлаа зориулж
байсан юм шуу. Бид бол Оросын Л машин унадаг байсан. Гадаадын

машин унадаггуй байсан. Бид бол мэдэхгуй дээ биш. Бид бол "Мерседес
бенц", "Тоёота" гэдэг сайн машинууд байдгийг мэднэ. Бид туунийг авч

тансаглаж байснаас тэр херенгийг ард тумэндээ зориулж байх ёстой гэж
уздэг байсан. Одоо тэгэхэд ям ар байна. Нэг албан газрын дарга гэхэд
"Тоёота" унасан давхиж явна шуу дээ. Ард тумний амьдрал ийм байхад
тэгж тансаглаж хэрэггуй шуу дээ. Тийм биз дээ. Би тэр сайдад:

-Таны

машинд суухад, кабинетад ороход их сайхан юм. Та нар ард тумний

урдуур явахаасаа ичмээр юм даа. Энэ сайдууд чинь хэрэг алга! гэж хэлсэн.
Бидний уед сайдын уг гэдэг чинь маш хучтэй байсан. Сайд л шийдсэн бол

биелдэг баЙлаа. Одоо бол сайд уг хэлэхэд хэн ч тоохгуй шуу дээ. Харин
"хуцваа" гэж хэлээд яваад егне дее. Тийм биз дээ. Яг унэнийг хэлэхэд
ийм байна.
к.Ю.: Тийм байх аа.
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12

Нэхмэлийн уйлдвэр

П.Д.: За хунд аж уйлдвэрийн хувьд ийм байна. Хенге н аж уйлдвэр ямар
байв? Ноос, арьс, шир голлоод ажиллах ёстой байсан. Энэ хоёрыг бурэн
боловсруулаад эцсийн бутээгдэхуун гаргахыг зорьж баЙлаа. Бид жилд

300

мянган савхин дээл гадаадад гаргадаг боллоо. Энэ бол 60-аад он юм.

Энэ чинь юу вэ? Энэ бол том амжилт байсан.

3 сая 500 мянга, 4 сая

шахам

гутал хийгээд ард тумнийхээ хэрэгцээг хангаж баЙлаа. Туугээр ч зогсохгуй
гутлын уйлдвэртээ хийсэн гутлаа бид Чехэд гаргаж баЙлаа. Чех чинь
гутлын орон шуу дээ. Тэр манайхаас гутал авч байсан.

к.ю.: Таныг сайд болохын емне тийм уйлдвэр байсан уу?
П.Д.: БаЙгаагуЙ. Ереесее намайг сайд болоход комбинатын хэдэн хуучин
уйлдвэрээс еер уйлдвэр баЙгаагуЙ. Бид хонины арьс боловсруулаад
шеврет, ямааны арьс боловсруулаад шеврот хийдэг хоёр уйлдвэр
баЙгууллаа. Та шеврет, шевротыг мэднэ биз дээ. Булигаарын завод
гэж жилдээ

400

мянган ширхэг ухрийн шир боловсруулдаг уйлдвэр

баЙгуулагдлаа. Нэхмэлийн, ноос угаах зэрэг уйлдвэруудийг баЙгууллаа.
к.ю.: Хаана байгуулагдсан бэ? Бугд адилхан газар уу?

П.Д.: ее, яалаа гэж. Би байгуулсан газруудыг хэлье. Улаанбаатарт
байгуулсан нь арьс шир боловсруулах, холих уйлдвэр юм. Ухрийн шир,
хонь ямааны арьс боловсруулах уЙлдвэр. Нийтдээ Улаанбаатарт хорь
шахуу уйлдвэр байгуулеан.

к.ю.: Улаанбаатарын хаана байгуулагдсан бэ?
П.Д.: Энэ чинь уйлдвэр комбинатад шуу дээ. Бие гайгуйсэн бол энд
дээр уед гутал хийдэг уйлдвэр байсан, одоо Японы болон Хятадын,

Солонгосын баар байна гээд та нарт танилцуулж болно шуу дээ. Манай
Худалдаа, уйлдвэрийн сайд ч.ганзориг гэдэг залуу биЙ. Би танилцсан.

Намайг байсхийгээд урьдаг юм. Сайхан залуу л даа. Би туунд:
-Энэ уйлдвэруудээр сурвалжлага, сурталчилгаа явуулъя! гэж хэлсэн.
Бид яаж залуу насаа, бух зуйлээ зориулж байгуулсан билээ. Одоо юу
болчихоод байгааг та нарт явж узуулье! гэж туунд хэлсэн.
Сайд:

-Тэгье!

гэж байна билээ. Одоо бидний уед байгуулагдсан уйлдвэрууд бугд

байхгуй болеон. Би суулийн уед бие муудчихаад явж чадахгуй байна.
Тэр уйлдвэрийн байрнууд нь бугд турээсийн байр болчихсон. Одоо
хенген уйлдвэрээс ажиллаж байгаа нь гэвэл Улаанбаатарын хивсний

уйлдвэр байна даа. Бид хивсний гурван уйлдвэр байгуулсан юм. Та
бодоод уз л дээ. 60-аад онд намайг сайд болж байхад мянгаадхан хавтгай
дервелжин метр хиве хийдэг байсан. Бид Улаанбаатарын хивсний

уйлдвэр, Чойбалеан, Эрдэнэтийн: хивсний уйлдвэрийг байгуулсан юм.
Ийм гурван газар хивсний уйлдвэр баЙгууллаа. Ноос угаах уйлдвэр
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баЙгууллаа. Хуучин бид ноосоо яадаг бай сан бэ? Ноос, ус гэдэг чинь

жил болгон Л бэлтгэгдэнэ шуу дээ. Тийм уу? Тууний заримыг бараг
угаалгуй, эсвэл аргал хоргол тедийхнийг нь арилгадаг хуйтэн угаалга

гэж нэрлэдэг угаалганд оруулаад 3евлелт руу гаргачихдаг баЙлаа. Ийм

хуйтэн угаалгаас еер ноос угаах уйлдвэргуй баЙлаа. Суулд бид ноос угаах
дервен уйлдвэр буй болголоо. Улаанбаатарын ноос угаах уйлдвэрийг
шинэчиллээ. Чойбалсан

, Баян-8лгийд шинээр

барилаа. Монгол уле чинь

жилд 20-00Д мянган тонн ноосыг бэлтгэдэг юм. Бугдийг нь угаагаад,
цэвэрлээд дотоодынхоо хэрэгцээнд зориулан хиве хиЙлээ. Илуу гарсныг
нь гадаадад гаргадаг боллоо. Монголчууд чинь сулжмэл эдлэлээ
бугдийг гадаадаас авдаг баЙлаа. Бид сулжмэл эдлэлийн хоёр уйлдвэр

Улаанбаатарт баЙгууллаа. Сулжмэл эдлэл чинь нэхмэл биш шуу дээ
Оросоор трикотаж гэдэг шуу дээ. Аймгуудаар яахав дээ жижиг оёдлын

уйлдвэрууд их байсан юм. Бух аймагт ийм оёдлын уйлдвэр байсан Одоо
бугд баЙхгуЙ.
к.Ю.: Бугд байхгуй болсон уу?
П.Д.: Бугд баар болеон. Тэнд чинь гутал, дээл, пальто костюм хийдэг
баЙсан. Орон нутагт хийсэн юм Улаанбаатарынханд жаахан гологдох

хандлагатай байсан. Гэхдээ орон нутагтаа их хэрэгтэЙ. Тухайлбал орон
нутагт "цагаан ултай гутал" гэж манайхан нэрлэдэг гутал хийдэг байсан.
Одоогийн хуухдууд мэдэхгуй баЙх. Энэ гутал хун ий биед маш сайн гутал
байсанюм.
Одоо манай залуучууд Англи, Америк, Германы резинин ултай гутал
авч ирээд л емсеж байна. Одоо хорин хэдтэй байгаа залуучууд чинь тавь
шахаад ирэхээрээ ихэнх нь беерний евчтэй болно. Манай цаг агаарын

нехцел тийм байхгуй юу. Энд чинь тийм чийг татсан юм емсеж болдоггуй
газ ар шуу дээ. Энийг залуучууд мэдэхгуй байна. Хятадын хар шаахай
нэг хэсэг емслее. Дараа нь барууны резинин ултай, хуйтэн гутлыг емсех

боллоо. Резинин ул гэдэг чинь маш хуйтэн, хун ий биед хортой эд шуу дээ.
Энэ орчин уеийн залуучуудад тийм гутал одоохондоо сайхан санагддаг

баЙх. Кет гээд нэг юм емсеед гуйгээд байна. 3алуу байхад болох л юм.
Ийм гутал емсехеер

40-50

нас хурээд ирэхээр беер нь болохоо байгаад

ирдэг юм. Беернеес гадна бас элэгний евчтэй болно. Энэ бол манай
амьдралаар шалгагдсан зуЙл.

Бид

4

сая гутал хийдэг баЙлаа. "Цагаан ултай гутал" гэж дутуу

боловсруулсан ухрийн ширээр хийдэг, зеелхен, морин дээр явахад их

тохиромжтой, хелд дулаахан гутал байсан. Туунд ганц л дутагдал байсан.
Ус анд норохоороо жаахан сунадаг. Тийм учраас хотынхон емсех дургуй
баЙсан. Хуурай газар емсвел яах ч угуЙ. Монгол газар чинь их шируун
хуурай шуу дээ. Бас чулуу ихтэЙ. Тэр шахмал резинин ултай гутал чинь
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ийм газар явахад амархан байхгуй болдог юм. Цагаан ултай гутал бол
мелийгеед яваад л байна шуу дээ.
Тэр жил америкаас ирсэн турист:

-Би дэлхий дээр ийм гутал хайгаад олохгуй байсан юм! гээд маш олон
гутал худалдаж аваад явсан гэнэ шуу. Дээр уед бас тийм гутал хийдэг
байж л дээ. Тэгээд суулдээ яагаад ч юм хийхээ больсон юм гэнэ. Тэгээд

тэр хунд олдохгуй байж л дээ. Юм мэддэг хумуус гэж тийм байгаа юм.
Ийм маягаар хенген уйлдвэр арьс шир, ноосоо бугдийг экспортонд
гаргадаг байсан. Ялангуяа

70-80

онд их гаргаж баЙлаа.

к.Ю.: Орост бас гаргаж байсан уу?
П.Д.: Зевхен Орост биш, Европын социалист орнууд болох Чех, Герман,
Болгар, Румын, Унгар бугдэд нь гарч баЙсан. За арьс, ширний асуудлыг
ингээд шиЙдлээ.

За ноосны асуудал байна. Бид сая нэг зуун мянгаад метр даавуу

хийгээд дотооддоо борлуулдаг баЙлаа. Манайхан дээл емсдег шуу дээ.
Дээлийг ноосон даавуугаар хийвэл дулаахан, бороо орвол дотогшоо
нэвтрэхгуй шуу дээ. Бид ноосон даавууг дотооддоо хангалттай хийдэг

болсон. Энэ бол нарийн ноос голлож хэрэглэдэг. Нарийн ноостой хонь
бол манайд байсан. Будуун ноос

20

мянган тонн бэлтгэдэг баЙлаа.

Туунийг чинь угаагаад хивс хийгээд дотоодын хэрэгцээгээ хангаад

экспортонд гаргаж байсан тухай би ярьсан. Бид

2 сая

хавтгай дервелжин

метр хивс хийгээд дотоод, гадаадад гаргаж баЙлаа. Уунийг хаана ч гаргаж

байсан. Японд ч гаргаж байсан.

13

Хунсний уйлдвэрууд
Хунсний салбар дээр байдал ям ар байсан вэ? 8ерийн чинь бичсэн

егуулэлд Монгол еерийн туухий эдээ боловсруулаад, эцсийн бутээгдэхуун
хийдэг болох хэрэгтэй гэсэн санаа байна билээ. Би еертэй чинь санал
нэг байна. Малыг чинь зевхен харж байхын тулд биш, зевхен махыг нь

идэхийн тулд биш, харин малаас авах ашиг, шимийг бугдийг нь ашигладаг
байх ёстой юм.
Манай нам засгийн бодлого ууний дагуу л явж байсан юм. Малаас
чинь мах, арьс, шир, ус, ноос, суу гарна. Улаанбаатарт том мах комбинат
Германы тусламжаар баригдсан. Чойбалсан хотод Болгарын тусламжаар
мен Дарханд Унгарын тусламжаар том комбинатууд баригдсан. Тэгээд

хэд хэдэн аймагт жижиг мах комбинатыг байгуулеан. Хуучин малаа
нилээд хэсгийг нь амьдаар нь гаргаж байсан бол бугдийг боловсруулаад
мах болгоод гаргадаг боллоо. Монгол анх удаа консервын завод барилаа.

Махан консерви хийдэг болеон, одоо хийхээ больсон баЙх. Жилд

20

сая

хайрцаг консерви хийгээд Европын бух оронд гаргаж баЙлаа.
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Манай махан консерви гэдэг чинь шал еер шуу дээ. Таны егуулэлд
бичсэн байна лээ. Ман.аЙ мах гэдэг чинь сайн учрыг нь олж наймаалбал
ундсэндээ зэрлэг амьтны махтай адилхан шуу дээ. Биенд их сайн ашиг

тустаЙ. Та Европ болон ийш тийшээ их явсан биз дээ. Тэндэхийн мах
гэдэг чинь резин шиг шуу дээ. Тийм биз дээ. Ереесее амт баЙхгуЙ. Узэмж
сайтай, гоё цэвэрхэн боодолтоЙ. Манай малын мах еер амт чанартаЙ. Энэ
тухай манай еренхийлегч, гадаадын эл чин сайд хоёрын хооронд болсон

сонирхолтой яри а байдаг юм. Манай еренхийлегч Ж.Самбуу гэдэг хун
байсан. Их хурц ухаантай, сайхан евген байсан юм шуу. Гадаадын элчин
сайдууд манай еренхийлегчид итгэмжлэх жуухаа барьдаг байсан юм.
Ж. Самбуу гуай еерее мал аж ахуйн том мэргэжилтэн хун шуу дээ. Энэ
талаар хэд хэдэн ном бичсэн. Ж.Самбуу гуай манай малын мах сайн гээд
ярьж л дээ. Туунтэй уулзсан элчин сайд:

-Ноён еренхийлегч ее! Танаас тодруулах юм байна. Яагаад та Монголын

малын мах сайн гээд яриад байна вэ? Европынхоос ялгаагуй биз дээ. Та
тайлбарлаж егееч гэжээ. Тэгтэл Ж.Самбуу гуай:
-Европ од бол мал юу егснийг нь иддэг юм. Монголын мал бол юу
дуртайгаа олж иддэг. Тийм учраас мах нь шал еер байдаг юм гэжээ. Тэр
бол яг унэн уг.

Та евер Монголд малаа маллах суурин аргад шилжээд мал хун
хоёр тевлереед хэцуу байдалд орж байгаа тухай бичсэн байна билээ.
Тэндэхийн мал нь бэлчээрт явж чадахаа байгаад эргэж буцаж хашаа
руугаа, бэлэн тэжээл байгаа газар руугаа гуйгээд байдаг болсон тухай
бичсэн байсан. Мал бэлчээрт явахаараа еерее еерийгее маш хямд унээр
тэжээдэг. Бид малаа амьдаар нь гадаадад х)'далдахаа болиод гурван том
мах комбинат байгуулаад, туугээр ч барахгуй консерви хийдэг боллоо.
Би сайд байхдаа Японд адууны мах экспортлох яриа хийгээд хариугуй
бутдэгийн даваан дээр зогссон юм. Туунээс хойш

20

жил хожимдоод,

одоо Л Японд адууны мах гарч эхэлж байна шуу дээ. Юм гэдэг чинь их

сонин байдаг юм. Хун болгон адилхан бодож сэтгэж байдаггуй л дээ.
Санаачлагагуй бол ямар ч ажил зогсоно шуу дээ. Миний танил Хаяаши
гэдэг япон хун байсан. Одоо нас барсан, их сайн хун байсан юм. Тэр
монголд ирлээ. Би туунд адууны махны наймаа хийхийг санал болголоо.

-Манайд адуу их байна. Та уунийг Японд сурталчилаад егееч. Би адуугаа

бэлтгэе. Мах комбинатаа ажиллуулая! гэлээ. Манай мах комбинат бол
улирлын чанартай ажилдаг юм. Одоо едийд ажиллаж байх ёстоЙ.

12

7 сараас

сар хуртэл ажилладаг байсан юм. Манай мал туувраар ирдэг учир

улирлын чанартай ажилладаг байсан. евел бол мал ирэхгуй гэсэн уг шуу

дээ. Адуу бол евел ирж болно. Адуу бол евел л тарган баЙдаг. Тиймээс
мах комбинат зогсох уеэс эхлээд адууг нядлаад Японд гаргах санал
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тавьсан ЮМ. Би Японд очиж хунсний зуйл оруулах журамтай танилцаж
байсан. Япон улс их ендер шаардлага тавьдаг юм билээ. Ариун цэврийн
талаас нь их анхаарч баЙсан. Би Хаяаши гуайд еер нэг хусэлт тавьсан.

-Адууны махны еехийг шулаад хайрцаглах хайрцаг сав, гялгар уут
зэргийг гаргаарай! гэсэн. Ингээд хоёулаа тохиролцоод нилээд удаан
ярилцлаа.

Туунийг ярьсны дараа би яамныхандаа уурэг егеед Тев аймгийн

нутагт

1200 сайхан

залуу адуу бэлдууллээ. Хегшин адууны мах гэдэг чинь

их хатуу шуу дээ. Шудлэн, хязаалан чинь зеелен махтай. Японд хунсний

зуйл оруулахад их хатуу хянадаг. Тийм уу? ХАА Яам их хатуу хянадаг юм
билээ. Хаяаши гуай хавар ирсэн юм. Тэгээд туунийг намар дахин ирээрэй
гэсэн. Тэр чинь

1977 онд

бай сан шиг санагдаж байна.

Хаяаши гуай:
-Намар би ХАА Яамны мэргэжилтэнтэй ирнэ. Тэр хун адууг яаж, ямар
нехцелд нядалдагийг узнэ. Тэд нар газ ар дээр нь узэж зевшеерел егдег

юм! гэж хэлээд явлаа. Одоо Японы ХААЯ гэж байна уу? Ингээд бид
адуугаа бэлтгээд, уйлдвэрээ бэлэн байдалд оруулаад хулээгээд баЙЛаа.
Тэгээд тэр намар нь ирлээ. ХААЯ-наас хоёр хун дагуулаад
ирсэн байна. Би хулээж авлаа. Манай мах комбинат ч сайхан л даа.
Улаанбаатарын мах комбинат чинь жилдээ

1 сая 200

мянган бог мал,

120

мянган ухэр нядлах хучин чадалтай юм. Энэ чинь их том хучин чадал
шуу дээ. Зарим уед энэ уйлдвэр дээр технологи алдагдах, балиартах, цус

неж болох явдал гардаг байсан. Ер нь махны уйлдвэр гэдэг ч хэцуу шуу
дээ. Бид цэвэрлэгээг хийлгээд улам сайхан болгосон байсан. Германы
технологитой уйлдвэр юм. Манай яамны орлогч сайд Японоос ирсэн

хумуусийг дагуулаад уйлдвэрээ узууллээ. Дараагаар нь мах комбинатын

бутээгдэхуунээр даЙллаа. Ямар бутээгдэхуунууд хийдгэз узууллзз. Би
орлогч сайдаас дараа нь:

-Ямар болов? гэсэн
-Маш сайхан боллоо, их ендер сэтгэгдэлтэй байна! гэж байна. Би тэднийг
буцахын нь емне хулээн авч уулзлаа. Тэд долоо хоноод явсан л даа. Хун

бол хун шуу дээ. Япон ч, Орос ч, Монгол чадилхан. Хаяаши гуайд сайхан
сэтгэгдэл терж л дээ.

-За ноён сайд аа! Би танд унэнээ хэлье. Би танайд ямар бодолтой ирсэн
бэ? Би ундсэндээ мах авахгуй байх гэж бодож баЙсан. Яагаад гэвэл
монголчууд малыг яаж нядалдаг вэ? Ухрийг цохиод унагачихдаг.
Хонийг гэдэргээ нь харуулж хэвтуулж байгаад ерлеед нядалдаг. Ийм
будуулэг аргаар нядалдаг газраас Япон яаж мах авах вэ дээ? Би ундсэндээ

танайхаас мах авахгуй байх гэж бодож байсан. Танай мах комбинатыг
узээд манайд байдаг л мах комбинат байна. Европын дээд зэрэглэлийн
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тоноглолтой, сайхан мах комбинат байна. Эндээс бид мах авахад ямарч
саад баЙхгуЙ. Танай нехед дагуулж аваачаад аду у хариулж байгааг

узуулсэн. Хоёр зуу, хоёр зуугаар нь суурилаад

6

суурь болгосон

1200

адууг чинь узлээ. Адуу унэхээр тарган, залуу, уйлдвэр чинь ийм сайхан
байхад бидэнд ямар ч саад бэрхшээл алга! гэж байна. Та нар хонь гаргаж
байгааг узээ биз дээ. Тэр хун тиймэрхуу Л ойлголттой явжээ.
Тэгээд Хаяаши гуай:

-Би танд нэг зевлегее

егье болох уу? гэж байна.

-Тэг тэг! гэлээ. Танайх тэр махандаа "Улаанбаатарын мах комбинат" гэж
Англиаар бичээд "Японы тийм газарт" гэж хаяглаараЙ. Англиар бичсэн
хаяг хийнэ гэсэн уг шуу дээ. Дотор нь хийх юмыг би оЙлголоо. Харин энэ
англи хаягаа гоё сайхан хийгээд наагаад байгаарай. Тэгвэл танай махыг

японд авна. Хаягаа сайжруулаад наагаад байхад дотор нь хийж байгаа
махны хувьд надад хэлэх юм алга гэж байна. Ингэж зевлеж байсан юм.
Манай хийсэн хаяг жаахан муухай харагдаж л дээ. Манайхан англи хэл

мэдэхгуй болохоор жаахан болхидуу юм хийсэн биз. Ингээд би ч баяртай,
Хаяаши гуай ч баяртай баЙлаа.
Тэр уед гадаад худалдааны гэрээг манай яам хийдэггуй, Гадаад
Худалдааны Яам хийдэг баЙлаа. Ингээд бусад Япон нь яваад Хаяаши
гуай гэрээ хийхээр улдлээ. Би ч гэрээ нь юу болж байгаа бол гээд л дотроо

бодоод, чагнаад баЙлаа. Хаяаши гуай нэг едер ирлээ. Сэтгэл маш дундуур
байгаа бололтой царай нь онцгуй байна. Настай хун л дээ.
-За ноён сайдаа! Би негеедер явлаа! гэж байна.
-Та негеедехее яав? гэж би асуулаа.

-Танай

гадаад худалдааны яам даан ч хэрэг алга. Их ендер унэ хэлээд

байна. Танайхан нэг тонн адууны махыг

1400

аМ.доллар гээд дэлхийд

байхгуй унэ хэлээд байна. Би бур танай Гадаад Худалдааны Яамны

сайдтай уулзлаа. Туунээс гуйлаа, ядлаа! гэж байна.
гэдэг чинь нилээд мах шуу дээ.

100

1200

адууны мах

гаруй тонн болно. Цэврээрээ бол

200-аад шахуу тонн болно. Тэр Японд их сурталчилгаа хийсэн баЙж.

Монголоос адууны мах ирнэ гээд сурталчилсан юм баЙх. Америкаас
адууны махныхаа гэдэс дотрыг нь манайд егееч гэсэн хусэлт туунд бас
ирсэн баЙж. Давхар давхар беен шуугиан болж л дээ. Монголын адууны
мах гэдэг чинь деликатес юм шуу дээ. Хун ий эруул мэндэд маш саЙн.
Ялангуяа цусны даралт ихсэх, судас будуурэх зэрэгт маш саЙн. Адууны
махыг чинь баячууд л иддэг байсан юм. Жирийн ардад бол олдохгуй шуу
дээ. Тийм учраас тэр авахаар зутгэсэн юм л даа.
Тэгээд Хаяаши гуай:

-Танай

Гадаад Худалдааны Яам даан ч хэрэг алга. Ашиг олохыг хэн ч

бодно. Япон ч бодно, Монгол ч, Орос ч, Немц ч бодно. Хэн ч орлого
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бодно. Танайхан чинь нэг тонн махыг

1400 амдоллараар

егне гээд байна.

Тэгэхээр нь би компаныхаа нууцыг задаллаа. Би Улаан-Удэд очсон. Тэнд
танай адууг нядлаад надад егехеер болсон. Би тэр Улан-Удээс, Оросоос
авч байгаа контрактаа узууллээ. Уг нь узуулэх ёсгуй л дээ. Дэлхийд

байхгуй, жишиггуй юм яриад байхаар нь уур хурээд, компаныхаа нууцыг
задлаад Улаан-Удийн Оростой байгуулсан гэрээгээ узууллээ. Тэндээс

950

ам.доллараар авна гээд заасан байсан. Гэтэл танайх

1400

доллар

гэдэг чинь дэндуу унэтэй байна. Монгол нехед их анхаарал тавьж байна.
Ялангуяа Хенген Хунсний Уйлдвэрийн Яам их анхаарч байна. Бид анх

удаагаа ийм наймаа хийж байна. Японд мах гаргах чинь цаашдаа олон
жилийн юм болно гэж бодоод танай адууны махыг

1100

ам.доллараар

авмаар байна. гээд л ярилаа. Танайхан огт зевшеерехгуй юм. Би ядлаа.

Би одоо явлаа. Харин би танд егехеер бэлтгэсэн хайрцаг савны машин,
хайрцаглах картон, гялгар уут зэрэг беен юм тэр Находкагийн цаана

боомтод ирээд, одоо хоёр сар хулээж байна. Маш их телбер телчихеед
байж байна! гэж хэлээд тэр яваад еглее. Их муухай юм болж байгааг
би ойлгож баЙлаа. Тэглээ гээд ямар ч арга баЙхгуЙ. Суулд нь би Гадаад
Худалдааны Яамныхантай муудалцаад, хэрэлдээд зуйл дууссан. Ноднин
Багахангайн мах комбинатаас Японд адууны мах гаргаж эхэллээ гэж би
сониноос уншаад:

-Цаг уе еер болжээ. Тухайн уедээ би муугуй л бодож байж! гэж дотроо
бодож билээ.

20

жилийн емне гарчихсан бол энэ хугацаанд чинь замаа

олоод жигдэрчихсэн байна шуу дээ. Ингэж мах, махны уйлдвэруудийн
асуудлыг шийдвэрлэсэн шуу дээ.

За гурилын уйлдвэрууд ямар байв? Манайх чинь
тонн будаа хурааж аваад

200

800

гаруй мянган

гаруй мянган тонн гурил хийдэг баЙлаа.

Будаанаасаа илуу гарсныг нь экспортонд гаргадаг баЙсан. Гурил хийгээд
гурилаа гаргадаг баЙсан. Одоо Монголоор дуурэн Хятадын гурил байна
шуу дээ. Тийм биз дээ. Гурилын уйлдвэрууд Улаанбаатар, Сэлэнгэ,
Хевсгел, Булган, Улаангом, Хархорин, Хэнтий, ДОРНОд ийм хэдэн
газруудад байгуулаад гурилын асуудлыг шиЙдвэрлэсэн.

к.ю.: Одоо Улаанбаатарт гурилын уйлдвэр ажиллаж байна уу?

П.Д.: Ажиллаж байна. Гэхдээ хуучиндаа хурэхгуй байна. Хамгийн гол
нь Улаанбаатарын гурилын уйлдвэр гадаадаас, Казахстанаас будаа авч
байна шуу дээ. Энэ ямар хэрэгтэй юм бэ? Бид чинь
авдаг баЙлаа. енгерсен жил денгеж

дээ. Бид

800

200

800

мянган тонн будаа

мянган тонны г хурааж авлаа шуу

мянган тонныг хурааж аваад еерийнхее хэрэгцээг бугдийг

хангаад, гурил, будаагаа экспортонд гаргадаг баЙлаа.

к.ю.: Би

20

жилийн емне Улаанбаатарт сууж байсан. Тэр уед гадагшаа

гаргаж байсан шуу дээ.
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П.Д.: Ийм байдлаар гурилын асуудлыг шиЙдсэн. Монгол хунд нэг сонин
юм биЙ. Боов чихрийг их хэрэглэдэг. еерийг чинь айлд ороход заавал
нэг тавагтай чихэр егч багаа биз. Тэр чинь их чухал юм шуу дээ. Чихрийг
хуучин гаднаас авдаг баЙлаа. Тэгээд бид чихрийг дотооддоо хийх
болеон. Улаанбаатарт чихэр боовны хоёр комбинат баЙгууллаа. Хуучин
комбинатаа ергетгелее. Шинэ комбинатыг Толгойтод баЙгууллаа.

Дарханд шинэ комбинатаа баЙгууллаа. Уугээр чихрийн асуудал
шиЙдэгдсэн.

Монгол хун талх иддэггуй баЙлаа. Талх хийдэг боллоо. Талхны
1,2,3-р уйлдвэрийг Улаанбаатарт баЙгууллаа. Том уйлдвэр шуу. Аймаг
болгон еерийн талхны уйлдвэртэй болеон. Улаанбаатарт уйлдвэрийн
хоёр район байдаг юм. Энэ нь аж уйлдвэрийн комбинатын район,
Толгойтын район юм. Энэ нь негее цахилгаан станцтай холбоотой
юм. Хунсний уйлдвэрууд голду у Толгойтын районд баЙдаг. Тэнд мах

комбинат, гурилын уйлдвэр, талх чихрийн уйлдвэр биЙ. Арьс, шир,
ноосны уйлдвэрууд комбинатын хашаан дотор баЙдаг. Чихэр боов,
печень-жигнэмэг зэрэг гаднаас авдаг байсан зуйлуудээ еерсдее хийдэг

болеон.
к.ю.: Печень бас хийж байсан уу?

П.Д.: Хийлгуй яахав.Одоо манай захаар ороход дандаа л гадны печень
байна шуу дээ.
к.ю.: Одоо монгол печень гэж байхгуй болсон уу?

П.Д.: Байх нь байгаа байх л даа. Их л бага болчихсон байна. Ингээд бид
ард тумний ерген хэрэгцээний дээл, гутал хувцас, идэж уух зуйл бугдийг
хангаад, хунсний гол зуйлуудээс сахарыг л гадаадаас авдаг байсан.

Архи, ундааны зуйлээс бол пиво, архи, амтат ус бугдийг еерсдее хийдэг

байсан. Одоо Улаанбаатараар дуурэн гадаадын архи байна. Энэ мэтээр
миний сайд байсан 1960-80-аад оны

30

жилийн дотор ард тумний ерген

хэрэгцээний барааг бугдийг хангаад илуу гарснаа экспортонд гаргаж
байсан. Тэгээд харамсалтай нь та нар одоо узэж байна, ене е уе, суулийн

10 жил энэ

бух барьж босгосон зуйлуудийг устгалаа.

14 Хувьчлалын алдаа, завхралууд
Энэ дээр би нэг зуйлийг хэлье гэж бодож байна. Суулийн уед манай
уйлдвэрууд зогссон шалтгааны талаар "Их мэдэгч" нарын зугээс тайлбар
хийхийг оролдож байна. "Их мэдэгч" гэж та мэдэх уу? Монголоор дуурэн
их мэдэгч нар байгаа шуу дээ. Та их мэдэгч нартай танил уу? Их мэдэгч
манайд их баЙгаа.
Тэд нар:

-ее тийм байсан, ийм байсан, тийм нийгэм, ийм нийгэм гээд Л ярина.
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Туухийг их гуЙвуулна. еерее туух мэддэг уу? Туух мэддэггуй хумуус
туухийг гуйвуулдаг шуу дээ. Тэд нар манай мал аж ахуйн туухий эд

боловсруулдаг, ялангуяа хунсний уйлдвэрууд зогссон явдлуудыг буруу
тайлбарладаг юм.
-Манай уйлдвэрууд хоцрогдсон. Тэр 3евлелт, Чех, Германы байгуулж
егсен уйлдвэрууд бугд хоцрогдсон техниктэй учраас зах зээлийн
шаардлага хангаж чадаагуй, арга буюу гараа ергеед бууж егсен! гэж
ярьцгаадаг. Энэ бол еерсдийнхее хийсэн алдааг хаацайлсан яриа
мен. Тэд нар еерсдийнхее алдааг шударгаар хулээж чадах чадваргуй

байгаагийн баталгаа юм. Би энэ тайлбарыг хулээж авахгуЙ. Манай
уйлдвэрууд бол орчин уеийн уйлдвэрууд шуу. Та бодоод уз. Англид одоо
18-р зуунд байгуулагдсан их хэмжээний уйлдвэрууд ажилласаар байна.
19-р зууны уед байгуулагдсан уйлдвэрууд ч тэнд байна. Америкт ч, Японд

ч байж л байна. Туунийг яадаг вэ гэхээр байшин барилгыг нь засдаг юм,
техникийг нь еерчилдег юм. Туунээс биш одоо энэ манай их мэдэгч нар
шиг тайлбар хийгээд сууж байдаггуй юм.
Би ер нь их мэдэгчийг бидэнтэй адилхан хоёр хелтэй, гутал емсдег

байх гэж бодож байна. Их мэдэгч учраас хел нь дерев болоод л, нуд
нь дерев болоод л, енее бидний хийж байсан гутал хувцас таарахаа
байчихдаг гэж бодохгуй байна. Адилхан л байх ёстой шуу дээ. Тэд нарын
тайлбар гадаад, дотоодын хумууст буруу ойлголт теруулээд байгаа юм.
Энэ бол их муу.
Манай уйлдвэруудэд хоцрогдсон юм байсан уу? Байсан. Муу тал
байсан нь уу? Байлгуй яахав. Тэр чинь хаана ч байдаг зуЙл. Байдаг ёстой
юм. Тэгвэл яах ёстой вэ? энэ

10

жилийн дотор муугий нь сайжруулаад,

сайныг нь хэвээр улдээгээд улам сайн болгох ёстой юм. Би ганцхан жишээ
хэлье.

4 сая

гутал хийж баЙлаа. Энэ гутлыг монгол хун емсеед эруул энх

сайхан л байна. Одоо тэр

4

сая гутал чинь байхгуй болеон. Хэрвээ тэр

гутлыг аваад унэхээр сайжруулсан бол манай нехцелдее таарсан сайхан

гутал байсан юм. Тэр уйлдвэр одоо цамц оёж Америкт гаргадаг Хятадын
уйлдвэр болсон байна. енее гутлын уйлдвэр байхгуй болеон. Ингэж
болохгуй шуу дээ.

емч хувьчлал манайд явагдлаа шуу дээ. Гутлын уйлдвэрийн

6

давхар том сайхан байшин биЙ. Орчин уеийн тоног техееремж тавьсан
баЙлаа. 3арим тоног техееремж нь жаахан хуучирсан тал биЙ. Туунийг
сайжруулаад ажиллуулж болно. Манай энэ "ухаантай" улсууд хувьчлалыг
буруу хийгээд байна. Би ухаан "муутайгаараа" хувьчлалыг еер аргаар
хийх байсан юм. Уйлдвэр хувьчлаад авч байгаа хун чинь их баян хун

байна шуу дээ. Тэр чинь нэг луйварчин явж байгаа юм. Улсын банкнаас их
менгийг хуйвардаад авсан байна. и.лхагвасурэн банкны эзэн гэж бодьё л
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доо:

-За надад чи хоёр милиард тегрег зээлээр егчих! гээд хуйвалдаад авчихна.
енее менгеерее уйлдвэр авчихаад, байрыг нь Хятадад хелслеед зээлж
ав сан менгее эргуулээд олоод авч байгаа юм. Хувьчлалыг хийх ёстоЙ.

Улсын нуруун дээр бугдийг ууруулээд байх нь хэцуу байх л даа. Хийхдээ
нэг ийм маягаар хийж болохгуЙ.
-За энэ

4

сая гутал хийдэг уЙлдвэр. Та аваад

болохгуЙ. Манай хун ам хуухэдтэйгээ нийлээд

4

саяас доош буулгаж

2 сая 500

мянга. Тиймээс

энэ тоог бууруулж болохгуЙ. Хамгийн гол нь хийж байгаа гутлаа гоё,
чанартай болго! Ингэсэн нехцелд танд егне! гэвэл хувьчлал болох ёстой
юм шуу дээ. Ийм нехцел тавиагуй егчих дээр чинь хенген уйлдвэруудийг

унагаад таны тэр бичсэн егуулэлд байгаа шиг малчин ардууд яах вэ?
Менге егсен хунд л малынхаа ус, ноос, арьс ширийг егехеес еер аргагуй

байдалд орно шуу дээ. Хэрвээ хуучнаараа бай сан бол энэ систем нь улам
боловсронгуй болно шуу дээ. Би уйлдвэрийн газруудыг хувьчлах ёстой

гэж боддог. Гэхдээ ухаантай учир зуйг нь олж хувьчлах ёстой гэж боддог.
Тэгсэн бол таны тэр егуулэлд байгаа шиг малчин ардыг зах зээлтэй
холбоотой хэвээр байлгаж чадах байсан юм.
Манайд ХАА-н

259

гаруй нэгдэл баЙсан. Уунийг чинь бугдийг

нь устгаад хаясан шуу дээ. Ингэж болохгуй шуу дээ. ХАА-н нэгдлийг
устгаж болно. Гэхдээ малаа жинхэнэ мал маллах хунд нь егеед, харин
ХАА-н нэгдэл чинь малчин ардаасаа арьс, шир, ноос, ноолуурыг нь
авдаг, уунийхээ оронд малчин ард тумнийг цай, даалимба, хоол хунсээр
хангаж байх ёстой шуу дээ. Энэ холбоог нь тасдаад хаячихаар малчин ард
чинь зах зээлд ямар ч барьцгуй болж байна шуу дээ. Уунээс хэн хожиж
байна вэ? Нэг жип унасан, араасаа арав гаруй машин дагуулсан, улаан
шар иштэй янжуур зуусан, кармандаа

2-3

хутга хийчихсэн наймаачин

л хожиж байна шуу дээ. Ийм хун ирээд ноолуур авна гэхээр малчид
егехеес еер яах юм бэ? Тэд чинь гурил будаа, сахар, хувцас, даавуу
авах хэрэгтэЙ. Би уунийг зугээр нэг алдаа биш улс тер, эдийн засгийн

том алдаа гэж оЙлгодог. Тийм уу? Угуй юу? Би буруу ярьж байна уу?
Тэгвэл та уучлаараЙ. Би энэ уйлдвэруудийг бариулсан хун ий хувьд эд нар

ингэж нурсанд нь их харамсаж баЙгаа. Их харамсаж байна. Яахав учир

дутагдалтай байсан байж болно. Тэр дутагдалыг нь засаад авах хэрэгтэй
шуу дээ.

