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100 чухал сэдэв нэвтрүүлэгтэй холбоотойгоор Ерөнхийлагч Ц.Элбэгдорж УИХ-ын
гишүүн Х.Батулгыг өрөөндөө дуудаж донгодосны дараа Х.Батулгад сурвалжлагчид
ийнхүү ярьжээ.

Х.Баттулга: Эдийн засаг эрлийзэж эхэллээ гэсэн царигийн талаарх нэвтрүүлэг юм л даа.
Улс төрчид бид нар ард түмнээс сонгогддог. Сүүлийн үед сонгуулиар лист гэдэг юм
гараад ирсэн. Ардаа эзэнгүй улс төрчид гарч ирсэн. Энэ хүмүүс ямар ч хариуцлага
байхгүй, амласан юм байхгүй. Лист гэдэг юмаар ороод ирсэн маш амар улс төрчид
болсон.

Энэ эрх мэдлээрээ ард түмний амьдралыг сайжруулах гэж гарч ирчихээд өөрсдийн
хэдхэн гэр бүл, хэдхэн бүлэглэлийн төлөөх шийдвэрүүдийг гаргаж ирсэн. Энэ өөрөө
Монгол улсад хоёрдмол сэтгэлзүй гарч ирсэн. Ард түмнээ гээд яриад л байдаг нөгөө
талд нь амин хувиа яриад байдаг. Тодорхой асуудлыг ямар нэгэн байдлаар мэдээлж
байгаа юм. Эрлийз нь гэнэ үү хурлийз нь гэнэ үү энэ бол дараагийн асуудал. Бидэнд
тодорхой хэмжээгээр үндэсний үзэл байх хэрэгтэй. Улс төрчид аймхай хүмүүс. Эрээ
цээргүй давраад байгаа улс төрчдийг тодорхой хэмжээгээр айлгая л даа.

Далайд гарцгүй орны хамгийн том дэд бүтэц бол төмөр зам. Энэ төмөр зам монголын
үндэсний эрх ашгийг хамгаалсан, Монголын төрийн бодлогыг багтаасан нэг сет ёстой юм.
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Эрлийз цариг боллоо. Эрлийз шийдвэрийг эрлийз талдаа хүмүүс гаргалаа.

Төрд байгаа эрлийзүүд төрийн бодлогыг гэж ярьж байгаа юм. Наадах чинь мушгиж
байгаа хэлбэр. Бүгдээрээ нэг улсаас хараат боллоо. Эрлийз бодлого гэхгүй яахын.

Хийхгүй гэвэл хийхгүй. Хийе гээд зорих юм бол газаргүй улс орнууд хиймэл газар
хийгээд юм хийж болоод байхад газар нутагтай манай улс тийм ч юм, тэр ч юм болохгүй
гээд яриад байвал юу ч хийж чадахгүй. Юу ч хийлэгдэггүй систем сүүлийн 20 жилд
тогтоод ирсэн байна. Энийг нураах хэрэгтэй. Өнөөдөр Дорнодын Тамсагаас нефт гарч
байгаа юу, гарч байгаа. Урагш нь зөөж байгаа юу, зөөж байгаа. Яагаад тэнд нефт
боловсруулах үйлдвэр барьдаггүй юм гэхээр “Нөөц нь жаахан юм гэнэ лээ” Зүүнбаянгаас
түүхий нефт зөөж байгаа юу, Сайншандаар бас л урагшаа зөөж байгаа. Боловсруулах
үйлдвэр баръя гэхээр “Өтгөн юм гэнэ лээ” гэж хэлдэг. Төсөл нь байна уу, байна. Ерөөсөө
бүх зүйлийг болохгүй гэдэг.

-ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Ц.ЭЛБЭГДОРЖИЙН ТАЛААР-

Х.Баттулга:Орон нутгийн өгсөн газар дээр нь өрөм хайгуул хийж эхэлсэн. Судалгаагаар
200 гаруй метр газар шавартай байсан. Тэгэхээр нь бид нар өөр газар руу нүүгээд өрөм
тавьж эхэлсэн. Хөрсний судалгаа нь гарчихсан. Өнгөрсөн, баларсан юмыг гаргаж ирээд
өнөөдөр ерөнхийлөгч ярьж байна. Ерөнхийлөгч гэхээрээ ухаантай хаан хүн
биш.Нэгдүгээрт аж ахуйн ажил мэдэхгүй, хийж байгаагүй. Шавар гэдэг юмыг ярьж
байсан хүн нь Ерөнхий сайд
асан Энхсайхан. Энэ хүнийг ярьдаг юмыг л ярьж
байгаа.

Энхсайхан гэдэг хүнийг өнөөдөр хэн бэ гэдгийг бүгдээрээ мэдэж байгаа. Тэгэхээр ажлыг
нь гардаад явж байсан хүнээс юм сонсоогүй байж
,
хөндлөнгийн хүнээс юм сонсоод ярьж байгаа Ерөнийлөгч өөрөө хариуцлаггүй байна
гэсэн үг.

Ерөнхийлөгч дээр ороход яагаад дугараагүй вэ гэвэл нэгдүгээрт надад дуугарах цаг
өгөөгүй, зөвшөөрөл өгөөгүй. Би бас төрөө хүндэлж байна. Ерөнхийдөө 20 гаруй минут
ярих байх гэж бодсон. Буруу мэдээлэл бэлдэж гарч ирээд л ярьсан. Би төрөө хүндэлж
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байгааг л харуулсан. Дотроо маш их бухимдалтай байсан. Тийм үед хүмүүс “Яагаад
дуугараагүй юм. Ёстой нэг алуулж байна” гэж ярьж байсан. Төрдөө алуулах иргэн хүний
хувьд бол үүрэг. Гэхдээ тэндээс маш буруу мэдээллүүд гадгаш нь цацсан.

“Машинаар нүүрс зөөхөд цагдаа зогсоодог юм. Вагонаар нүүрс зөөхөд далай хүрдэг
юмаа” гэсэн. Тийм юм байхгүй. Аж ахуй мэдэхгүй хүний нэг зовлон л доо. Вакум орчинд
орчихсон. Насаараа дарга хийсэн хүний алдаа л байхгүй юу. Хүн болгон алддаг. Тэр хүн
алдаж байна гэсэн дүгнэлт дотор байсан. Би аж ахуй эрхэлж Аж ахуйн хоёр яамыг
толгойлж байсан хүн.

Эх сурвалж Monngol HD
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