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“Чи бол миний Баатар 2021: Хүүхдүүд Ковид-19-ийн үед итгэл 
найдвараа хэрхэн хадгалах вэ?” ном бүтсэн түүх

Энэхүү ном нь “Inter-Agency Standing Committee” буюу хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг зохицуулж ажилладаг “Байгууллага 
хоорондын байнгын хороо (БХБХ)”-ны онцгой нөхцөл дэх сэтгэцийн эрүүл мэнд, нийгэм-сэтгэлзүйн дэмжлэг хариуцсан 
ажлын хэсгээс эрхлэн гаргасан “Чи бол миний Баатар” цувралын хоёр дахь дугаар юм. Ном бүтээх ажилд БХБХ-ны 
гишүүн байгууллагын олон улс, бүс, улс орон нутгийн мэргэжилтнүүд төдийгүй дэлхийн өнцөг булан бүрт амьдарч буй 
хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагч, багш нар хувь нэмрээ оруулсан юм. Дэлхийн зуу зуун мянган хүүхдийн хүртээл болсон 
энэ номыг цар тахал тархах үед бүтээсэн бөгөөд нийт 104 орны 1700 гаруй хүүхэд багачууд ном бүтээх үйлсэд гар 
бие оролцсон билээ. Уг бүтээл нь 140 хэлнээ орчуулагдаж, олон төрлийн аудио болон видео хэлбэрээр дэлхий даяар 
хүүхдүүдэд хүрч чадсан билээ. 

Цар тахлын нөлөө өнөөдөр ч гэсэн олон хүүхдийн амьдралын хэв маягийг өөрчилж, улмаар тэдний сэтгэл санаанд нөлөөлж 
байгаа тул хүүхдүүд үүнийг даван туулж байна. Өдгөө сэтгэл түгшээсэн асуудлуудын дийлэнх нь цар тахлын эхэн үетэй 
харьцуулшгүй өөр болсон байна. Иймд Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага болон Олон Улсын Улаан Загалмай, Улаан 
Хавирган Сар Нийгэмлэгүүдийн Холбоо хамтран удирддаг БХБХ-ны онцгой нөхцөл дэх сэтгэцийн эрүүл мэнд, нийгэм-
сэтгэлзүйн дэмжлэг хариуцсан ажлын хэсгээс энэхүү “Чи бол миний Баатар 2021: Хүүхдүүд Ковид-19-ийн үед итгэл 
найдвараа хэрхэн хадгалах вэ?” номыг бүтээлээ.

Бид уг бүтээлээр хүүхдэд бэрхшээлтэй асуудлаа шийдэхэд нь тусалж, итгэл найдвар төрүүлэхийг зорьсон юм. Үүний тулд 
хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагч, багш нараас цар тахлаас хойш амьдрал нь хэрхэн өөрчлөгдсөн тухай тэдний бодол 
болон санаа зовнил, туршлагаа бидэнд хуваалцсан юм. Мөн удаан хугацаанд үргэлжилж буй Ковид-19 цар тахлын үеийн 
хүүхдийн сэтгэцийн эрүүл мэнд, нийгэм-сэтгэлзүйн хэрэгцээг үнэлэх зорилгоор Араб, Хятад, Англи, Франц, Хинди, 
Итали, Орос, Португал, Испани зэрэг хэлээр судалгаа авч, үр дүнг нь ашиглан номонд тусгаж, сэдвүүдийг тодорхойллоо. 
Улмаар уг номыг олон орны хүүхдүүд уншиж, засан сайжруулж, санал бодлоо илэрхийлснээр одоо танд толилуулж буй 
энэ бүтээл бий болсон билээ.

Цар тахалтай хэрхэн зохицон амьдарч байгаа талаараа дэлхийн өнцөг булан бүрт суугаа 5000 орчим хүүхэд, эцэг эх, 
асран хамгаалагч болон багш нар цаг гарган хуваалцсан юм. Энэхүү номыг хамтран бүтээлцсэн эдгээр хүүхэд, эцэг эх, 
асран хамгаалагч, багш нарт халуун талархал илэрхийлж, Арио болон манай хамт олон гүнээ талархаж байна.

“Чи бол миний Баатар” цуврал номыг хүүхдэд зориулан, хүүхдүүд өөрсдөө бүтээв.