Манай Монголчуудад нэг сайхан заншил биЙ. Аав, ээжийн сууж
байсан гэрийг хэзээ ч нурааж хаядаггуЙ. Сайхан засаад, эвдэрсэн бол
эвлуулээд, ене е муу шар эсгийг нь шинэ цагаан эсгий болгоод, гадуур
дотуур цагаан бурээсийг нь солиод, ене е аав, ээжийн хэдэн муу авдрыг нь
шинэ авдар болгоод ингээд аав ээжийн гал голомт тэр чигээрээ цаашаа
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бадарч явдаг шуу дээ. Одоогийнх шиг нурааж хаяачихаад, сайн сайхан

болно гэж ярьдаггуй юм. Энэ бол гал голомтоо залгамжлах Монгол
ёс заншил юм. Одоо нуудлийн соёл иргэншил гээд яри ад л байна. Энэ
нуудлийн соёл, иргэншил гэдэг чинь шинжлэх ухааны том ойлголт юм.

Нуудлийн амьдрал гэдэг бол хоцрогдол биш. 8ерийн амьдралыг байгаа
орчиндоо тохируулан авч явах арга ухаан юм. Уунийг улам сайжруулахын

оронд хийсэн юмаа эвдээд хаячихаж байгаа юм. Манайхан тэр Англи,
америкт жаахан ном узэж л дээ. Тэдний амьдрал гэдэг чинь шал еер юм

шуу дээ. Тэгээд энэ

1О

жилд нураагаад хаячихсан. Одоо дахиад уйлдвэрээ

сэргээх гэсэн асуудал тавьж 6аЙна.

15 УНДЭСНИЙ уйлдвэруудийг сэргээх бодлого
к.Ю.: Одоо яаж сэргээх вэ?
П.Д.: Нилээд зоригтой арга хэмжээнууд авах хэрэгтэй. Одоогийнх шиг
ийм бэл6эгэр байж 60ЛОХГУЙ. Монгол чинь онгоц, трактор, автомашин
хийдэггуй. Монгол хийдэг юм бол арьс, шир, ноос гаргадаг. Бидний гол
зуйл чинь энэ шуу дээ. Монгол уле ноос, арьс ширийг экспортлохгуй
гэсэн Л шийдвэр байвал боллоо. Хэрвээ эдгээр зуйлуудийг улсын хилээр
гаргасан байвал толгойг чинь авна шуу гэхэд л болно. Тэгвэл тэр малчид
чинь улсад арьс, шир ноосоо тушаана. Бид эргээд тэднийгээ харна шуу

дээ. Ингэвэл тэр уйлдвэрууд чинь ажиллах туухий эдтэй 60ЛНО шуу
дээ. Тэгэхэд одоо яаж байна. Монголын ноосыг Хятадын наймаачин

авч 6аЙна. Гэтэл уйлдвэрууд нь туухий эдгуй зогсож 6аЙдаг. Би уунийг
ойлгохгуй байгаа юм. Ийм бодлого гэж яаж байж болох вэ? Ийм байхад
яаж уйлдвэруудээ сэргээх тухай ярих вэ дээ.

Одоо манайхан чинь хетелбер гэдэг юмыг их хийх болж. Ноолуур

боловсруулах уйлдвэрийн хетелбер, арьс, шир боловсруулах хетел6ер,
тариа тарих хетел6ер гээд хетелбергуй юмгуй болсон 6аЙна. Одоо ав гай
бид хоёр л хоол хийх хетелбер хийх л дутаж 6айх шиг байна. Тэгээд
негее хетелбер нь болж 6айгаа юм ердее чалга. Тэгээд тэр 60ЛОХГУЙ

6айгаа шалтгаанаа тайл6арлахдаа их сонин уг хэрэглэнэ. Угуй 6и тэр
угийг санахгуй байна. Тогтолцоо нь гэнэ уу цогцол60Р нь гэнэ уу, тэр нь

6уруу учраас 6иелээгуй гэх юм. Нэг тийм уг 6иЙ. Манай том дарга нар
ургэлж хэлж 6аЙгаа. Тэр чинь аливаа хариуцлагагуй, сахилгагуй юмаа
дарагдуулсан тайлбар шуу дээ. Суулийн уед емч херенге идсэн, уусан
зуйл их болсон шуу дээ. Энэ бол емч хувьчлал буруу явуулснаас л 60ЛСОН
хэрэг. 8мч хувьчлал буруу явуулснаа булзааруулаад тогтолцоо нь 6уруу

6айснаас ийм боллоо гэдэг 60ЛСОН. Ингэж ард тумний толгойг эргуулж
6аЙна. Бас "менежмент" гэдэг угийг их хэрэглэх болеон. Малчин хун
тэр угийг нь ойлгохгуй. Танай энэ ноосыг буруу боловсруулсан байна
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гэхийн оронд менежмент нь буруу байна гэж хэлдэг. Малчин хун уунийг
ойлгохгуй Л дээ. Энэ мэтээр хэдэн гадаад уг, хэдэн Монгол угээр тоглооод

байгаа юм. Энэ бол их аюултаЙ. Тэгээд бидний босгосон бухнийг буулгаад
байна шуу дээ.

70 жил

МАХН Монголын ард тумнийг буруу замаар будаа тээлгэсэн

гэж байна. Буруу замаар будаа тээлгээгуЙ. Бид Монголын ард тумний
сайн сайхны телее бухнийг хиЙсэн. Ажил хийж байгаа хун алдаа гаргадаг

л юм даа. Дутагдал байсан байж болно. Би саяхан нэг нехрийн бичсэн
егуулэлийг уншлаа. Дэг журам гэдэг юм аль ч уед байх ёстой юм. Одоо
манайх дэг журамгуй болжээ. Дэг журам дээр ардчилал байх ёстой юм.
Унэндээ ардчилал гэдэг чинь еерее дэг журам юм. Ардчилалгуй дэг
журам бол диктатур болдог гэнэ. Ардчилал нь дэг журамгуй байгаа
учраас анархизм болсон. Хуучин дэг журам байгаад ардчилал байгаагуй

учраас диктатур байсан юм. Хуучин диктатур байгаад одоо анархизм
болж байга а юм. Манайд одоо анархизм бий болчихоод байна. Ундэсний
уйлдвэрийг босгоход манайд одоо юу байна.

5-6 сая хонь, ямааны арьс
400-500 мянган ухрийн шир нь
байж байна. 20 мянган тооно ноос

шир нь байж байна. Жил тутам гардаг
байж байна.

3000

тонн ноолуур нь

нь байж байна. Тариа таривал нэг сая га газар нь байж байна. Бух л юм
байдгаараа л байж байна шуу дээ. Нэг талаас туухий эд, негее талаас

уйлдвэруудэд ажиллаж байсан инженер, техникийн ажилтнууд нь байж л

байна. Харамсалтай нь суулийн уед тэр инженер, техникийн ажилтнууд
нь ТУЦ-ийн худалдагч, захын наймаачин болоод дуусч байна. Би танд
хэлж байсан 100-аад мянган ажилчид чинь ажилгуй гудамжинд гарсан.
Авхаалжтай нэг нь дамын наймаанд явсан. Тэгсэн ч тэд ажлын дадлагатай
тул дахин цуглуулбал ажиллаж чадна.
Бидний уед ажилчин хунийг яаж бэлтгэж байсан бэ? гэдэг асуудал

байна. Малчин хунийг ажилчин болгоно гэдэг сэтгэл зуйн том еерчлелт
явагдаж байгаа юм. Малчин хунийг авч ирээд шууд ажилчин болгоно

гэдэг чинь зевхен хеделмерийн хелсийг шийдэх асуудал биш. 8чигдер
морины дэл дээгуур, эрх дураараа, челеетэй, эруул агаарт давхиж явсан
хун, гэнэт нэг их шуугиантай, хачин ун эр танартай байшин дотор орж

ирээд ажил хийнэ гэдэг хэцуу асуудал. Манайд ажилчин анги баЙгаагуЙ.

Ажилчин анги цоо шинээр бий болсон. Одоо ажилчны хуухэд ажилчин
болдог, хуухдийн хуухэд нь ажилчин болдог сайхан уе эхэлж байна.
Ажилчдаа бэлтгэдэг системтэй баЙлаа. Нарийн мэргэжлийн инженер
техникийн ажилтнуудыг социалист орнуудад явуулж сургадаг баЙсан. Бас
нарийн мэргэжлийн ажилчин, мастер зэргийг тэдгээр орнуудад бэлтгэдэг

баЙлаа. Ууний хажуугаар манайд
байгуулагдсан байсан. Энэ бол
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30 гаруй техник мэргэжлийн сургууль
2 жилийн хугацаатай сургууль байсан.
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Энд ХУУХДУУД

8

ангиа тегсеж ороод

1О

жилийнхээ боловсролыг аваад,

хоёр жилд мэргэжлийн дадлага олоод мэргэжлийн ажилчин болж тегсдег
баЙсан. Энэ бол 70-80-аад онд байсан сургууль шуу. Одоо энэ бугд "баар"
-ны ТМС болсон. Зарим нь аймаг дундын техник мэргэжлийн сургууль

болсон. Манай хенген уйлдвэрийн салбарт хоёр техник мэргэжлийн
сургууль байсан. Хенген уйлдвэрийн ТМС, Хунсний ТМС баЙсан. Энд
хенген уйлдвэрийн салбарт ажилладаг нэхмэлчин, гуталчин, арьсчин,
монтер, слесарь зэрэг терел бурийн мэргэжлийн хумуусийг бэлтгэж
баЙлаа. Хунсний техник мэргэжийн сургуульд талхчин, нарийн боовчин,
чихрийн мэргэжилтэн бэлтгэж баЙлаа. Мен гадаадын техник мэргэжлийн
сургуульд нарийн мэргэжлийн хунийг бэлтгэж байсан. Ингэж гол
мэргэжлийн ажилчдаа техник мэргэжлийн сургуулиар сургаж бэлтгэдэг

баЙлаа.
Бас мэргэжилгуй хун ажиллах ёстой шуу дээ. Бугдийг сургуулиар
бэлтгэх шаардлага баЙгаагуЙ. Тийм хумууст уйлдвэрийн дадлагыг
туршлагатай ажилчин дагуулаад олгож байсан. Тийм хумуус нэг хоёр

сарын дагалдан хийгээд ажилчин болно. Ийм замаар бэлтгэсэн ажилчин
анги 100-аад мянган хунтэй болсон. Одоо тэдний хуухэд нь ажилчин болж
байна. Бид ийм сайхан уед хурлээ. Тэгтэл тэд нарыг гудамжинд гаргасан.
Энэ зогссон уйлдвэруудийг сэргээж болно. Жаахан менге, хугацаа
хэрэгтэЙ. Эвдэрсэн байшин барилгыг засчихна. Баарны лангуунуудыг
гаргаж хаяад оронд нь суурь машинуудаа тавьчихна. Энэ бол болох
асуудал. Харин менге хэрэгтэЙ.

Миний сэтгэлийг зовоодог бас нэг зуйл бол энэ ажилгуй болсон
залуучуудыг яаж засах вэ? Энэ хамгийн хэцуу асуудал болоод байна.
Олон сайхан ажилчин залуучууд баЙлаа. Энэ енгерсен
байсан хуухэд гудамжинд гараад, одоо

20

1О

жилд

1Онастай

наст ай болсон. Тэр бол ямар ч

мэргэжилгуй, боловсролгуй хун. Тэр хэн бэ? Тэр бол дээрэмчин, алуурчин,
хулгайч хамгийн аюултай хун гарч ирсэн. Сайхан залуу нас шуу дээ.

Мэргэжилгуй болчихсон. Уйлдвэруудийг сэргээж болно. Мэргэжлийн
ажилчдыг бэлтгэж болно. Уунийг хийхэд

10-15

жил л шаардлагатаЙ.

Бид анх байшин барилга байхгуй байхад нь бариад, ажилчдыг нь хэнийг
нь дотоодод, хэнийг нь гадаадад, хэнийг нь дагалдангаар сургахыг

шийдээд, гадаадаас мэргэжилтэн уриад еерсдийнхее ахмад ажилтнуудыг
дагалдуулаад сургаад авч чад сан юм. Намайг сайд болж байхад манай
ажилчин анги

20 мянган хунтэй

байсан бол 80-аад оны суулчээр

100 гаруй

мянган хунтэй болсон. Бугд мэргэжлийн хумуус байсан. Мэргэжлийн
хумуус гэдэг чинь машин техниктэйгээ сайн харьцана, хеделмерийн

бутээмж нь ендер байна шуу дээ. Ингэж бид бэлтгэж авч чадсан юм.
Энэ

1О

жилийн дотор энэ сайхан мэргэжилтэй залуусыг эвдээд
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дууееан. Энэ эвдэреэн залуучуудыг чинь заеахад дахиад
багадана. Одоо

10 наст ай

1О

жил,

20

жил

хуухэд эцэг эхдээ хеегдеед гудамжинд гараад

траншейнд амьдарч байна. Тэд том болоод намайг хуухэд байхад хэн
харж узлээ, хэн ч харж узээгуй гээд еше е авагч болно шуу дээ. Тэр хуний
амьдрал

60-70 жил

ургэлжилдэг юмаа гэж бодоход тэдний хуухдуудэд нь

энэ хумуужил нь нелеелне шуу дээ. Энэ мэтээр ургэлжилнэ. Тийм учраае
миний еэтгэлийг хамгийн их зовоож байгаа зуйл бол энэ буруу замаар
ореон олон залуучуудын асуудал байна. Эднийг эргуулээд бидний байсан
уе шиг боловеролтой, хумуужилтэй, еахилга баттай, ажилтай болгоход
олон жил шаардагдана.энэ л хамгийн аюултай асуудал болоод байна.

1990

онд манай хун ам бичиг уеэгтэй, бичиг уеэг мэдэхгуй хун гэж

байхгуй байсан. Одоо захааеаа аваад тийм залуучууд олширч байна.
Цэрэгт очеон залуучууд бие биенийгээ буугаар буудаж алаад байна.

Тэр чинь буудаж алахгуй яах юм бэ? Тэр хуухэд чинь
очеон баЙгаа. Тууний

10

18

настай цэрэгт

жилийг нь траншейнд амьдареан баЙгаа. Тэр

чинь ямар ч бичиг уеэг мэдэхгуй, ямар ч боловеролгуй хун шуу дээ.
Тийм хуний гарт цэргийн буу егехеер еер нэгийгээ буудаж байгаа юм
л даа. Энэ чинь зугээр нэг асуудал биш. Энэ бол маш том асуудал. Тийм
учраае энэ Монголыг еэргээн боегоно гэдэг бол нилээн хатуухан зохион

байгуулалтын доор нилээд хучин чармайлт гаргаж байж биелуулэх
асуудал юм. Зугээр нэг хетелбер хийгээд биелэх асуудал биш.Тэр
хетелбер гээчийг их хийж байна. Туундээ их том гарчиг егне. Одоо ажил
хийхийн тулд енее тогтолцоо билуу, тохиролцоо ч билуу юмаа тааруулах

гэж л нэг их юм болох юм. Одоо манайд зевлегеен болохгуй едер гэж
байхгуй болж. Би туунийг буртгэж узээгуЙ.
'Товь" комбинатыг барихад дээд тал нь

60-70 хун ирж,

энэ уйлдвэрийг

чинь барьж боегоеон юм шуу дээ. Ашиглалтанд орены дараа бид Японоое

2-3

мэргэжилтнийг урьеан. Урихдаа бид зугээр уриагуЙ. Жинхэнэ нарийн

мэргэжлийн хунийг урьеан л даа. Тэр хун ирээд багшлах хун ий г бур

тогтчихеон байна. Ирээд

3 сар

ажиллана гээд хугацааг нь бас заачихеан

байсан. Тэд нар ирээд зааеан хугацаанд, тогтеон хумууеийг еургаад

буцеан. Ийм маягаар бух юм тодорхой байх ёетой шуу дээ. Одооны
зевлегеенийг хийхгуй еэдэв гэж алга. Медхен энэ ТУЦ, баарны аеуудлаар

зевлегеен болох баЙх. Япон, Америкт баар яаж байгуулдагийг л заалгах
дутаад байх шиг байна. Улаанбаатарт едер бур "Чингие" зочид буудалд
л гэнэ, "Их тэнгэр" -т Л гэнэ хурал зевлегеен л хийгээд байх юм. Хурал

зевлегеенийг хийж болно. Манай Монголд нэг зуйр уг байдаг юм. Та нар
бараг дуулеан баЙх.
Хурал ихэдвэл ажил муудеаны тэмдэг
Хуушуур ихэдвэл мах муудеаны тэмдэг гэж хэлдэг.

156

I МАХН-ЫН ТХ-НЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА, МОНГОЛ УЛСЫН АЖ УЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ САЙД АСАН ПМВАНГИЙН ДАМДИН I

Махаа муудахаар хуушуур хийгээд л хайраад хаячихдаг. Энэ их оносон

уг Л дээ. Одоо манайд едерт хэдэн арван хурал болж байна. Ийм учраас
энэ хурал зевлегеений асуудлыг нарийн бодох ёетой юм. Та тэр бичсэн
егуулэлдээ ев ер Монголтой холбоод их зев асуудлыг дэвшуулсэн байна
лээ.

Би енеедер танд их баярлаж байна. Энэ миний ярьсан зуйлуудээс

манайхан хэрэгтэй еанаа, оноог аваад ажилдаа хэрэглэвэл, энэ бол
таны зугээс бидэнд узуулж буй тусламж шуу дээ. Бид нэг тивд байдаг
Азийн орны хувьд еайхан сэтгэл гаргаж туелаж байна гэж ойлгож
баЙгаа. Гэхдээ энэ тусламжийг ухаантай ашиглах хэрэгтэЙ. Сато Норико
гэдэг хун егуулэл бичсэн байна билээ. Тэр хун Японоос егсен тусламж
Улаанбаатарт ирж алга болоод жинхэнэ хедеений ард тумэнд хурэхгуй

байна гэжээ. Тиймээс тусламжийг их ухаантайгаар юунд зарцуулахаа сайн
бодож байх хэрэгтэй л дээ. Гадаадын хунийг урихдаа ч их учир зуйтэй
хандах хэрэгтэй. Бид унэхээр хэрэгтэй зуйлдээ тусламж авах хэрэгтэй юм.
Тэр ендер хегжеен орнуудад нэг хэцуу зуйл баЙдаг.Тэд чинь еерсдийнхее

хэмжээгээр бодоод байдаг юм. Тэд нар еередийн хэмжээгээр хэмжээд, ийм
байх ёстой гэсэн зевлегее егеед байдаг юм. Манай негее "их мэдэгч" нар
яг туунийг дуурайгаад л тийм болох гээд зутгээд явчихдаг. Тэдний егсен

зевлегеенд бидний амьдралд таарахгуй юм их баЙдаг. Тийм учраае хурал
зевлегеенийг учир зуйтэй хийх хэрэгтэй Л дээ.

16

Ямааны ноолуурын "Говь" уйлдвэр

И.Л.: ''Говь'' комбинатыг ашиглалтанд оруулж байхад та энэ аеуудлыг
хариуцаж байсан юм байна. Энэ уйлдвэрийг байгуулеан туухээе ярьж егне
уу?
П.Д.: Энэ талаар би ярина гэж бодож баЙлаа. Би ноос, хунсний асуудлыг
шийдэж чадсан гэж ярьеан шуу дээ. 60-70-аад оны уед бидний шийдэж
чадаагуй нэг аеуудал баЙеан. Энэ бол ямааны ноолуур, тэмээний ноосыг

боловсруулах асуудал байеан юм. Манай тэмээ бараг

800 мянган

толгойд

хурч байсан шуу дээ. Одоо манай тэмээ хорогдоод 200-аад мянга байгаа

баЙх. Тэмээний ноосыг боловеруулж чаддаггуй баЙеан. 60-аад оны
дундуур бид

1300 тонн

ямааны ноолуур бэлтгэдэг баЙлаа. Миний хувьд,

манай яамны хувьд нам засгаас егеен уурэг даалгаврыг бурэн биш ч

гэеэн биелуулж л баЙеан. Ганц биелэгдээгуй, миний еэтгэл дундуур явдаг
зуйл бол ямааны ноолуур, тэмээний нооеыг боловсруулах аргыг олоогуй
байеан явдал юм.

Манай уле ЭЗХТЗ-ийн гишуун орон баЙлаа. Та нар мэдэх баЙх. Одоо
манай "Их мэдэгч" нар:

-Шал дэмий юманд Монгол уле гишуунээр орж менге урж байеан! гэж
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шуумжилдэг юм. Би бол тийм биш гэж боддог. Бас нэг жишээ хэлэхэд, тэр
ЭЭХТЭ-ийн гишуун

8 орон

байсан. Манайх гишуунээр элсээд

болсон. Ууний дараа Вьетнам элсээд

10 орон

9 дэх

орон

болсон баЙх. Энэ Эевлелийн

гишуун орнуудын аж уйлдвэрийн яамны сайд нар жил бухэн цуглараад
хурал хийдэг баЙлаа. Х унд уйлдвэрийн яам, хунсний уйлдвэрийн яамны

сайд нар хуралддаг баЙсан. Сайд нар сууж байгаад сайхан ярина шуу дээ.
Танил сайд нар уулзахаараа амьдрал байдлын элдвийн л юм ярина. Би
тэр сайд нартай манай ноолуурыг боловсруулах талаар ярьдаг байсан.
Тэд нар чинь манайхаас ноолуур худалдаж аваад цааш нь Англид

худалдчихдаг баЙлаа. Тэднээр дамжаад манай ноолуур гол нь Англи,
Швейцарь руу гардаг баЙлаа. Би тэднээс:
-Энэ ноолуурыг яаж боловсруулдаг болох вэ? гэж асууна.
-Чи бидэнтэй энэ талаар яри ад ям ар ч нэмэр баЙхгуЙ. Бид энэ талаар
туслаж чадахгуЙ. Манайханд ноолуур боловсруулдаг уйлдвэр нэг ч

баЙхгуЙ. Бид энэ талаар ямар ч мэдлэг байхгуй! гэдэг баЙлаа. Тэгтэл нэг
удаа миний танил Болгарын сайд эмэгтэй:

-Чи унэхээр ингэж бодож байгаа бол Итали, Швейцарь, Япон, Англи
гэсэн дервен улсад очиж уз! Болвол дервуулэнг нь, болохгуй бол хоёрыг
нь ч болов судалж уз! гэж зевлелее.

Тэр уед ингэж явна гэдэг хэцуу байсан уе. Одоо манай сайд нар
амралтаа ч юм уу аваад, дуртай газраа явчихдаг, сайхан болсон байна шуу
дээ.

-Япон явж узлээ.

7

хоног тэнд баардлаа. Маш их аж ил хийлээ! гээд л

ороод ирнэ. Одоо сайхан болсон байгаа виз. Тэр уед явахад их бэрхшээл
бай сан юм. Одоо энэ хумууст ЭХУ бугдийг мэдэж байсан болохоор
хэцуу байсан гэж тайлбарлаж байгаа юм. ЭХУ мэдэх юм байсан. Ер
нь гадаадын херенгетен оронд толгой мэдэн явж болдоггуй баЙсан.
Гадаадад явахад чинь гадаад валют их орно шуу дээ. Манайх валют

муутай баЙсан. 8нее уед тэр гаднаас ирж байгаа тусламжийн хичнээнийг
нь гадаад томилолтонд урж байгааг би мэдэхгуй байна. Би саяхан том
дарга нартай уулзаад:

-Та нар энэ гадаад явдаг асуудлаа жаахан замбараатай болгооч! гэж
хэлсэн. 8неедер нэг сайд нь очоод л ярьдаг, маргааш бас нэг сайд нь яг
адилхан юм яриад байдаг, тэгж болохгуй шуу дээ. Уунийг замбараатай

байлгах хэрэгтэй юм л даа. Тэр уед Монгол хаалттай байснаас бид
явдаггуй бай сан биш. Очоод хунтэй чинь тодорхой юм ярих хэрэгтэй шуу
дээ. Уйлдвэр авбал гэрээ хийх хэрэгтэЙ. Кармандаа юмгуй байж уйлдвэр
авна гэж яриад яах юм бэ? Тийм биз дээ? Гол нь уунд Л байгаа юм. Тийм
учраас би яаж явж судлах вэ? гэдэг талаар арга бодоод баЙлаа.
Би их олон жил Их хурлын гишуун, НТХ-ны гишуун байсан хун.

158

I МАХН-ЫН ТХ-НЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА, МОНГОЛ УЛСЫН АЖ УЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ САЙД АСАН ПААВАНГИЙН ДАМДИН I

НТХ-ны гишуунээр

6

удаа, Их хурлын депутата ар

8

удаа сонгогдож

байсан. Тэр уед гадаадад хурал их болдог баЙлаа. Херенгетен орнуудын
коммунист намуудын их хуралууд болно. Туунд телеелегч явах ёстоЙ.
Бас олон улсын парламентын холбооны хурал болно. Энэ хуралд одоо ч
манайхаас телеелегчид оролцож байна. Тэгээд би Тев Хороонд орлоо.
Хариуцсан даргатай нь уулзлаа.
-Би чинь ТХ-ны гишуун биз дээ? Тэгээд би яагаад намын их хурлуудад
явж болдоггуй юм бэ? Намайг нэг херенгетен орны коммунист намын их
хуралд явуулаад егееч! гэлээ. Тэгсэн:

-Чи хаанахын хуралд явах бодолтой байна? гэж байна.

-Италид явмаар байна! гэлээ. Тэр уед буюу

1972 онд

Италийн Коммунист

Намын 13-р их хурал болох гэж байсан юм. Ноолуурын асуудлыг би

1970

оноос маш эрчимтэй судлаж эхэлсэн баЙлаа. Тэгээд ТХ-ны нарийн

бичгийн дарга Д.Моломжамц гуайгаас:
-Намайг Италийн Коммунист Намын их хуралд телеелегчеер явуулаад
егееч! гэж гуЙлаа.

-Чи намын ажил хийдэг хун биш шуу дээ! гэж байна.
-Юуны чинь намын ажил хийдэг хун биш гэж. Би чинь НТХ-ны гишуунээр
олон жил сонгогдож байгаа шуу дээ! гээд шалаад баЙлаа.
Тэгтэл Ю.Цэдэнбал дарга тэр их хуралд телеелегчеер биш,

телеелегчдийн тэргуунээр томилж еглее. Олон хун явахгуй л дээ. Нэг
хун дагуулаад Италийн Коммунист Намын их хуралд очлоо. Тэнд улсын,
хувийн хосолсон нэг том монполи бий шуу дээ. Тууний харьяа нэг том
компани байдаг юм. Туунийг л узээрэй гэж миний найз сайд зевлесен

байсан. Тэр уед Италийн КН-ын дарга Южи Лонго гэдэг хун байсан.

Еренхий нарийн бичгийн дарга нь Берлингуэр гэдэг хун баЙлаа. Би хуралд
баяр хургээд л Ю.Цэдэнбал даргын мэндчилгээг дамжууллаа. Тэгээд
Луйжи Лонго даргатай уулзлаа. Тэр их нэр, хундтэй хун шуу дээ.
-Би их хуралд ирсэндээ их баяртай байна. Миний ирсэн нэг гол зорилго

бол уйлдвэр узэх явдал юм. Та надад энэ асуудал дээр туслаж егееч! гээд
ярилаа.

-Би энэ асуудлыг сайн мэдэхгуЙ. Манай еренхий нарийн бичгийн дарга
Берлингуэртэй уулз! Би Берлингуэрт таны хусэлтийг хэлчихнэ! гэж байна.
Тэр настай хун, тэгээд ч улс тер голдуу барьж байсан болохоор аж ахуйн

нарийн зуйлийг мэдэхгуй байсан байх л даа. Би Берлингуэртэй уулзлаа.

-Хурал сайхан болоо! гэлээ. Би нэг ноолуурын уйлдвэр узмээр байна.
Танайд ноолуурын уйлдвэр илуу сайн хегжсен юм байна! гээд би гол
зорилгоо хэллээ.

-За та энэ хурлын уеэр ийм асуудал битгий тавиарай! Цаадуул чинь
коммунистууд тагнуул хийж байна! гээд шуугиан болно. Ердее болохгуй
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шуу! Та яамны сайд хун гэдгийг би ойлгож байна. Тэгэхээр та хурал
дуусахаар энд улд! Тэр уеэр би зохион байгуулж егье! гэж байна. Ингээд
би ч хуралдаа суугаад баЙлаа. Тэндхийн социалист орнуудтай худалдаа

хийдэг "Рест Итали" гэдэг компанийн захирал нь коммунист хун баЙж.
Нэг едер тэр хунийг дуудаж ируулээд:

-Монголоос ирсэн хурлын телеелегчдийн тэргуун, Хенге н Хунсний

Уйлдвэрийн Яамны сайд П.Дамдин гэдэг хун байна. Энэ хун хурлын
дараа улдэж уйлдвэр узнэ. Чи зохион байгуулж ег! гэж Берлингуэйр гуай
хэллээ. Хеерхий тэр компани биднийг менгегуй гэдгийг мэдэж байсан
байх л даа. Италид байх миний бух зардлыг компаниасаа гаргахаар
боллоо. Тэгээд би тав хоног хуралд суугаад, хоёр хоног уйлдвэр узлээ.

Маш том комбинат байсан. Туунийг узээд би ноолуур боловсруулах
арга гэж юу байдгийг оЙлгосон. Хялгас ялгана гэдэг нь онцгой ач
холбогдолтой юм байна. Бусад нь ундсэндээ нэхмэлийн уйлдвэр юм
байна гэдгийг харсан. Энэ уйлдвэр надад их сэтгэгдэл теруулсэн.

Тэгээд Монголдоо буцаж ирээд би менге олох гэж маш их
хеецелдсен. Хеецелдсеер байгаад НУБ-ийн тусламжаар

1974

онд

ноолуур, тэмээний ноосны жижигхэн туршилтын уйлвэр баЙгууллаа.
Ердее л ганц, ганцхан машинтай уйлдвэр байсан. Хялгас ялгах нэг
машин, нэхмэлийн хоёр машинтай. Манай нехдууд ч намайг их дэмжсэн.

Анх туршилтын лаборатори нэртэй байсан. Уйлдвэр байгуулна гэвэл
НУБ тусалдаггуй юм. Тийм учраас туршилтын лаборатори гэж нэрлэсэн
юм. Жилд

50

тонн ноолуур боловсруулж байсан. Ноолуураар ийм сайн

юм хийж болдог юм байна гэдгийг баталсан юм. Ингээд

1977

онд би

бас дээшээ орлоо. Би Их хурлын гишуун баЙсан. Их хурлын гишуун
хун парламентын хуралд явж болно шуу дээ. Олон улсын парламентын
холбооны хурал Австралид болох гэж баЙлаа.

-Би тийшээ явж узмээр байна. Би их хурлын гишуун хун. Яагаад би
олон улсын парламе,Нтийн холбооны хуралд явж болдоггуй юм бэ? гээд
асуудал тавилаа. Тэгэхэд Австрали руу Японоор дайрч явж байсан. Би
шаардлага тавьсаар байгаад хуралд явах зевшеерел авлаа. Би тэгэхэд

авгайгаа дагуулаад явлаа. Авгайдаа Японыг узуулэх гэж бодсон юм.
Тэр бол

1977

он байсан. Авгайгаа дагуулж явах байтугай, сайд хун Япон

явахад хэцуу байсан уе шуу дээ. Би тэгэхэд Ю.Цэдэнбал дарга дээр орсон.

-Ю.Цэдэнбал дарга аа! Би Австралид Олон улсын парламентийн хуралд
явах гэж байна. Би Японоор дайрч явах юм. Японд бас зорилготой
очино. Би Японы ноолуурын уйлдвэрийг узнэ. Ер нь ноолуурын уйлдвэр

манайд их чухал ач холбогдолтой шуу. Би ноолуураа боловсруулж
чадахгуй байна. Би Япон руу авгайгаа дагуулж явах гэсэн юм гэлээ. Ер нь
Ю.Цэдэнбал дарга бол хунлэг, их сайн хун байсан юм шуу дээ. Тэр
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-Тэгэлгуй яахав.

Авгайгаа дагуулж явалгуй яахав гэж байна.

Тэгэхээр нь би:
-Улсаас ердее зардал гаргахгуЙ. Би авгайгаа хувийнхаа зардлаар аваад

явна. Миний зардлыг улсаас гаргана! гэлээ. Тэгээд явлаа.

Ер нь японд авгайгаа дагуулж очсон анхны сайд бол би л баЙх.
Токиод Элчин сайдын яаман дээр авгайгаа орхичихоод, цаашаа Австрали
ороод

7 хонолоо.

Тэнд нэг том мах комбинат узлээ. Австрали чинь

хоньтой орон шуу дээ. Манайх тэгэхэд

14 сая
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хоньтой юм. Мах комбинат

ямар байдгийг узлээ. Японд суугаа элчин сайдад:

-Би буцах замдаа Японы ноолуурын уйлдвэрийг узнэ. Японд би еер юу ч
узэхгуй! гэж хэлсэн байна. Тэгээд буцах замдаа Осака хотод ноолуурын

3-4 уйлдвэрээр

орлоо. Ингээд ноолуурыг Япон, Италид яаж боловсруулж

байгааг узчихлээ.
Одоо миний гурав дахь зорилго бол Англи орж уз эх явдал баЙлаа.
Ингээд Англи явах аргаа хайгаад баЙлаа. Тэр уед Англитай соёлын
солилцооны хэлэлцээр байгуулагдаад эмч, багш нар явдаг баЙлаа. Тэгээд
би манай Гадаад харилцааны яаманд хандаж та нар намайг соёлын
хэлэлцээрийн шугамаар Англи явуулаад егееч гэлээ.

-Та

яаж байгаа юм бэ? Соёлын хэлэлцээний шугамаар уйлдвэрийн хунийг

явуулахаар журамд заагдаагуй шуу дээ! гэж байна. Угуй яахав дээ. Та
нар миний асуудлыг тавиад узээч. Манай Хенген, Хунсний Уйлдвэрийн

Яамны сайд явах гээд байна гэсэн хусэлт тавьчих. Гэхдээ би очоод театр
энэ тэрийг узэхгуй, уйлдвэр узнэ гэлээ. Ингээд хеецелдеед бутлээ. Гадаад
Харилцааны Яамны соёлын хэлтсийн нэг ажилтныг дагуулаад Англи
орлоо. Англид байгуулагдаад

130 жил

болчихож байгаа байх "Даусан"

гэдэг ноолуурын том компани байдаг юм. Тэр компанийн уйлдвэруудийг
бугдийг нь узэж авлаа. Ингээд Итали, Япон, Английн ноолуурын
уйлдвэруудийг узлээ.

Яг энэ уеэр манай засгийн газар, Японы засгийн газартай хэлэлцээр
байгуулагдаж Японоос дайны телберт манайд

17 сая

ам. доллар егехеер

болсонюм.
-Дайны телберт авах тэр доллараар чинь уйлдвэр байгуулах ёстой доо!
гэж бодож баЙлаа. Яам болгон л еертее юм авахаар тесел боловсруулсан
юм. Тэр уед тендер зарладаггуй, мэддэгч угуй баЙсан. Тийм уг дуулаач

угуй баЙлаа. Тэгээд одоогийнхоор бол тендер маягийн юм болж байна.
Би туршилтын уйлдвэр байгуулсан, еерее хэдэн газар яваад узчихсэн
болохоор Японоос егех херенгийг ашиглахаар санал боловсруулаад,
негее туршилтынхаа уйлдвэр дээр хийсэн бутээгдэхуунээсээ
дуургэж аваад,

2 залууг,

2 чемодан

нэг нь орлогч сайд, негее нь одоогийн ''Говь''

комбинатын дарга Ёндонжамц нарыг дагуулаад дарга болгон дээр орж
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танилцууллаа. Ёндонжамц тэр уед манай яаманд ажиллаж байсан юм.
Уле терийн товчооны гишууд дээр

2 чемодантай, 2 залуутайгаа

л ярьж гарлаа даа. Японоос дайны телберт егехеер болсон

ороод

17

сая

доллараар уйлдвэр байгуулах гэсэн саналаа хэллээ.
к.ю.: Тэр менгеер яг ийм уйлдвэр байгуулахаар шийдээгуй байсан юм
уу?
П.Д.: Шийдээгуй баЙсан.Тэр менгийг юунд ашиглахыг шийдэхийн тулд
арван хэдэн тесел бий болсон баЙлаа. Барилгын Яам цементийн уйлдвэр,
шилний завод байгуулах тесел, Нийтийн Аж Ахуйн Яам юуны тесел

хийснийг би санахгуй байна. ХАА Яам их сонин тесел хийсэн баЙлаа.
Бух малчин ерхед дээлийн

2-3

терлийн торго, сум, нэгдлийн дарга нарт

у АЗ-469 машины дугуй егех тесел хийсэн баЙлаа. Тэр уед У АЗ-469
машины дугуй маш ховор баЙсан. Зевлелтийн дугуй хийдэг уйлдвэрийн

ажил муудсан байсан баЙх. Тэгээд

2-3

жилийн запас дугуйтай болох

тесел хийгдсэн баЙлаа. Ийм хачин тесел хуртэл хийгдээд, тэгээд бараг
тэр У АЗ-469 машины дугуй авах тесел шийдэгдэх шахаж баЙлаа. Айл
болгонд

200

2-3

дээлийн торго гэдэг чинь ёстой том юм шуу дээ. Тэр уед

гаруй мянган ерх мал маллаж байсан баЙх. Энэ хэдэн арван тесел

до тор хэрэггуй юм ереесее баЙгаагуЙ. Бугд л хэрэгтэЙ. Би бух дарга
нарт танилцуулаад яваад байсан Зарим нь "Зуйтэй л" гээд дэмжиж байна.
Харин зарим нь "тэртэй тэргуй манайх ноолуураа гадаадад гаргаад валют

олж байгаа шуу дээ. Ноолуураар хийсэн бутээгдэхуунийг маань харин
авах ч юм уу, угуй ч юмуу. Ноолуур бол баталгаатай авна шуу дээ!" гээд
дургуй байна.

