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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

I МАХН-ЫН ТХ-НЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА, МОНГОЛ УЛСЫН АЖ УЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ САЙД АСАН ПМВАНГИЙН ДАМДИН I

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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1990

он гэхэд цахилгаан тасарна гэж байхгуй болсон баЙлаа.
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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
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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.
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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.
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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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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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