БХБХ-ны онцгой нөхцөл дэх сэтгэцийн эрүүл мэнд, нийгэм-сэтгэлзүйн дэмжлэг хариуцсан ажлын хэсгээс Хелен Патук 
номын зохиол бичиж, зургийг нь зурсныг баталгаажуулав. ©IASC, 2021. Номыг Криэтив Коммонсийн CC BY-NC-SA 
3.0 IGO арилжааны бус зорилгоор хуваалцах тусгай зөвшөөрлийн дагуу хэвлэсэн болно (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo). Бүтээлийг энэхүү зөвшөөрлийн хүрээнд холбогдох нөхцөлийн дагуу 
зохих ёсоор иш татан, ашгийн бус зорилгоор орчуулж, дахин боловсруулж, тохирох өөрчлөлтийг хийж болно.



Танилцуулга

“Чи бол миний Баатар 2021: Хүүхдүүд Ковид-19-ийн үед итгэл найдвараа хэрхэн хадгалах вэ?” бүтээл нь дэлхийн өнцөг булан бүрт амьдарч буй 
хүүхдэд зориулсан ном юм. Уг ном нь 2020 онд олны хүртээл болсон “Чи бол миний Баатар: Ковид-19-тэй тэмцэх хүүхдүүдийн арга!” номын 
үргэлжлэл юм. Энэхүү цуврал номыг дангаар нь мөн унших боломжтой. “Чи бол миний Баатар 2021: Хүүхдүүд Ковид-19-ийн үед итгэл найдвараа 
хэрхэн хадгалах вэ?” номыг эцэг эх, асран хамгаалагч болон багш нар хүүхэд тус бүрт нь эсвэл бүлэг болгон уншиж өгвөл зохимжтой. Харин 
энэ номыг эцэг эх, асран хамгаалагч, багш нарын дэмжлэггүйгээр хүүхэд бие даан унших нь тохиромжгүй. 

Ковид-19-тэй холбоотой аливаа асуудлыг шийдэх, хүүхдэд мэдрэмж, сэтгэл хөдлөлөө удирдахад нь туслах, хүүхдэд зориулсан нэмэлт үйл 
ажиллагаа бүхий энэхүү номыг дагалдах “Баатруудад зориулсан үйлдэл” зөвлөмж байдаг. 

Уг дагалдах зөвлөмжийг доорх холбоосоор үзнэ үү:  https://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes
“Чи бол миний Баатар” номын анхны хувилбарыг уншихыг хүсвэл та дараах цахим хуудсаар зочилно уу: 
https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you

Орчуулга

Номыг Араб, Бангладеш, Хятад, Франц, Орос, Испани, Свахили хэл рүү орчуулах ажлыг БХБХ-ны сэтгэцийн эрүүл мэнд, нийгэм-сэтгэлзүйн 
дэмжлэг хариуцсан ажлын хэсэг зохион байгуулж байна. Бусад хэл рүү орчуулах асуудлаар уг ажлын хэсгийн mhpss.refgroup@gmail.com цахим 
шуудангийн хаягаар холбогдоно уу. Бэлэн болсон эцсийн орчуулгын ажлын хэсгийн цахим хуудсанд байршуулна. 

Энэ бүтээлийг орчуулах болон өөрчлөн ашиглах бол доорх зүйлсийг анхаарна:
• Тухайн байгууллагын болон хандивлагч байгууллагын лого байршуулахгүй.
• Текст, зураг өөрчлөх тохиолдолд БХБХ-ны логог ашиглахыг зөвшөөрөхгүй бөгөөд тухайн байгууллага болон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг БХБХ-

ны зүгээс зөвшөөрөхгүй
• Орчуулга болон өөрчлөлт хийх бол Криэтив Коммонсийн CC BY-NC-SA 4.0 or 3.0 зөвшөөрлийн журмын дагуу зөвшөөрөл авна. Холбогдох 

зөвшөөрлийн жагсаалтыг эндээс харна уу: https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses
• Орчуулсан номд “Энэхүү орчуулгыг БХБХ-ноос хийгээгүй бөгөөд орчуулгын агуулга, үнэн зөв байдалд БХБХ хариуцлага хүлээхгүй. Англи 

хэл дээрх эх хувилбар нь Байгууллага хоорондын байнгын хорооноос гаргасан “Чи бол миний Баатар: Хүүхдүүд Ковид-19-ийн үед итгэл 
найдвараа хэрхэн хадгалах вэ? ном болно. Тус номын хэвлэлд CC BY-NC-SA 3.0 IGO зөвшөөрөл хамаарна” гэсэн мэдэгдлийг багтаана.