Тэгээд би хамгийн суулд Ю.Цэдэнбал дарга дээр орж танилцуулаад

бутээгдэхуунээ узууллээ. Дарга их дэмжиж байна. Тэгээд

:

-Бид уле терийн товчоогоор ярьж шийднэ! Чи бэлтгээд байж бай! гэж
байна. Тэгээд нэг хоногийн дараа уле терийн товчооны хуралд намайг

дуудлаа. Ороод удсан ч угуЙ.
Дарга:

-За, энэ асуудлаар

10

орчим тесел явж байгаа юм байна. Уунийг тургэн

шийдэж японы талд хариу егехгуй бол болохгуЙ. Энэ П.Дамдин надад

танилцуулсан. Тэмээний ноос, ямааны ноолуурын уйлдвэр байгуулах
тесел хийсэн байна. Энэ тесел бол ирээдуЙтэЙ. Монголд ямаа, тэмээ
байгаа цагт ноос, ноолуур жил болгон Л гарна. За ийм байна. Одоо энэ
уйлдвэрээ хурдан шийдье! гэж хэллээ. Даргыг тэгж хэлэхээр бусад нь
дуугарсангуЙ. Тэгээд л шиЙдчихлээ. Би ч манай тесел унах бол уу яадаг
бол, манайхан дэмждэг болов уу гэж тугшиж Л суулаа. Тэгээд шийдэж
егсен болохоор беен баяр боллоо. Тэгээд л уйлдвэр баригдсан юм даа.
Энэ уйлдвэрийг
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3 жилийн

дотор барьсан. Монголд энэ хэмжээний

I
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уйлдвэрийг

5-6

жил

барина шуу дээ. Ингэж би энэ асуудлыг сайд байхдаа шиЙдсэн. Би

1979

3

жилд барьж байсан туух баЙхгуЙ. Ер нь бол

I

онд Намын Тев Хорооны нарийн бичгийн дарга болеон. Тэнд очоод
барилгачдыг сайхан зохион байгуулеан. Тэдэнд ендер шаардлага тавьсан.

Тэдэнд сайн ажиллах бололцоо олгосон. Ууний хучинд богино хугацаанд
бариулсан. ОДОО бол Япон улетай харилцаа ерген болж ард тумэн,
мэргэжилтнуудийн хооронд сайхан харилцаатай болжээ. Тэр 70-хэдэн онд
Японтой наймаа, арилжаа хийх нь буу хэл, япон хунтэй зугээр уулзахад

зовлонтой уе байсан шуу дээ. Би одоогоос

3 жилийн

емне танай ЭСЯ дээр

нэг удаа очсон. Тэр уед, енгерсен, хэцуу байсан уеийн тухай туух ярьж
суулаа. Би Япон-Монголын найрамдал нехерлел ергежихед, ялангуяа
эдийн засаг худалдаа, арилжааны харилцаа ергежихед еерийн хувь

нэмрийг оруулсан гэж боддог. Ингэж "Говь" комбинатыг байгуулсан
туухтэЙ.

Тэр комбинат анх байгуулагдаж байхдаа жилд

1200 тн

ноолуур,

200

тн ноос боловсруулдаг баЙлаа. Одоо нилээд ергетгесен байна билээ. Энэ
комбинатын

20 жил

болох гэж баЙгаа. 8неедер надтай уулзаж ярилцлага

хийж, кино зураг авах гэж баЙгаа. Тантай уулзсны дараагаар тийш явна.
Бас нэг туух ярья. "Говь" комбинатын инженеруудийг нь Японд
бэлтгэсэн юм шуу дээ. Манайх Германд

30 хэдэн

онд мэргэжилтэн сургаж

байсан юм билээ. Тэгээд суулдээ тэднийгээ "Хувьсгалын эсэргуу" гээд
барьж аваад шоронд хийж байсан туухтэЙ. Туунээс хойш 70-80-аад он
хуртэл херенгетен оронд мэргэжилтэн бэлтгээгуй юм. Энэ асуудлыг
шийдэхэд би сайд байсан, юмны эвийг олдог болсон туршлага гэх ч юмуу
даа, нэг тийм арга хэрэглэсэн юм. Энэ асуудлаар эхлээд Япон улсын

Элчин Сайдын яамтай ярь сан юм. Элчин сайд Акияма гэдэг хун баЙсан.

к.ю.: Яг тэр уед би Улаанбаатарт байсан.
П.Д.: Аа, тийм уу?

Би Акияама гуайг уриад:
-Одоо ингээд уйлдвэр байгуулж эхлэх гэж байна! Уйлдвэр гэдэг чинь
инженергуйгээр, ялангуяа тэр уйлдвэрийг байгуулсан оронд мэргэжил
эзэмшсэн инженергуйгээр ажиллахад хэцуу л дээ! Энэ уйлдвэрийн

инженерийг танайд бэлтгэе! Та уунд туслаж егееч! Бидэнд менге
байхгуй! Энэ уйлдвэр байгуулах тесел дотор инженер бэлтгэх зардал
тусгагдаагуЙ. Та ямар нэгэн шугамаар инженер бэлтгэх зардал олж

туслаач! гэж хэллээ. Акияама гуай бид хоёр чинь нилээд дотно танил
болсон юм.
Тэгтэл Акияама гуай

:

-Хэдэн хун бэлтгэх ёстой юм бэ? гэж асууж байна.

Би урьчилаад тооцоо хийсэн байсан. Миний тооцоогоор

24

хун бэлтгэх
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хэрэгтэй байсан. Туунийгээ хэлбэл

-Тийм

:

олон хун, тэгээд Японы зардлаар сурна гэдэг бутэхгуй байхдаа! гэж

Акияма гуай хэлж байна.
-Бутэхгуй байж болно. Ямар ч байсан та энэ асуудлаар еерийнхэнтэйгээ

ярилцаарай! гэлээ. Тэр хун Токио руу байнга явдаг байсан. Тэгж очихдоо
энэ асуудлыг ярьсан байна. Тэгээд нэг ирээд надтай уулзлаа.

-Ноён

сайдаа! Энэ асуудал ереесее бутэхгуй юм шиг байна.

сургуульд

5 жил

24 хунийг дээд

сургахад хичнээн хэмжээний зардал гарна гэж та бодож

байна? Та хунийхээ тоог цеелееч! гэж байна. Би бодлоо. Хуний тоог

12

болголоо. Элчин сайд дахиад л Токио явлаа. Дахиад хунийхээ тоог

цеелееч гэлээ. Надад унэнээ хэлж байна.

-Танайх

хунээ бэлтгээд авья! гэж бодож байгааг би ойлгож байна. Ийм

олон хунийг сургах зардал чинь явсаар байгаад манай Сангийн яаман
дээр очино. Японы Сангийн Яам ийм их зардлыг гаргахгуй шуу! гэж
байна.
Ингээд явсаар байгаад хуний тоо

2

боллоо. Тэгээд

2

хунийг бол

аргалж чадна гэж элчин сайд хэлж байна. Энэ хоёр хуний бух зардлыг
Японы тал даах боллоо. Одоо Японд суугаа ЭСЯ-ны дэргэд худалдааны

телеелегч хийж байгаа Ганхуяг, ГХЯ-нд ажиллаж байгаа Жигжид хоёр
анх Японд сурахаар явж билээ. Энэ хоёрыг явуулсан туух бас их сонин
болсон. МУИС-ийн

2 курс,

ПТДС-ийн

2 курсээс

сонгож авсан юм. 8ер

газраас авахгуй гэж шиЙдсэн. Тэгээд Японы ЭСЯ-тай хамтраад шалгаад

авчихлаа. Тэгсэн чинь Японд хун сургах гэж байна гээд цуу яриа гарч
их дуулиантай юм болжээ. Миний найз сайд нар над руу утасдаад

еерийн хуухэд, дууг явуулж егехийг гуйж гардаг юм байна. Тэгээд би
ереесее Улаанбаатараас нэг ч хун авахгуй! гэж хэлээд л баЙлаа. 8ерийн
яамны боловсон хучний даргад Улаанбаатараас хун авахгуй, хедеений
малчин, аав ээжтэй хуухдийг аваарай! гэж уурэг еглее. Энэ хоёр хуухэд

маань Архангай, Дундговийн хуухдууд таарсан юм. Улаанбаатараас
нэг багшийн хуухэд, нэг эмчийн хуухэд, нэг сайдын хуухэд явбал надад
инженер хийж егехгуй болох байсан. Тийм хуухэд чинь аав, ээжийгээ
дагаад л алга болно шуу дээ.
Шалгалтанд

32 хун

орсон юм. Туунээс дервийг нь улдээгээд Японы

ЭСЯ дээр авч очоод шалгалаа. Японы их сургуулиас багш ирсэн юм. Тэр
шалгалтанд Ганхуяг, Жигжид хоёр тэнцээд явуулах боллоо. Тэгтэл нэг

том асуудал бослоо. Тэр уед херенгетен оронд оюутан сургах асуудлыг
НТХ-оор оруулж шийддэг журамтай баЙлаа. НТХ-ны зевшеерел эхлээд
гарч байж дараа нь явуулах хунээ сонгох асуудалд орох ёстой байсан юм.
Би бол явуулах хуний тооны ч зевшеерел аваагуй, юуны ч зевшеерел

аваагуй байсан. Тэгээд ТХ-нд сонгосон
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2 хунийхээ

асуудлыг оруулах уед
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хамаг асуудал босно биз дээ.

-Японд хун сургахыг хэзээ, хэн зевшеерсен юм бэ? Зевшеерсен тогтоол
байна уу? гээд ласуудал гарлаа даа. ТХ-оос зевшеерсен тогтоол
гаргуулахгуй бол гадаад паспорт гарахгуй шуу дээ. Японы хичээлийн
шинэ жил

3-4

4 сараас эхэлдэг тийм уу? 8нее 2 маань хэлний бэлтгэл хийгээд
3 сард багтаж японд очих ёстой байсан. ТХ-нд энэ 2

сар боллоо.

хуухдийн асуудлыг оруулах ёстой байсан манай орлогч сайд:

-Сайд аа! Энэ асуудал ер нь бутэхгуй юм шиг байна. ТХ-ны зевшеерел
гараагуй байхад херенгетен оронд хун сургах асуудал ярьсан гээд

асуудал босч ирж байна. Та еерее Цэдэнбал дарга дээр орохгуй бол энэ
чинь бутэх янз алга! гэж байна. Би ч ийм юм болно гэдгийг мэдэж байсан
л даа. Тэгээд Цэдэнбал дарга дээр орлоо.
Цэдэнбал дарга их хун сайтай хун л дээ.

-Дарга, аа! Би нэг юм асуух гэж ирлээ. ОДОО бид ноолуурынхаа
уйлдвэрийг барьж эхлээд байна. Таны дэмжлэгээр энэ асуудлыг Уле

3 жилийн дараа ашиглалтанд
нь 5 жил баЙдаг. Бид тэгэхэд

терийн товчоо шийдээд егсен. Энэ уйлдвэр

орно. Инженер бэлтгэх асуудал доод тал

уйлдвэр ашиглалтанд ороход бэлэн инженергуй сууж баЙдаг. ОДОО
хурдан хун явуулж сургахгуй бол ешее дахиад хэдэн жил алдана. Бид

одоо

2 жил

алдаад байгаа дээрээ явуулмаар байна. Бид Японы ЭСЯ -тай

хамтраад гучин хэдэн хуухдээс хоёрыг сонгож аваад байна. Ингээд

энэ

2 хуухдийн

асуудлыг ТХ-нд оруулсан чинь шийдэгдэхэд бэрхшээл

тулгараад байна! гээд л ярилаа. Уунийг сонссоод Цэдэнбал дарга:
-НТХ-ны зевшеерел гараагуй байхад, чи яагаад херенгетен оронд хун
сургах асуудлыг дураараа ярь ж явсан юм бэ? Ийм журам байдгийг чи

мэднэ биз дээ? гэж байна.

-Тийм журам байдгийг би мэднэ! гэлээ.

-Тэгвэл яагаад

асуудлаа журмаар нь шийдуулээгуй юм бэ? гэж байна.

-Дарга, аа! Хэрвээ энэ асуудлыг тэр журмаар оруулсан бол надад хэзээ
ч, хэн ч шийдэж егехгуй шуу дээ. Би Японы талтай яриад тэдний

сургалтын зардлыг тэднийх гаргахаар болеон. Манайхаас зардал

ереесее гарахгуЙ. Хунээ бур сонгоод шиЙдчихсэн. Одоо явуулахаас
еер аргагуй л дээ. Та зевшеереед егееч, би гуйж байна! гэлээ.Тэгэхдээ
надад арга хэмжээ авчих! гэлээ. Би дарга дээр орохдоо нэг тогтоолын
тесел хийгээд орсон юм. Тэр тогтоолын теслийн нэгдугээр заалтанд

"Хенген Хунсний Уйлдвэрийн Яамны сайд П.Дамдин, херенгетен
орон хун сургах асуудлыг НТХ-ны зевшеерелгуй дураараа ярьж,
зарчимгуй явдал гаргасан тул намаас донгодох арга хэмжээ авсугай" гээд

хоёрдугаар заалтанд нь "Сонгосон хоёр хуухдийг Японд суралцуулахыг
зевшеерсугэй" гээд биччихсэн байсан. Тийм бэлэн теселтэй орохгуй бол
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наадуул нь саатуулчихна шуу дээ. Тогтоолынхоо теслийг даргад еглее.
-Та энэ тогтоолын тесел дээр гарын усгээ зурна уу? гэлээ. Дарга туунийг
уншиж узээд:

-Чамд арга хэмжээ авахаа больё! Харин чи уунээс хойш анхаараарай! гээд
негее нэгдугээр заалтыг дарж хаяад, хоёрдугаар заалтыг нь улдээгээд

гарын усгээ зурчихлаа. Ингэж анх удаа Японд хун сургах асуудал
шийдэгдэж баЙлаа.
Суулийн уед манай их мэдэгчдийн зугээс:

-Бид гар ч ирээд л гадаадад хун сургадаг боллоо! гэж ярих болжээ. Би

1978 онд

хунээ ингэж явуулж сургаж баЙлаа. Одоо Японд олон хун сурдаг

болоо биз дээ. Анхны юм гэдэг хэцуу шуу дээ. Тэгээд явах хоёр залуугаа
би яаман дээрээ хулэээж аваад:
-За та хоёр нэр терее бодоод сайн сураарай! Хэрвээ та хоёр сайн сураад,
сахилга баттай байвал, дараагийн хуухдууд чинь яваад эхлэнэ шуу дээ.
Харин сахилга бат алдаад, хеегдеед ирвэл дахин японд хун сургах
асуудал дуусгавар болно шуудээ! гэж захиалаа. Тэр хоёр их сайн сурч
ирсэн юм.

Японтой харьцаж байсан бас нэг сонин жишээ хэлье. Би уйлдвэрийн
барилга дээрээ

7

хоногт нэг удаа очдог баЙлаа. Тэгээд тэнд ажиллаж

байгаа хумуустэй бур танил болчихсон. Тэд нарт контор баЙхгуЙ. Тэр
хавийн байшин барилгыг нураагаад, нэг вагончиг тавиад туунд тэр
барилгын захиргааны дарга суудаг баЙлаа. Одоо комбинаты н дарга

болсон Ёндонжамц тэр уед захиргааны дарга бай сан юм. Япончууд ер нь
ажлаа их сайхан явуулна. Юу хийж байгаагаа зураг дээр буулгачихсан

байна. Намайг ч сайн мэддэг болсон. Тэгээд негее зургаараа ажилаа
танилцуулна. Нэг удаа очсон чинь нэг том лоозон шиг юм хадсан баЙв.
Монгол-Японы ажиллагсдын мердлег болгох

5 зарчим гэнэ.

-Багаж зэвсэгтээ хайр гамтай хандаж, алдаж урэгдуулэхгуй баЙх.

-Ажлын хувцастай баЙх.
-Ажлаас хоцрохгуй баЙх.
-Хариуцсан ажлаа чанартай хийх ч гэх мэтийн яг Монгол ажилчдад

байдаг

5 дутагдал

мен баЙлаа. Ажлаас хоцордог, ажил дээрээ унтдаг,

багажаа хайрладаггуй, эвддэг нь монгол ажилчдын дунд байдаг жирийн
узэгдэл мен. Би тэдний даргад нь:

-Та

унэхээр зев зуйтэй юм бичсэн байна. Энд бичсэн зуйл бол унэхээр

манай ажилчдын дунд байдаг зуйл мен! гэж хэллээ. Тэгсэн енее хун сана а

зовж байгаа бололтоЙ.

-Ноён сайдаа! Та уунийг дахиад нэг уншаад узээч! 1-рт энэ нь Монгол,
Япон хоёр хэл дээр бичигдсэн байгаа, 2-рт Монгол, Япон ажилчдад

хандаж бичсэн байгаа биз дээ. Ганц Монгол ажилчдад хэндэж бичээгуй
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I

юм шуу! гэж байна. Унэхээр лоозонгийнхоо негее хэсгийг Японоор
бичсэн баЙлаа.
Би:

-Уунийг ойлгож байна. Гэхдээ ажлаас хоцордог Япон хун гэж байхгуй,
багажаа хамаагуй хаядаг Япон хун байхгуй, муухай хувцастай ажилдаа
ирдэг Япон хун байхгуй, ажил дээрээ унтдаг Япон хун баЙхгуЙ. Тиймээс
энэ бол яг манай дутагдал мен. Тэгээд беен инээдэм болж билээ.
8ер нэг туух ярья. Комбинатын барилгыг барьж байхад дээд тал нь
70-аад хун ирж байсан. Тэдний Монголд байх хугацааны уйлчилгээний
асуудал босч ирлээ. Манайд гадаадын мэргэжилтнуудийн уйлчилгээний

газар гэж тусгай байгууллага байсан юм. Тэр газар Герман, Чех, Орос
зэрэг орноос ирж байгаа мэргэжилтнуудийг орон сууц, хоол унд, ор дэрээр
хангадаг баЙлаа. Тэгээд би еерийн орлогч сайддаа

:

-Японоос ирж байгаа энэ мэргэжилтнуудээр далимдуулаад
яамныхаа ажилчдын сайхан байртай больё! Чи японоос ирж байгаа
мэргэжилтнуудийг байр, хоол, сууцаар хангах, ендер хэмжээнд уйлчлэх

нэг тогтоолын тесел хийгээд НАА Яам, Сангийн яам, Телевлегеений
комисс зэрэг чухал газруудаас визийг нь аваад ир! гээд уурэг егеед
явууллаа. Японоос Монголд анх удаа мэргэжилтнууд ирж байна. Тэднийг

орон сууц, хоол хунс, унаагаар хангах асуудал бол хэцуу асуудлын нэг
баЙлаа. Чухал газруудаас визийг нь аваад, тогтоол гаргасан нь дээр
байсан юм. Тэгээд ийм тогтоол гарчихвал энэ бух асуудлыг виз егсен
газрууд еерсдее хариуцах ёстой л доо. Японд ийм систем байна уу, угуй
юу мэдэхгуй байна. Тэгээд виз авах гэтэл нэг ч яам зевшеерел егдеггуЙ.
НАА Яамны сайд О.Нямаа гэдэг хун байсан юм. Тэр хун:

-Ямар ч байсан энэ асуудлаа Сайд нарын Зевлелд оруулчих! гэж байна.
Оруулсан асуудлыг бол хурлаар хэлэлцдэг журамтай шуу дээ. Удалгуй

намайг, бас холбогдох яамны сайд нарыг дуудлаа. Тэр хурал дээр би:
-Одоо Японоос уйлдвэрийн барилга дээр ажиллах мэргэжилтнууд ирэх
гэж байна. Тэд нарын орон сууц, уйлчилгээний асуудлыг яаж шийдэх вэ?
гэсэн асуудлыг тавилаа. Тэр уед Сайд нарын зевлелийн дарга Ж.Батменх

гуай баЙлаа.

-Чиний

энэ оруулсан асуудлыг зевшеерех газ ар нэг ч алга байна шуу! гэж

тэр хэллээ. Тэгэхээр нь би дахиад бослоо.
-Яагаад зевшеерехгуй байдаг юм бэ? Манайд чинь гадаадын

мэргэжилтнуудэд уйлчилдэг бухэл бутэн яам, ечнеен олон дарга, сайдууд
бий шуу дээ. Эд нар хариуцахгуй юм бол хэн хариуцах юм бэ? гэлээ.
Тэгээд ч японы мэргэжилтнууд ирж байна. Энэ хумуус едер тутам усанд
ордог, хоол унд, их нарийн юм шаарддаг, уйлчилгээ их шаарддаг, орны

даавууг нь едер бур сольж егехгуй бол болохгуй гэлээ. Тэгсэн чинь:
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-Чи бариулж байгаагаараа еерее хариуцна биз дээ! гэж байна.

-Тэгдэг

юм бол надад байр егех хэрэгтэй шуу дээ! Байргуй бол би 80-аад

хунийг чинь хаана байлгах юм бэ? гэж хэллээ.

-Тэг,

тэг! Чи тэр ир эх хумуусийнхээ асуудлыг еерее хариуц! гэж дахин тэр

хэлж байна.

-Тэгвэл

би тогтоол гаргуулна! Би зугээр нэг уурэг аваад гармааргуй байна.

Ийм маягаар шийдэхгуй бол энэ асуудал хариуцах эзэнгуй болно! гэж
хэлээд гарлаа.

Унэндээ бол
Нэг удаа зарим

70-80 хун маань байнга байх хуний тоо биш шуу дээ.
уед 5 хун ирж болно. Тухайлбал монтаж хийхэд 1О хун

ирж ажиллаад буцна. Би нийт ирэх хуний тоог дээд хэмжээгээр хэлсэн

юм. Тэр уед манай яамны хажууд

48

айлын орон сууц барьж байсан юм.

Би туунийг хараад л явдаг баЙлаа. Тэр бол хотын захиргааны мэдэлд
байсан орон сууц л даа. Тэр хурлаас гараад ажил дээрээ ирээд
тогтоолын тесел хиЙлээ. l-р заалт нь "Хотын

48

2 заалттай

айлын орон сууцыг

Хенге н Хунсний Уйлдвэрийн Яаманд шилжуулсугэй", 2-р заалт нь

''''Говь'' комбинатын ажлыг гуйцэтгэж байга а Япон мэргэжилтнуудэд
уйлчлэх асуудлыг Хенген Хунсний Уйлдвэрийн Яаманд даалгасугай!" гэж
заагаад засгийн газарт егсен. Тэгээд тэр орон сууц манай мэдэлд хурээд
ирлээ.

Тэр

4

орцтой орон сууц байсан. Туунийг яамнаасаа зардал гаргаад

сайхан заслаа. 8рее болгонд нь шинэ мебель, хергегч зэргийг хангалттай
тавилаа. Тэгээд

2

орцонд нь яамныхаа ажилтнуудыг оруулчихлаа.

2

орцонд нь Япончууд баЙлаа. Тэд нар комбинатынхаа барилгыг барьж
дуусаад буцсан. Тэднийг явахаар манай яамны ажилтнууд орсон. Яамнаас

холгуй хэдэн метрийн цаана сайхан орон сууцтай боллоо. Энэ маягаар бид
Японоос ирж байсан мэргэжилтнуудийн хучээр яамныхаа ажилтнуудын

амжиргаанд бага ч гэсэн туслаж чадсан юм.
П.Д.: Одоо ингээд асуух юм байна уу?
К.Ю.: Маргааш бидэнтэй хамт яваад таны сайд байх хугацаанд хаана,

ям ар уйлдвэр баригдсныг зааж егех уу?
П.Д.: Би гадуур явахад их хэцуу байна. Лхагвасурэн чи яваад заагаад егне

биз дээ.
ИЛ.: Болно, болно. Ямар ям ар уйлдвэрийг узуулэх вэ?

П.Д.: Тэгвэл дараах уйлдвэруудийг узээрэЙ. Арьс ширний уйлдвэр,
Гутлын уйлдвэр, Савхин эдлэлийн уйлдвэр, Шевретийн уйлдвэр, Арьс
ширний эрдэм шинжилгээний тев, Арьс ширний засварын завод,
Нэхмэлийн уйлдвэр, Ээрмэлийн уйлдвэр, Ноос угаах уйлдвэр, Нэхээсгуй
даавууны уйлдвэр зэргийг хенген уйлдвэруудийг телеелуулж узвэл болно.
Харин хунсний уйлдвэруудийг телеелуулж "8гееж" компани, Талх
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чихрийн уйлдвэр, Мах комбинат, Гурилын уйлдвэр, Чихэр, боовны
уйлдвэр гэх мэтийг узээрэй. Хунд уйлдвэруудээс 1,2,З,4-р цахилгаан
станцуудыг узэж болно.

Миний сайд байхад ажиллаж байсан хумуус одоо ихэнх нь байхгуй
байна. Дан шинэ залуучууд ажиллаж байна. Тэд нар ийм шинэ асуудлыг

мэдэхгуй л дээ. Одоогийн залуучууд хаана ям ар уйлдвэр байдгийг бараг
мэдэхгуй дээ. Харин ямар баар хаана байдгийг бол сайн мэднэ. Би
удахгуй Уйлдвэр худалдааны яамны шинэ сайдтай уйлдвэруудээр явахаар

тохирсон. Би туунд энд ям ар уйлдвэр, хэдэн онд, яаж байгуулеан, одоо
ямар болчихоод байгааг нь харуулах гэж байгаа юм. Одоо их муухай
болеон.
Бидний уед ямар сайхан ажилтай уйлдвэрууд баЙлаа. Одоо бол
харамсмаар болчихсон. Эзэнгуй юм чинь енге зусгуй, зэвхий даасан

байдаг ШУУ дээ. Хуучин бидний уед Монголд ирсэн зочдод хэдэн
уйлдвэрээ узуулдэг баЙлаа. Одоо ажилчид нь гудамжинд гараад, уйлдвэр
нь эвдрээд, эвдрээгуй нэг нь турээсийн байр болсон байна. Турээслэгчид
нь голдуу Хятадууд байна билээ.
Таны асуусан юманд хариулж чадав уу.

к.Ю.: Хариулж чадлаа. Маш сайхан туух ярьж егсенд их баярлалаа.
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улсын еронхий сайд асан

/

...........................................................................................................................................................

1 ЭЦГИЙН хувь тавилан
2 Мэргэжлээ еонгоеон нь
3 Улеын САА-нууд байгуулагдав
4 Монголын гайхамшиг
5 Газар, тариалангийн уйлдвэрлэлийг

12 Улеын САА-нууд тарав
13 Суулийн уед нийгэмд гарч

байгаа

еерчлелтууд

14 Хедее аж, ахуйн еалбарт Япон улеаае
узуулж байгаа туеламж

еэргээх бодлого

15 Малчдыг дахин хоршоололд

6 Мэргэжилтнуудийн бэлтгэл

хамруулах чиглэл

16 Газар тариалангийн уйлдвэрлэлийн

7 Газар хувьчлалын зорилго
8 Ш.Гунгаадорж гуайнхан
9 Улеын САА-нуудын ажил
10 Хунений ногоо тариалалт
11 Жиме, жимегэний ургамлын

зев, зохиетой хегжил

17 Хувьчлалын

енгереен ба ирээдуй

тариалалт

...........................................................................................................................................................

1

Эцгийн хувь тавилан

Ш.Гунгаадорж: Зураг аваад эхлэх шиг боллоо. Еи тийм сайн бэлэн биш
байна. Японы телевизээр гоё харагдах хэрэгтэй баЙхаа.
Коногая Юки: Энэ зургийг музейд зориулж авч байгаа юм шуу дээ.
Ш.Г.: Энэ зураг авалтын зорилгыг мэдээгуй л яваа шуу дээ. Уулзалдаад
ярих юм байна л гэж ойлгож байгаа шуу.

к.Ю.: Таны яри а манай музейд улдэнэ. Та зав муутай, яарч байгаа учраас
товчхон ярья! гэж бодож байна.
Ш.Г.: За яахав дээ. Амжуулаад л ярья даа.

к.Ю.: За маш их баярлалаа.
Ш.Г.: Яриагаа намтраас эхлэх уу дээ?

и.лхагвасурэн: Тэгье, та еерийн намтраас яриагаа эхлэвэл сайн байна.
Ш.Г.: Еи хуучны Сэцэн Хан аймгийн Цэцэн Вангийн хошуу буюу
одоогийн Дорноговь аймгийн Цэцэгт сумын нутагт Шаравын 4-р хуу

болж терсен. Мааньт гэдэг уулын хажууд терсен гэдэг юм билээ. Манай

аав, ээж хоёроос

4 хуухэд гараад хоёр нь

нас бараад, манай ах бид

2 улдсэн

юм билээ. Еага насаа ишиг, хурга хариулж, аргал, тулээ тууж, морь унаж л
енгереесен дее. Еи бага насаа ахтайгаа, ээжтэйгээ, эмээтэйгээ дервуулээ

енгереесен юм. Энэ бол миний намтрын гол онцлог зуЙл. Манай аав
Чойрын хийдэд су уж байсан том маарамба лам хун баЙсан. Тэгээд
оны их баривчилгааны уед намайг

2 наст ай

байхад, манай ахыг

1939
6 настай

байхад баривчлагдсан. Миний аав хунийг уздэг, эм барьдаг маарамба,
том лам байсан учраас баривчлагдсан юм. Маарамба гэдэг чинь одоогийн
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ойлголтоор бол эмч хун юм. Тэгээд яахав бидний хувь заяаны эрхээр арай
алагдаагуЙ. Уг нь алагдах байсан. Улаанбаатарт авч ирээд олон лам, хар
хунтэй хамт шоронд хорьжээ. Сар болсон баЙх. Тэгээд нэг шене ачсан
гэж байгаа юм. Шенийн
Тэгээд л ачаад

12 цагийн орчим,
байсан ГЭНЭ.Тэгтэл :

шене дунд л болж байсан гэдэг.

-Хеее, машинд багтахаа байлаа шуу! гэсэн гэж байгаа юм. Хэнтийн нэг
лам, манай аав хоёр машинд нь багтахгуй улдчихсэн гэдэг. Бусдыг нь

машинд чихээд л аваад явсан. Муу юм болсон гэдэг нь оЙлгомжтоЙ. Энд,
тэнд аваачаад алдаг юм уу, эсвэл хойш нь урагш нь гаргадаг юм уу, яасан

буу мэд. Тэгээд маргааш еглее нь манай аавыг негее хунтэй хоёуланг нь
аваачаад:

-За та хоёрт арван жил хорих ял оноолоо шуу! гэж хэлсэн гэдэг юм. Тэр

машинд багтсан бол ч шууд буудуулах байсан байх гэж би боддог юм.
Машинд нь багтаагуй учраас

1О жил аваад

улдсэн. Тэгээд Зуунхараад

жил ял эдлээд гарч ирсэн. Тэгээд л аавтайгаа эргэж уулзсан даа.

13

1О

нас

хуртлээ аавгуй ессен. Манай ээж биднийг арчилж хамгаалж, сургуульд
сургаж, амьдрал ахуй бух талын ажлыг хийж, гадаа гарч эр болж, гэрт
орж эм болж явсаар биднийг есгесен юм. Манай аав

48

онд шоронгоос

гарч ирсэн. Би тэр уед бага сургууль тегсеед, нэг жил сургуулиас
енжчихеед сургуулиа хаядаг ч юм уу гээд байж байсан. Манай ах

сургуулиас гараад малчин болсон баЙлаа. Аав маань шоронгоос гарч
ирээд:

-Миний хуу сургуулиа хаяж яасан ч болохгуЙ. Ах нь малчин болно,
харин миний хуу эрдэмтэй хун болох хэрэгтэй! гээд аймгийн сургуульд
явуулсан. Тэгээд аймгийн сургуульд суралцаад

1954 онд Дорноговийн 10

жилийг дан онц дунтэй тегелее. Бух л улирал жилээр "онц" гарч байсан

л даа. Тэр уед гадаадын сургуульд явах хусэл их байсан. Тэгээд хойшоо
ЗХУ-д явж сурахаар боллоо. Аав маань:
-ДотооДын сургууль ч багадахгуй дээ! гэж байсан. Аав бол еерийнхее эмч
мэргэжлийг эзэмшуулэх зорилготой байсан юм шиг байгаа юм. Эмч хун

болгох санаатай, дотоодын Анагаах ухааны дээд сургуульд л оруулах
сонирхолтой байсан юм шиг байгаа юм.Би

:

-Яахав ээ, Ааваа! Би гадаад орныг узэж нуд тайлья, эрдэм ном ч сурья! гэж
хэлсэн. Москва хотод очиж сураад

2

1960 онд тегсеж ирсэн.

Мэрrэжлээ COHrOCOH нь

к.Ю.: Аль сургуульд сурсан бэ?
Ш.Г.: Темерьязовын нэрэмжит ХАА-н академи гэдэгт сурсан юм. Дэлхийн
алдартай сургууль. Хедее аж ахуйн их олон алдартнууд терж гарсан том
сургууль юм.
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к.Ю.:Тэр сургуулийг еерее сонгосон уу?
Ш.Г.:Энэ сургуулийг би еерее сонгоогуй. Би ереесее агрономи

мэргэжлийг еерее сонгоогуй. Би бол говийн хун шуу ДЭЭ. Тэр ургамлын

мэргэжил, агрономи болно гэдэг надад тесеелегдеегуй зуйл байсан.
Намайг анх Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн их сургуулийн

биологийн ангид хуваарилсан юм. Тэгээд нутгаас гараад Улаанбаатар
хотод хурээд ирсэн чинь ар, еврийн хаалга ороод миний анхны хуваарь

алга болоод, нэг мэдсэн чинь:
-Чи Ломоносовын их сургуульд явахаа больсон. Темерязовын академид

явна шуу! гэж хэлсэн. Темерязовын академи гэдэг нь юу ч байдаг юм
билээ буу мэд Л байлаа шуу дээ. Хедее аж ахуйн чиглэлийн л сургууль

юм байна гэж дуулсан тедийгуй баЙсан. Энэ бол
ЮМ. Тэгээд л тэр сургуульд явсан даа. Тэнд

1954 оны хэрэг явдал
5 жил сурлаа. Бас гайгуй сайн,

онц сурч байгаад л агрономич, эрдэмтэн-агрономич гэдэг мэргэжлийг
эзэмшээд ирсэн. Тэгээд л ажиллаж эхэлсэн дээ.

Анх ирээд Амгалангийн сангийн аж ахуйд орсон. Амгалангийн
сангийн аж ахуй гэдэг чинь их том аж ахуй байсан. Гачуурт, Толгойт,
Терхурахын ангийн аж ахуй зэрэг газарууд энэ сангийн аж ахуйн харьяанд
байсан. Энэ Сангийн аж ахуй хунсний ногоо тарьдаг байсан. Жилийн

дервен улиралд Улаанбаатар хотыг ногоогоор хангадаг гол аж ахуй
баЙсан. Хажуугаар нь сууний фермтай, унэг, булга, буга уржуулдэг том аж
ахуй байсан юм. Энэ нь

50 хэдэн

онд байгуулагдсан аж ахуЙ. Суурь нь бол

"Амгалангийн ногооны аж ахуй" гэдэг нэрээр их дээр уед буй болсон гэдэг
юм. Дээр уед Хятдууд ногоо тарьж байсан газар л даа. Тэр уед Наймаа
хот гэдэг баЙж. Хятадууд явсны дараа манай Монголчууд ажиллаж

байсан юм. ИХ л дээр уеэс аж ахуй эрхэлж байсан газар. Тууний суурин
дээр Амгалангийн сангийн аж ахуйг байгууласан юм. Би тууний еренхий
агрономичоор ажиллах болсон.
Сургууль тегсеед ХАА-н Яаман дээр ирсэн. Би Москвад сургууль
тегссен учир еерийн бодол бол Яаманд ажилд орчих санаатай, арай
ч Сангийн аж ахуйд егчихгуй байх гэж бодож байсан. Гэтэл яаманд
улдээсэнгуй, Амгалангийн САА-д хуваарилчихлаа. Тэгээд тийшээ явсан.
Тэнд очоод сайхан аж ахуй дээр еерее ногоочидтойгоо хамт ногоогоо

таридаг болсон. Бас ногоо тарьж байгаа хедеегуур явна.
ил.: Тэр уед ногоочид дандаа монгол хун байсан уу?

