САНАЛ АСУУЛГАТАЙ МОНГОЛ НААДАМ

Лос Анжелес орчмын Монголчууд олон түүхт ойнууд давхацсан Үндэсний Их Баяр
Наадмаа шинэ газар ѐслол, хүндэтгэл төгөлдөр сайхан тэмдэглэлээ.Наадмын талбайд
олон содон үйл ажиллагаа болсны нэг нь Цөмийн аюулын Эсрэг Монголын
Хөдөлгөөнөөс анх удаа санаачлан явуулсан санал асуулга, мэдээлэл түгээх,
хүмүүсийн санал бодлыг сонсох зэрэг ажлууд байлаа.
Санал асуулгын үр дүн
Hийт 400 орчим наадамчдаас насанд хүрсэн 218 хүний саналыг авахад, 211 хүчинтэй
саналын хуудас гарсан. Санал асуулгын 3 асуултанд хүмүүс дараах байдлаар хариулжээ.
хариулт
д/д

асуулт
Тийм

Үгүй

хариулаагүй

1.

Та Монголын газар нутагаас гадаадынханд
зарах, түрээслэхийг дэмжиж байна уу?

2

208

1

2.

Та Монгол Улс уран олборлох, атомын
цахилгаан станц барихыг дэмжиж байна уу?

25

184

2

3.

Та Монголд гадаад, дотоодын цөмийн хаягдлыг
булшлахыг зөвшөөрч байна уу?

0

211

0

Юу хийвэл зохилтой талаар хүмүүс санал бодлoo дараах байдлаар илэрхийлсэн.
Иргэн О. -Монгол хурдны зам, хүүхдийн төлөө парк барьж бас утаанаасаа салах хэрэгтэй.
Иргэн Ч. - Монголын газар нутаг Монгол улсын ард түмний өмч учир хэзээ ч гадаадын хүмүүст
өмчлүүлж болохгүй. Эх оронч үзлийг хүн бүр үр хүүхэддээ зааж сургах нь чухал байна.
Иргэн Ц. -Улс эх орноо ногоон бүс болгоѐ! Хөдөө аж ахуйгаа хөгжүүлж, мал сүргээ эрчимжүүле!

Хувийн дүгнэлт
1. Хариултаас харахад газар нутагаа зарахыг дэмжсэн, хүн гараагүй. Харин түрээслэхийг
дэмжсэн хүн 2 байна. Сүүлийн үед Монголчуудын дунд “Эзэнгүй зэлүүд газараа өөр
улсад 99 жилээр түрээслээд ахиухан мөнгө олъѐ” гэсэн ойворгон үгс хаа сайгүй
яригддаг болов. Түрээсэлсэн газарт томоохон “хот улс” бий болж, тэнд харь үндэсний
хүмүүс хэдэн үеэрээ амьдран сууж, хэт олшрон Монголын хүн амын олонхи болж бидний
Монголчууд эх нутагтаа цөөнхид тооцогдон Монгол гэдэг үндэстэн улс байхгүй болох аюул
нүүрлэх вий.
2. Уран олборлох, Атомын Цахилгаан Станц барихыг нилээд буюу 25 хүн дэмжжээ. Энэ нь
“атомын цахилгаан станц хамгийн цэвэр технологи” гэсэн тархи угаалтын тусгал болвуу.
Уран боловсруулах, атомын цахилгаан станц ажиллуулах зэрэг үйлдвэрлэлийн шат
дамжлага бүрт байнга хорт хаягдал гарч түүнийг аюулгүй хадгалах асуудал “толгойны
өвчин” болдог, түр хадгалж байх зуур цацраг нь орчноо хордуулсаар байдаг ба өнөөг
хүртэл хүн төрөлхтөн урт хугацаанд найдвартай хадгалах арга зам олоогүй байна. Энэ
тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.golomt.org –оос авч цөмийн эрчим хүчний “жинхэнэ
өртөг”-ийг олж мэднэ үү. Эрчим хүчнийхээ 4-хөн хувийг гаднаас авдаг, нүүрсний болон нар,
салхины арвин нөөцтэй манай улсын хувьд эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй, хэт өндөр
өртөгтэй, эрсдэлтэй АЦС барих ямар ч шаардлага байхгүй.
3. Цөмийн хаягдал булшлахыг санал асуулгад оролцсон хүмүүс дуу нэгтэйгээр 100 хувь
эсэргүүцсэнд энэхүү санал асуулгын үнэ цэнэ, ач холбогдол оршино. Асуудал ч өөрөө
тусгаар тогтнолын үнэ цэнэтэй юм.
4. Санал асуулгад оролцсон хүмүүсийн зүгээс газар зарах ба түрээслэх, уран олборлох ба
АЦС барих, гадаад ба дотоодын цөмийн хаягдал гэх мэт 2 өөр асуудлыг 1 асуултанд
багтаасан нь хариулахад төвөгтэй байсан тухай санал, шүүмжлэл хэлж байлаа. Эдгээр нь
өөр хоорондоо зарчимын ялгаатай ойлголтууд боловч газар нутгийн маргаан, өмчлөх,
сонгох гээд хүний эрхийн наад захын асуудлууд, олборлосон ч, ашигласан ч хордох
эрсдэл гадаад дотоод ялгалгүй цацрагт хордох, үр удмаараа айдас түгшүүртэй амьдрах
зэрэг үр дагавар, уршиг яршиг нь адилхан тул зориуд нэг дор хийсэн болно. Гэхдээ хойшид
үүнийг анхаарч ажиллая.
5. Манай ардчилсан ерөнхийлөгч, арваад сайд, эрхэм 76 тэрүүхэн тэндээ нам нийлж, сэм
шийдэж арай боломгүй, хамрах хүрээ, үзүүлэх нөлөө нь үлэмж хэтийдсэн, томоохон
асуудлуудыг энэ мэтээр ард иргэдээсээ асуугаад хийчихэд юу нь болохгүй, юу нь
хэцүү байнаа?!
Гагцхүү тэдэнд ардаа гэх үнэн сэтгэл, алсаа харах холч ухаан дутаж байх шиг.
“Ард түмний санал асуулгын тухай хууль” хэрэглэгдэхгүй, хэрэгжихгүй байсаар өлгийдөө
өтөллөө.