“Чи бол миний Баатар: Ковид-19-тэй тэмцэх хүүхдүүдийн арга” номын бүрэн орчуулга, хэлбэрийн талаарх тойм мэдээллийг дараах хаягаар үзнэ 
үү: https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you-2021

Номыг Монгол хэлэнд хөрвүүлэх ажлыг Хүүхдийг Ивээх Сан хариуцан хийсэн бөгөөд орчуулга, Монгол Улсад түгээн дэлгэрүүлэх асуудлаар 
burenjargal.bombish@savethechildren.org хаягаар холбогдоно уу. Энэхүү орчуулгыг БХБХ-ноос хийгээгүй бөгөөд орчуулгын агуулга, үнэн зөв 
байдалд хариуцлага хүлээхгүй. Англи хэл дээрх эх хувилбар болох “Чи бол миний Баатар: Хүүхдүүд Ковид-19-ийн үед итгэл найдвараа хэрхэн 
хадгалах вэ?” номд CC BY-NC-SA 3.0 IGO зөвшөөрөл хамаарна. 
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Арио хүүхдийн зүрх сэтгэлээс төрсөн шидэт 
амьтан учраас тэднийг зүүдэлж, тоглож, өөр хэн 
ч сонсоогүй гэж бодож байхад хүртэл үргэлж 
тэднийг сонсдог байлаа.

Арио найзуудтайгаа дэлхийг тойрон аялж, бусад 
хүүхдүүдэд Ковид-19-өөс хэрхэн хамгаалах тухай 
хэлж өгснөөс хойш бүтэн жил өнгөрчээ.

Өнгөрсөн жил тэд найз нөхөд, гэр бүлийнхээ 
хүмүүстэй хамт тоглож, холбоотой байх шинэ 
аргыг мэдэж авч, ихийг сурсан билээ. Даанч 
санаа зовоох зүйлс улам их болсон байв. Тэднийг 
айлгаж байсан өнөө вирус цаг ямагт хувиран 
өөрчлөгдсөөр байв.

Дэлхий дээр амьдарч байгаа хүүхдүүдийн санаа 
зовнил, уур уцаар, уйтгар гунигийн чимээг 
хиймэл дагуул хүртэл хүлээн авч, дамжуулж 
байгааг Арио дэлхий дээгүүр нисэж байхдаа 
сонсжээ.

Зүрх сэтгэлд нь Арио оршин байдгийг хүүхдүүд 
мартсан байсан тул түүнийг газар дэлхий рүү 
дуудаасай гэж Арио хүлээсээр байлаа.
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Арио өөрийн Сара, Саша, Салем, Лейла, Ким 
зэрэг найзуудаа үнэхээр их санаж байлаа. 
Ялангуяа ямагт өөрийнх нь баатар байсан Сараг 
бүр ч их санана.

Гэтэл энэ удаа түүнийг Бар хэмээх маш их үстэй, 
бяцхан муур найз дуудав. 

Ингээд нэгэн үдэш Арио далавчаа дэвсээр Барын 
цонхны гадна буулаа.

“Чи намайг дуудаа юу?” гэж хэлээд Арио аварга 
биеэрээ доош суув.

Барын үс өөдөөс нь даллах олон гар мэт дээш 
босож, “Мяу!” хэмээн хүржигнэв. Тэгээд Арио 
руу алгуурхан дөхөж, шиншлэв. 

Хананд буй хүүхдийн зурсан Ариогийн бондгор 
хөөрхөн гэдэстэй, намхан, улбар шар өнгийн 
зургийг хараад тэрээр “Үнэхээр чи мөн гэж үү?” 
хэмээн асуув.
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“Өөр хэн нэгэн ирнэ гэж бодоо юу?” 
гээд Арио инээмсэглэлээ.

“Мэдэхгүй юм даа... Би шинэ 
хүмүүстэй танилцахаа больсон. 
Ичээд байдаг” гэж Бар өгүүлэв.

Арио хариуд нь “За тэгвэл хоёулаа 
найзууд болъё. Би чамаас найзууд 
маань ичих юм уу, гуниглах үед нь 
асуудаг асуултаа асууя. Чамд одоо 
юу хэрэгтэй байна вэ?” гэлээ. 

“Өө, надад нэг том юм хэрэгтэй 
байгаа...” гэж хэлээд Бар бөмбөг 
шиг цагариглав. “Нөхөрлөлөөс ч 
илүү том уу?” гэж Арио асуув.

Бар түрхэн зуур инээмсэглэснээ 
дахиад л сүүлнийхээ ард нүүрээрээ 
нуугдчихлаа.

“Бүр ч илүү том” гэж аяархан 
дуугарав.

Арио инээд алдаж, “Би чинь том 
шүү дээ! Надаас ч том юм хэрэгтэй 
байгаа хэрэг үү?” гэв.