Ш.Г.: Тийм дээ. Монголчууд баЙсан. евер Монголоос ирсэн хун нилээд
байсан. Тэд нар

40

хэдэн онд дайны дараагаар ар Монголд ирээд

суурьшсан, манай иргэн болсон байсан. Монгол ажилчид гэсэн уг шуу
дээ. Гэхдээ ногоонд их сайн шуу дээ. Тэд нар их сайн ажиллана. Тэнд нэг

шилэн хулэмж байсан. Амгаланд бас нэг шилэн дарлага байсан. Тэнд
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Хятадын нилээд олон ногоочид, эрдэмтэд ажиллаж байсан юм. Олон
терлийн ногоо тарьдаг баЙлаа. Одоо тарихаа больсон байна билээ.

Миний ажиллаж байх тэр уед

20 гаруй терлийн ногоо

тарьдаг байсан. Энэ

хотыг ногоогоор хангаж байсан. Эрт ургацын ногоо, ялангуяа нарийн
ногоогоор хангаж баЙсан. Батеумбэр, Зуунхараа, Жаргалант зэргээс теме
зэрэг бусад ногоо ирдэг баЙеан. Нарийн ногоогоор бол энэ сангийн аж
ахуй хангаж байсан. Ингэж мэргэжлийнхээ дагуу газ ар тариалантай хувь
заяагаа холбосон маань анх эндээе эхэлеэн.

Энэ бол надад их завшаантай хэрэг болсон. Яаманд нэг ереенд еууеан
тушмэл биш, негее сургуульд узсэн номыг мартаагуй байхдаа жинхэнэ
газ ар дээр нь газар тариалангийн ажилтай гар хелеерее зууралдаж

явсан маань цаашдаа их хэрэг болсон. Тэгээд нэг жил хиртэй ажиллаж
байтал "Сангийн аж ахуйнуудыг удирдах газар" дээр дууджээ. Сангийн
аж ахуйнуудыг удирдах газар гэж Сайд нарын зевлелийнхарьяа газар

бегеед бух сангийн аж ахуйнуудыг хариуцдаг баЙеан. Тэр уед буюу 50-аад
оны суулчээр МАХН-аае "Атар газар эзэмшинэ!" гэж том зорилтыг
дэвшуулээд байсан. Ингээд дуудагдаад тэр Сангийн аж ахуйнуудыг
удирдах газар очлоо. Боловсон хучний хэлтсийн дарга О.Нанзад гэдэг
будуун хун байсан. Тэр хун:

- Таныг

манай удирдах газрын дарга Н.Лоохууз гуай атар эзэмших

намын бодлогыг хэрэгжуулэх их том уйлсэд дэвшуулж, удирдах газар
ажиллуулах гэж байна. Та ирж ажиллаарай гэж байна. Тэр уед негее
алдарт н.лоохууз гуай маань удирдах газрын дарга байеан юм. Тэгэхээр
нь:

-Би Амгалангийн сангийн аж ахуйд ирж

ажиллаад нэг жил хурээгуй байна.

Уйлдвэрлэл дээр ажиллах нь надад их хэрэгтэй байна. Дахиад нэг жил
ажиллах хусэлтэй байна! гээд хэлчихлээ. Тэр хун ч ЮМ хэлсэнгуЙ. Туунээе
хойш

20

орчим хонож байтал удирдах газрын дарга дуудаж байна гэсэн

дуудлага дахиад ирлээ. Янз бурийн юм еанаанд чиг орсонгуЙ. Тэгээд
негее боловсон хучнийхээ хун дээр яваад ирлээ. Их янз муутай байна.
-Чи дээшээ дарга дээр ор! гэж байна. Тэгээд Лоохууз дарга дээр орлоо.

Удирдах газрын дарга дээр анх орж байгаа нь тэр дээ. Ереесее еургууль
тегсеж ирээд дарга гэдэг хун дээр орж байгаа минь бас тэр баЙлаа. Тэгээд
ороод:

-Сайн байна уу? гэеэн чинь дарга дуугарахгуй байна. Жаахан зогелоо.
Тэгж байтал

:

-Чи юу гэж яваа юм бэ? гэж байна.

-Би Амгалангийн сангийн аж ахуйн еренхий агрономич байна. Тэгээд
таныг дуудлагаар ирлээ! гэлээ.Тэгтэл:
-Чи эх орны телее, ард тумний телее нам, тереес дэвшуулеэн чухал уйл
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хэрэгт оролцохоое дургуйцээд ирдэггуй, яаеан еахилгагуй, яаеан задареан
нехер вэ? гээд л бууж байна аа.
Би:

-Угуй, даргаа! Би уйлдвэрлэл дээрээ жаахан ажиллах гэеэн юм. Надад их
хэрэгтэй байна гэеэн чинь

:

-Ям ар юмны чинь уйлдвэрлэл гэж, чи уг дуугуй одоо энд ирж ажилла! Бид

чамайг донгодлоо шуу! гэж байна. Тэгэхэд нас бага ч байж дээ,

24

тэй

л байсан баЙх. "Донгодно гэдэг еайн юм биш байх!" гэж бодож баЙлаа.
Тэгээд Сангийн аж ахуйн удирдах газар ажиллахаар ирлээ. Миний

2 дахь

ажил эндээе эхэлеэн юм.

Уле орон даяар атар газрыг эзэмших хеделгеен ид ернеж баЙлаа.
Би

1960

оны 5-р еард анх удирдах газар иреэн. Хедеед олон мянган

залуучуудыг илгээлтээр аваачаад, Зевлелтеее олон зуун эрдэмтэд,

мэргэжилтнууд, техник ирсэн баЙлаа. Негее эзгуй бай сан атар тал чинь
майхан, платкаар дууреэн, ажил ёетой л нэг ернеж байлаа даа. Энэ бол их
ажлын уе байсан. Бид едер шенегуй шинээр хагалаж байгаа атар талаар
томилолтоор явж ажиллана. Тэгж манайх чинь

300

гаруй га атар газарыг

эзэмшеэн юм. Энэ уе хуртэл Монгол уле багаахан хэмжээний газар тариа
тарьдаг, тариа, будааны ажил уле орны эдийн заеагт ямар ч нелеегуй

байсан. Улеын хэмжээний хэрэгцээт бух гурил, будаагаа гаднаае авч
баЙеан.
Атар газрыг эзэмших гол зорилт бол эх орныхоо гурилын хэрэгцээг

дотоодооеоо хангах, негее талаае малын тэжээлийн бааз буй болгох
явдал байсан. Тэр уед монголын мал байгалийн бэрхшээлийн емне
ямарч хамгаалалтгуй, арчаагуй, тэжээл байхгуй учраае олон мянгаараа
хорогдож байдаг байсан. Тийм учраае малын тэжээлийн баазтай болох нь
зайлшгуй хийх шаардлагатай ажлуудын нэг байсан. Ийм их том зорилт
дэвшуулээд

2-3

жилийн дотор Атар газрыг эзэмших анхны том зорилтыг

ундеэндээ биелуулж,

1960

онд анхныхаа

320 мянган га газарыг анх шинээр
13,6 еая пуу тариа, ургацыг авч байсан.

эзэмшеэн юм.
Монгол улеын

туухэнд ийм их ургац авч байсан явдал байгаагуй юм. Энэ уеэе эхлэн газар
тариалан Монгол улеын эдийн заеагт хедее аж ахуйн бие да асан салбар
болж хегжеен. Ингэж Монгол улеын газар тариалангийн шинэ уеийн

туух

1960

оно ос эхэлеэн юм. Энэ ажилд анхнаае нь оролцеондоо би их

баяртай явдаг. 9дий хуртэл янз бурийн ажил гуйцэтгэж явахдаа энэ газар
тариалангийн ажил буюу хедее аж ахуйн ажлаае хендийрч баЙеангуЙ.
Монгол улеын Заегийн газрыг тэргуулж байхдаа ч энэ еалбартаа еанаа
тавьж дотроо бодож явлаа.
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Улсын САА-нууд байгуулагдав

и.л.: Тэр уед улсын хэмжээгээр хэдэн сангийн аж ахуй ажиллаж байсан
бэ?
ш.г.: Тэр уед атар газрыг эзэмшихээр шинээр байгуулсан Сангийн
аж ахуйнууд нийтдээ 20-иод баЙеан. Тэгээд цаашдаа тэжээлийн аж
ахуйтайгаа нийлээд

60 гаруй

болсон шуу дээ.

и.л.: Монгол улсын газар тариалангийн гол районууд нь аль вэ?
ш.г.: Гол районууд нь Сэлэнгэ, Тев, Булган, Дорнот, Хэнтий, Сухбаатар
аймгийн хойд тал, баруун тийшээ яваад 8верхангай, Архангай, Увс,

Завхан аймгуудыг хамарч баЙеан. Нэгдлууд нилээд тарьж байсан.
Тэгээд Увсын Улаан-гом, Хевсгелийн Мерен, Дорнотын Чойбалеан,
Хэнтийн 8ндерхаан, Улаанбаатар, Сэлэнгийн Сухбаатар, Булганы
Булган зэрэг газруудад

9 том

гурилын уйлдвэр байгуулсан юм. Тэгээд

энэ уйлдвэруудээ тойрсон туухий эдийн бааз буй болгосон. Атар газар
эзэмшсэнээр хун амынхаа гурилын хэрэгцээг бурэн дуурэн хангасан.
1980-аад онд Монголын газар тариалан хегжлийнхее жинхэнэ оргил
уедээ орсон баЙлаа. Би

1968

оноос

1975

он хуртэл Хедее аж ахуйн яаманд

газар тариалан эрхэлсэн орлогч сайд баЙлаа. Энэ уед газар тариалан
материаллаг баазын хувьд их бэхэжлээ. Ур тарианы агуулахууд, хедее аж

ахуйн машин, механизмын засварын газрууд, САА-д ажиллах боловсон
хучнуудээр бэхжиж ирсэн. Монголчууд биеэ дааж, еередее, гадны хуний
оролцоогуй, тариа ногоогоо тарьдаг болсон.
Ингээд
Одоо

1986 он гэхэд 930 мянган тонн тариа хурааж авдаг болсон.
буураад 130-140 мянган тонныг л авч байгаа шуу дээ. 1990 он

хуртэл ур тарианы хувьд уле орныхоо дотоодын хэрэгцээг бурэн
хангаад, гадаадад экспортонд гаргадаг болсон. Ургац их авсан жил ур
тарианы ургац агуулах савандаа багтахаа байхаар нь наадам хийдэг
уужим стадиондоо хураадаг баЙлаа. Теме, хунсний ногоо ч мен ижил л

байсан. 8ерийнхее хэрэгцээг бурэн хангаад, темсийг Оросын Сибирь,
Иркутскт экспортонд гаргадаг баЙлаа. Туунээс гадна малын тэжээлийн

их том баазтай болеон. Зудтай, гантай жил малаа тэжээж авардаг баЙсан.
Тэжээлийн

20

гаруй том уйлдвэр байгуулагдаж, багсармал тэжээл зэрэг

олон янзын тэжээл хийж байсан. Миний бие газар тариалан, хедее аж
ахуйг хегжуулэх энэ бух туухэн уйл явдалд гар бие оролцож явлаа.

4

Монголын гайхамшиг

и.л.: Анх Монгол хун тариа тарих нь хэцуу байсан баЙх. Яаж тэдэнд
тариа тарихыг зааж сургаж байсан бэ?

ш.г.: Энэ бол их нарийн тевегтэй аеуудал. Нийгэм, эдийн засгийн олон
асуудлыг зэрэг шийдвэрлэх хэрэгтэй байсан. Бас сэтгэл зуйн асуудал
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байна. 8чигдер морин дэл дээгуур давхиж явсан хумуусийг тариаланч
болгоно гэдэг тийм амар, санаагаар бутэх ажил биш байсан. Тракторч,
комбайнчдыг сангийн аж ахуйнуудын тев болон аймгийн тев дээр орос
мэргэжилтнуудийг дагалдуулаад

45

хоногийн хугацаагаар сургаж баЙсан.

Суулдээ Архустай, Заамарт байнгын курсээр бэлтгэж эхэлсэн.
Тэр уед нэг гайхамшигтай юмыг Оросууд ярьдаг баЙсан.

"

"Монголчууд бол юм сурах онцгой авьяастай хумуус!" гэж манайд тэр уед
ажиллаж байсан Оросууд хэлдэг байсан. Ялангуяа техникийн талаар маш
гайхамшигтай гэж хэлдэг байсан. Манайхан Оросуудыг дагаад ердее

45

хоног дадлага хийгээд л тракторыг бариад л, комбайныг жолоодоод л явж

чадаж байсан. Унэхээр морьтой давхиж явсан залуучууд

2 сарын

дараа

л тэр орчин уеийн сайхан оньсон техникийг жолоодоод л атар газрыг
хагалаад л алтан тариа найгуулаад л явна гэдэг бол гайхамшиг юм. Бид

ч еерсдее бахархдаг баЙсан. Унэндээ сургана гэдэг нилээд хэдэн жилийн
хугацаа шаардах ажил л даа. Монголчууд их богино хугацааны дотор

еерсдее техникээ эзэмшээд, еерсдее бие даагаад газраа хагалаад, тариа
будаагаа ургуулдаг болсон явдал бол унэхээр том амжилт юм.
и.л.: Тариа тарих газрыг яаж сонгодог байв?
ш.г.: Тариаланд тохиромжтой газрыг сонгох Зевлелтийн их том
экспедици ажилладаг байсан. Манай еерийн экспедици бас ажиллаж

баЙсан. Тариаланд тохиромжтой газар гэдгийг урьдчилаад сонгож байсан.
Тэр экспедицуудийн судалгаагаар манайд тариалалтанд тохиромжтой

1 сая 300

мянган га газар бий гэсэн дугнэлт гарсан. Туунээсээ байгаль

цаг, уурын нехцел онцгой сайтай Сэлэнгэ, Тев аймгуудад атар газрыг

эзэмшээд эхэлсэн. Тэгээд явсаар байгаад сая шахуу га-г эзэмшсэн.

90

он

хуртэл ийм маягаар явж баЙсан.

и.л.: Та баруун аймагт Сангийн аж ахуйн даргаар ажиллаж байсан биз
дээ. Тевийн аймгууд, баруун аймгууд ямар ялгаатай байсан бэ?
ш.г.: Тэр яахав дээ. Би баруун аймагт нэг тэжээлийн аж ахуйн даргаар
ажилласан юм. "Тэсийн тэжээлийн аж ахуй" гэж Завхан аймгийн хойд
талд хил дээр шахуу байдаг аж ахуй юм. Тэнд очиж

МАХН-ын даалгавраар явсан. Тэнд

8 жил

2-3

жил ажилласан.

ургац алдсан байсан. Уг нь

Зевлелтийн хуч херенгеер барьсан их том аж ахуй л даа. Тэнд би очсон.
Тэнд очоод мэргэжил гэдэг юм хунд ер нь их хэрэгтэй юм байна гэдгийг
сайн ойлгож билээ. Тэр нутаг бол Монголын газ ар тариалангийн ажил
эрхлэж байгаа тевийн районуудаас их ялгаатай, хере нь их ядуу, ургах
хугацаа, тарих ургамалын сортыг зев сонгох нь их чухал ач холбогдолтой

болохыг оЙлгосон. Уунийхээ ундсэн дээр тэнд хэрэглэж байсан бух
технологийг нь бурэн еерчилсен.

Тухайлбал, Тевийн районд нэг га-д

170-180-200 кг-аар ур хиЙдэг.

Тэнд

177

бол

90-120

кг хуртэл багасгасан. Ядуу херстэй газар их ур хэрэглэвэл,

ургац нь муу байх нь тодорхой байсан. Тийм учраас урийн нормыг
багасгаад, салхины элэгдэлтэй тэмцэх шинэ технологийг нэвтруулсэн.
Тэгээд миний ажиллаж байсан
Эхний

2 жилд

3 жилд,

жил дараалан сайн ургац авсан.

нь тер, засгийн дээд шагнал авч байсан. Тэгж л ажилласан

даа. Тэнд унэхээр миний аграномич гэдэг мэргэжил эзэмшсэний хэрэг

гарсан даа. Хоёрдугаарт хумуусийг зев зохион байгуулж чадсан. Аливаа
ажилыг хийж байхад, арга эвийг олох нь их чухал баЙдаг.
и.л.: Монголын газар нутгийн дотроос газар тариалан хегжуулэхэд

хамгийн тохиромжтой нь аль хэсэг вэ?

ш.г.: Монголд газар тариаланд хамгийн тохиромжтой нутаг бол Сэлэнгэ
аймгийн нутаг л даа. Улсын тариалангийн уйлдвэрлэлийн

40

гаруй

хувийг Сэлэнгэ аймаг эзэлдэг. Ур тарианы ургамлын бараг 42-43%-ийг
нь хангаж байсан. ОДОО бол

50

гаруй хувийг хангаж байна. ОДОО чинь

хуучин тарианы уе алга болсон шуу дээ. Тэгэхэд чинь
газар тарьж байсан бол сдое

200

900

мянган га

мянган га хурэхтэй, угуйтэй газар

тарьж байна. Нийт хэрэгцээт ур, тарианыхаа

60

гаруй хувийг импортоор

авч байна. Теме, ногоо бол ихэнхийг гаднаас авч байна. Ийм байдалд
хурнэ гэдэг бол харамсалтай юм. Уунд яахав бодитой шалтгаанууд
биЙ. Гэхдээ нехцел байдлыг зев унэлж, Монголын хедее аж ахуйн энэ
чухал салбарыг зах зээлийн харилцаанд оруулж чадаагуЙ. Тер, засгийн

бодлого нь тухайн уедээ энэ сал барыг зах зээлийн харилцаанд оруулах
чиглэлийг тодорхойлж чадаагуй юм. Мен тариаланчдын еерсдийнх нь
хариуцлагагуй ажиллагаа зэрэг янз бурийн юмнаас шалтгаалаад энэ
салбар уналтын байдалд ороод байгаа юм.

Одоо газар тариалангийнхаа салбарыг сэргээнэ, босгоно гэдэг
зорилтыг тавиад байна. Манай шинэ засгийн газрын мерийн хетелбер,
намын сонгуулийн мерийн хетелберт энэ талаар их тодорхой асуудал

орсон. Сэргээхийн чиглэлээр энэ жилээс нилээд аж ил хиЙсэн. Одоогоор
сэргэх телев харагдах болеон. Уунд би сэтгэл нилээд хангалуун байна.

5

Газар, тариалангийн уйлдвэрлэлийг сэргээх бодлого

к.ю.: Газар тариаланг яаж сэргээх вэ?
ш.г.: Газар тариалангийн салбар уналтанд орсон шалтгаануудын дотор
технологийн горимыг мердехее байсан байдал ордог. Мен тариалж

байгаа урийн чанар их муудсан, сайн урээр тарьж чадахаа байсан. Намар
хурааж авсан бохир урээрээ хавар эргуулээд тариалалт хийдэг болеон. Бас
газар тариаланд ашиглаж байгаа машин, техник нилээд хуучирсан. Энэ
салбарт ажиллаж байгаа хумуусийг зах зээлийн менежмент, маркетингд

сургах асуудал нилээд хурцаар тавигдаж баЙгаа. Энэ мэт
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зуйлийг уналтанд ореон шалтгаан гэж нэрлэж болно.
Хуучин ЗХУ-аае хедее аж ахуйн еалбарын бух юмыг, тууний дотор
техникийг зээлээр авдаг баЙеан. Энэ зээл

1990 оноое

бурэн зогееон.

Сангийн аж ахуйнууд хуучиреан техникээ шинэчлэж чадахаа баЙеан.
Мен вмч хувьчлалаар нэг еангийн аж ахуй л гэхэд

10 хэд, 20 хэдэн

аж ахуй

болж жижгэрч, задраад хучин чадал муутай болеон. Энэ мэтийн олон

шалтгаануудаар унаеаар байгаад, одоо уналт нь зогееон гэж бид узэж
байгаа юм. Цаашдаа ирэх жилээе еэргэлт эхлэх байх гэж бодож байна.
Энэ жил уринш хагалгааг маш еайн хийж баЙгаа. Тариалах талбайгаа
хагалаад, юм тарихгуйгээр нэг жил енжеедег. Уунийг "уринш" гэж

нэрлэдэг. Энэ жил уриншийг унэхээр еайн хиЙеэн. Энэ бол ирэх жилийн
ургацын 50%-ийг бэлэн болгоод байна гэеэн уг шуу дээ.
Газар тариаланг еэргээх нь уле орны эдийн заеаг, хун амын хунений
хангамж, мал аж ахуйн тэжээл зэрэгт маш еайн нвлев узуулэх нь

оЙлгомжтоЙ. Одоо малын тэжээл тарьдаг газар бараг байхгуй болеон учир
зуд болохоор мал ихээр хорогдож байна. Ийм зуд урьд жилуудэд болж
баЙеан. Гэтэл ийм хэмжээний мал хорогдож баЙгаагуЙ. Ийм арчаагуй
байдалд орж баЙгаагуЙ. Ингэж гадагш, дотогшоо алгаа тоеоод гуйж

баЙгаагуЙ. Яагаад вэ гэхээр уунийг давж внгерех их тэжээлийг бэлтгээд
авдаг баЙеан. Тэжээлийг бэлтгэж чадаж баЙеан. Тэр тэжээлийн хучээр
байгалийн зуд бэрхшээлийг давж бурэн чадаж баЙеан.
Мен тэр уеийн малчид их еереер ажиллаж баЙеан. 8ередее малаа
таргалуулдаг, хашаа хороогоо бэлддэг баЙеан. Одоо мал хувийн емч

болеон ч гэеэн зарим айл уле руу туеламж эрэн хареаар байна. Энэ бол

зохиегуй аеуудал. Малын тэжээлийн баазыг дахин еэргээнэ гэдэг бол мал
аж ахуйгаа аварна, мал аж ахуйгаа хегжуулнэ гэеэн уг.
и.л.: Газ ар тариалан еэргээд ирвэл малын тэжээлийн уйлдвэрууд еэргээд

ирнэ гэж узэж байгаа юу?
ш.г.: За яахав, ямарч байеан эхлээд малын тэжээлийг ургамлаар нь тарьж
ургуулах хэрэгтэЙ. Тэгээд туунийг нь бага хэмжээгээр багеармал тэжээл
болгох зорилт тавигдах ёетоЙ. Том уйлдвэрууд одоо еэргэнэ гэхэд хэцуу

л дээ. 10-аад жил бараг ажилгуй баЙлаа. Тэд одоо хаягдмал байдалтай
байна. Хувьчлагдаад ч гэеэн олигтой ур дунд хурээгуЙ. Зарим уйлдвэрийг
еер чиглэлийн уйлдвэр болгож байгаа юм билээ. Ер нь яваандаа
еоциализмын уеийн том, том уйлдвэрууд биш юмаа гэхэд жижиг, жижи г
уйлдвэруудийг малчидтай ойр, еуманд нь, аймагт нь байгуулах зорилт

тавигдах баЙх.

6

Мэргэжилтнуудийн бэлтгэл

К.Ю.: Та атар газрыг эзэмшихэд гарч байеан бэрхшээлийн талаар ярь ж
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егне уу? Тодорхой жишээ байвал ярьж егне уу?
ш.г.: Атар газарыг эзэмшиж, газ ар тариаланг ихээр хегжуулэхэд нилээд
бэрхшээл гарч баЙсан. Яагаад гэвэл энэ салбар бол Монголын эдийн
засгийн цоо шинэ сал бар байсан ЮМ. Монгочуудын цоо шинээр хийж

байсан ажил ЮМ. Бид энэ салбарыг огт мэдэхгуй байсан. Монголд дээр уед
гар тариаланг жаахан эрхэлж байсан. Гэхдээ тэр бол тийм их хэмжээтэй

баЙгаагуЙ. Манай тер, засгийн удирдлагаас эхлээд, бух юмыг сурах
хэрэгтэй баЙсан.
Тэр уед чинь том удирдлага, дарга нарт газар тариалангийн хичээл

заадаг байлаа шуу дээ. Би том дарга нарт газар тариалангийн хичээл
зааж л байсан. Тэд нартай хедее явж практик хийдэг баЙлаа. Бугдээрээ
ногоо тарихыг узээгуй байсан учраас ингэж явахдаа анх удаа узэж баЙсан.
Ю.Цэдэнбал дарга ногооны машинд суугаад, еерее ногоо тарихыг
заалгаад явж л баЙлаа. Би дэргэд нь сууна.
Дарга:

-Уунийг

чинь тэгээд яаж тарьдаг ЮМ бэ? гээд л асуудаг байсан. Ингэж

бух нийтээрээ анхаарч байж, бух нийтийн анхаарлын тевд байлгаж
байж, атар газрыг эзэмшсэн ЮМ шуу дээ. Тэр уед чинь Монголд газар
тариалангийн ажлыг зааж сургах ундэсний мэргэжилтэн байхгуй баЙлаа.
Уйлдвэрлэл дээр шууд ажиллах агрономич-инженер байхгуй баЙлаа.

1959

онд хедее аж ахуйн дээд сургуулийг анх байгуулж, хедее аж ахуйн олон
мэргэжилтэн бэлтгээд одоо

42 дахь

жилдээ ажиллаж байна.

Тэр уед ийм боломж огт байсангуй, дандаа гадаадын мэргэжилтэн
ажиллаж баЙлаа. Хедее аж ахуйн мэргэжилтнийг бэлтгэдэг сургуулийг
байгуулах, ундэсний мэргэжилтнээ бэлтгэх асуудал их том бодлого болж

байсан. Шинжлэх ухааны ундэстэй еерийн технологий г боловсруулах,
еерийн ундэснийхээ сортыг гаргах нь ас ар их ач холбогдолтой ажил
баЙлаа. Цаашдаа бух юмыг гадаадын ар га барилаар явуулж болохгуй
гэдэг нь тодорхой байсан.
Тэгээд ур тарианы алдарт "Орхон" гэдэг сортыг гаргаж авлаа. Ууний
дараа олон сортуудыг гаргаж ав сан ЮМ. Хунсний ногооны сортуудыг бас
гаргаж авсан. Энэ бухэн бол эхнийх учраас дандаа бэрхшээлтэй тулгарч

баЙсан. 60-аад оны эхний уед тариагаа тээвэрлэж чадахгуйгээс ялзруулж
муутгах, ургасан ургацаа бурэн хурааж авч чадахгуй явдал байнга гарч

баЙсан. Эхний уед ургацаа хадгалах агуулах сав байшин байхгуй байсан.
Тер, засгийн зугээс энэ талаар том бодлого явуулж, 70-аад оны дунд
уед дараа жил тариалах ур, шинэ ургацаа хадгалах склад, агуулахуудыг

хурэлцэхуйц хэмжээгээр буй болгосон. Энэ уед шинээр

120 мянган тонн ур

хадгалах агуулах, 40-еед мянган тонн урийн улсын неецийн агуулаХ,хедее
аж ахуйн машин, механизмын засварын
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ахуйнуудад байгуулеан. Ингэж хедее аж ахуйн газар тариалангийн

материаллаг бааз маань

10-20

жилийн дотор буй болсон. Уунээс емне

трактороо гадаа тавидаг, гадаа тависан тракторыг евлийн хуйтэнд засах

боломжгуй, хавар болгож, дулааруулж байж засвараа эхлэдэг баЙлаа.
Тэгэхээр дараагийн тарих хугацаа ароЙтно. Дараа жил тариалах урээ

гадаа хадгална. Гадаа хадгалсан ур амархан муудна. 70-аад оны дундаас
ийм бэрхшээл байхгуй болеон. Тэгээд шинэ технологи нэвтруулээд эхэлж
байсан. 70-аад оны суулч

, 80-аад

он бал манай газар тариалангийн оргил

уе байсан.
и.л.:Нэг га-гаас авах ургацын хэмжээ ямар байв?
Ш.Г.:Нэг га-гаас авах ургацын хэмжээ 70-80-аад онуудад
бууж баЙгаагуЙ. Нэг гa~гaac

10-15

10-12 центнерээс

центнер гэдэг бол манай Монголдоо

бол сайн узуулэлтэдээ л арна шуу дээ. Одоо бол

7-8

центнерийг л

авч байгаа шуу дээ. Энэ бол унэхээр чамлалттай узуулэлт дээ! Газар
тариалэнгийн уйлдвэрлэлийн уналтад нелеелеен нэг чухал хучин зуйлийн

дотор технологийг мердеж чадахгуй байгаа явдал орж байгаа гэж би дээр
хэлсэн. Суулийн уед манайхан уриншаа хагалж чадахгуй, хугацаанд нь
тарьж чадахгуй, урээ жинхэнэ ёсоор нь тээвэрлээд сортынхоо урийг авч

чадахгуй болоод баЙгаа. Энэ бухэн чинь явж, явж Л газар тариалан унах
шалтгаан болоод байгаа юм. Хуучин янзаараа сэргээхэд технологийн
горимыг хатуу мердех ёстоЙ. Гэхдээ енеегийн зах зээлийн харилцаанд

зохицуулж газар тариалан эрхлэх арга барилаа еерчлех хэрэгтэЙ.

Хуучин тогтолцооны уед бух юмыг дээрээс хангаад егчихдег баЙсан.
Одоо бол тэгэхгуй шуу дээ. Газар тариалан эрхлэж байгаа аж ахуйнууд
бол хувийн емчинд тулгуурласан аж ахуйнууд болохоор уле еренхий
эдийн засгийн нехцел, орчныг нь л бурдуулж егне. Уун дээр л туслана.
Эсвэл татварын бодлогоор дэмжинэ. Жинхэнэ аж ахуйгаа авч явах уурэг

бол ене е хувийн хэвшлийнхэн, тариаланчдын уурэг байх ёстоЙ. Уугээрээ
ялгаатай юм.

7

Газар хувьчлалын зорплго

И.Л.:Газрын харилцааны асуудал байна. Тариалангийн талбай улсын
газар, туун дээр тариа тарьж байгаа компаниуд бол хувийн хэвшлийнх

байна. Энэ харилцааг яаж зохицуулж байна вэ?
Ш.Г.:Газрын харилцааны асуудал бол унэхээр их том асуудал болж байна.
Газрыг хувьчлах уу, хувьчлахгуй юу гээд олон маргаан байна. Одоо бол
газар терийн емчиндее байна. Газар тариалан эрхэлдэг компаниуд, мал
аж ахуй эрхэлж байгаа малчдын мал нь хувийн емч шуу дээ. Улсын емчин
дээр хувийн хэвшлийнхэн аж ахуйгаа явуулж байна гэсэн уг юм. Энэ
эрхийн харилцааг зев зохицуулах нь манай бас нэг зорилт болоод байна.
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Газар нутаг арвинтай, хун ам цеентэй, хот еуурин, дэд бутцийн хегжил
багатай манай орны хувьд газрын харилцааны аеуудлыг анхнаае нь зев

шиийдэхгуй бол аюултай нехцел байдал ууе ч болох юм. Энэ аеуудлыг
шийдвэрлэхдээ Европын орнуудын туршлагад дулдуйдан манайх бас
бугдийг хувьд егне гэеэн байдлаар хандаж болохгуЙ.
Газар гэдэг бол ереееее аль ч оронд их эгзэгтэй байдаг аеуудлын
нэг шуу дээ. Манай улеын Ундеэн хуулинд газрыг Монгол улеын иргэнд
хувьчилж болно гээд заачихеан баЙгаа. Гэхдээ енеедер хувьчлаагуй
байна. Мен манай Ундеэн хуулиар газрыг

60

жил хуртэлх хугацаагаар

еонирхогч гадаад, дотоодын иргэд, байгууллага турээелэж болно. Тэр
турээеийг цаашаагаа

40 жилийн хугацаагаар

100 жил .турээеээр эзэмших боломж

еунгаж болно. Ингээд газрыг

бол Монгол улеын иргэд, байгууллага,

гадаадынхны емне нээлттэй баЙгаа.
Монголчууд газрыг хувийнхаа адуу, малыг эзэмшиж байгаа юм шиг
эзэмшиж баЙгаагуЙ. Тийм уламжлал манайд баЙхгуЙ. Монголчуудын
газартай харьцаж байсан туршлага гэвэл газрыг ухаж, тенхеж болохгуЙ.
Ингэж ухаж тенхвел луе, еавдаг уурлана гэх мэтийн зуйл Л яригдаж

байсан баЙх. Газрыг хагалаад ч юм уу, хереен доорхи баялагийг нь
ашиглаж байсан туршлага тун ч бага шуу дээ.ИЙм туршлага еуулийн

40

жилийн л турш багаахан хэмжээгээр хуримтлагдаж эхлэх гэж бай сан баЙх.
Монголд малыг хувьчлаад хунд егчихед ям ар ч бэршээлтэй асуудал
баЙхгуЙ. Тэртээ тэргуй хэдэн зуун жилийн турш мал бол хувийн емч
байеаар иреэн уламжлал байна. Монгол хун малаа маллаад л, арье,

ширийг нь боловеруулаад л, идэж уугаад л

,

зарж борлуулаад л болоод

байсан. Газартай харьцаж байсан харицаанд тийм туршлага баЙхгуЙ.
Газар дээр гишгэдэг, гэрээ барьдаг, еве, ногоогий нь малаараа идуулдэг
гэдгээе хэтэрч газрыг мэдэхгуй шуу дээ. Тэнд байгаа тэр еайхан хереийг
тариа, будаа болгодог тийм уламжлал баЙхгуЙ. Энэ бол манай газрын
харилцаан дахь нэг онцлог. Тийм учраае газрыг хувьчлах нь яарах асуудал

биш гэж узэж байгаа хун олон байна.
Манай зарим уле терийн хучнийхэн газар хувьчлалын аеуудлыг
тургэвчлэх хэрэгтэй гэж айхтар хучтэй шаарддаг.

Тэд нар: "Ереееее дэлхийн зах зээлийн орнуудад газрыг хувьчилеан

баЙдаг. Бид газрыг яаралтай хувьчлахгуй байгаа нь уле орны эдийн
заегийн цаашдын хегжилд еаад болж байна. Газрыг эдийн заегийн

эргэлтэнд оруулах цаг нь болеон" гэеэн юм ярьдаг. Энэ узэл, баримтлалыг
цэвэр онолын талаае нь авч узвэл буруутгах арга баЙхгуЙ. енеедрийн
Монгол орны нехцел байдлаае харахад газрыг хувьчилж л таарна. Харин
цаг нь болеон уу, угуй юу гэдэг дээр бол маргаан биЙ.
Улеын Их Хурлын намрын чуулган дээр газрын шинэ хуулийг авч
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хэлэлцэнэ. Тэр хуулинд бид газрыг хувьчилна гэсэн заалт оруулаагуй

баЙгаа. Харин газрыг эзэмшуулнэ гэсэн заалт орж баЙгаа. Шинэ хуулиар
газрыг хунд челеетэй эзэмшуулэх эрх олгогдож баЙгаа. Газ ар эзэмшихээр
ав сан хун газраа

2 жил

эзэмшихгуй бол буцааж хурааж авна гэсэн заалт

орж баЙгаа. Ийм шахалттайгаар

1О

жил,

20

жил,

50

жилийн хугацаагаар

газрыг эзэмшиж болно.
Энэ хуулийн шинэлэг санаа нь газраас шимийг нь хуртэхэд чиглэсэн

уйл ажиллагаа явуулах, газар эзэмшиж сурах механизмыг бий болгоход
оршиж байгаа юм. Жишээ нь

:

газрыг барьцаалаад банкны зээл авч

болно гэдэг заалтыг оруулж баЙгаа. Юуны емне газрыг эзэмшиж сурахад
чиглэсэн ийм эдийн засгийн механизмуудыг буй болгох хэрэгтэй байгаа
юм. Энэ нь газрыг яваандаа хувьчлахад бэлтгэл болсон шилжилтийн уе
болно гэж бид узэж баЙгаа. Энэ мэтийн монголчуудыг газрыг тууний
эдийн засгийнх нь ойлголтоор ойлгодог болгоход чиглэсэн заалтуудыг
оруулж егч баЙгаа.
Бэлчээрийг ер нь алсдаа ч хувьчилж болохгуЙ. Энэ бол монгол
улсын газрын харилцааны евермегц онцлог тал юм. Монгол орон бол
бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлдэг орон шуу дээ. Манай малчид байгал,
цаг уурын эрхшээлийн дор малаа маллаж амьдардаг. Нэг евел зуд болно.
Миний авсан бэлчээр дээр зуд болчихлоо гэж бодъё л доо. Би яах вэ?
Ингээд танай хувьчлаад авсан бэлчээрийг би еерийн малдаа ашиглаж
отор хийх шаардлага аяндаа гараад ирж байгаа юм. Энэ бол манай
бэлчээрийн мал аж ахуйн олон зуун жилийн туршлагаар хедлешгуй

батлагдсан зуЙл. Гэтэл бух малаа егеед ч телж чадахгуй тийм их телбер
нэхэгдлвэл яах вэ? Тийм учраас одоохондоо бэлчээрийг хувьчлаж огт
болохгуЙ. Харин бэлчээрийг зев ашиглахад чиглэсэн ажлуудыг зохиох,

бэлчээр ашигласны телее жаахан телберийг улсад телех зэрэг юмнууд

бол байх ёстой л доо. Ийм Л юмнуудыг газрын харилцаан дээр бодож,
шинэ хуулиндаа тусгаж егех талаар ажиллаж байна. Хуулийн тесел энэ
хавар боловсрогдоод, их хуралд ерген баригдаад, их хурлын ажлын хэсэг

гарч ажиллаад, нилээд цэгцэрсэн явж баЙгаа. Одоо намрын чуулганаар
орж хэлэлцэгдээд, энэ чуулганаараа батлагдах баЙх.