Гаргасан зардал
Энэхүү санал асуулгыг явуулахад зориулж Мөнхтөр тараах материал, гарын авлага,
үзүүлэнгийн материалыг хар,цагаан болон өнгөтөөр хэвлүүлэх, бичгийн цаас, үзүүлэн
хийх хөөсөн хавтан, хэвлэгчийн хор, бичгийн хавтас худалдан авах зэрэгт $178,22
картаар, 2ш уриа хэвлүүлэхэд $60,00 мөн 10ш подвоолк авахад $25, машины зогсоолд
$5,00 доллар нийт $268,22 доллар, Төрбурам шүршдэг будаг авахад $6,00 доллар
бэлэнээр тус тус хувиасаа зарцуулав. Үүнд нааш цааш явсан шатахууны зардлыг
оруулсангүй. Түүнчлэн Хуягаа ах $20,00, Сүхээ $20,00, Аюур $10,00 доллар тус тус
хандивласан.

Бэлнээр хийсэн төлбөрт мөнгөний баримт байхгүй тул харилцах хаягуудыг тавив.
Талархал
Бэлтгэл ажилд санаа оноогоо нэмэрлэж, үнэтэй зөвлөгөө өгсөн Ширчин, facebook-ийн
анд Хэрлэн, тараах материалын эх бэлтгэж, шаардлагатай бүх мэдээлэлээр хангасан
Амарлин, хэвлэж бэлдсэн Оюунаа, Бооби, нугалбар хийсэн Ганаа эгч, түүний охин нь
найзуудтайгаа, гэрэл зургийн болон дүрс бичлэгийн сурвалжлага хийсэн Ариунаа,
бичлэгийг эвлүүлж найруулсан Золоо, шөнөжин сууж подвоолконы эх загвар хийж, санал
асуулгыг эхнээс нь дуустал хамт зүтгэсэн Төрбурам нарын зэрэг үнэт цагаа харамгүй
зарж, алжаалыг умартан ажилласан нөхөддөө, мөнгөн хандив өргөсөн бүх хүмүүстээ
баярлалаа!
Зүрх сэтгэлийнхээ дуудлагаар бидний үйл хэргийг дэмжин, баярлах цэнгэх цагаа
харамгүй заран саналаа өгч, үзэл бодлоо хэлж, дэмжин оролцсон LA -ийн
Монголчуудынхаа иргэний идэвхийг бахдахгүй байхын аргагүй!
Та бүхний иргэний зориг, идэвхи санаачилгыг үнэлж, хожмын өдөр цөмийн аюулгүй
Монгол бахархан дурсах болтугай!
Жич:Уг ажлыг зохион явуулахад цаг хугацааны хувьд давчуу, хүн хүчний нөөц боломж хомс байснаас хүн
нэг бүрээс санал авч чадаагүйг хэлэх нь зүйтэй байх.
Та бүхэн санал асуулгын зургуудыг эндээс үзнэ үү: http://s796.photobucket.com/albums/yy245/khagaan/
Видеог эндээс үзэн үү: http://vimeo.com/26792573

Facebook хаяг: ANTI NUCLEAR MOVEMENT MONGOLIA
Мэдээдэл авах суваг: www.golomt.org
мэдээг бэлтгэсэн: зураач Mөнхтөр
Los Angeles 07/24/2011