3
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Сүүлнийхээ араас Бар “Надад ирээдүйдээ итгэх 
итгэл найдвар хэрэгтэй байгаа юм аа” хэмээлээ. 
“Ковид-19 гарснаас хойш надад өдөр хоног урт удаан, 
ганцаардмал санагдах болсон. Надад ирээдүйд итгэх 
найдвар хэрэгтэй” гэв.  

Арио “Аан, наадах чинь тийм ч том зүйл биш ээ. Итгэл 
найдвар өчүүхэн жаахан зүйлээс ч эхэлж болдог. Тэр 
жаахан найдварыг явуулахгүй бариад л байвал улам 
томорч өсдөг юм. Итгэл найдвар бидний эргэн тойронд 
дүүрэн байна. Зүгээр л эхлээд жаахан хэсгийг нь олж 
авах хэрэгтэй” гэж хариуллаа.  

Тэгээд Арио нүдний шилээ зүүж, ханан дээрх 
зургуудыг сайтар харлаа. Тэнд гэр бүлийн бүх гишүүд, 
тэдэнд тохиолдож байсан үйл явдлууд, орондоо унтаж 
буй бяцхан хүүгийн зураг өлгөөтэй байв. 

“Үүнийг хэн зурсан бэ?” хэмээн Арио асуув. 

Бар “Миний эзэн болох бяцхан хүү аавтайгаа хамт 
зурсан юм” хэмээн хариуллаа. “Тэд урьдынхаас илүү 
хамтдаа байж, хоол хийж, унтахдаа үлгэр уншдаг 
болсон шүү. Хүү сургуульдаа явж чадахгүй байгаа 
болохоор аав нь гэртээ хичээлийг нь зааж өгч байгаа” 
гэв.  

“Энэ нь чамд итгэл найдвар төрүүлж байна уу?” хэмээн 
Арио Бараас асуув. 

Хариуд нь Бар “Мм, заримдаа тэгдэг л дээ. Тэр хоёрын 
хамт байгааг харах сайхан ч Ковид-19 энд байсаар л 
байна. Хэзээ энэ вирус биднээс бүр мөсөн явахыг хэн 
ч мэдэхгүй байна...” гэжээ.
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“Өршөөгөөрэй” гэх зөөлөн дуу цонхны цаанаас 
дуулдав. Арио Бар хоёр цочиж, огло үсрэн цонх руу 
очлоо. Тэнд цэцэглэж буй нэгэн мод мөчрөөрөө 
даллаж байв. 

Мод “Та хоёрын яриаг сонсоод, би юунаас итгэл 
найдвар авдгаа хэлэхийг хүслээ” гэж өгүүлэв. 

Арио Барыг нуруун дээрээ суулгаад, мөчир дамжин 
болгоомжтой бууж, модны доор сууцгаалаа. 
Хөгжин баярласан модны цэцэгс агаар өөд хөөрөн 
нисжээ.  
 
“Би жилдээ ганцхан удаа цэцэглэж, энэ гудамжинд 
цэцгээ өгсөөр ирсэн. Намайг хэн ч анзаараагүй 
удсан ч хүмүүс намайг харах гэж сүүлийн хэдэн 
жил ирдэг болсон гээч. Хүмүүс цэцгийг минь 
үнэрлэж, шувуудыг минь тэжээх болсон. Хүмүүс 
намайг анзаарч, хайрлаж байгааг би мэдэрч 
байгаа” гэж мод ярив.  

“Чамайг хүмүүс хайрлаж байна. Аливаа бүхэн 
өөрчлөгдөж байхад чи л хэвээрээ үлджээ. Үүний 
чинь төлөө баярлалаа” хэмээн Арио хэллээ.
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“Миний навчнууд жил болгон хувирдаг. Улирал солигдож, 
тэнгэр өөрчлөгдөж, харин би улам бүр томрон ургадаг. 
Өөрчлөлт заримдаа аймаар байдаг ч гэсэн энэ өөрчлөлт 
надад цэцэг, жимсийг бий болгодог” гэж мод өгүүлэв. 

Энэ үед дээрээс чанга хурхирах чимээ сонсогдов. Тэд 
дээш харвал, гялалзсан хар шувуу модон дээр суугаад 
эвшээж байх нь тэр.

“Энэ бол миний найз Зүүзи гэдэг нэртэй хар тодол шувуу. 
Жил бүр тэр над дээр ирдэг юм. Зүүзи хаа холоос энд 
нисэж ирсэн нь энэ” гэж мод хэлэв. 