8

Ш.Гунгаадорж гуайнхан

к.ю.: Таны хувийн амьдралын талаар асуумаар байна. Танайх хэдэн
хуухэдтэй вэ? Та Эхнэртэйгээ яаж танилцсан бэ?
ш.г.: Манайх

5

хуухэдтэй, манай эхнэр багш хун. Бид нар жирийн л

байдлаар танилцсан. Найр хурим хийж суйд болоогуЙ. Миний уеийнхэн
чинь эд херенгегуй, чемодантай хувцаснаас еер юмгуй л гэрлэдэг байлаа

шуу дээ. Бид ч бас тийм л байдлаар гэрлэсэн дээ. Манай эхнэр Архангай

183

аймгийн хун. Бид Улаанбаатарт танилцсан. Багшийн дээд сургуулийг

Монгол хэл, уран зохиолын багш гэсэн мэргэжлээр тегссен. Багшийн

коллежид багшилж байсан. ОДОО хувийн аж ил хийж баЙгаа. Манайх

4

охин, нэг хуутэЙ. Цем сургууль, соёл тегсеед, биеэ даагаад ажиллаж,

амьдарч яваа. Хамгийн бага охин Германд сурдаг. Тууний дээдэх буюу
доороосоо гуравдахь нь одоо Америкт докторантурт сурч баЙгаа. Эдийн
засагч мэргэжлээр сурч баЙгаа.

9

Улсын САА-нуудын ажил

И.Л.: Энэ газар тариалан эрхэлж байсан сангийн аж ахуйнууд болон
нэгдлууд тарьсан ногоо, тариагаа эхлээд ямаршуу маягаар ашиглаж

байсан бэ?
Ш.Г.: Эхний уед газар тариаланг сангийн аж ахуйд эрхэлж байсан.
Нэгдлууд бол мал аж ахуйгаа эрхлэх чиглэлтэй байсан. Суулдээ малын
тэжээлд зориулж нэгдлууд тариа их тарьдаг болеон. 70-аад оноос
эхлээд нэгдлийн тариа нилээд сайжирч эхэлсэн. Улсын хэмжээний нийт

тариалангийн талбайн

1/3

нь нэгдлийн тариалангийн талбай болеон.

Нэгдлууд таваарын тариа ногоогоо улсад тушаагаад улдсэнийг нь
еерсдийнхее хэрэгцээнд авдаг байсан. Нэгдлууд мал аж ахуйдаа зориулж
малын тэжээлээ еерсдее бэлтгэдэг болсон. ввел зуд болсон уед хэрэглэх
зорилгоор сумын фонд, нэгдлийн фонд гээд бэлтгэдэг байсан. Ер нь тариа,
тарих нь нэгдлуудэд их Л ашигтай байсан.
И.Л.: Газар тариаланд ашиглаж байсан техник, трактор, комбайныг
зээлээр авдаг байеан уу?
Ш.Г.:ИхэнхиЙг нь худалдаж авдаг баЙеан. Зевлелтийн хуч херенгеер

байгуулж байеан аж ахуйнуудад техникийг Зевлелт еерее унэгуй егдег
байсан. Туунээс гадна жил жилийн хэрэгцээний техникийг худалдаагаар
авч баЙеан.
И.Л.: Техник авах санхуугийн эх уусвэрийг хаанаас гаргаж байеан бэ?
Малаа амьдаар нь гаргаад, тууний оронд техник авч байеан уу?
Ш.Г.:Хедее аж ахуйн машин, механизм, техник авах еанхуугийн эх
ууевэр янз янз л байеан даа. 70-аад оны уеээе Монгол уле малаа хелеер
нь гаргахаа больеон шуу дээ. 40-50-60-аад онд бол малыг хелеер нь их
гаргаж баЙеан.ИЙм учраас Ороеын тал манай хилийн орчим олон тооны
мах комбинатуудыг барьеан баЙеан. Тэгээд малыг хелеер гаргах нь уле
орны эдийн заеагт ашиггуй, алдагдал ихтэй байна гэж узээд дотооддоо

мах комбинатуудыг байгуулж эхэлсэн шуу дээ. Дорнодын мах комбинат,
Дархны мах комбинат, Улаанбаатарын мах комбинат гээд том том мах
комбинатуудыг байгуулеан. Малаа туувраар шинээр байгуулагдеан мах
комбинатуудтай газар хургэж, нядалгаанд оруулаад, махыг нь экепортонд
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гаргадаг болсон. Махнаас гадна малын гаралтай туухий эд, арьс, шир,

ноос, ноолуур, ухэр, адууны хеевер зэргийг экспортлодог болсон.
Эндээс олсон ашиг маань хедее аж, ахуйн машин-механизм, техник

авдаг санхуугийн гол эх уусвэр болдог баЙсан. Байгалийн баялаг, ашигт
малтмал, зэрэг зуйлууд ч баЙсан.

1О

Хунсний ногоо тариалалт

и.л.: Сангийн аж ахуйнуудад тариалж байсан анхны хунсний ногоонд
хэрэглэгч их байсан уу? Зарим нэгдэл тарьсан ногоогоо нэгдэлч-малчдын

хеделмер едерт бодож егдег боловч малчид иддэггуй байсан гэсэн яриа
баЙдаг.
ш.г.: Хунсний ногоог ихээр тарьж эхэлсэн уе бол 60-аад он л доо. Тэр
уед хунсний ногоонд хэрэглэгч их бага байсан. Монголчууд голдуу л
мах иддэг баЙлаа. Харин темсийг бага зэрэг иднэ. Иддэг ногоо нь Л темс
байсан даа. Энэ чинь хот суурин газарт шуу дээ. 60-аад оны суулч, 70-аад
оны эхнээс хунсний ногоог аяндаа их хэрэглэдэг болоод ирсэн. Нэгдлууд
анхныхаа хеделмер едерт темс, ногоо егдег байсан. Туунийг нь аваачаад
жалганд хаячихдаг байсан. Тэр бол бас л нэг туух болон хоцоржээ. Улсын
Сангийн аж ахуйнууд бур эхнээсээ еерийн ажилтнудын цалинг шууд бэлэн
менгеер нь бодож олгодог баЙсан.
к.ю.: Бид Амгалангийн сангийн аж ахуй очиж узье гэж бодож байна.
Тэнд очоод таны ажиллаж байсан уеэс юуг узэж болох вэ?
ш.г.: Тэнд очвол гурван давхар улаан байшин баЙгаа. Тууний хойд талд
нь цэцгийн таримал байгаа баЙх. Одоо тэр уед ажиллаж байсан хумуус

бугд байхгуй болоо биз дээ. Тэр улаан байшингийн хажууд контор байсан
намхан цагаан байшин, бас нэг навтгар улаан байшин зэрэг байгаа баЙх.
Тэруухэн тэр хойд талд нь хуучин ашиглаж бай сан зарим нэг хулэмжийн

улдэгдэл байж магадгуЙ. Одоо ч еер юмнууд л оронд нь эзлээ биз дээ.
Тэр орчим чинь сангийн аж ахуйн жинхэнэ эзэмшилд нь байсан газар юм.
Тууний эргэн тойронд, засмал замын емне, хойно дандаа ногоо тарьж

баЙсан. Тэр талбайнууд бол энэ сангийн аж ахуйн ев гэж хэлж болох
ногооны талбайнууд юм.
к.ю.: Тэнд ямар ногоо тарьж байсан бэ? Темс уу?
ш.г.: угуй. Лууван, манжин, сонгино, сармис, байцаа зэрэг нарийн ногоо
тарьж баЙсан. Одоо юу тарьж байгааг мэдэхгуЙ. Тэр баруун талд нэг том
теплиц байдаг юм. Та нар очиж узээрэЙ. Тэнд жилийн

4

улиралд ногоо

тарьдаг байсан юм. Улаанбаатар хот чинь тэр сангийн аж ахуйд тарьсан
ногоогоор л амьдарч байсан юм шуу дээ. Одоогийн гутлын уйлдвэр

байгаа газарт энэ сангийн аж ахуйн ногооны талбай байсан юм. Тэнд
байсан хуучин байшин савыг нураагаад суулд гутлын уйлдвэр барьсан.
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Туунээе бур баруун тийш "Агро-Амгалан", "Дэвшил" гэдэг еангийн
аж ахуйнууд баЙгаа. Тэд нар

6

га газар эзэмшдэг юм. Тэднийг

1972

оноое хойш барьеан. Намайг Хедее Аж Ахуйн Яамны орлогч еайд
байхад барьеан юм. Улаанбаатар хотыг жилийн

4 улиралд

нарийн ногоо,

помидор, огурцигээр хангах зорилготой байгуулеан юм. Одоо нилээд
еайн ажиллаж баЙгаа. Амгалангийн еангийн аж ахуйг залгамжилеан газар

болоод байгаа даа.

11

Жиме, жимегэний ургамлын тариалалт

и.л.: Хунений ногооноое гадна жиме, жимегэнэ аль зэрэг тариалдаг байв
даа?
Ш.Г.:60-аад онд жиме, жимегэнэ тариалах айхтар том хеделгеен ернеж
баЙеан. Их ч тарьж байеан даа. Цагаан толгойн еангийн аж ахуй, Орхоны
Шаамарын еангийн аж ахуй гээд жиме, жимегэнэ тариалалтаараа
алдаршеан еангийн аж ахуйнууд гарч иреэн. Жиме тариалалтаараа нэрд
гареан терийн шагналт Ц.Шагдар гээд олон нэртэй хумууе ч терж гареан.
Шарын голд Болгарын улеын техник эдийн заегийн туеламжаар жиме,
жимегэнэ тариалах туегай аж ахуй байгуулеан. Тэнд чацаргана, ухрийн
нуд, алим их тарьж баЙеан.

Монголчуудад нэг айхтар муу зан биЙ. Манайхан чинь хийж байеан
юмаа цаг, уе еерчлегдехед шинэ нехцел байдалд тохируулаад цааш нь
хегжуулээд аваад явдаггуЙ. Цаг, уе еерчлегдехед негее хийж чадаж

байеан юма а хаячихдаг юм. Нэг мэдэхэд негеех нь ор еураггуй алга
болчихеон баЙдаг.
Тэр жиме, жимегэний аж, ахуйнуудыг одоо болтол аваад явеан бол

Монголын нилээд хэеэг газарт цэцэрлэг нь буй болчихеон жиме, жимегэнэ
зохих хэмжээгээр ургаад байж байх байеан л даа. Эдгээр аж ахуйнуудын
туршлагаае харахад жиме, жимегэний терлийн ургамалууд манай нехцелд

еайн ургаж байеан юм. Говь-Алтайн Бигэр еуманд уеан узэм тарьж
баЙеан. Ахуй Дармангийн гол, Баянхонгорын Ихийн голд нарийн ногоо
тарьж баЙлаа. Халх голд их том эрдэм шинжилгээний етанц баЙеан.
Тэднийх Х учит гэдэг их еайн агрономитай баЙеан. Тэнд нилээд терлийн
жимеийг их тарьж баЙеан.

Халх голд бол ургадаггуй жиме, ногоо гэж баЙдаггуЙ. Халх голын
район бол жиме, жимегэний тал дээр бол манай хамгийн том район шуу
дээ. Ер нь энд ирээдуй их биЙ. Нийтдээ

273

мянган га газ ар байгаа юм.

Тэнд нэг том еангийн аж ахуй байгуулаад Монголын ойт хээр зэрэгт
ургаж чадахгуй янз бурийн ургамлуудыг тарьдаг баЙеан. Тухайлбал, шар
буурцаг байна. Шар буурцгийг тэнд тарьж баЙеан. Одоо бол бае л байхгуй

болеон доо. Тэр район бол жиме, жимегэнэ, хунений ногоо тариалахын
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хувьд унэхээр сайн район. Тэнд

30

гаруй мянган га газар инженерийн

усалгааны системтэй байсан юм шуу дээ. 8неедер

3 мянга

ч угуй болоод

байна.

12

Улсын САА-нууд тарав
Унэн байдал ийм байхад харамсахгуй байхын арга байхгуй юм даа.

Ийм юм хийж чадаж байсан, ийм юмнууд байсан гэдгийн хувьд бол
ярих юм алга. Одоо байхгуй болчихоод байгаа нь л даан ч харамсалтай
байгаа юм. Бид байсан юмаа байхгуй болгочихоод, одоо эргээд дахин бий
болгох тухай ярьж байна шуу дээ. Байсан юмаа тордоод, улам цааш нь
хегжуулээд, енеедер ешее шинэ юм буй болгох тухай ярьж байгаа бол их
сайхан байна. Энэ бухэн бол хедее аж ахуйд явуулсан хувьчлалаас болсон
юм. Би хувьдаа хувьчлалыг зев явагдсан гэж уздэггуй. Хедее аж ахуйд
хувьчлалыг явуулах хэрэгтэй баЙсан. Гэхдээ яаж хувьчлах вэ? гэдэг аргаа

буруу сонгосон. Сангийн аж ахуйнуудыг ердее нэг едер

:

-За та нар ингээд тар! гээд л тал, тал тийш нь тараасан. Нэг тракторын
жолооч гэхэд л жаахан газартай, нэг

69-

машинтай болоод л компанийн

эзэн гээд л гарч егсен дее. Тэр хумуус зах зээлийн нехцелд яаж ажиллах

ёстойгоо ереесее мэдэхгуй байсан. Зах зээл гэдгийн талаар юу ч мэдэхгуй
байж компани байгуулаад хуучин ажиллаж байсан сангийн аж ахуйнхаа
емч херенгийг хуваагаад авцгаасан. Ингэж ямарч бэлтгэлгуйгээр

хувьчилал явагдсан юм. 8мч херенге хувьд очвол л бусад бух юм аяндаа
бутнэ гэсэн гэнэн ойлголтой байсан. Ингээд зах зээлд орчихлоо гэсэн
ойлголт байсан.
Миний ойлголтоор хувьчлалыг тер зохицуулж, терийн
зохицуулалттайгаар тэр еерчлелтуудийг хийх ёстой байсан баЙхаа. Мал
аж ахуй дээрч мен ялгаа баЙхгуЙ. Малыг хувьд егсен. Тэгээд л бусдыг
нь хаясан. Зах зээлийн орчныг нь яаж бурдуулэх вэ, енее их хашаа

саравчаа яах вэ? негее буй болгосон тэжээлийнхээ баазуудыг яах вэ? гэдэг
талаар огт бодоогуй шуу дээ. Тэгээд л мал хувьд очсоны дараа негее

хашаа саравч, бусад бух юмыг нураагаад сумын тев, бусад газрууд руу
зеечихсен. Энэ бол хувьчлал еерее тийм алдаатай аргаар явагдсанаас
болсон.

Би Сэлэнгэ аймгийн намын хорооны дарга байж байгаад

1986

онд

Хедее аж ахуйн яамны сайд болсон. Тэгээд сайд нарын Зевлелийн хедее
аж ахуйн асуудал эрхэлсэн орлогч дарга болсон. Энэ

3 жилд

манайд гэрээ,

турээсийн арга гэдэг арга маш их хучтэй нэвтэрч байсан. Тэр арга хун

болгоны анхаарлыг их татаж байсан. Мал аж ахуйн салбарт малчидтай
гэрээ хийгээд л малыг нь турээсээр егч байсан. Нэгдэл, нийгмийн малыг

турээсээр авсан малчид гэрээнээс илуу гарсан малаа еерее авдаг болсон
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баЙсан. Энэ аргыг хэрэглэж байхад хувийн мал маш хурдтай есч эхэлсэн.
Газар тариалангийн салбарч адилхан. Тариаланчид гэрээ хийгээд газраа
бас турээсээр авдаг болсон. Тэгээд будаагаа еерсдее тушаагаад л явдаг
болсон баЙсан.
Тэр уед хумуусийн материаллаг сонирхол маш их есч баЙсан.

Монголд энэ арга их тохирох арга байсан гэж би боддог. Энэ аргаар
еше е жаахан явах хэрэгтэй байсан юм. Тэгсэн бол мал хувьд очдогоороо

очно, газар ч мен ялгаагуй хувьд очих боломж нээгдэх бай сан юм. Гэхдээ
негее буй болгосон мал аж ахуй, газар тариалангийн уйлдвэрлэлийн
баазаа нурааж, алга болгох явдал гарахгуЙ. Тэр нь одоо болтол малчид
тариаланчиддаа уйлчлээд байж байх байсан юм.
Гэрээ, турээсийн ар га бол ереесее Монгол улсын хедее аж ахуйг
зах зээлийн харилцаанд шилжуулэх хамгийн шилдэг сайн аргын Монгол

хувилбар байж л дээ. Еи хедее аж ахуйсалбарт

40

жил зутгэж баЙна.Еи ер

нь тэгж Л боддог. Одоо ч тэгж Л бодож баЙгаа. Энэ аргын сайн талыг нь
харгалзаж узэлгуй, нэгдэл нийгмийнхээ малыг шууд хувьчлаад л, сангийн

аж ахуйнуудаа тараагаад эхэлсэн чинь учраа мэдэхээ больсон олон хун
чинь эвдэж суйтгэх Л ажил хиЙсэн. Тэр цагаас хойш одоог хуртэл хедее

аж ахуйг хегжуулэх асуудлыг бухэлд нь авч узэж чадсангуй шуу дээ. Мал
аж ахуйн салбарыг ганцааранг нь хувьчилснаар хедее аж ахуйн салбар

бухэлдээ зах зээлийн харилцаанд орж чадахгуй нь тодорхой болж ирлээ.
Энэ хооронд нийгмийн асуудал маш хурцаар босож ирлээ. Эмнэлэг,
сургууль, соёлын асуудлуудыг яах вэ? Яагаад енеедер баруун аймгуудаас
энэ их нуудэл эхлээд байна вэ? Энэ чинь тэнд нь хуний амьдрах нехцлийг
нь бурдуулж егеегуйтэй холбоотоЙ.
Малаа хувьчилсны дараа л хуний амьдрах нехцлийг нь бурдуулэх
терийн бодлого явж байх ёстой юм. Гэтэл энэ бодлого огт орхигдсон.
Одоо Л энэ талаар ярь ж эхлэж байна. Хедеегийн хегжил, хедеегийн
бодлого гээд л ярьдаг боллоо. Их хурлын байнгын хороо ч энэ талаар

ярь ж байна. Энэ болсон явдлууд бол алдаа менеесее мен.
к.Ю.: Газар тариалан эрхэлж байсан хумуусийн тоо их цеерсен биз дээ.

Ш.Г.: Цеерелгуй яах вэ. Жишээ нь: Манайх 900-аад мянган эргэлтийн
талбайтай байсан гэтэл енеедер
Тэнд ажиллаж байсан хуний тоо

13

400 хурэхгуй мянган га-талбайтай байна.
2 дахин л цеерсен гэсэн уг шуу дээ.

СУУЛИЙН уед нийгэмд гарч байгаа 66РЧЛ6ЛТУУД

к.Ю.: Холын аймгуудаас хот суурин, зах зээл бараадаж нууж ирж байгаа
айл ерхийн тоог гаргасан байдаг болов уу?
Ш.Г.: Ийм тоо одоогоор гараагуй байна. Тэр тоог гаргаж болно.

Гэхдээ одоо яг хэд ирээд байгааг бид мэдэхгуй байна. Ер нь бол ас ар их
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хэмжээтэй шилжиж ирж баЙгаа. Ганцхан Улаанбаатар хотод л гэхэд хонин

толгойд шилжуулснээр

700 мянган толгой

мал байна гэсэн тоо гарсан. Энэ

бол ханин толгойд шилжуулсэн мал шуу дээ. Ер нь

мал л байх ёстой юм. Гэтэл енеедер

5-6

140-150 мянган толгой

дахин их мал тевлерсен байна.

Уунээс харахад Улаанбаатарт тевлерел хэт их байна. Энэ байдал цааш
ургэлжилбэл Монгол уле маань "Улаанбаатар уле" л болж хувирах байх
даа.

Бас нэг том асуудал босоод байгаа нь газар нутгаа жигд эзэмшиж
чадахгуй байгаа явдал юм. Нэг газар хэтэрхий беегнерч нутагласнаас

байгаа бэлчээрээ талхилаад дуусч байна. Байгаль цаг уурын еерчлелтеес
болоод гол горхи их ширгэж байна. Ийм байдал цааш газар аван удаан
ургэлжилбэл энэ улсын чинь ирээдуй маш бурхэг болж ирнэ.
И.Л.: Саяхны

2 жилийн

емнеес "Ногоон хувьсгал" гээд л их яригддаг

байсан. Хаанахын тесел байсан юм бэ? Тэр тесел аль зэрэг амжилттай

болсон бэ?
Ш.Г.: Тэр тесел их амжилттай болсон гэж хэлж болно. Энэ теслийн
хурээнд амьдрал дорой, яду у иргэдийн амьжиргааг еед нь татах

зорилгоор, тэднийг ногоо тарихад сургаж байсан юм. Томоохон хотууд,
аймаг, сумын тевд амьдарч байгаа иргэдийг ногоо тарьж сургах,
амьдралдаа ногоо хэрэглэж сургах, зорилготой явсан тесел юм. Яахав
ур дунгээ егсен. ОДОО ч ургэлжилж баЙгаа. Уунийг цэвэр манай Хедее

аж ахуйн яам хариуцаад хийж баЙгаа. Амьжиргааны тевшин доройтсон
улсуудад туслах бас еер тесел биЙ. "Ядуурлыг бууруулах тесел" гэж

нэрлэдэг. Энэ бол "Ногоон хувьсгал"-аас огт еер тесел юм шуу.
"Ногоон хувьсгал" бол улсын тесвеес зардал гаргаж, ногоо таридаг
агропаркуудыг байгуулаад, тэндээ ногоо тарихыг л их ергежуулэх
зорилготой юм. Зорилгодоо бурэн хурч чадахгуй байх, гэхдээ ядуу дорой
амьдралтай иргэдийн амьдралд нэмэр хандив болж л байна.
Танд еер асуух юм байна уу?

14

Ходоо аж, ахуйн салбарт Япон улсаас узуулж байгаа тусламж

к.Ю.: Монголын хедее аж ахуйг хегжуулэх талаар Японтой хамтарч ям ар
ажил хийж байна вэ?
Ш.Г.: Хедее аж ахуйн салбарт Японтой маш амжилттай хамтран
ажиллаж байна. Суулийн жилуудэд "8всний ундэс" гэдэг тесел, Ка-2 гэдэг
теслуудийг амжилттай хэрэгжуулж баЙгаа. Эдгээр теслуудийн хурээнд
Японоос техник их авч байна.

Суулийн жилуудэд манай хедее аж ахуйн машин, техникийн
шинэчлэлийг Японы "Ка-2" гэдэг теслийн шугамаар л хийж байна. Энэ
теслийн хурээнд хедее аж ахуйн техникийн нилээн хэсгийг шинэчилсэн.
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Суулийн

3

жил дараалан трактор, комбайн авч байна. Энэ теслийн

хурээнд ирж байгаа трактор чиргуулгуй ирж баЙгаа. Манайд байгаа
оросын хуучин чиргуулууд туунд таардаггуЙ. Бид энэ тухай Японы

талд их ярьж баЙгаа. Гэвч болдоггуй юм байлгуй, чиргуулгуй ирсээр
баЙгаа. Ингээд технологийн зерчил гараад баЙдаг. Уг нь Япон трактор
чиргуултэйгээ ирж байвал их сайн байгаа юм. Бид туунд Орос чиргуулийг

тааруулж монголчилж байна. Гэхдээ л тийм сайн биш. Уг нь трактор
нь хучин чадал сайтай, сайн трактор юм билээ. Жишээ нь "Ю-К" гэдэг
Японы сайхан трактор ирж байна.
Энэ жил уринш боловсруулах, урийн асуудал дээр Япон их тусаллаа.

Нэг млрд гаруй тегрегийн тусламж узуулсэн. Тэрний хучинд компаниудад
зээл егч чадлаа. Энэ мэтчилэнгээр биетэй, бодитой туслалцаа их баЙгаа.
Хедее аж ахуйн мэргэжилтнийг бэлтгэхэд туслах асуудал их

хучтэй тавигдаж баЙгаа. Манайд хуучин тогтолцооны уед бэлтгэгдсэн
мэргэжилтнуудийг зах зээлийн шинэ нехцлеер давтан сургах,ОДОО

шинээр дотооддоо сурч байгаа хумуусийг нилээд чанартай сургах
шаардлага баЙгаа. Энэ сэдвээр одоо нэг тесел яригдаж байна. Би Япон
улсын элчин сайдтай

2 хоногийн

емне уулзсан. Тэр уулзалтан дээр Хедее

аж ахуйн их сургуулийг бэхжуулэх, тоног техееремж, лабораторийг нь
шинэчлэх нэг тесел яригдеан. Би элчин сайдад

:

-Энэ теслийг Японы засгийн газар дэмжих хэрэгтэй байна. Хедее аж
ахуйд цаашдаа тэнд ажиллаж байгаа мэргэжилтнууд, хунээрээ дамжиж
хегжил буй болно. Монголын Хедее аж ахуйн кадр, боловсон хучнийг
бэлтгэдаг энэ сургуулийг нь жаахан тохижуулж, бэхжуулж егех хэрэгтэй
байна. Монгол улсын тесев, херенге их тааруу байгаа энэ уед бид
еерсдее хуч хурэхгуй байна гэдэг хусэлт тавьсан. Ер нь бол сая болсон
хандивлагч орнуудын зевлелгеен дээр ч гэсэн Япон улсаас узуулэх

тусламж бусдаасаа илуу байгаа шуу дээ.

Одоо

31

мянган тн таваарын улаан буудай оруулж ирэх гэж байна.

Энэ чинь ургац бага байгаа одоо уед бас л их туе нэмэр болно. Туруу жил
20-иод мянган тн будаа егсен. Ингээд энэ мэтээр Японы асар их тусламж
ирж байна.

Маргааш Хоккайдогийн хэсэг эрдэмтэд надтай уулзана гээд байж
баЙгаа. Тэд нар енгерсен жил ирж уулзаад явсан юм. Бид хамтарч теме
тарих тухай енгерсен жил ярьсан юм. Хоккайдо бол сэруун, нехцел

байдлын хувьд манайхтай ойролцоо юм. Манайх бол сэруун, ендерлег
газ ар учраас теме их еайн ургадаг бас чанар нь их сайн баЙдаг. Японоое
херенге оруулалт хийгээд темеийг хамтарч таривал, манайд теме тарих

талбай, техник нь байж байна. Энэ чиглэлд хамтарч бас болно гэж би
енгерсен жил тэдэнд санал тавьеан юм. Саяхан еудалгаа хийхээр иржээ.
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Тэд нар енгерсен жил ирэхдээ

-Танай темсний ур

:

их муудсан байна! гэж байсан.

Ийм хамтын ажиллагааг цааш нь ургэлжуулье. Ер нь хамтын ажиллагааг
ергежуулэх нь их хэрэгтэй байна. Халх голын районыг эзэмшихэд
японы зугээс санаачлага гаргах юм бол бид газ ар нутгаа хамтарсан аль ч

хэлбэрээр ашиглахад татгалзахгуй байх гэж бодож байна. Тэр район бол
уржил, шимтэй сайхан нутаг гэдгийг би дээр хэлсэн. Энэ мэтчилэнгийн
олон асуудал бий л дээ. Цаашдынхаа хамтын ажиллагааг хедее аж ахуйг
хегжуулэхэд чиглуулбэл их сайн байна.

15

Малчдыг дахни хоршоололд хамруулах чнглэл

и.л.: Нэгдэл тарснаас хойш малчдыг дахин хоршоололд хамруулах,

малчдыг зах зээлтэй холбох асуудлыг яаж шийдэх гэж байна?
ш.г.: Энэ бол манай хедее аж ахуйн талаар баримталж байгаа гол
бодлого юм. Яагаад вэ гэхээр малыг хувьчилсны дараа малчид жалгын

нэгээр тарж, 50-иад онд нэгдэл байгуулагдахаас емнех байдалдаа буцаж
орсон. Малчид нэгдэл байгуулагдахын емнех хуучин хэлбэртээ ороод,
ганц ганцаараа, туе тусдаа, манайх нэг айл, танайх нэг айл нэг, нэг

жалганд, нэг, нэг уулын аманд нутаглаж явах болеон. Ийм байдлаар хэдэн
жил явлаа. Малчид еерсдее

:

-Ийм байдлаар жалгын нэг тараад болохгуй байна. Хадлан евсее авах,

сааль,СУУГЭЭ бэлтгэх зэрэгт хеделмерее хоршиж, зохион байгуулалтанд
орохгуй бол болохгуй нь ээ. Зуд болоход ч ялгаагуй гээд ярьдаг боллоо.
Угаасаа нэгдэл гэдэг бол нэг чих айхтар буруу эд биш л дээ. Тер хэтэрхий
оролцоод агуулгыг нь жаахан алдагдуулж байсан юм. Туунийг арилгасан
бол уг нь зев л юм байсан юм. Хоршоо л гэсэн уг шуу дээ. Хоршооных нь
агуулгыг алдагдуулаад, улсын болгочихоод байсан юм. Уунд л гол алдаа

нь байсан юм. ОДОО манай малчид
-Хоршьё! Хеделмерее хоршьё!

:
5 хунээрээ,

10-аараа, ах дуусээрээ, танил

талаараа нийлээд хоршьё! Хоршоо байгуулья! Хуучин хедее аж ахуйн
нэгдэл шиг том биш юмаа гэхэд жижиг, жижиг хоршоонуудыг байгуулья!
гэдэг болжээ.

Уунийг бид маш зев гэж узэж баЙгаа. Олон улсын байгууллага,
Азийн хегжлийн банк тусламж узуулж баЙгаа. Энэ бол их зуйтэй эхлэл
юм. Бас фермерийн аж ахуйг бид дэмжиж баЙгаа. Одоо манайд 300-гаад
мянган малчин ерх баЙгаа. Нарийндаа бол

300

мянган фермер л байгаа

гэсэн уг л дээ. Ганцхан бие дааж тооцоо хийдэггуй, гадаад, дотоод уйл
ажиллагаа явуулдаггуй, гуйлгээний дане байхгуй л байгаа юм. Тийм
учраас нэг хэсэг чадвар муутай нь хоршоонд хамрагдаад, чадалтайчууд

нь бие даагаад фермерийн аж ахуй болж хегжеед явах ийм л

2

хэлбэр
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манай хедее аж ахуйд их зохимжтой болох баЙх. Малчид еанаачлага
гаргаад еередее уунийг хийж байна. Тер дээрээе нь зохион байгуулж
болохгуЙ. Доороое гарч иреэн еанаачлагыг нь тер дэмжээд явах ёетой юм.
Санхуугийн дэмжлэг узуулэх, хууль эрхийн талаае нь баталгаажуулж егех

шаардлагатай байна.
Одоогоор байгуулагдеан олон хоршоо байна. Уйлдвэруудийг
хедее аж ахуйн туухий эдээр хангах нь одоо их том аеуудал болж байна.
Талын нэг тареан малчдаае арье, шир, ноое, ноолуурыг нь цуглуулж
авах нь их бэрхшээлтэй аеуудал. Манай шинэ заегийн газрын мерийн

хетелберт энэ аеуудлыг оруулеан. Бид беений худалдааны еулжээ буй
болгох шаардлагатай юм гэж узеэн. Тэгээд еумдын ч юмуу, баг дээрч
юмуу беений цэг гараад тэндээ цуглуулдаг болгох зорилт тавьж баЙгаа.
Тэндээ малчдад хэрэгцээт зуйлуудийг нь хот зэрэг тевлереен газруудааеаа
аваачиж егдег болох юм.
Ийм еулжээ нь хуучин"Худалдаа бэлтгэлийн анги"-ийн хэлбэр юм
л даа. Гэхдээ нилээд зах зээлийнхээ ориентацтай бутцийг бий болгох

бодлого барьж баЙгаа. Энэ бол их чухал аеуудал, их бэрхшээлтэй аеуудал.
Энэ малын гаралтай туухий эдийг чинь одоо гадагш нь челеетэй гаргаж

байна. Урд талын аймгууд морин тэргэн дээр ачиж зеегеед хуртэл хилээр
гаргаж байна. Малын гаралтай туухий эд бол манай етратегийн чухал
бутээгдэхуун мен. Гэтэл уунийг зарж борлуулах, гадагш нь гаргах аеуудал
замбараа зайдангаа алдеан. Манай еерийн дотоодын уйлдвэрууд туухий
эдгуй зогеож байна. Гэтэл арье, шир, ноое, ноолуур чинь хилээр даваад
гарчихаж байна. Ийм байдал цаашдаа байж болохгуЙ. Терийн бодлогоо
бид цэгцлэх хэрэгтэй байна. Эдийн заегийн механизмыг нь буй болгож,
татварын бодлогоор зохицуулж егех ёетой юм.
Манай туухий эд маш хямдханаар гадаадад гарч байна. Маш унэтэй
ноое, ноолуур маань хямдаар гараад оронд нь хуучин бид еередее хийж,

тарьж ургуулж чадаж байеан байцаа, лууван, гурил орж ирж байгаа шуу
дээ. Тэгээд Эрээний захын барааны хог орж ирж байна.

Бид Ороеын еуу уугаад л хэвтэж байдаг, манай унээ тугалаа дагуулаад
л явж байна шуу дээ. Энэ бол бидний дэндуу их арчаагуй байгаагийн
илрэл юм. Аж ахуйч биш, залхуу байгаагийн шинж юм. Бид одоо
гадаадаае еуу, цагаан идээ зееж байна, гадаадаае теме зееж байна. Ингэж

болохгуЙ. Бид шинээр амьдарч, еерийнхее неец бололцоог ашиглаж уле
орноо еед татах хэрэгтэЙ.

Ууний телее хун болгон хеделмерлех ёетоЙ. Одоо манайд
еоциализмын уеийн бэлэнчлэх еэтгэлгээнээеээ еалаагуй хун олон байна.

Улеын бэлтгэж егеен бэлэн л юмыг хэрэглэдэг, зугээр аваад эевэл
хямдхан, хеле гаргахгуй еууж байгаад л амьдарчих еанаатай хун олон
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байна. Зах зээлийн харилцаа гэдэг чинь маш хатуу хуультай шуу дээ. Хун
еерее хеделмерлеж байж л амьдрана. Хэрвээ хеделмерлехгуй бол ямар ч
арга байхгуй шуу дээ.
к.ю.: Би танай сонинд нэг юм бичсэн.

ш.г.: Би уншсан. Нэг япон эмэгтэй хуний бичсэн зуйл гарсан баЙсан. Би
туунийг гэртээ уншаад еерийн авгайдаа

:

-Гадны хун манай юмыг ингэж сайхан бичиж баЙдаг. Манайхан тэгэхэд
дуугуй л байж байгаад байгаа шуу дээ! гээд ярьж байсан. Тэр егуулэлд

бичсэн санаа, минийхтэй яг нийлж байна. Манайд хуучин ийм зуд болж л
баЙсан. Малаа ингэж олноор нь ухуулж байгаагуй шуу дээ.
"Малжуулах" нэртэй теслууд байдаг; Би туунд дургуЙ. Залхуу малчин
малаа ухуулчихээд, мал авна гээд байгаа юм.
-Миний мал ухсэн! Та нар менге ег! гэсэн маягаар яриад байгаа юм шуу
дээ. Ингэж малаа ухуулсэн хунд меНГ8 егех ёсгуЙ. Харин тэжээл, бордоо
зэрэг бусад зуйлийг егч болно. Хоршоо байгуулах маягаар дэмжиж
болно. Малчин хун зугээр сууж байгаад малаа ухуулчихээд

:

"Алив менге ег!" гэж нэхээд байж болохгуй шуу дээ. Энэ бол маш буруу.
9вер Монгол бэлчээрийн хувьд манайхаас дор шуу дээ. Тэгэхэд
малдаа тэжээл бэлтгээд, малаа аваад гарч чадаж байна. Манайхан олноор
нь ухууллээ.

зуданд

7-8

3 сая

3

сая малаа ухууллээ. Суулийн

20

жилийн дотор манайх

мал ереесее ухуулж байгаагуй юм. Зарим жил

1 сая

орчим,

зуун мянган мал л хорогдож байсан. Энэ жил арай дэндсэн.

Байгаль, цаг уурт бух бурууг чихчихээд сууж байж болохгуЙ. Энэ бол
еерсдийн арчаагуй байдлыг байгалийн тур зуурын узэгдэлээр халхавчлах
гэсэн оролдлого юм. Зудны хувьд бол энэ жил тийм сурхий зуд болоогуЙ.
Ийм хэмжээний зуд байдаг л юм. Цаашдаа ч байх л болно. Зуд гэдэг чинь
хуний хариуцлагыг шалгадаг юм. Хэн хариуцлага сайтай байна, тэр хун
зудыг хохирол багатай давна, хариуцлага багатай хун их хохиролтой

давна. Байгал, цаг уурт унэхээр хэцуу юм бий, гэхдээ бух юмыг туун руу
чихээд байж болохгуЙ.
Суулийн хэдэн жил малчид дэндуу эрхлэсэн байдалтай байсан.
Зунжингаа наадам хийгээд, морио уралдуулж, бехее барилдуулж, айргаа
уугаад зугаацаад, цэнгээд явж баЙдаг. Тэгээд

10

сард анхны цае ордог,

хадланч байдаггуй, хашаа хороо ч баЙдаггуЙ. Тэгээд л

:

-Туслаарай! гээд суучихдаг. Ийм байдалтай байж ереесее болохгуЙ. Зах
зээлийн сэтгэлгээтэй болох хэрэгтэй шуу дээ. Мал чинь хувийн емч,
тэгвэл еерийнхее емчийг еерее хамгаалах хэрэгтэй шуу дээ.

-Би

500

малтай, энэ малынхаа буянаар би амьдарч байгаа шуу дээ гээд

малаа ухуулэхгуй хамгаалах хэрэгтэй шуу дээ. Ийм сэтгэхуй, манай

малчдад суугаагуй байх шиг байна.
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-Энэ малыг хамгаалахыг нь уле хамгаалах ёетоЙ. Идэхийг нь бол би иднэ!

иймэрхуу л ойлголттой байх шиг байгаа юм.
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Газар тариалангийн уйлдвэрлэлийн З6В, зохистой Х6ГЖИЛ

и.л.: Монголын газар тариалан еэргэлээ гэхэд хуучин хэмжээндээ хурч

чадах уу? ОДОО шинээр тариан талбайг буй болгож, шинэ жиме, ногоо
тариалах шаардлага байна уу?
ш.г.: Угуй яахав дээ! Ямарч байеан хуучин хэмжээндээ хурэх хэрэгтэй
шуу дээ. Тэр хэмжээнд хуртэл их зай байна. Тэнд хурений дараа цаашдаа
яах вэ? гэдгээ ярив ал болно. Ядаж тэр хуучин байеан тувшиндээ хурвэл,
нэг хэеэгтээ болно.
и.л.: Монголын зарим бизнееменуудийн дунд нэг яриа байдаг л даа.
Монголд тариа тариад тохирохгуй, нэг едер цае ороод л негее менге
цаеанд дарагдана. Ийм учраае хэрэгтэй зуйлээ импортоор оруулж байх нь
дээр гэеэн яриа баЙдаг.
ш.г.: Тийм яри а баЙеан. Харин еуулийн уед ингэж ярихаа болиод баЙгаа.
Би тийм яриатай огт еанал ниЙлдэггуЙ. Монгол улеад уржил, шим ихтэй
газар нутаг байна. Байгаль, цаг уурын хувьд харьцангуй боломжтоЙ. Болж
ч баЙеан. Тийм байхад яагаад Монгол уле тариаг гаднаае зееж байдаг

юм бэ? Хятадаае хямдхан гурил орж ирлээ. Монгол уле уйлдвэрээ хаачих.
Тэр гурил цаашдаа хямдхан байх уу? угуй юу? Энэ бол уле орны цаашдын
эдийн заегийн байдал, туегаар тогтнолтой хуртэл холбоотой аеуудал юм.
Улаан буудайн гурил гэдэг чинь манай етратегийн чухал ач холбогдолтой

бутээгдэхуун шуу дээ. Хоол хунеээ гаднаае зееж амьдарч байгаа уле,
орон хэзээ ч баян байдаггуй юм байна. Бид нэгэнт уле орныхоо гурилын
хэрэгцээг хангаад чадаж байенаа одоо чадахаа байгаад гадаадаае авч
байгаа маань бидний муугаае л болеон зуЙл. Энд ямар нэгэн далдын хучин
зуйл уЙлчилээгуЙ. Тийм ч учраае газар тариалангийн уйлдвэрлэлийг

еэргээнэ гээд яриад байгаа юм.
Би одоо "Монголын тариаланчид, гурил уйлдвэрлэгчдийн холбоо"
-ны еренхийлегчийн албыг хашдаг. Би энэ холбоог

1997 онд

Казахетанаае

буцаж ирээд байгуулеан. Энэ нуреан газар тариалангаа харахаар зурх
шимшрээд, энэ холбоог байгуулаад, тариаланчид, заеаг хоёрын хооронд

гуур болж хэдэн жил ажиллалаа. Бид газар тариалангийн уйлдвэрлэлийг
еэргээх хетелбер боловеруулаад заегийн газартаа танилцуулеан. Бид

:

-Эхний ээлжинд ядахдаа хуучин тувшиндээ хурье! Гэхдээ шинэ аргаар
хурье! Аж ахуйгаа зах зээлийн аргаар эрхэлдэг больё! гэеэн зорилтуудыг
тавьж баЙгаа. Одоо манайд импортоор орж ирж байгаа гурилын чанар
муу байна. Энэ нь цаашдаа нийт хун амын ееелт, эруул мэндэд яаж
нелеелех вэ? Хунений аюулгуй байдлаа яаж хамгаалах вэ? зэрэг олон
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асуудал байна. Бид еерсдее чадахгуй юмаа, гаднаас авахаас биш,
еерсдее чаддаг юмаа, тухайлбал суугээ Оросоос зеегеед л, гурилаа

Хятадаас зеегеед л амьдарна гэдэг бол амьдрал биш. Мен темс
ногоогоо хуртэл урд, хойноосоо зеегеед амьдрана гэж баЙхгуЙ. енеедер
Монголын хэдхэн бизнесмен туугээр амьдарч байгаа баЙх. Яахав
хеерхий, ард тумэнд хэрэг болж байна. Тэгвэл бид еерсдее ажиллаад,
еерсдее уунийг хийе л дээ. Ийм юм авдаг менгеерее еер юм авъя, еер

юм байгуулья, тэгэхгуй бол болохгуЙ. У нэхээр хийж чадаж бай сан юмаа
хийж чадахаа болиод, хийж бутээсэн юмаа устгачихаад, байж байдаг
улс, орон дэлхий дээр цеехен байдаг баЙх. Би болсон баазад буруу

баЙхгуЙ. Туунийг нь зах зээлийнхээ нехцелд тохируулаад л ашиглаад,
аваад явах хэрэгтэй шуу дээ. Заавал нурааж байж, нураачихаад дахиад
фундаментийг нь тавина гэдэг бодлого байж болохгуЙ.

17

Хувьчлалын 6НГ6РС6Н ба ирээдуй

ил.: Ийм байдалд орох улс терийн нехцел байдал ям ар байсан бэ? Хун

болгон ийм болно гэж бодоогуй биз дээ? Бас л илуу сайн, сайхан болно
гэж бодоод хувьчилсан байх л даа.
Ш.Г.: Улс терийн нехцел байдал гээд байхаар юм баЙхгуЙ. Манайхан ер
нь энэ зах зээлийн харилцаанд орно гэдэг асуудлаа улс орныхоо онцлог

байдалтай холбож оЙлгоогуЙ. Жишээ нь: Японы Хироно гэдэг профессор
ирдэг байсан. Намайг Сайд нарын Зевлелийн дарга байхад, бид хоёр
зевледег, хамтарч ажилладаг баЙсан. Тэр хун Монголын эдийн засгийг
зах зээлийн харилцаанд шилжуулэх олон цуврал лекц хиЙсэн. Сая ирсэн
уед нь бид хоёр уулзсан. Тэр хун:

- Танайх

бол социализмаас капитализм руу явж байгаа орон. Танайх

бол их еер, еерийн маш евермегц онцлогтой орон шуу. Зах зээл ендер
хегжсен барууны орны онолоор явж болохгуЙ. Зах зээлд аажмаар
шилжих аргыг хэрэглэх ёстой! гэж надад олон удаа хэлж байсан. Бид
хоёр энэ асуудлаар санал нэг байсан. Еренхий зарчмаар бид хоёр санаа

нийлдэг байсан. Гэтэл Д.БямбасурэнгиЙн засгийн газар, манай нехдууд
Да.Ганболд нар гарч ирээд, негее "Шоковая терапия" буюу "Зочир
эмчилгээ" гэдэг аргыг хэрэглэсэн. Энэ бол зах зээлийн харилцаанд
шилжих эдийн засгийн шинэтгэлийг огцом, цочир хийх ар га юм. Эдийн

засгийн шинэчлэлийг энэ аргаар хийвэл эдийн засаг гэнэт сайжирна гэж

уздэг онол. Энэ онолыг АНУ-ын эрдэмтэн Сакс нар гаргаж, баримтлаж
байсан. Онолын хувьд бол тийм байдаг баЙх. Монголын херсенд бол
тийм байдаггуйг амьдрал харуулсан. Энэ онол Монголын нехцел

байдалд ереесее таарч егеегуЙ. Барууны энэ онолыг шууд механикаар
хуулбарлах бодлогыг манай залуучууд барьж баЙсан.
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Гэвч тэд нар Монголын нехцел байдалд энэ онолыг яаж ашиглах вэ?
гэдгийг бутээлчээр бодоогуЙ. Тийм учраас энэ онолоор хийсэн хувьчлал

нь буруу болеон. Энэ онолын бух юм нь манайд таарч егеегуй л байхгуй
юу. Тэгэхээр баруунаас авах юм бидэнд их биЙ. Тэгэхдээ манай Монгол
орны еерийн онцлог гэж байна шуу дээ. Тухайлбал, бид бэлчээрийн мал
аж ахуй эрхэлж байна, газар нутгийн байршилт маань ашигтай бус, хун ам
цеен, тархай бутархай байдалтай амьдардаг гэсэн их онцлогуудыг харах
ёстой бай сан юм.

Манай засгийн газар

1990

онд еерийн мерийн хетелберийг

боловсруулахдаа "Терийн зохицуулалттай зах зээлийн эдийн засаг" гэсэн

баримжааг сонгосон. еереер хэлбэл зах зээлийн харилцаанд шилжих
шилжилтийн эхний уед терийн зугээс зохицуулж байх хэрэгтэй гэж узсэн.
Хэтэрхий баригдмал байсан зуйлийг гэнэт пал хийтэл тавьчихаар маш

аюултай байдал уусч байгаа юм. Жишээ болговол, одоо их далангийн

цаана усы г хорьж байгаад даланг сэтлэхээр ус яадаг билээ дээ. Туун шиг
гэнэт челеетэй болсон олон тумэн зохион байгуулалтаа алдаж, юм юм
руу усчээд л, учраа олохгуй байсан.

1991

онд манайд яг ийм байлаа шуу

дээ. Эмх замбараагуй, учраа олохгуй байдалтай байсан. Далай дотор

сэлуургуй завь л явж байгаа юм шиг баЙсан.
Харин

94-95

оноос л нэг жаахан нуд, чих нь онгойж ирсэн баЙх. Энэ

байдал бол еерийн орны нехцелд энэ зах зээлийн онолыг яаж ашиглах вэ?
гэдгийг бодоогуйгээс болсон юм. Энэ ч бас л негее бэлэнчлэх сэтгэлгээтэй
холбоотоЙ. Эндээс Саксын, тэндээс Адам Смитийн онолыг авчихвал,

бид амархан урагш явчихна гэж бодеон. Социализмын уед МАХИ нь
терийг орлож баЙсан. Ардчилал шинэчлэлийн нэг зорилго нь тер тевтэй
нийгэм байгуулахад оршиж байсан. Тийм зорилго тавьж байсан хэдий
ч эдийн засгийн шинэчлэлийг хийхэд терийн оролцооны хэрэг байхгуй
гээд баЙцгаасан. еерее еерсдийнхээ дэвшуулсэн зорилготой зерчилдеед
байцгаасан шуу дээ. Ингээд замбараагуй байдал эхэлсэн. Эдийн засгийн
шинэтгэлд тер оролцох ёстой гэсэн онолын концепци нь зев байсан юм.
Гэхдээ яаж, хэдийд барууны орнуудын туршлагыг ашиглах вэ? гэдгийг
сайн бодох хэрэгтэй байсан юм. Тэр Англи,Франц, Герман чинь манай
тувшинд байхдаа ям ар байсан билээ? Тэдний енеедрийн хегжлийнх нь
тувшингээр нь манай энэ хоцрогдсон тувшинг хэмжээд, тэгээд тэдний
хойноос зутгуулэхээр чинь ереесее, тэргээр бол бух дугуй нь салж унаад
л, бух юм нь эвдэрч байгаа юм. Эх орноо зориуд буруу замаар явуулах
бодолтой хун нэг ч баЙхгуЙ.
Манай энэ шинэчлэгчид еерийн орны онцлогийг, дэлхийн зах зээлийн
сонгодог онолтой тохируулж, еерийнхее ундэсний хегжлийн загварыг
бутээхэд анхаараагуЙ. Тийм учраас емч хувьчлал амжилтгуй болж, их
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шуумжлэлд ертсен. Зев юм ч их л болеон. Тэнд буруу юм ч их л болеон.
Ардчилал, шинэчлэл эхлээд

10 жил

болж байхад бид замаа олоогуй явж

байна. Арай ч дэндуу байна шуу. 20-30-аад сая малтай, газар дороо ийм их
баялагтай,

2 саяхан

хунтэй уле чинь ар ай богино хугацаанд еде е гарчих,

арай бас нэг жаахан дээр байдалтай байж болно шуу дээ.
И.Л.: Сангийн аж ахуйнуудыг ягаан тасалбараар хувьчилсан байх аа?
Тасалбараар хувьчлах онолыг хэн гаргасан бэ?
Ш.Г.: Тэр ягаан, хех тасалбар гэдэг нь Монгол улсынхаа бух херенгийг
унэлчихээд, туунийгээ бух хунд тэгш хуваана гэсэн онолыг баримталж
хийсэн зуйл байсан юм. Тэр тасалбараар хувьчлах онол унэхээр ойлгомж
муутай онол байсан. Манай гэрт хэдэн тасалбар егсен, одоо байхгуй,
хаана ч явдаг юм буу мэд. Туунийг "Говь"-д оруулеан. Тэндээс авч байгаа

ч юм алга. Тэр мэтчилэнгээр тэр тасалбар ямарч унэ цэнэгуй цаас болоод
енгерсен.

Японы Хироно профессорын ярьж байсан замаар явсан бол манайх
едийд нилээд дэвшлийг олсон байх ёстой баЙсан. Тер эхний уед нилээд
зохицуулж егех ёстой баЙсан. Миний толгойлеон засгийн газрын мерийн
хетелбер тийм баЙсан. Терийн зохицуулалтыг их том тавьсан байсан.
Баабар, Да.Ганболд нар над дээр ирээд л

-Таны

:

тэр терийн зохицуулалт гэдэг чинь юу юм бэ? Та зах, зээлийн онол

мэдэхгуй байна. Адам Смитийг, еер хэн, хэнийг ч билээ дээ мэдэхгуй
байна гээд л баЙсан. Би

-Тэр

:

онол яах вэ! Монгол улсын хувьд яах ёстой вэ? гэдгийг ярья гэж

хариулдаг баЙсан.
К.Ю.: Та еренхий сайд байхдаа ардчилсан хучний эдийн засгийн
онолчидтой их уулзаж байсан уу?

Ш.Г.: Тэгсэн. Да.Ганболд, Р.Гончигдорж, Баабар нартай едер болгон л
уулзаж баЙлаа. Тэд нар:

-Терийн

зохицуулалт гэдэг угийг та хетелбереесее авч хая! гээд байсан.

Тэр угийг авч хаяагуй байсаар байгаад, манай засгийн газрын бурэн
эрхийн хугацаа дууссан. Жам ёсоороо буулаа гэсэн уг шуу дээ. Харин
огцроогуй юм шуу.

-Та

уунийгээ аваад хаячих, авч хаячихаад терийн зохицуулалттай байж

болно шуу дээ! гээд баЙсан. Би:

-Засгийн газар мерийн хетелбертее оруулахгуйгээр хэрэгжуулнэ гэж
ямар юм байдаг юм бэ? гээд суугаад байсан. Тер ер нь эхний уед жаахан
оролцож байсан бол, едийд терийн оролцоо нилээд бага болчихсон байж

болох байсан. Терийн оролцоог аажмаар бууруулах ёстой бай сан юм.
Эхний уед бол тер оролцоогоо хадгалах ёстой байсан. Одоо энэ Японы
том, том пуус компаниуд, зарим нь манай улсын чинээ, туунээс ч хэд
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дахин том байна шуу дээ, тэд нар засгийн газартайгаа зевшилцехгуйгээр

ямар нэг асуудлыг шийдэхгуй байгаа шуу дээ. Ил далд, ямар нэг

хэлбэрээр засгийн газрын координат гэж байна шуу дээ. Манайд байдал
тийм биш байна. Тер, засагт хамаагуй болсон. Уг нь эхлээд терийн
оролцоог сулруулж болохгуй байсан юм.

ИЛ.: Нэгдлууд тарсны дараа одоо дахиад хоршоо байгуулах санаачилга
малчдын зугээс гарч байна гэж та ярьсан. Одоо газар тариаланг сэргээхэд
энэ хувьчлагдсан Сангийн аж ахуйнуудын хучээр хийх уу эсвэл еер арга

байна уу?
Ш.Г.: Мал аж ахуйг бодвол газар тариалан арай еер салбар юм л даа.
Нуугээд явдаггуЙ. Тийм учраас газар тарилан бол хувийн фермер маягаар
л хегжих баЙх. Одоо байгаа том, том компаниуд цаашдаа бас нэг их ур,
ашиг егехгуй баЙх. Фермерийн аж ахуй л их ирээдуйтэй байх болов уу.
Монголын газар тариалан фермерийн аж ахуй болж хегжих ирээдуй
баЙгаа. Тодорхой хэмжээний газартай, техниктэй, цеен тооны ендер ашиг
шимтэй малтай, бас гахай, шувуу зэрэгтэй байж болно. Газраа турээсээр
авч болно. Тийм л байх болов уу. Яваандаа тэр фермер нь уе удам
дамжаад ирвэл газрыг нь туунд егчихеж болно баЙх. Тийм тохиолдолд
газраа худалдах асуудал гарахгуй байх гэж бодож байна. 8неедер
амьдралын ийм ядуу нехцелд газрыг хувьчилвал, нэг хэсэг нь газрыг

аваад, гадаадын хэнд ч хамаагуй худалдчихна гэж их болгоомжилдог.
Газар нь байхгуй бол улс гэж байхгуйтэй л адил юм даа. Улс, гурэн бол
газар дээрээ лоршин тогтнож байдаг шуу дээ.
к.Ю.: За их баярлалаа.
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1

Унасан газар, угаасан ус

Конагая Юуки: Энэ удаагийнхаа ярилцлагыг таны бага насны тухай

дурсамжаас эхэлье. Та хаана, хэдэн онд терсен бэ? Сургуульд сурч байсан
уеийнхээ тухай ярьж егне уу?

Дэндэвийн Пурэвдорж: Намайг терж байхад 20-р зуун их залуу баЙлаа.
Денгеж ЗЗ настай баЙж. Мин ий терсен газар бол одоогийн захиргаагаар
8верхангай аймагийн Бурд сум. Энэ нутгийг монголчуудын генийн тев

гэж хун судлаач, эрдэмтэд батлаад баЙгаа. Миний терсен сумы н тевеес

17

км-ийн зайд Монгол улсын газар нутгийн тев цэгийг тогтоогоод шав

тавьсан.

к.Ю.: Хуний хуйс шиг газар байна шуу дээ.

Д.П.: ЯГ хуйс гэсэн уг. Би бол Монгол улсын хуйсэнд тержээ. Монгол
ойлголтоор бол Монгол туургатаны "гал дээр гарсан" гэж хэлдэг юм. ''Гал
голомтын хуухэд" ч гэнэ. Нутагтаа бол би жирийн Л нэгэн.

1640 онд 8ндер

Гэгээн Занабазарыг Монголын Бурхны шашны тэргуунээр ергемжлен,

ширээнд нь залах ёслол энэ нутагт болсон юм даа. Монгол гэдэг нэртэй
нэг уул биЙ. Тэр уулын ев ер дээр "Ширээт Цагаан нуур" гэдэг газар
байдаг юм. Тэнд 8ндер Гэгээнийг ергемжлен, ширээнд нь залсан гэдэг
юм. Энэ туухээс узвэл, Монголын нийслэл хотын суурийг тэнд эхлэж

тавьжээ. Би нэг бодлын хедее терсен мертлее, бас нэг бодлын улсын
нийслэлийн уугуул иргэн гэж боддог.

Миний аав малчин хун баЙсан. Цэрэгт яваад, хуний бага эмч болоод
ирсэн. Тэгээд хэд хэдэн сум анд эмч хиЙсэн. Нэг талаас нь бодох юм бол
би малчны хуухэд, энэ талаас нь бодох юм бол сэхээтний хуухэд. Би

6

настайгаасаа эхлэн Монгол бичгийг гэрээрээ заалгаж сурсан.

к.Ю.: Танай аав зааж егсен уу?
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Д.П.: Монгол бичиг заадаг багш баЙсан. Тэр уед "Насанд хурэгчдийн
сургууль" гэж байсан. Насанд хурсэн хумуусийг бичиг усэгт сургадаг
тур сургууль. Би ээжийгээ дагаж тэр сургуульд яваад, 1-р ан гид орохдоо
Монгол бичгээрээ уншчихдаг, бас ойр зуурын юм биччихдэг болсон.
Тийм учраас 1-р ангид сурахад надад тийм их тевег баЙгаагуЙ. Туунээс
цааших амьдрал гэвэл, намайг

7 настай

байхад эцэг маань биднийг орхиод

явсан. Ээжтэйгээ, дуутэйгээ гурвуул хоцорч билээ. Миний дуу

4

настай

байсан. Одоо над шиг хегширсен дее. Насаараа ширээний теннисний
дасгалжуулагч багш хиЙсэн. Туунийг Д.Санжмягав гэдэг юм. Бид хоёрыг
ээж нэг хэсэг есгесен, дараа нь хойд эцэг гэж хун бий болсон.

к.ю.: Энэ хэдэн он бэ?

Д.П.:

1940

он. Тэгээд би дунд сургуулиа тегслее. Тэр уед хедее газ ар

долдугаар анги тегссен хун бараг байхгуй байсан. Тэр хавар сургуулийн

эмэгтэй багш жирэмсэн болжээ. Тэгтэл сургуульд еер багш баЙдаггуЙ.
Багшлах хун олох хэрэгтэй болжээ. Тэгээд энэ нутгийн эрдэмтэй хунийг
буртгээд узэж гэнэ. 8ер хун байдаггуй, би болж таарч гэнэ ээ. Ингэж
намайг бага сургуулийн багш болгож байлаа даа. Намайг дунд сургууль
тегсеж байх тэр уед чинь хуухдууд сургуульд сурах дургуй баЙлаа.

8верхангай аймгийн Хужирт сум гэж та нар дуулсан баЙх. Тэнд анхны
жилийн дунд сургууль байгуулагдахад
тегсех уед

14

86 хуухэд

7

ирсэн юм. Тэр сургуулийг

хуухэд улдсэн байсан. Бусад нь бугд оргоод явчихсан.

Эрдэмтэн, доктор Чой. Лувсанжав гэдэг хунийг та нар мэдэх баЙх. Тэр

14

хуухдийн дотор, бид хоёр багтаж бай сан юм. Бид хоёр бол нэг сургуулийн
хоёр, насаараа бид туунийгээ мартаагуй явсан.
Би бага сургуулийн багшийн ажлыг хоёр жил хийсэн юмуу даа. Тэгээд

их сайн багш болсон юм гэнээ. Хэн, яаж дугнэснийг мэдэхгуЙ. Аймгийн
захиргаа намайг урьсан байна. Тэгээд аймгийн Гэгээрлийн хэлтсийн

байцаагч болсон. Ингэж 8верхангай аймгийн Гэгээрлийн хэлтсийн
байцаагч болж байхдаа

19 настай

байсан. Тэр бол бичиг усэгт хумуусийг

сургаад, сурсан хумууст унэмлэх олгодог аж ил байсан. Би хумууст

"Бичигтэн гэж тооцлоо" гэсэн унэмлэх егдег байсан юм. Тэгээд тэнд
ажиллаж байгаад дараа нь хот руу орж ирсэн.

2 Улаанбаатар ХОТОД
Би том дарга болмоор санагдаад байсан. Тэр уед Намын дээд
сургууль гэж байсан юм. Монгол Ардын Хувьсгалт Намын сургууль шуу
дээ. Дарга болох гээд нэг жил сурлаа. Гэтэл сургуулийн сахилга батыг
сахиж чадаагуй учраас намайг хасчихлаа. Би тэр уед шулэг бичдэг байсан.

Ер нь багын ереел уншдаг, шулэг бичдэг байсан. Тэгээд шулэг, зохиолоо

барьж гуйгээд, тэр уеийн нэртэй зохиолч нартай уулзлаа. Тэр уед Монгол
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I АРДЫН УРАН зохиолч, терийн

ШАГНАлТ, ЯРУУ НАЙРАГЧ дэндэвийн пурэвдорж I

уле нэг том театр тай баЙеан. Одоо энэ талбай дээр байж байгаа театр
л даа. Би

20

наст ай байсан байх, энэ театрын Утга зохиолын эрхлэгч

гэдэг ажлыг хийхээр боллоо. Театрт тавьж байгаа жужиг, кино зохиол,
концертонд орох дуу зэргийг зохиолчдоос авдаг ажил юм.

Миний ажиллаж байх уед Монголын урлагийн "Алтан уеийнхэн"
гэж алдаршсан хумуус театрт ажиллаж баЙв. Тэр уед алдартай жужигчин

Цагааны Цэгмид, Нямын Цэгмид, Н. Ичинхорлоо нар энд ажиллаж
байсан. Бас М. Цэвээнжав гуай энд ажиллаж баЙлаа. Дуучдаас Л.
Цогзолмаа, А.Загдсурэн, Д,Пурэвсурэн нар энд дуулж баЙлаа. Уран

сайхны удирдаач, еренхий найруулагч нь Л.Ванган байсан юм. Манай
хамгийн алдартай найруулагч, жужгийн зохиолч хун. Тэр хуний

дараагийн найруулагч нь ардын жужигчин С. Гэндэн байсан. Театрын
хегжмийн удирдаач нь ардын жужигчин Ж.Чулуун байсан. Театрын
хегжмийн зохиолчид нь мен ардын жужигчин Б. Дамдинсурэн, С.
Гончигсумлаа нар баЙж. Театрын зураачид нь ардын зураач Л. Гаваа,

А. Намхайцэрэн нар баЙж. Эд нар "ардын" гэдэг цолыг бугд авцгаасан.
Урлагийн тухай миний ойлголт бол сумын сайн дурын уран сайхны

гишууний хэмжээнд л баЙсан. Гэтэл гэнэт тийм том театрт ороод ирэхээр
эхний уед надад хэцуу юм их баЙлаа. Монголын ард тумний дундаас
терж гарсан энэ алдартай хумуус намайг урлаг руу, утга зохиол руу

татаж оруулсан юм. Театр бол миний уран бутээлийн академи байсан

гэж би уздэг. Намайг театр т орж байхад Н.Норовбанзад гэдэг дуучин
тэнд байгаагуй юм. Тэр уед Н.Норовбанзад гэдэг дуучин Дундговь

аймагт, аймгийн захиргааны бичээч баЙж. Удалгуй энэ гайхамшигтай
хун Монголын урлагийн алтан тайзан дээр гэрэлтэн гарч ирсэн юм. Н.
Норовбанзадыг би унэхээр биширч явдаг. Энэ бол 20-р зуунд нэг Л терех,
нэгээс илу у терехгуй хун. Бид нар уран бутээлийн ч, найз нехдийн ч

холбоотоЙ. Ээж нь миний ээжтэй их найз байсан. Тэр хоёр цайгаа хувааж
уудаг, сэтгэлийнхээ угийг ярьдаг найз эмээ нар баЙлаа. Н.Норовбанзадын
нехер Н. Банзрагч бол зохиолч хун. Бид хоёр их наЙз.
Би

1955 онд Зохиолчдын Хороонд очоод, 1984 он хуртэл тэнд
1959 онд нэг жил гаруйн хугацаанд, утга зохиолын "Тоншуул"

ажилласан.

гэдэг шог сэтгуулд нарийн бичгийн даргаар ажилласан. Миний багш

Д.Сэнгээ бол Монголын гарамгай зохиолч хун байсан. Тэр Монголын
Зохиолчдын Хорооны дарга болсныхоо дараа намайг сургуульд явуулах
гэж их дэмжсэн.

3

Хятад улсад хийсэн айлчлал
Би

1957

онд, манай их эрдэмтэн Б.Ренчин гуайтай хамт Хятад улсад

нэг удаа явсан юм. Тэгэхэд БНХАУ

-д

узсэн, харсан зуйлууд их сонин
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еанагддаг байж билээ. Хедеегийн тариачин айлд ороход: "Мао даргын
ачаар бид цагаан будаа иддэг боллоо" гээд уйлдаг баЙеан.
к.ю.: Хуучин буур ядуу байгаад, Мао даргын уед амьдрал дээшилж

байгаа юм биз дээ.
Д.П.: ТиЙм. Энэ тухай би еерийн шинэ номондоо бичеэн. Тэр уед
Бээжингийн галт тэрэгний ертеений хавьд байшингийн ханан дээр нэг

зураг баЙеан. Тэр зурагт ширээн дээр унаеан

3-4

ширхэг цагаан будаа

руу нэг том гар зааж, "Гэмт хэрэг" гэж бичеэн баЙеан. Бидэнтэй явеан
Хятадын зохиолч тэр зургийг дараах байдлаар тайлбарлаж егеен

-Хятад оронд нэг хун, нэг ширхэг будаа хаяхад
хаягдана гэеэн уг. Энэ

540

540

:

еая ширхэг будаа

еая гэдэг бол хятадын хун амын тоо юм. Энэ

бол аеар их будаа хаягдлаа гэеэн уг шуу дээ гэж.
Би туунийг одоо ч гэеэн зев гэж боддог. Ер нь бух уле, ундэетэн
еерийн бутээж байга а баялагийг тэгж хайрлаж, хамгаалах хэрэгтэЙ.
Тэр бол их зев еанаачлага, зев талаае нь ухааруулах, ойлгуулах гэеэн

оролдлого баЙеан. Гэтэл Монголчууд их Л хаядаг уле даа. Одоо ч хаяеаар
л байна. Монголчууд нэг ширхэг будаа байтугай, бутэн хонь, ямаа хаяна
шуу дээ.

4

Москвад суралцхаар явлаа
Тэр аялалын уеэр Б.Ренчин гуай надад: "Та алийн болгон авьяаеын

шандеаар зутгэх вэ? Та Орое газар явж, ном уз, утга зохиолын еургуульд

яв! Орое хэлийг еураад Англи, Франц хэлийг еур!" гэж хэлеэн. Энэ бол
надад наеан турш мартагдашгуй еургааль болеон. Б.Ренчин гуайтай би
ер нь их холбоотой, туунийг их хундлэж явдаг хун л дээ. Б.Ренчин гуайг
уул юмаа гэхэд би тууний дэргэд жижигхэн толгой юм. Гэхдээ тэр том

уул намайг хэзээч еурээрээ дарж баЙгаагуЙ. Намайг юм аеуухад Б.Ренчин
гуай чин еэтгэлээеээ хэлж егдег хун баЙеан. Монголын театрт анх удаа

Шекепирийн "Отелло" гэдэг алдартай жужгийг тавихад, би утга зохиолын
ажилтны хувьд Монголын хамгийн алдартай орчуулагч Ч.Чимэд гэдэг

хунээр орчуулуулж, Б.Ренчин гуай туунийг хянаж егч байеан юм. Бид тэр
тавин хэдэн оноое л тийм холбоотой баЙеан.

Тэгээд би Моеквад

5 жил

еургуульд явеан юм даа. Сургуульдаа бид,

М. Цэдэндорж гуайтай хамт хоёулаа явеан юм. М.Цэдэндорж гуай нэг
жил болоод буцаад иреэн. Би
Намайг ирэхэд хумууе

5 жил

:

-Сургуулиа тегеев уу? гэж аеууна.

-Тегееегуй гэж хариулдаг баЙлаа.
-За яаеан бэ? гэхээр нь
-Хугацаа дууееан! гэж хэлдэг баЙеан.
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сураад, еургуулиа тегееед иреэн.

I АРДЫН УРАН ЗОХИОЛЧ, терийн ШАГНАЛТ, яруу НАЙРАГЧ дэндэвийн ПУРЭВДОРЖ I

-Тэгээд диплом,

унэмлэх егсенгуй юу? гэж бас асууна.

-егсен! егсен! егех, егехдее "онц" гэсэн дунтэй унэмлэх егсен.

-Тэгээд

чи яагаад тегсеегуй гээд байгаа юм бэ?

-Би тэнд сурах ёстой юмаа сурч чадсангуй ээ. Тийм учраас би тегсеегуЙ.
Би хугацаа дуусаад л ирсэн гэдэг баЙлаа.
-Тэгээд багш нар чинь юу гэж байна?
Багшнар:

-Чамайг Европ аргаар эмчиллээ. Одоо Монголдоо очиж ардын эмчилгээ
хийлгэ! гэж хэллээ гэдэг байлаа даа. еереер хэлбэл, еерийн зохиол

бутээлд байгаа евчнийг ардын эмчилгээгээр эмнэх, тэгээд жаахан Европ
эмтэй холих бололцоо олж авлаа! гэж байна гэж би хэлдэг баЙлаа. Тэр
сургуульд сурсан минь надад унэхээр их аз, завшаан болсон юм.

Тэр сургууль надад дэлхийн утга зохиол руу енгийх боломж
олгосон. Би тэр сургуульд орохын емне францын О.Бальзак, Александр
Дюма нарын зохиолыг уншиж узээгуй байсан. Шекспирийг "Отелло"
-гоос нь еер зохиолоор мэдэхгуй байсан. Би Японы Басёгийн Хайкуг

уншиж узээгуй байсан. Яагаад Басё

:

"Намрын цэцгэн дээр эрвээхэй

балыг шуналтайгаар сорж байна" гэж бичсэн бэ? Тэр бол цаг дуусах гэж
байна. Хэн хэнийх нь цаг дуусах гэж байна гэдгийг хэлсэн. Уунийг би
тэр сургуульд сурч байхдаа ухаарсан. Тэнд би Энэтхэгийн их зохиолч
Р.Тагорын шулгийг уншсан. Тэнд очиж Персийн их яруу найрагч, алдарт
Омар Хайямын шулгийг уншсан.

Дэлхийн утга зохиолыг нэг их том далай байна гэж узвэл би
тууний эрэг хавьд нь очиж узсэн гэж хэлж болох юм. Тэндээс ирээд би

зохиолчдынхоо байгууллагад ажилласан. Шулэг, зохиолоо урам зоригтой
бичиж эхэлсэн. Одоогоор 30-аад шахуу ном хэвлуулсэн байна. Монголд
зохиолч хунд егдег бух шагналыг нь авсан. "Ардын уран зохиолч" цол,
"Терийн шагнал"

5

- ыг

авлаа.

"20-р зууны судар" -ыг бутээв
Одоо нас

70

хурэх гэж байна. Та нар миний дурьдатгалын номыг

уншиж байгаа юм байна. Би энэ номоосоо нэгийг ноён элчин сайд

Ханадад бэлэглэсэн. Ноён Ханада бид хоёр Япон зоог барьж байгаад, энэ
номын тухай ярилцсан. Энэ далиманд хэлэхэд, Монгол хэл, ёс, заншил
мэддэг хун элчин сайд болж ирэх нь их сайхан юм. Би ноён Ханадаг

Монголд элчин сайдаар ирсэнд их талархаж баЙгаа. Манай гэргий Чанцал
ч танил. Манай эхнэр Монголын Гадаад Яаманд насаараа ажилласан хун.

Суулийн
Яаманд

6 жил, 1993-99 он хуртэл Бээжин дэх Монголын
ажилласан. 1999 онд бид нар буцаж ирсэн.

Элчин Сайдын

Би ирснийхээ дараа Монголын уран зохиолын академийг баЙгууллаа.
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Одоо тууний еренхийлегчийн сонгуульт ажлыг хийж байна. "Монголын
нууц товчоо" гэдэг дээд сургуулийг бас баЙгууллаа. Тууний захиралын

албыг хашиж байна даа. Би ч бас дарга байх "дуртай" хун байгаа биз?
Нас ендер болсон ч утга зохиолын "зовлонг" эдлээд явж байна. Миний
амьдралын туух бол энэ.
20-р зууны 30-аад оноос хойших монголын туух бол миний Л
амьдралын толь. Би "20-р зуун" гэдэг найраглал бичсэн юм. Туун дээрээ

20-р зуун бол нэг гараараа бутээж, негее гараараа устгасан зуун. 20-р
зууны нэг хел нь тамд, нэг хел нь диваажинд байсан гэж бичсэн.

Монголын хувьд бол 20-р зуун нь

3 хувьсгалын зуун

болсон.

-1911 оны ундэсний их хувьсгал.
-1921 оны ардын хувьсгал.
-1990 оны ардчилсан хувьсгал.
Энэ зуунд ийм гурван хувьсгал гарчээ. Аливаа хувьсгалыг гэрэл,
суудэр хоёр дагадаг. Энэ хувьсгал сайхан зуйлуудийг буй болгосон. Гэхдээ
бас муу ур дагавар ч байсан. Ер нь юмыг хоёр талаас нь харах хэрэгтэй
гэж би боддог. Яагаад бурхан хунд

2 нуд

егсен юм бэ? Юмы г гэрэлтэй,

бас суудэртэй талаас нь харж байхын тулд баЙх. Монголын бурхдад духан
дээр нь бас нэг нуд биЙ. Туунийг оюуны мэлмий гэдэг. Уран зохиолч хун
оюуны мэлмийтэй байх ёстоЙ. Оюуны мэлмийтэй байдгаараа ердийн
хунээс ялгардаг байх ёстоЙ.
Манай академи "20-р зууны судар" гэдэг

бэлтгэж, эхний

2 ботийг нь хэвлууллээ.

5

боть ном хэвлэхээр

Одоо хэвлэлээс гараад байна.

Нэгдугээр ботид нь ардчилсан хувьсгалын тухай бичсэн зуйлууд
орсон. Анхны еренхийлегч П.Очирбат, еренхийлегч Н.Багабанди нарын
бичсэн зуйлууд багтаж баЙгаа. Энэ ботийг "Цагаан морин жил" гэж
нэрлэсэн.

Хоёрдугаар боть нь "Буруу номтнууд" гэсэн нэртэЙ. Энэ бол
социализмын уед хэлмэгдсэн зохиолчдын тухай ном болеон. Монголын

16

зохиолчийг манай Дотоод Яам баривчилж, мердсен мерден байцаалтын
тэмдэглэлуудийг оруулеан.

"Чи яагаад Японы тагнуул болсон бэ?" гэж асуугаад л ял тулгаж байсан
юмдаа.

"Б.Ренчин, Ц.Дамдинсурэн нар бол Японы тагнуулууд. Чи хэзээ Японы
тагнуул болсон бэ? Ямар зорилготой, ямар уйл ажиллагаа явуулж байсан

бэ?" гэх зэргээр байцааж байсан туухэн баримтууд орсон. Ц.Дамдинсурэн
гуайг МАХН-ын Уле терийн товчоогоор хэлэлцуулж, шийтгэж байсан
протокол, Б.Ренчин гуайн Орос руу болон Ю.Цэдэнбалд бичиж байсан
захидал зэргийг 2-р ботид оруулеан. Энэ бол 20-р зууны гэрэл, суудэр
хоёрыг нь нэг хавтсан дотор хийлээ гэсэн уг.
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5-р боть нь

байгуулагдсаны

"1206 он" гэсэн нэртэй юм. Тэр бол
800 жилийн ойд зориулсан боть.

Монголын тулгар тер

Энэ теслийг хэрэгжуулэх херенгийг эвслийн Засгийн газрын уед,
еренхий сайд Р.Амаржаргал егсен. Монголын

5 том

компани, нэг банк

дэмжсэн. Уунд: "Эрдэнэт", "Говь", "Ник", "МИАТ", "Монголросцветмет"
"Худалдаа Хегжлийн Банк" юм. Эдгээр компаниудын удирдлагуудад
талархаж буйгаа энэ ялдамд хэлэхийг хусч байна. Энэ ном ингэж олон

тумний сэтгэлээр бутэж байгаа ном.
Би их баярлаж яваа. Манайд их олон зохиолч амь, амьдралаараа
хэлмэгдсэн юм. Энэ бол 37-40-еед оны явдал. Туунээс хойш олон
зохиолчид "узэл сурталд харш зохиол бичсэн" хэмээн шийтгуулж баЙсан.
Энэ бол Монголын утга зохиолын туухийн хар хуудас юм. Гэрэлтэй
хуудас нь цаана нь биЙ.

6

ЧИНГИС хааныг магтсаны толоо авсан шийтгэл
Би ч бас ерее уз эл сурталд харш зохиол бичсэн гэгдэж, шийтгуулж

явлаа.

1962 онд,

намайг Москва дахь Горькийн нэрэмжит Утга Зохиолын

дээд сургуульд сурч байхад Монголд Чингис хааны

800

жилийн ойг

тэмдэглэсэн юм. Тэр уед Монгол хун "Чингис" гэж хэлэх хориотой баЙсан.

Би "Чингис" гэдэг шулэг бичсэн. Миний шулгийг тэр уед МАХН-ын
Тев Хорооны нарийн бичгийн дарга байсан Д.Темер-Очир дэмжээд
хэвлуулсэн. Тэр хун их эрдэмтэй хун байсан. Тэр Чингис хааны хешеег
босгож, Чингис хааны тухай сэдвээр эрдэм шинжилгээний бага хурал
зохион байгуулеан. Энэ бухнээс болоод туунийг ажлаас нь халж, бух албан
тушаалаас нь буулгасан. Би бол нэг их халагдах албан тушаал байхгуй хун

учраас бага хэлмэгдсэн боловч надад нэг "цол" егсен. Энэ бол "Ундсэрхэг
узэлтэн" гэдэг цол. Ийм албан ёсны цол байгаагуй боловч МАХН-ын узэл
сурталд харш зуйл бичдэг хунийг ингэж нэрлэдэг байсан юм. Ундэсний
узэлтэй, муу хун гэсэн уг Л дээ. Ийм "цолтой" хун ий зохиол бутээлийг нь
хэвлэх зевшеерел бараг олгодоггуй, олгосон ч их хянаж байж, "алдаатай"

гэж узсэн зуйл байвал дахин засуулж байж хэвлэх зэргээр их хавчдаг
баЙлаа.
Би

1962

оноос хойш

1990

оны хувьсгал хуртэл "ундсэрхэг узэлтэн"

гэдэг "цол"-тойгоо яваад байсан. Тэгээд

90

онд ардчилсан хувьсгал гарч,

цагаадсан юм даа. Тийм ч учраас би энэ ардчилалыг дэмждэг зохиолчдын

нэг Л дээ. Ардчилсан хеделгеен Монголд эхлэх уед бидний хэсэг
зохиолчид туунийг дэмжсэн юм. Эд нар бол миний найз

4

хун байсан.

с.эрдэнэ, С.Дашдооров, Д.Маам гээд манай нэртэй зохиолчид. Одоо
тэдний гурав нь ертенцийн менх бусыг узуулжээ.

1992

онд бид дерев

Монгол Ардын Хувьсгалт Намаас гарч "Сэргэн Мандалтын Нам" гэдэг

205

шинэ намд орсон. Тэр нам маань суулд ардчилсан намтай нэгдсэн. Ууний
телее биднийг бас "урвагч" гэдэг болсон. Тэгэхдээ яахав дээ. Бид Монгол
улсаас урваагуЙ. Тэгэхээр "урвагч" биш. Бид Монгол уле энэ замаар явах
ёстой гэдгийг л сонгосон. Тэр замыг сонгосон залуусыг дэмжсэн.

Би одоо ч тэднийг дэмждэг. Хун надаас:

-Ардчилал чамд юу егсен юм бэ? Чи юунд нь дэмжээд байгаа юм бэ? гэж
асуудаг. Би

:

-Ардчилал миний хамгийн хусч байсан ганц юмыг егсен! гэж хэлдэг.
-Юу егсен юм бэ? Чамд зээл егсен юмуу? Менге егсен юмуу? Компани

егсен юмуу? Юу егсен юм бэ? гээд л асуудаг.
Би:

-Эрх челеег егсен! гэж хэлдэг. Уунээс унэтэй юм энэ дэлхийд баЙхгуЙ.

8ер юу авах гэсэн юм бэ? Би хоосон хонож болно. Гэхдээ би эрх челеетэй
байсан нь дээр шуу дээ. Хоолоор баян байгаад эрх челеегуй байна гэдэг
бол гэрийн тэжээмэл амьтантай ад ил юм. Гахай, тахиа гээд л гэрийн

тэжээмэл амьтад бий шуу дээ. Утга зохиолч хун бол тийм байдалд байх
ёсгуй гэж би боддог. Уран зохиолч хун бол челеетэй байх ёстоЙ.
20-р зу уны Монголд эрх челеег ардчилал егсен юм. Тэгэхдээ бидэнд

бэрхшээл зовлон байна. Ардчилал гэдгийг бид еертее шингээж, ухаарч

чадаагуй байна. Биднийг ямар нэг хэмжээгээр хуучин юм маань хойш
нь татаад байна. Урагшаа явах гэхээр хойш нь татаад байна. Монголын
гол бэрхшээл ердее энэ болоод байна. За яахав бусад юм ч бий л дээ.
Тухайлбал, хунээс юм гуйдаг муу зуршилтай боллоо.

Гэхдээ цаг уе еер болж, хун бухэн ямар нэг юм хийж байна. Нэг нь
тамхи зарж байна, негее нь ус зарж байна. Нэг нь ногоо тарьж байна.
Негее нь жаахан цайны газар ажилуулж байна, малчид ноолуураа

самнаад зарж байна, негее малчин нь малаа есгеед, махаа зах зээл дээр
худалдаж байна. Тийм уу? Негее нэг хэсэг нь гадагшаа яваад их бараа авч
ирдэг боллоо. Ядуухан нэг нь энуухэн хятадын хил дээрээс хуурамч бараа

аваад ирж байна. Арай чадалтай хэсэг нь Японоос "Мицубиши", "Тоёота"
аваад ирж байна. Бас нэг хэсэг нь компьютерийн худалдаа эрхлэдэг болж

байна. Энэ чинь бугдээрээ ажиллаж байна гэсэн уг шуу дээ. 8ерийнхее
хувь заяаны телее еерее явах ёстой гэдгийг хумуус ухаарч байна.

Ухаараагуй нэг хэсэг байна. Энэ хэсэг нь урагшаа явж байгаа хэсэгтээ саад

болж байна. Бугдээрээ хамт явах ёстоЙ. Бух хуний амьдрал адилхан сайн
болохын телее урагшаа явна шуу дээ.
Социализмын уед боловсролд их анхаарч байсан. Тэгэхдээ бид чинь

хаалттай байлаа шуу дээ. Социализмын уед бид ердее л Орос уле, бас
цеен тооны Европын социалист оронд явж сурдаг байсан. Буур 30-аад онд
монголчууд Германд сурч байсан. Тэр уед чинь херенгетен Герман гэж
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нэг Л Герман баЙсан. Дайнаас емне шуу дээ. Монголын алдартай зохиолч
Д.Намдаг гуай чинь Германд сурсан юм. Ардын зураач Намхайцэрэн гуай

Германд сурч байсан. Их зохиолч Д.Нацагдорж Германд сурч байсан.
Тэгээд тэр уламжлал тасарсан. Яагаад гэвэл, херенгетен орон учраас

явахыг хориглосон. Тэгээд социалист оронд очиж сурдаг болсон. Энэ бол
яахав еренхий мэдлэгийг егдег боловч, узэл суртлын явцуу байдал руу
хунийг шахдаг байсан. Сул тал нь тэр л дээ. Туунээс тэр математикийг
юмуу, физикийг юмуу, ер нь боловсролыг бол олгож байсан. Гэхдээ
Оросын алдарт эрдэмтэн Г.Сахаров шиг угээ челеетэй хэлж чаддаггуй

байж дээ. 8ереер хэлбэл, хуний сэтгэлгээ нь хязгаарлагдмал, узэл сурталд
баригдсан баЙлаа.
90-ээд оно ос хойш, Япон, Америка, Англид сурдаг болж байна.
Одоогийн залуучууд их юм узэж байна. Монголоос еер хун яаж
амьдардгийг, яаж юм бутээдгийг узэж байна. Ном сураад, хэл сураад, хун
ер нь ингэж амьдардаг юм байна гэдгийг мэдээд ирж байна. 8ерсдийнхээ

амьдралыг ереел бусдын амьдралтай харьцуулж хардаг болж байна. 20-р
зуунаас 21-р зуунд орж ирж байгаа гайхамшиг бол техникийн дэвшил юм.

Уунээс Монгол хун хоцорч ердее ч болохгуЙ. Ундэсний боловсон хучин
бэлтгэх асуудал бол маш чухал асуудал. Тийм учраас би залуучуудад

:

-Яв аа! сур аа! гэдэг юм. Тэгэхээр боловсролын туруучийн тогтолцоо,
шинэ тогтолцоо хоёр нийлэх ёстой юм.

Энэ тасарч болохгуЙ.Хуучин олж ав сан мэдлэг боловсролыг бид бас
ашиглах ёстоЙ. "Чи социализмын уеийн хун учраас хэрэггуй!" гэж бас
болохгуЙ. Орост тийм явдал болж байсан. "Хаант Оросын уед ашиглаж
байсан темер замаар хувьсгалт Оросын галт тэрэг явж болохгуй!" гэдэг
байсан. "Тэр замыг нураагаад дахин хувьсгалт зам тавиад, хувьсгалт галт

тэрэг явах ёстой!" гэдэг байсан. Бид ингэж болохгуЙ. Ийм учраас бидний
ахмад уед сурсан юм бий, амьдралын туршлага биЙ. Залуучууд туунийг
авч байх ёстой юм. Энэ хоёр хоорондоо нийлэх ёстоЙ. Энэ хоёр нэгдэж
байж, монголын нэг цем бурдэнэ. Тэр нь Монгол улсын хегжлийг урагш
нь ахиулах ёстоЙ.

Д.П.: За, ингээд болох байх аа.
к.Ю.: Угуй, угуй маш сонирхолтой яриа болж байна.

Д.П.: Би зохиолч хун. Зохиолч хунийг ярих гэсэн зоргоор нь яриулбал
эцэс, тегсгелгуй юм болно шуу. Бас дэмий юм их ярь ж байж магадгуЙ.
Монголчуудад

:

"Хегшин нохой шиг худлаа хуцлаа!" гэсэн нэг уг байдаг юм.

Монголчуудын нохой бол гэрийнхээ гадаа байдаг шуу дээ. Тэр хотоо
манаж баЙдаг. Хегшин нохой хий хуцаад, эзнээ унтуулдаггуЙ. Уг нь чоно,
юмуу хулгайч ирэхээр хуцах ёстой л доо. Гэтэл хегшин нохой зугээр байж
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байгаад хуцаад баЙдаг. Тэр хегшин учраас еерт нь чоно ЮМ уу, хулгайч
ирж байгаа ЮМ шиг санагддаг байх л даа. Тэгээд л хуцаад баЙдаг. Энэ уг
ийм учиртай ЮМ.

к.ю.: Таны яриа надад маш их таалагдаж байна.

Д.П.: Ер нь 21-р зууныг глобалчлал, даярчлалын зуун болно гэж
ярьж байна. Монголд тэр глобалчлал даярчлал хэрэгтэй байна уу?
Хэрэггуй байна уу? гэдгийн тухайд одоо Монголчууд бид бодож байна.
Бид энэ глобалчлалд яаж оролцох вэ? Энэ бол их чухал асуудал. Бид

"Пролетарийн интернационализм" гэдэг юмыг нэг хэсэг их ярьдаг баЙлаа.
Одоо ярихаа больчихжээ. Пролетари нар бол одоо ч байж л байна.
Интернациональ нь ч байж л байна. Манайхан чинь "Пролетарийн

интернационализмд унэнч социалист Монгол улсыг байгуулна!" гэж л
ярьдаг баЙлаа. Одоо бол "Глобалчлалд унэнч Монгол улс"-ыг байгуулах
ЮМ болов уу даа. мэдэхгуй. Хун терлехтен одоо болтол бие биендээ
дай сан болсоор л байна шуу дээ. Бие, биендээ дайсан байх хэрэггуй. Бие,
биендээ ойртох хэрэгтэЙ. Бие, биенийдээ орж цай уудаг байх хэрэгтэЙ.
Би танайд очоод загас идэж, та манайд ирж хонины мах идэж, би танайд
очиж сакэ ууж, та манайд ирж шимийн архи ууж, хун терелхтен ингэж

найзлаж, нехерлеж байх ёстой ЮМ. Би ийм харилцааг бол дэмждэг.
Харин юуг эрхэмлэх вэ? гэвэл улс ундэстэн еерее еерийгее хадгалах
ёстоЙ. Улс ундэстэн еерийнхее соёлыг хадгалах ёстоЙ. Цугаараа адилхан

болчихож болохгуЙ. Цугаараа адилхан хувцас емсвел яах вэ? Японы
кимоно байхгуй болчихвол яах вэ? Монгол дээл байхгуй болчихвол яах
вэ? Тэгэхээр тэр ундэсний онцлог юмнууд нь байх ёстой ЮМ. Энд Монгол

бех нь барилдаж байна. Тэнд сумо нь барилдаж байг. Тэнд дэлхийн
аваргаар челеет бех нь барилдаж байг. Тэр Узбек еер хаанахын билээ ДЭЭ,

бехчууд нь бас барилдаж л байг.
Уугээрээ хун терелхтен баян байгаа ЮМ. ЭНЭ бух олон енге, онцлог

байхгуй бол дэлхий ядуу болчихно. Энэ бол цэцэггуй хувхай газартай
адил гэсэн уг шуу дээ. Тийм учраас улс ундэстэн бухэн ойртож, нехерлеж

бие, биендээ туслаж дэмжиж байвал сайн хэрэг. Гэхдээ еер еерийнхээ
соёл, еер еерийнхее ёс заншлаа авч явах ёстоЙ. Танайд эзэн хаан байдаг,
манайд хаан байхгуй, еренхийлегч байж байна. Тэр байж л байг. Манайх

ч хаантай л бай сан шуу дээ. Би ИЙМ ойлголттой, тугээмэл гэж хэлж
болохоор ойлголттой байдаг хун.

7

50-аад оны Улаанбаатар

к.ю.: Таныг анх Улаанбаатарт ирэхэд энэ хот ямар байсан бэ?
Д.П.: Би

51

жилийн емне Улаанбаатарт анх удаа ирсэн. Тэр уед би наадам

узэх гэж ирж байсан ЮМ. Манай нутагт Их Монгол Шаравжамц гэдэг
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алдартай бех байсан. Тэр бол манай сумын хун. Тэр евгенийг наадамд
урьж, хотоос машин очиж авсан юм. Тэр уед суунээс цецгийн тое (масло)
боловсруулдаг газар сум бухэнд байсан. Масло хийгээд том, том модон
саванд савлаад хот руу явуулдаг байсан. Туунийг зеедег машин ирдэг

баЙсан. Том, том модон торх ачсан, бутээлэгтэй машин ирдэг баЙлаа.
Хумуус тэр машинд суугаад хот явдаг баЙсан. Наадам узэхээр надтай хамт

тийм машинд суугаад

5-6 хун ирсэн.

Тэр уед манай сумын сургуулийн захирал бай сан нэг хунтэй хамт
нутгийн айлд буусан юм. Тэр бол Залуучуудын Эвлэлийн дарга Д.
Ядамсурэн гуайн гэр байсан. Тэгээд, маргааш нь би тууний машинд
сууж, наадамд явлаа. Наадмыг энд хийдэг баЙгаагуЙ. Тэр нисэхийн наана
байдаг том талбайд хийдэг байсан. Залуучуудын Эвлэлийн дарга гэдэг
чинь их том дарга шуу дээ. Тэр даргыг дагаад, дарга нар суудаг том асарт

орж узлээ. Тэнд байж байтал д. Ядамсурэн дарга:
-Ам чинь цангаж байна уу? Юм уух уу? гэж асууж байна.
Би

17

настай байсан баЙх.

-Ууя! гэлээ. Гэтэл нэг хун, ендер шилэн аягатай юм авч ирээд миний емне
тавиад еглее. Туунээс амссан чинь муухай амттай гэдэг чинь ярих юм
алга аа. Би туунийг ереесее ууж чадаггуЙ.

-Гашуун байна! гэлээ дээ.
-За, тэгвэл чи уунийг уу! гээд дахиад нэг аягатай юм еглее. Туунийг нь
угаад узвэл их сайхан чихэртэй юм байна. Дотор нь жиме хевж баЙсан.
Ингэж би жимсний ундаа ууж узэж баЙлаа. Эхлээд надад егсен юм бол

пиво баЙж. Тэр уед пивог Монголчууд "адууны шээс" гэж нэрлэдэг
баЙсан.
Тэгээд наадам дуусаад нутаг буцсан юм даа. Улаанбаатараас мориор
явсан. Манай нутаг чинь эндээс

300

км юм. Монголчууд энэ хирийн зайг

"ойрхон зай" гэнэ шуу дээ. Тэгээд морьтой давхиад, нэг шене хээр унтаад

хурчихсэн дээ. Эмээлээ аваад, тохомоо дэвсээд, эмээлээ дэрлээд хээр
унтаад егсен. Зуны шене даарахгуЙ. Тэгж Улаанбаатартай анх танилцаж
байсан.
Тэр уеийн Улаанбаатар одоогийнхоос еер байсан даа. Одоогийн
засгийн газрын байран дээр театр байсан юм. Гадаад Яам одоо байгаа
чигээрээ байсан. Энэ Сухбаатарын талбай дээр, одоо херенгийн бирж
байгаа байшинд Элдэв-Очирын нэрэмжит кино театр байсан. Гол барилга

байшингууд маань энэ байсан. Тэгээд гэр, хашаанууд л байсан даа.
Туунээс хойш би Улаанбаатарт

52 онд

орж ирсэн юмуу даа. Тэгээд туунээс

хойш байнга суусан.
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Улаанбаатарын внгв зуе, вврчлвгдеввр байна
Улаанбаатарын сайн, муу бух юм нь миний нудэн дээр болсон.

Шинэ байшингууд зендее барьсан. Сайн байшингууд ч их барьсан, муу

байшин ч олныг барьсан. Улаанбаатар хогоо их цэвэрлэдэг байсан. Одоо
Улаанбаатар хогоо цэвэрлэж дийлэхгуй болжээ. 3нэ бухэн бол бидэнтэй
Л холбоотоЙ. Зарим хумуус гадаад ертенцеес юмуу, эсвэл саран дээрээс
ирсэн юм шиг:

-3нэ Улаанбаатар их муухай байна! Их хогтой байна! Тамхиа хаяж байна,
хогоо, ундааныхаа савыг хаяж байна! гээд яриад баЙдаг. Тэгж ярьж, ярьж

еерее хаячихаад явчихдаг хун биЙ. Гайхалтай. Тэдэнд би

:

-еерее хог хаядаг бол хог хаяж байна гэж битгий ярь, дуугуй бай! еерее
хаядаггуй бол бусад хун ий г еертэйгее адилхан болго. Чиний энэ хоосон
яри а юм болохгуй гэж хэлдэг.
-Чи харж байгаад гудамжинд хог хаяж байвал

:

-Наад хогоо, хувинд аваачаад хийчих! Хоёулаа аваачаад хийчихье! гэж
хэлж бай! гэж би хэлдэг.
-Ингэж хэлсэн цагт чи Монгол улсын иргэн. Тэгээгуй цarт чи юу ч биш ээ.

Чи зочин ч биш, эзэн ч биш юу ч биш! гэж хэлээд байгаа юм.
Одоо Улаанбаатарт Монгол улсын хун амын

1/3

сууж байна. Олон

хунтэй болж байна. Их нууж ирж байна. Энэ бол байдаггуй юм биш
байдаг л юм. Тев руугээ нууж байна. Дэлхийн аль ч улсад ийм узэгдэл биЙ.
Гэхдээ манай хедеегийн амьдралын нехцлийг жаахан еер болгох юм бол
хумуусийн амьдрах, нутагших байдал арай еер болно гэж би боддог.
Тэгэхээр хедеегийн амьдралыг еед татаад, тэнд хун соёлтой амьдрах,

юм сонсох, уз эх бололцоотой болгох хэрэгтэЙ. Энэ бас зам харилцаатай
ч холбоотой асуудал. Тийм уу? 3нэ бух юмыг нь буй болгох хэрэгтэЙ.
Хедее ном очдог болгох хэрэгтэЙ. Ном очдог, сонин очдог болгох гэх
мэтээр Л бух юмыг зохицуулах ёстоЙ. Тэгвэл хумуус аяндаа нуухээ болино.
Монголын хедее чинь их сайхан нутаг юм ШУУ дээ. Монгол хуний хувьд
хэдэн мянган жилээр амьдарсан нутаг ШУУ дээ. Бид дасчихсан юм. Яахав
хатуу, шируун цаг агаартай нь унэн л дээ. Гэхдээ яадаг юм бэ? Тундр,
месен далайд хумуус амьдардаг ШУУ дээ. Японы аялагчид чинь хойд
месен далайд нохойтой чаргаар явдаг юм байх чинь билээ. Янз бурийн
улсууд Гималайн уулын оргилд гарна гээд явдаг юм байх чинь билээ.

Хун чинь бас тэгж амьдрах сонин байна шуу дээ. Тийм учраас халуунд нь
халаад л, сэруухэнд нь жаахан сэруухэн байхад зугээр шуу дээ.

9

Дэлхийн олон внгв аяе
Их сайхан даарах чинь их зугээр байдаг юм. евлийн жин хуйтний уед

гадаа гарахад цагаан сал хит ай баЙдаг. Салхи нь цав цагаан баЙдаг. Энэ
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чинь гайхамшигтай узэгдэл. вер тийм юм хаана ч байхгуй, Монголд л
баЙдаг. Энэ дун цагаан салхи салхилж байхад Монгол хунд ям ар сэтгэгдэл

тердег вэ? Жинхэнэ Монгол хунд цоо шинэ айраг ууж байга а юм шиг
сэтгэгдэл тердег. Байгальтайгаа зохицсон, шутэлцсэн байна шуу дээ.
Тухайлбал, та нар, Япон хумуус далайгуй газ ар амьдрахад хэцуу биз дээ.
Тийм уу? Бид талгуй бол хэцуу шуу дээ. Би уснаас аЙдаг. Том аяганд цай
хийгээд егвел би бараг айх баЙх. Бид бол хуурай газрын хумуус. Талын,
уулын хумуус юм. Тийм учраас энэ орчиндоо зохицоод амьдрах ёстоЙ.

Одоо уед энэ нехцелд зохицсон дэд бутэц гэдэг юмыг буй болгох хэрэгтэй
байна. Эндээ зохицсон тэр замыг нь засаад, холбоогий нь тавиад, хун
оршин суудаг тэр Монгол гэрийг жаахан тохижуулах хэрэгтэЙ. Гэрийг яаж

аятайхан болгох вэ? Яаж дулаацуулдаг, яаж гэрэлтуулдэг, цахилгаан нь
хаагуур ордог байх вэ? гэдгийг бид л бодох ёстоЙ. Манай залуучууд ийм
юмыг хийгээсэй гэж би хусч явдаг. Монголыг аль нэгэн улетай адилхан
болгож болохгуЙ. Монгол Монголоороо байг.

-Миний

Монгол дэлхийд хосгуй, юм бух нь саЙхан. Монголоос бусад нь

ереесее хэрэг байхгуй! гээд байж болохгуй л дээ. Ийм уг бол ухаантай
хуний уг биш. Монголын сайхан еертее, Японы сайхан еертее, Оросын
Сибирийн сайхан еертее, тэр Лос-Анжелос, тэр Энэтхэгийн далай тэр
бухэн еертее саЙхан. Бугд юманд еерийн сайхан баЙгаа. Тэндээс хун
еерийнхее жаргалыг олж авч баЙгаа. Тэгэхлээр хун хаанаас еерийнхее

аз жаргалыг олж авч байна, тэр бол тэр хуний амьдрах ёстой газар нь
юм, еерийн эх орон гэдэг нь тэр. Ийм учраас бие биенийхээ сайхан юмыг
оЙлгодог. Хаана сайхан юм байна, туунийгээ бид нар ойлгодог байх
ёстоЙ. Сайхан юмыг ойлгож чадсан хун бол хунд муу юм хийж чаддаггуй
юм.

Залуучуудын хайр сэтгэл, хайр дурлал гэж байна. Хайрын болзоонд
яарч яваа залуу хун цэцгэн дээр гишгэхгуй дээ. Сайхан цэцэг харвал

тойроод гарна даа. Яагаад гэвэл, туунийг сайхан юм эзэлчихсэн баЙгаа.
Тийм учраас "Го о сайхан ертенцийг аварна!" гэж ярьдагийн утга учир нь
энд байгаа юм. Урлагийн бутээл, сайхан зураг, сайхан хегжим энэ бухэн
чинь хуний сэтгэлийг ариусгаж егдег, уян болгож егдег. Хун уян зеелен
болж байвал муу юм хийхгуй гэсэн уг. "Гоо сайхан ертенцийг аварна"
гэдэг угийн утга учир нь уунд Л байгаа юм.

Туунээс биш зугээр гоо сайхан байж байвал бусад юм хэрэггуй
гэсэн уг биш. Хун бол сэтгэлээрээ, зеелен байх хэрэгтэЙ. Хун бол эхийн
СУУ хехеж ессен гэж хэлдэг. Хун ганц эхийн сууг хехеж есдег юм биш,
хун эхийн суутэй хамт эхийн сэтгэлийг хехеж есдег. Ингэж байж хун

еерее бурддэг. "Эцэг, эх нь биеийг нь теруулдэг, харин санаагий нь
теруулдэггуй" гэсэн уг биЙ. Гэхдээ эхийн суутэй хамт эхийн сэтгэл нь явж
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баЙдаг. Эх чинь хайрлаж, буувэйлж, "Миний хуу сайн хун болоорой, сайн
яваарай, хунд муу ЮМ буу хийгээрэй!" гэсэн угийг дандаа сэтгэлдээ бодож

явдаг. Тэр нь суунд нь шингэж, туугээр хун еерее хун болдог. Эхийгээ
хайрлах сэтгэлтэй байгаа хун бол, жинхэнэ ёсоор хайрладаг хун бол хунд
муу ЮМ хийж чаддахгуй баЙх. "Би ийм муу ЮМ хийчихвэл, ээж минь яана
аа?" гэж заавал бодно. Тэгж бодох чадваргуй болсон цагт хун, еерее

хун биш болно. Араатан болж хувирна. 8ереер хэлбэл, негее суунээсээ
гараад цусаар амьдрна гэсэн уг шуу дээ. Тийм хэмжээнд хун очиж байна
гэсэн уг. Уунээс болоод дайн дажин, хулгай, дээрэм гарч байна. Би ингэж
боддог. Тийм учраас хунийг сайхан болгодог утга зохиол, урлаг, энэ
бух сайхан ЮМ энэ ертенц дээр байх ёстой ЮМ. Хун цухалдаж, сандарч,

бодлогогуй шийдвэр гаргахаас аварна. Утга, зохиол урлагийн хуч нь энэ
ЮМ. Миний узэл бодол ийм ЮМ.

1О

Социализмын уеийн уран бутээлчдийн бэрхшээл

И.Лхагвасурэн: "Алтан уе" гэж ярьдаг. Их авьяас байвч туунийг чинь
гаргахад хэцуу байсан биш уу. Яагаад "Алтан уе" гэдэг ЮМ бэ?
Д.П.: Нэг зуунд нэг удаа тохиолдох авъяастай уран бутээлч болон
тууний уран бутээлийг хэлж байгаа юм. "Алтан уе" гэдэг маань ереесее
л энэ шуу дээ. Миний ойлголтоор бух уе чинь еерийнхээ нэг гарамгай
телеелегчийг гаргаж ирдэг. Уле тер, уран зураг, хегжим, театр, утга

зохиол, биеийн тамир спорт туе бурт нь еерийн гарамгай телеелегч биЙ.
Энэ телеелегчид чинь тэр салбарт ажиллаж байсан бусад хумуус дотроос
тодоос тод ялгарч баЙдаг. Уунийг беегнуулсэн цемийг бол "Цэцгийн
мандал" гэж хэлж болно. Уунийг бас "Алтан уе" гээд байгаа ЮМ. 20-р

зуунд ийм "Алтан уе" байсан. Энэ "Алтан уе" гэдэг бол манай бух салбарт
гарч ирсэн. Шинжлэх ухаан, урлаг, спорт гээд бух салбарт байсан.
Социализмын уеийн алдааг би еерийнхеерее таЙлбарлъя. Биднийг
хэмжээтэй жаазан дотор хийсэн баЙж. Бид нар тэр жаазан дотор нь

байгаад баЙж. Бид уг нь туунийг эвдээд гарч ирэх ёстой баЙж. Жинхэнэ
уран бутээлч хун, жинхэнэ зохиолч хун бол эвдэх ёстой баЙж. Харин олон
хун туунийг эвдэж чадаагуЙ. Тийм хулцэнгуй, бурангуй, гэгээрсэн биш

баЙж.

Энэ жаазыг чинь Б.Ренчин гуай, Ц.Дамдинсурэн гуай нар бол
эвдээд гараад явчихсан. Тэд шийтгуулээд л, элдэв муугаар хэлуулээд Л,
торгуулаад л явж. Тэгсэн хирнээ еерсдийнхее хийе гэж бодсон зуйлээ

хийгээд явжээ. Би тэднийг маш их хундэтгэдэг. Тэд нар бол жинхэнэ
шоронд сууж узсэн, жинхэнэ хатуу шоронд суугаад, байцаагдаад, зодуулж

узсэн. Тэгээд гарсан. Арай алуулаагуЙ. Насан турш нь тэднийг хараасан.
Тэднийг шагнаж байсан тэгэхдээ бас хараасан. Тэд нар бол жинхэнэ
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оюуны бяртай, хучтэй улсууд баЙж. Оюуны хуч чадал гэдгийг амьд дарга
нар дангаараа дийлж чаддаггуй юм байна. Ямар нэгэн хаан юмуу, дарга
юмуу, тэр оюуны хучийг дийлдэггуй юм байна. Тэр хуч хэвээрээ улддэг

юмбаЙна.
Эртний Европ дахинд олон эрдэмтдийг, бас зохиолчдыг шатааж
байсан, устгаж баЙсан. Тийм биз дээ. Тэгээд, тэгээд диЙлээгуЙ. Шатааж
устгаж байсан хумуус еерсдее мартагдаад, хари н тэр шатаалгасан,
устгуулсан хумуус нь мартагдаагуЙ. Тэгэхээр манай Б.Ренчин гуай,

Ц.Дамдинсурэн гуай хоёр бол тэгж мартагдаагуй улдсэн хумуус юм.
Тэднийг муугаар хэлээд хараагаад байсан негее хумуус нь одоо
мартагдеан. Хэн ч тэдний тухай санах юм баЙхгуЙ. Тэд бол зугээр

эрвээхэйний настай хумуус баЙж. Ард тумний тарьсан цэцгэн дээрээс
жаахан бал олж идээд, тэгээд намар болоод цэцэг гандахаар байхгуй

болеон. Манай олон зохиолчид янз бурээр шуумжлэгдэж, зэмлэгдэж,
буруушаагдаж явсан. Хориотой зохиолууд, хэзээч гаргахгуй гэсэн
зохиолууд олон биЙ. Манайд "Хэвлэл хянах газар" гэдэг нэртэй
"Хэвлэлийн дотоод яам" байсан юм.
"Энийг хэвлээд гаргаж болно, харин уунийг гаргаж болохгуй шуу! За, тэр

Д.ПурэвдоржиЙн бичсэн ном байна. Туунийг сайн хянаараЙ. Цаадах чинь
буруу санаа хийнэ шуу. Туунийг нь сайн хянаад, буруу юмыг нь хасаж
зохицуулаарай, тэгээгуй цагт битгий хэвлээрэй!" гэдэг зааврыг егдег

баЙсан.
Социализм еерее юун дээр тогтож байсан бэ? гэвэл узэл суртал дээрээ
тогтож байсан юм. Социализмыг тогтоож байсан юм чинь тэр шуу дээ.
Тэр уз эл суртал байхгуй бол социализм тогтохгуЙ. Цаана нь амьдралын
суурь, тогтох суурь баЙхгуЙ. Ардчилал гэдэг чинь хун еерийн бутээсэн
амьдрал дээрээ л тогтоно.

-Чи аж ил хий! Хеделмерлеед хунтэй адилхан амьдар! сайн хувцас емс,
чи сайн театрт очиж кино, жужиг уз, сайхан хуухэнтэй танилц, сайн

ресторанд орж хоол ид, бух юм чамаас шалтгаална! гэж байна.
Негее социализмын уед

:

-Чи сууж бай! Аягаа тавьчихаад сууж бай! Социализм чамд хоол егне!
гэдэг байсан. Нэг нь узэл суртал дээр, негее нь амьдрал дээр тогтдог.

Яагаад ардчилал ялсан бэ? гэвэл шалтгаан нь уунд байна. Гэхдээ
социализмын узэл суртлын сул тал нь юунд байдаг вэ? гэвэл, шашнаас хуч
муутаЙ. Яагаад шашнаас хуч муутай вэ? гэвэл, социализм нь:

-Хойд нас гэж байхгуй, чи энэ насандаа юмаа хийж чадвал чад, чадахгуй
бол хохь чинь, ингээд дууслаа! гэдэг баЙж.
Шашинбол:

-Чамд хойд нас биЙ. Чи энэ насандаа сайн явах юм бол хойд насандаа сайн
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хун болно. Муу нугэл эсвэл, буруу юм хийвэл чи тамд орно! гэж сургадаг.

Энэ чинь айхтар ухуулга шуу дээ. Шашны энэ философи, гун ухаан чинь
хуний еерийн нь мен чанарыг барьж авсан, еереер хэлбэл, амин гол
судсыг нь зев барьж авсан сургаал юм. Шашин уугээрээ хучтэй. Негее
Марксын сургаальд бол:
"Коммунизмын уед хэрэгцээнийхээ хирээр авч, чадлынхаа хирээр

хеделмерлене ее!" гэж сургадаг. Коммунизмд орчих юм бол чи зугээр

ажлаа хийгээд л талх, тариагаа унэгуй аваад л явна гэсэн уг. Энэ бол
улгэр. Хумуус уунд итгэж егеегуй юм. Уг нь их сайхан улгэр. Тийм биз!
Амьдрал дээр тийм байгаагуй, тийм болох ч угуй баЙх. Хун терелхтен

олон мянган жилийн емнеес ийм юм байгаагуй гэдгийг мэддэг учраас
итгэхгуй байсан.
Шашин негее судсыг нь зев бариад авчихсан учраас шашингуйн
узэлтэй хун, яг хэцуу уе тулгарахад, гэнэт тэнгэр дуугарахад, гэнэт онгоц

дайвалзахад, "бурхан минь" гэж хэлэх нь нийтлэг узэгдэл. Тэр уедээ
еренхий сайдынхаа нэрийг дуудахгуй, аль нэг даргын нэрийг дуудахгуЙ.
"Ээ бурхан минь юу болж байна аа?" гэж бол хэлнэ. Аяндаа еерт нь
шингэсэн байна аа даа. Намайг залуу байхад, манай нэг зохиолч намын
уурийн дарга байсан юм. Тэр хун найтайсан юм. Монгол хун хажуудаа

хун найтайхаар "Бурхан ершее!" гэж хэлдэг. Тэр хуний найтайхаар нь би
"Хотын намын хороо ершее!" гэсэн юм. Тэр хун, тэр уед учрыг нь олоогуй

юм. Тэгснээ жаахан байснаа учиргуй инээсэн.

-Та яагаад ингэж хэлж байгаа юм бэ? гэж байна.
- Угуй, сдое би еереер хэлэх аргаа олсонгуЙ.

Яагаад гэвэл, намын

дарга хун чинь бурхан шутэж болохгуй шуу дээ. Тийм учраас, би таныг
хотын намын хорооны даргын таалалд нийцээрэй! гэж хэлсэн юм гэлээ.

Иймэрхуу явдал болж байсан. Тэгэхээр тэр уз эл суртал гэдэг юм маань
еерее хиймэл юм байсан. Тэр бол зохиомол зуйл бай сан бегеед зуйрлэж

хэлэх юм бол хунд еерт нь турхсэн будаг юм.
-За ингээд дуусгавал яасан юм бэ? Би Япон хумуусийг ажлаа их зев
зохион байгуулдаг, цагтаа маш их хайртай, маш их тооцоотой хумуус гэж

боддог. Тийм учраас ийм сайхан багаж техееремж, тэр холоос авч ирээд,
тэгээд баахан хэрэггуй яриа бичиж байхын хэрэг байна уу?

11

"Улаан гэрийн хоригдол" ГЭДЭГ шинэ номын тухай

и.л.: Та еерийн номыг "Улаан гэрийн хоригдол" гэж нэрлэсэн байна.
Уунийгээ товчхон тайлбарлаж егееч.
Д.П.: Монголчууд бол цагаан гэртэЙ. Монголд улаан гэр баЙхгуЙ. Яагаад
улаан гэр гэсэн юм бэ? гэвэл Оросын хувьсгалын нелеегеер, Монгол
маань коммунист улс болсон. Тийм учраас Монголын маань гэр улаан
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I АРДЫН УРАН зохиолч, терийн ШАГНАЛТ, яруу НАЙРАГЧ дэндэвийн пурэвдорж I

болеон. Гэр гэдэг бол бидний амьдардаг орчин шуу дээ. Миний ойлгож
байгаагаар еоциализмын уед Монгол гэдэг маань нэг том "Улаан гэр"

болчихеон, тэр дотор байгаа ХУМУУС бол яг хоригдол шиг л амьдарч
байсан. Эрх челее баЙхгуЙ. Энэ л еанаа юм. Ойлгогдож байгаа биз дээ.
8еех наеаа Улаан хэрмийн цаана, 8тлех наеаа Цагаан хэрмийн цаана
енгереелее! гэж би бичеэн юм. Хоёр их хэрмийн цаана миний амьдралын

11

жил енгерчээ. (Цагаан хэрмийн цаана Хятад уле, улаан хэрмийн

цаана Орое уле байна.) Тэгэхдээ энэ хоёр орон надад елзийгээ егеен.
Би ороетой нийлээд еайхан архи ууж, давсалсан загаеыг нь идэж узеэн.
Би хятадуудтай уулзахаараа алдартай еайхан хоолыг нь идэж, моотой
архинаае нь шимж узеэн. Хун хаана ч явеан хунтэй нехерлех хэрэгтэЙ.
Хунийг ойлгох хэрэгтэй! "Би дээд терлийн хун, чи доод терлийн хун!"

гэеэн ялгаварлах уз эл байж болохгуЙ. Хун гэдэг чинь бие, биенийгээ
ойлгоод л хоорондоо нехерлеед ирэхээр их еайхан болдог. Хятадын энэ

олон хун ий г хооллож, ундлана гэдэг бол маш хэцуу зорилт шуу. Тэд нар
ажилеаг учраае энэ зорилтоо биелуулж чадаж байна. Тийм биз? Хятад хун
уйгагуй хеделмерлеенийхээ ачаар энэ том орныг боегож ирлээ.
Орое хун бол их еаЙхан. Орое хуний талаар нэг ийм уг байдаг л даа.

Орое хунийг цохиж унагачихаад, "Уучлаарай" гэдэг угийг боеохоое нь
емне хэлэх хэрэгтэй гэдэг. Ороеууд бол хуний итгэлийг да ах тэнхээтэй
хумууе юм шуу. Нэг

100

грамм архийг тэд нар "адууны доза" гэж хэлдэг

юм. "Адууны доза"- аа уучихаад, яриад еуухад орое хун ёетой еаЙхан. Тэд
нар маш ерген еэтгэж чаддаг хумууе шуу дээ. Ер нь аливаа уле, ард тумэнд

еерийн гэеэн онцлог баЙдаг. Япон хун тийм их архи уувал юу болох бол?

Шилэн аягаар нэг хатуу архи уучихеан Япон хун амьд улдэх болов уу?
угуй болов уу? би хэлж мэдэхгуй байна шуу.
Аливаа ард тумэнтэй еерийнх нь онцлогоор нехерлех хэрэгтэЙ.
Хумууе бие биенийгээ ойлгох хэрэгтэй юм шуу дээ. Энэ уле ундэетнуудийн
хоорондын хэруул, тэмцэл, маргаан чинь ойлголцохгуй байгаагаае л болж
байгаа юм. Ойлголцохгуй байна гэдэг чинь дэлхийгээ шудрага буеаар
хувааеантай бас холбоотоЙ.
-Энэ газар минийх, чамайг орвол буудна! Уунээе цааш чинийх! гээд
хуваачихеан. Тэгж хуваахдаа шудрага бус хувааеан юм шуу дээ.

Тухайлбал, нэг ард тумнийг

3 хэеэг

болгоод хувааеан жишээ байна.

Та Монголыг аваад уз! Монголын нэг хэегийг Орое авчээ. Негее нэг
хэегийг нь Хятад авеан байна. Нэг хэеэг нь энд байна. Интэж нэг ард

тумнийг

3

Монголыг

хувааеан туух байна. Солонгое

3

2

хуваагдаад байж байна.

хувааеан тэр хумууе, тэр уле терчид, "энэ бол шудрага

биш юм болж байна!" гэдгийг мэдэж байсан шуу дээ. Тийм биз дээ?
Мэдэх мэдэхдээ, бур хамгийн еайн мэдэж байсан. Тэгеэн хирнээ улаан
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цайм мэдээгуй царай гаргаад л байгаа шуу дээ. Яагаад гэвэл тэд одоо
хучтэй байгаа учраае тийнхуу мэдээгуй царай гаргаад енгерееж чадаж
байна. Тэдэнтэй маргаад дийлэхгуй учраае тэр мэдээгуй царайгий нь

хулээн зевшеерехеее еер арга алга. Тэр ч байтугай зарим нь олон
улеын харилцааны шудрага, хэм хэмжээний тухай еургаалийг айлдаад

л еууж байна. Энд шудрага юм байхгуй гэдэг нь хэлж байгаа уг бурээе
нь ойлгомжтой байна. Курилын аралууд гэдэг чинь угааеаа л Японы
арал байеан шуу дээ. Японы арал мен гэдгийг хэн ч угуйегэж чадахгуЙ.
Энэ чинь жаахан газар. Гэвч туунийг Японд буцааж егехгуй гээд л

зутгээд байна. Энэ мэтийн шудрага биш юм чинь хумууеийг хооронд нь
зодолдуулаад л, хэрэлдуулээд л байна. Хэруул эхлэхээр зодоон болдог
доо.

Тэгэхээр хамгийн гол зуйл бол хумууе бие, биенийгээ ойлгох, бие
биенийгээ хулээн зевшеерч еурах явдал юм. Заавал еер хунийг еертэйгээ
адилхан байлгах албагуй шуу дээ. еер хумууе надаае нэг юмыг огт еереер
еэтгэж болно. Магадгуй энэ ном хех енгетэй байхад:

-Биш ээ! Наадах чинь хех биш, хар байна! гэж хэлж болно. Ийм узэл
бодлын ялгаа байж болно. Тэгэхдээ тэр хуний тэр хех, цэнхэр юмыг

хар байна гэж нотлож байгааг, тэр хун еерее тэгж узэж, тэр хун тэгж
харж, ухаарч байгааг нь хундэтгэх ёетоЙ. Яагаад гэвэл тэр хунд еерт нь
тийм баЙж. Тэр хун бол тэгж узэх эрхтэЙ. Тэр эрхийг нь хундэтгэх ёетоЙ.
Тийм учраае бие биенийхээ аливаа эрх челеег хязгаарлахгуйгээр хумууе
хоорондоо ойлголцвол, негее ярьеан енгийг унэнээр нь тогтоож чадна.

Ууний телее утга зохиол уйлчлээеэй гэж би боддог.

12

Япон хунтэй уулзаж болдог боллоо
Миний нудэн дээр их юм еерчлегдеж байна. Халх голын дайн

эхлэх уед би

6

наетай баЙж. Япон уле, Монгол улеыг эзлэн авахаар их

цэргээ хеделгеж, энэ турэмгий дайныг эхлуулеэн туух биЙ. Олон улеын
харилцааны ямар ч шалгуураар ореон энэ бол турэмгий дайн байеан
шуу дээ. Харин энэ дайныг Японд еереер тайлбарладаг юм билээ. Яаж

тайлбарлах нь танай еерийн чинь хэрэг. Энэ дайнд Монголчууд бид
ялеан. Бид уле орноо аварч чадеан. Монгол цэргуудэд толгой дараалан
хиар цохиулеан Япон цэргууд манай нутгаае зугатаан гарцгааеан. Одоо

жижигхэн болчихеон ечуухэн Монгол аеар том болчихеон Японыг
дийлчихлээ! гэж бид их баярладаг юм. Тухайн уедээ дэлхийн талыг
эзэгнэеэн Монголын эзэнт их гурний цэргууд далайн хар шуурганд
цохиулаад уеанд живенээр, аралын жижигхэн Япон амь аврагдаж байеан

биз дээ! Ингэж туух давтагдеан гэж би хувьдаа боддог юм. Халх голын
дайн болж байх яг тэр уед Японы алдарт зохиолч Шиба Рётаро гуай
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Квантуны армийн шинэхэн цэрэг 60ЛЧИХООД манай хилийн цаахна ойрхон

явж байсан юм билээ. Энэ тухай тэр еерийнхээ номанд бичеэн байна
билээ. Тэр бас Япон эх орныхоо тухай бодож явеан нь лавтаЙ. Олон зууны
туршид ямар ч харилцаагуй шахуу байсан Япон, Монгол хоёр уле ингэж
дайсан болцгаоеон юм. Ийм байдал олон жил ургэлжиллээ. Тэгээд хоёр
орны харилцаа еайжрах эхлэл ''Говь'' комбинатыг байгууленаар тавигдеан

баЙх. Шинэ уед негее хоёр дай сан чинь найз, нехед болж байгаа юм байх
л даа. Манай дайсан байсан Япончууд Монголд ирдэг боллоо. Зугээр
ч угуй, бидэнд туслаж байна. Одоо бид нар шал еер харилцаатай болж
байна. Энэ бол ереееее ганцхан зу уны дотор, хуний нэг амьдрах наены
дотор болж байгаа еерчлелт юм шуу дээ. Уг нь Манголчууд Япончуудад
туслаж байсан баримт туухэнд баЙхгуЙ. Монголчууд бид ч Япончуудын
туеламжгуйгээр одоо уетэйгээ золгоеон. Тэгвэл одоо яагаад нэг нь

туеламж авч, негее нь туеламж егч байна вэ? Энэ хэнд хэрэгтэй туеламж

юм бэ? гэж би боддаг юм.
Энэ туеламж Монголд хэрэгтэй юм уу? Би заримдаа уунд эргэлздэг.
Би бол туеламж авахгуй л амьдрах юмеан! гэж боддог. Гэхдээ "Туслая!"
гэеэн Япон хуний еайхан еэтгэлийг бид хундлэх ёетаЙ. Над шиг ингэж

боддог монгол хун олон биЙ. Хуний туеламжаар биш, хунд туслаж
амьдрах нь нуудэлчин хуний терелхийн чанар баЙх. Яагаад Японы
заегийн газар Монголд туелах хэрэгтэй гэж узэж байна вэ? Би энэ

аеуултанд одоо болтол хариулт олохгуй байна. Манай хэвлэл дээр гареан
материалаар бал нэг ч Япон хун энэ аеуултанд хариулаагуЙ. Яагаад энэ
аеуултанд хэн ч хариулахгуй байгаа нь ч бас еонирхол татдаг л юм.
Япон уле, Монгол улеын харилцаа адоо уед еайнаар еерчлегдеж

байна уу? Япон хун юу гэж бодож байна? Би энэ талаар еайн мэдэхгуй
байна. Харилцаа маань улам муудаж болно шуу дээ. Монгол хун, Япон
хунтэй уулзаж болдоггуй уе байсан шуу.

10

жилийн емне Японоое хун

ирээд та нар шиг мин ий зургийг авах гэеэн бол би заавал манай Дотоод
Яамнаае зевшеерел авах ёетой баЙеан. Тэр зевшеерехгуй бол би ирэхгуЙ.
Зевшеерелгуй иреэн бол манай Дотоад яам намайг баривчлаад баЙцаана.

-Чи

яагаад монголын дайенуудтай уулзаж байгаа юм бэ? Чамайг Японд

тагнуулчаар эле гэж байна уу? Чамайг Япанд ач гэж байна уу? Хаанаае

авна гэж байна? Чамд юу егч байна? Доллар егч байна уу? Чи хэдийг
авеан бэ? Чи Японы банкинд дане нээеэн уу? Чи Монголын тер, заегийг
юу гэж муу хэлеэн бэ? гэх мэтээр 6айцаах байсан. Манай Дотоад Яам хэн
нэгэн хунийг ямар нэгэн хэрэгт холбогдуулан баривчлаад байцаахдаа

заавал "Чи Япаны тагнуул уу?" гэеэн аеуултаар байцаалтаа эхэлдэг нь

бараг "заншил" болчихеон зуЙл. Яагаад ийм болеон юм бэ гэвэл, дайны
емне манайд Японы тагнуулч, харлон еуйтгэгч нар их баЙж. Тэд нар
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хорлон еуйтгэх ажил их хийдэг байж л дээ. "Японы тагнуулч, хорлон

еуйтгэгч нар бол маш аюултай!" гэдэг бодол удаан хугацаагаар Монгол
хуний еэтгэл, еанаанаае гарахгуй байсаар байсан юм. Япон хун тагнуул
хийгээгуй, дайн дэгдээгээгуй бол ийм байдал буй болохгуй шуу дээ. Одоо
бол Монгол хуний бодол аажмаар еерчлегдеж байна.
Одоо намайг Япон хунтэй уулзлаа гэж хэн ч баривлахгуй, хэн ч ингэж
баЙцаахгуЙ. Ийм учраае Япон, Монголын харилцаа еайн, еайхан тал

руугаа явж байна гэж хэлж болмоор байгаа биз дээ? Бид уле хоорондын

харилцаа, ард тумнуудийн хоорондын харилцаа еайн байгааеай гэж хуеч
байна. Энэ 21-р зуун дайнгуй зуун байгааеай! гэж хуеэж байна. Алийн
болгон хумууе хоорондоо байлдах вэ? Алийн болгон хун хунээ ал ах вэ?
Жаахан тайван, аятайхан баймаар байна шуу дээ. Хун чинь тэгж бодож
чадах чадвартай шуу дээ. Уг нь хун еерее оюун ухаантай амьтны хувьд
ингэж бодож чадах ёетоЙ.

13

300ЛОН сэтгэл
Гэхдээ уле тер гэдэг юм чинь их хэцуу. 8нге нь хувирч баЙдаг. Тэгээд

зув зугээр байсан хумууеийг хооронд нь хэрэлдуулээд, зодолдуулаад
муудалцуулаад баЙдаг. Хун гэдэг чинь эв найртай байх ёетой юмаа
гэдгийг хун бухэн Л бодох ёетоЙ. Хун бухэн ууний телее их хуч гаргаж
чадахгуй юмаа гэхэд ямар нэг байдлаар еерийнхээ хэмжээнд хуч гаргаж
байх ёетоЙ. Ууний талаар еэтгэл нь зовж явдаг байх ёетоЙ. Арми, цэрэг

гэж байдаг бол тэр нь Заегийн газрын тоглоом байх ёегуЙ.
к.Ю.: Одоо тоглоом хийж байна уу?
Д.П.: Тоглоом хийж байна. Цэрэгт команд егехеер бууддаг шуу дээ.
Хэнийг ч буудахаае буцахгуЙ. Энэ чинь л жинхэнэ аймшигтай юм.
Гэхдээ одоо цаг еер болж, бууд гэхэд буудахгуй уе гарч ирж байна
шуу дээ. Индонезийн еренхийлегч уле орондоо онц байдал тогтооно
гэеэн шийдвэр гаргахад арми нь дэмжээгуй шуу дээ. Тийм ч учраае
цуе урееангуЙ. Тэр Ороеод уймээн гарахад цэргууд нь бас буудахаае
татгалзеан. Танкууд Ороеын заегийн газрын "Цагаан ордон"- ны емне

ирчихеэн тачигнаад байсан. Гэвч тэд нар зэвеэггуй ард тумэн руу гал
нээгээгуЙ. Ингэж цэрэг, арми нь еерийнхее ард тумэн руу гал нээдэггуй

байх хэрэгтэЙ. Ийм хумууе тэр арми, цэрэгт олон байх хэрэгтэй байна.
Цэрэг гэдэг бол кноп дарахаар хааш нь ч хамаагуй буудаж байдаг, ямар ч
хяналт байхгуй, тийм тоглоомын амьтан биш байх ёетой юм. Энд дахиад
юу хэлэх гээд байна вэ? гэхээр оюуны баялаг хунд байх ёетой юм л гэдгийг

хэлэх гээд байгаа юм. Сэтгэлийн нунжиг, уян еайхан чанар хунд байх
ёетой гэдгийг хэлэх гээд байгаа юм.
Дахиад л би негее филоеофоо номлох гэж байна л даа. Магадгуй
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энэ бол жаахан утопи, ул гуйцэлдэх маягийн юм байж болно. Гэхдээ хун
ереесее гэгээн сайхан юмыг мереедеж байхад хэзээч буурууддаггуЙ.

Зарим хун саятан болъё гэж бодож болно. Тэгж бодож л байг. Зарим нь
дэлхийд алдартай эрдэмтэн болоод нээлт хийе, гэж бодож болно, зарим нь
хунийг менхруулээд алтан хешее босгуулах талаар бодож болох юм. Хун
бур сайхан юм л мереедеж байг. Хуний энэ гэгээн сайхан мерееделийг

таслаж болохгуЙ.
Тэрийг доромжилж болохгуЙ. Магадгуй чи саран дээр оч. Ангараг
гаригт оч. Дараа нь туун дээрээ амьдрал олоод тэндээсээ эхнэр аваад,
хачин хамартай хун дагуулаад ир л дээ. Тэгээд хаанаа хуримаа хийдэг

юм? Тэг л дээ. Чи туунийг мереед, энэ чинь муу юм ереесее биш. Гэгээн
сайхан юмыг л мереед! Хун чинь мерееделийнхээ хучинд амьд явдаг
юм. Хун бол ереесее л ийм амьтан. Туунээс хун бол "Маргааш би ямар
хоол идэх вэ?" гэж дандаа боддоггуЙ. Хун бол енее орой очоод ямар

хоол ид эх вэ? гэдгээ хуртэл гэртээ харьж байж шиЙддэг. Яагаад вэ? гэвэл,
"Манай хергегчин дотор юу байна, ямар ногоо байна, ямар мах байна,
юу холих вэ?" гэдгээ гэртээ харьж байгаад хардаг. Туунээс бус едер
бухэн оройныхоо хоолыг боддоггуЙ. Хун юун тухай боддог вэ? гэвэл хун
маргаашийнхаа аз жаргалын тухай боддог. Энэ бол маргаашийн тухай
дандаа мереедел баЙдаг. Тэгэхээр хуний мереедел гэдэг хунийг авч яваа

юм. Тийм гэгээн сайхан мереедел байхгуй бол хун, хунийг ч хенеене,
еерийгее ч хенеене. Амиа хорлоно гэдэг чинь тэр гэгээн мереедел нь
байхгуй болчихож байгаа юм. Маргаашийг харж чадахаа байчихаж
байгаа юм. Тийм учраас бугдээрээ сайхан мереедецгеее. Тэгэх уу?
к.Ю.: Тэгье.

14

Зохиолч с.эрдэниЙн тухай дурсамж

к.Ю.: Тегсгелд нь с.эрдэнэ гуайн тухай та дурсамж хэлж егееч. Би уг нь
туунтэй ярилцлага хийх ёстой баЙсан. Гэсэн ч амжаагуЙ.

Д.П.: с.эрдэнэ гэдэг зохиолч бол Монголын ургэлжилсэн угийн, Европд
бол новелла гэж хэлдэг егууллэгийн зохиолч. Их алдартай зохиолч. Энэ
хун бол Хэнтий аймгийн хун. Буриад хун. С.ЭрдэниЙн амьдралыг би

гадарлана шуу. Ээжтэй нь би танил байсан. Янжмаа гуай гэдэг хегшин
байсан. Хуухдуудийг нь би бугдийг танина. Харин би аавыг нь узээгуЙ.
Аав нь хар Сэнгэ гэдэг хун байсан юм гэнэ билээ. Туунийг

1937 онд

барьж

аваад буудсан. Бас эсэргуу гэж узсэн юм гэнэ билээ. Бас японы тагнуул
гэж гутгэсэн байх, эсвэл цагааны тагнуул ч юмуу, МЭДЭХГУЙ.

С.Эрдэнээ бол ЭЦЭГГУЙ ессен хун. Бид нар 50-аад оны уед энэ утга
зохиол руу зэрэг орж ирсэн хумуус. Би бол театрын утга зохиолын эрхлэгч
хийдэг, с.эрдэнэ бол их сургуульд сурдаг баЙсан. Хун эмнэлгийн ангид
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сурдаг оюутан байсан. Тэгээд с.эрдэнэ тэр сургуулиа тегсеед тэр уед

галзуугийн больниц гэж хэлдэг байсан мэдрэлийн больницэд их эмчээр
очсон. Тэгээд дараа нь Эруулийг Хамгаалах Яаманд ажиллаад туунийхээ
дараа Зохиолчдын Хороонд очсон. Бид нар насаараа хамт байсан. Бид

хоёр энэ хооронд бараг

50

жилийн уерхлээр холбогдсон. Энэ хооронд

нилээд хэдэн орноор хамт явсан. Монголынхоо нутгийг хамт тоЙрсон.

Чингис хааны их ергее байсан Хедее арал, Аварга Тосон гэдэг газарт бид

4 зун

хамт амарч байсан. Бид нар Хар далайд хамт амарч баЙсан. Олон

удаа хамт явж байсан. Бид хоёрт нууц гэж юм баЙгаагуЙ. Бид хоёр авгай
нараасаа нуудаг юмаа хоорондоо ярьдаг байсан. Би ч энэ номон дээрээ

с.эрдэниЙнхээ тухай бичсэн, с.эрдэнэ ч миний тухай номондоо бичсэн.
Эрдэнийг бие муу байхад очдог байсан. Эргэдэг баЙсан.Тэгээд ярьдаг
байсан:

-Чи бид хоёр найз, нехед яваад хорвоог дуусгах нь ээ. Одоо чи бид хоёр
салаад хаачих вэ? гэж ярьдаг баЙв. с.Эрдэнэ бол Монголын уран зохиолд
шинэ эргэлт хийсэн хун. С.ЭрдэниЙн тэр эргэлт нь уянгын гэдгээрээ
онцлог. Их сайхан, зеелен, сэтгэлийн зохиол бичдэг. Тэр ургэлжилсэн
угийн зохиолоо гайхамшигтай, сайхан Монгол хэлээр бичдэг. Тэр хун

Буриад хун шуу дээ. Халх, Буриадууд бол адилхан Монгол хэлээр ярьдаг

учраас ямарч ялгаа баЙхгуЙ. Гэхдээ еерийн анхаарах онцлог биЙ. Би
залуучуудад:

-Та нар халх хумуус байж эх хэлээ мэдэхгуй байна шуу гэж хэлдэг юм.
Наад буриад чинь халхаар сийлж байгаагий нь хараач гэдэг. Унэхээр
С.ЭрдэниЙн зохиолыг уншихад их сайхан жороо морьтой, их сайхан
тал дундуур салхи исгэруулээд, хажуудаа, нэг алчуур нь дэрвэсэн

хуухэн дагуулаад давхиж байгаа юм шиг санагддаг. ГаЙхамшигтаЙ.

С.ЭрдэнэгиЙн тэр зохиолыг уншихад ямар нэгэн донсолгоо баЙхгуЙ.
Тууний зохиол хунийг еерее урсгалаараа, зеелен хевуулээд аваад явдаг

юм. Энэ бол с.эрдэнээгиЙн гайхамшиг юм. Ийм хэмжээний гайхамшгийг

бичиж чадна гэдэг бол зохиолч хуний маш том чадвар, маш их авъяас
юм шуу дээ. Уунийг би одоо байнга хэлж явдаг. Та нар С. Эрдэнэтэй бас
танил байсан юм байна. Сонин байж магадгуй, би нэг туух ярья.
Нас барахаас нь хоёр хоногийн емне би очсон юм. Хуу э. Бат-Уул
нь хулээлгийн ереенд нь баЙсан. Тэгээд би орон дээр нь суулаа. Хамгийн
суулчийн удаа уулзсан нь тэр юм.

-За яаж байна. Бие ямар байна? гэсэн.
-Муу байна. 8чигдер ер нь бараг явчих шахлаа! гэж байна. Тэр чинь эмч
хун шуу дээ. Юу болж байгааг мэдэж баЙгаа.Тэгээд

:

-Би нэг жаахан ендийж суумаар байна. Хоёулаа зэрэгцээд жаахан сууя!
гэж байна. Тэгээд би ендиЙлгесен. Зеелхен ергеед суулгасан. Би тушсэн
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лдээ.

Хоёулаа ИНГЭЭД зэгцээд суулаа. Тамир тэнхээ юу ч байхгуй болсон байна.
Тэгээд надад хэлж байна:
-Хун их сонин юм зуудлэх юм! гэж байна. Би гаЙхлаа.

-Урд шене би сонин зууд зуудэллээ! гэж байна.
-Ямар зууд зуудлэв? гэсэн.

-Цэрэндэжид маань залуухан байна аа. Тэгээд бид хоёр Бразилийн
еренхийлегчийн ордонд их том дайллаганд орж байна. Тэр ордонд их
том баяр, дайллага, бужиг болж байна. Цэрэндэжид маань залуухан
байна гэж зуудэллээ! гэж байна. Тэгэхэд би хэлсэн:
-Угуй, ер чи бид хоёр Бразилийг узээгуЙ. Заавал Бразилийг зуудэлдэг нь

юу юм бэ? Ядахдаа негее Пиночетийг зуудлэхгуй дээ. Чилийг зуудлэж

яагаад болсонгуй вэ? гээд хоёулаа инээдэм наргиан болж байсан юм. Энэ
бол с.эрдэнээгиЙн суулчийн зууд байсан ч байж болох юм. Амьдралыг
тэр юунд харж байна вэ? гэвэл, ертенцийн хаа нэг газарт, ханьтайгаа

хамт, тэд залуу зандан байсан цагаа сэргээн бодож чадаж байна.
Амьдралыг суулчийн удаа мереедлеер харсан нь тэр баЙжээ. Тэгээд би
сэтгэл их хеделсен. Уудэнд нь Бат-Уул баЙсан. Гарч ирээд Бат-Уулд,
аавынх нь зуудэлсэн тухай хэлсэн. Тэгээд би гэртээ ирээд с.эрдэниЙн гэр

руу нь утасдлаа. Авгайд нь:
-Би очоод ирлээ. Жаахан ядруухан байна шуу! гэлээ. Тэгээд негее зуудний
тухай хэлсэн. Тэгсэн тэр инээгээд:

-У гуй, та хоёр чинь зуудээ хуртэл яриад амжаа юу? гэж байсан.
Бид хоёрын хамгийн суулчийн уулзалт энэ байсан даа. Бид хоёр бол амь
ондоо, санаа нэг явсан гэж болно. Одоо би ганцаардах болчихоод явж
байна. Надад С. Эрдэнэ ШИГ сэтгэл санаагаа хуваачихдаг хун байхгуй шуу.
Хань ижил, аав, ээж, ур хуухэд энэ бухнийг явахад хун енчирдег. Найз
нехер байхгуй болоход хун бас енчирдег юм байна. Энэ чинь хуний нэг
енчрел юм байна шуу дээ. Тийм учраас хун найз нехрее хайрлаж явах
хэрэгтэй юм.

Амьд сэруунд нь хайрлаж явах хэрэгтэй юм! гэж л би бодож явна.
С. Эрдэнээ бол аугаа их хун. С.Эрдэнэ бол Монгол хун оюуны ямар их
гэгээрэлтэйг Монголын утга зохиолд телеелж чадна. Монгол хун бичиг,
ном хардаг, соёлыг ухаардаг байсан цагт С. Эрдэнээг мартахгуЙ. Би
заримдаа С. Эрдэнээд атаархдаг баЙсан. Ямар гоё, сайхан найруулгатай

бичиж байна вэ? гэж атаархдаг байсан. ТиЙмээ. Би С.ЭрдэнээгиЙнхээ

тухай ийм л уг хэлмээр байна. Монголчууд мартахгуЙ. Мартья гэсэн ч С.
Эрдэнэ мартагдахгуЙ. Ийм л зуйлийг хэлье дээ.
к.Ю.: За их баярлалаа.
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Тогсголийн уг
И.Лхагвасурэн

Социалист нийгмийг байгуулахын телее Монголд ернеж байсан их
ажилд гар бие оролцож, хувь нэмрээ оруулсан туухэн хумуус уншигч та
бухэнтэй бага ч гэсэн еерийн дурсамжаа хуваалцлаа.
Монгол улсын хеделмерийн баатар Ринчингийн Минжуурийн

нэрийг дуулаагуй хун енеегийн Монголд байхгуй гэж хэлж болох биз ээ.
Бага залуу насандаа амьдралын хатуу, бэрхийг амсаж, мал маллаж ессен
тэрээр еерийн авъяас билэг, идэвх зутгэлээрээ гайхамшигтай амжилтанд
хурч чадсан юм. Багаасаа мал маллах Монгол арга, ухааныг ахмад

уеийнхнээсээ евлен авсан нь хожим Архангай аймгийн Их тамир сумын
"Гэрэлт зам" нэгдлийн даргаар ажиллаж байхдаа нэгдлийн малын тоо,

толгойг есгеж уржуулэх, ашиг шим, арьс, шир, ноос, ноолуурыг бурэн
ашиглахад нь хэрэг болсон гэдэг. 8дгее Р.Минжуур гуай нас суудэр хэдий

нь

90 дехеж

байгаа ч уха ан санаа саруул, уг хэл хурц, уйл хедлел хенген,

шаламгай хивээрээ байна. Энэ бухэн бол мал дагасаны буян гэж тэр хэлэх
дуртай.
Паавангийн Дамдин бол "Дамдин сайд" гэдэг нэрээр ерне, дорно
дахинд алдаршсан хун. Баруун Монголы н жирийн малчин айлын гэрт

терж, ессен тэрээр Монголын Аж Уйлдвэрийн Яамны сайдын албыг

тасралтгуй

30

гаруй жил хашсан юм. Сайдын албан тушаалыг эрх ямба

биш, улс орныхоо емне хулээсэн том хариуцлага гэж узвэл, Монголд
орчин уеийн аж уйлдвэрийн салбар цоо шинээр уусэж, богино хугацаанд
амжилттай хегжсен бух "хариуцлага"-ыг туунд ууруулж болно. Тууний
намтар нь Монголд аж уйлдвэр хегжсен туухтэйгээ ижил гайхалтай

сонин.

17

настайдаа аав, ээжийнхээ хам т анх удаа Улаанбаатар хотод

орж ирсэн нь ирээдуйд Монгол улсын Аж Уйлдвэрийн Яамны сайд
болох их замын эхлэл нь байсан гэдэг. Нутагтаа байхдаа ээжийгээ дагаж
насанд хурэгчдийн бичиг усэг сурах булгэмд очиж, Монгол бичиг унших
тедий л сурснаас еер сурч мэдсэн зуйлээр тааруухан Улаанбаатарт

орж ирж байсан тэрээр, тухайн уедээ л ганцхан байсан санхуу, эдийн
засгийн техникумид жил дараалан "онц" сурч улмаар Зевлелтед /хуучин

нэрээр/ эдийн засгийн дээд сургуульд сурч эдийн засагч болж ирээд аж ил
хеделмер эрхлэж яваад Аж Уйлвэрийн Яамны сайдаар томилогдохдоо
ердее л

29

настай байсан гэдэг. Энэ бол

1960

онд болсон уйл явдал

баЙж. Туунээс хойш Монголд боссон уйлдвэр болгон энэ хуний нэртэй
холбоотой гэж хэлж болно.

1990

онд

60

нас хурч хуулиар олгогдсон

насны тэтгэвэрт гарахдаа анх ажилд орсон газраа л байсан гэж тэр хэлэх
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дуртай. Сайн малчин тедийгуй, сайн дархан гэгдэж олны хундэтгэлийг

хулээж явсан Пааван гуайн бага хуу ингэж 20-р зууны Монголын туухийг
бичилцсэн юм.
Шаравын Гунгаадорж бол 50-аад оны суулч 60-аад оны эхээр манай
оронд "Атар газрыг эзэмших хеделгеен" ид ернеж байхад агрономич

мэргэжилтэй байсан цеехен хэдэн хуний нэг. Амгалангийн Сангийн
аж ахуйд тарьж байсан тариа ногоондоо хоргодоод алдарт Лоохуузыг

дуудахад очоогуйгээсээ болж туунээс зэм хуртэж явсан удаатаЙ.
Зэрлэг ургамал тууж, эм хийгээд хуний евчинг илааршуулдаг
маарамба лам байсныхаа телее цаазын тавцан дээр нэг гарч, азаар амь
мултарч, арван жил шоронд суусан тууний эцгийн намтар бол 20-р зуунд

монголчууд бидний туулсан замын л нэг хэсэг. Орос оронд очиж, зэрлэг
биш таримал ургамалын мэргэжилтэн, агрономич болж ирсэн Гунгаадорж
хуугийнх нь улс орондоо хеделмерлесен туух урт бегеед баян. Монгол
улсын еренхий сайдаар томилогдоод байхдаа ч тэр аж ил хеделмерийн
гараагаа эхлэсэн аграномчийнхаа ажил, Монгол орны газар тариалангийн
енее, ирээдуйн хегжлийн асуудлыг анхаарлаасаа огт холдуулаагуй явсан

гэдэг. Ийм нэг "Монгол тариачин" эдугээ УИХ-ын гишуун, УИХ-ын
Байгаль орчин, Хедеегийн хегжлийн байнгын хорооны даргын албыг
хашиж байна.
Монголын шинэ уеийн уран зохиолын туухийг сехеж нэг уз эх юм

бол тэнд Ардын уран зохиолч, терийн шагналт, яруу найрагч Дэндэвийн
Пурэвдорж гэдэг хуний нэр "Газарт галтай хамт, тэнгэрт нартай хамт

дархлагдсан" байхыг узэж болно. Монгол хун "Чингис" гэдэг нэрийг хэлж
болдоггуй байсан узэл, сурталын хатуу, шируун он, жилуудэд тууний
бичсэн "Чингис" найраглалыг Монголын залуу уеийнхэн цээжээрээ

уншдаг байсан гэдэг. Ингэж тэр "хэлмэгдэж" биш, мандаж явлаа. Монголд
ернесен ардчисан хеделгеенийг дэмжиж, угээ хэлж, уйл явдалд нь

оролцож явсан анхны

4 зохиолчийн нэг.

Ийм хумуусийн намтрыг эцэс тегсгелгуй ургэлжлуулж болно. 20-р
зууны Монголын туух бол ийм Л хумуусийн намтараар дуурэн билээ. Цаг
уе улиран енгерсеер 20-р зуун нэгэнт алслан оджээ. 20-р зуунтай хамт

социализм ч бас л улиран одсон байна. Ирж байгаа шинэ зуун бидний
хувьд ямар зуун болох вэ? Энэ асуултанд хариулахын тулд бид заавал
енгерсен туухээ эргэн харах ёстоЙ. Уйл явдалд оролцож, еерийн намтар

туухээрээ 20-р зууны Монголын туухийг бичилцсэн эдгээр хумуусийн
ярь сан яри а болж енгерсен уйл явдлуудыг дахин нэг сануулах нь
дамжиггуЙ. Уншигч авхай та мэргэн оюундаа тунгаан соёрхоно уу.

Тегсгелд нь энэ номыг бутээж, буй болгох санаачлагыг гаргаж, холын
Япон орноос зорин ирж, уулзсан хун бурийн ярьсан яриа, хэлсэн уг бурийг
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анхааралтай чагнаж, тэмдэглэл хийж, видео болон энгийн хальсанд

буулгаж егсен манай хамтран зутгэгч Япон улсын Осака хот дахь
угсаатны зуйн музейн профессор, Монгол судлаач эрдэмтэн Коногаяадаа
хувиасаа болон еерийн дурсамжаа хуваалцсан бух хун ий нэрийн емнеес
талархалаа илэрхийлэхийг хусэж байна.

Мен энэ номыг Япон хэлэнд орчуулах хунд бегеед хариуцлагатай
ажлыг чадварлаг гуйцэтгэсэн хуучин танил доктор Ф.Мако болон Кондо

авхай нартаа бас талархал илэрхийлэхийг хусэж байна.
Энэ номыг бутээх ажилд еерийн хувь нэмрийг оруулж, тусалсан бух
хумууст талархалаа дахин илэрхийлж байгааг минь болгоон соёрхоно уу.
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