Зүүзи гэх тэр хар тодол шувуу унтахаар чармайж байсан 
юмсанж. Мод шувууг зөөлөн сэгсрэхэд шувуу далавчаа 
хумилаа.

Зүүзи “Хүүхдүүд сургуульдаа явахгүй байгаа болохоор 
дуу шуугиан их намджээ. Тэднийг тоглоомын талбай дээр 
инээлдэж хөгжилддөг байсныг нь би зөндөө санадаг. Би 
өмнөдөөс умард руу нисэх бүртээ хүмүүс аливаа зүйлийг 
өөр өөрөөр хийж байгааг хардаг. Зарим нь амны хаалт 
зүүж байхад зарим нь зүүхгүй. Зарим хүүхдүүд хичээлдээ 
явж байхад зарим нь явахгүй байгаа” гэлээ. 

“Хүүхдүүд сургуульдаа явж байгаа гэж үү!” гэж Бар 
чангаар хэлээд, үргэлжлүүлэн “Энэ чинь манай эзэн хүү 
бид хоёрт ирээдүйдээ итгэх итгэл найдвар өгөх юм байна 
шүү дээ. Манай эзэн сургуулиа маш их санаж байгаа!” гэв.
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“Явж, итгэл найдварыг хайж олох 
уу? Бүгдээрээ нисээд явж болно 
шүү дээ!” хэмээн Арио тэднээс 
асуув.

Зүүзи далавчаа дэлгэн “За, би ч 
сэрчихлээ, хамтдаа явцгаая!” гэв. 

Арио Барыг нуруун дээрээ 
суулгав, Харин Зүүзи хажууд нь 
нисэж, хамтдаа тэнгэр өөд дүүлэн 
одлоо. 

“Аян замдаа сайн яваарай” хэмээн 
мод мөчрөөрөө далласаар хоцров.



8

Хамтдаа улам өндөрт нисэн, газар дэлхийгээс тасрахад “Ийм жаахан амьтанд Бар гэж нэр өгсөн нь хачирхалтай юм” гэж Зүүзи хэлэв. 

“Өнгөрсөн жил хүүгийн аав надад энэ нэрийг өгсөн юм. Яагаад гэвэл би дулаан биеэрээ хүүг тэвэрч, яг л Бар шиг зоригтой байхыг 
сануулдаг юм. Даанч би өөрөө тийм ч зоригтой биш. Бид гэртээ их удаан хугацаанд байлаа даа” гэж Бар хариулав. 

Арио “Бар минь, нэг газартаа удаан байна гэдэг, ялангуяа бусдыг аюулгүй байлгахын төлөө бол их эр зориг юм шүү” хэмээв.  

Үүнийг сонссон Бар баяртай болж, Ариогийн зөөлөн үсэнд шигдлээ.
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Тэднийг нисэн үүлэнд хүрэхэд улам харанхуй, 
манантай болж, Бар ихэд айжээ. Айсандаа 
бүр чичирч эхлэв.

Арио “Бар минь, чи яагаа вэ?” гэж асуулаа.

“Харанхуй болохоор надад гунигтай 
санагдаж байна. Хүүгийн өвөө өвдөх үед яг 
ийм харанхуй байсан. Тэгээд өвөөгөө үүрд 
алдсан. Яг л цахилгаан тасарч, дахиж хэзээ 
ч гэрэлтэй болохгүй мэт санагдсан” гэж Бар 
хариулав.  

“Ийм үед юу хийвэл чиний сэтгэл санаа 
дээрддэг вэ?” гэж Арио асуув. 

“Хүүгийн чанга тэврэлт” гэж Бар хариулав. 

Харин Зүүзи “Би зүгээр л унтмаар санагддаг. 
Би гунигласан үедээ их ядарчихсан байдаг” 
гэлээ. 

“Унтаж амрах нь маш чухал шүү... Унтаж 
амралгүйгээр итгэл найдвартай болох хэцүү” 
хэмээн нэмж өгүүлэв. 

Арио өөдөөс нь “Тийм ээ, бид бүгдээрээ өөр 
өөр. Тэврэх хүнгүй, унтаж чадахгүй үедээ 
би гүнзгий амьсгаа авдаг. Заримдаа бүр 
амьсгалаа гаргахдаа гал гаргадаг гээч!” гэв. 

Ингээд Арио амнаасаа бяцхан гал гаргаж, 
харанхуйг гэрэлтүүлэхэд тэд хэдэн хормын 
халуун дулаан байдлыг мэдэрлээ.
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“Би бүх найзуудаа санаж байна. Хөөх, хараач! Найзууд маань тэнд байна!” гэж Зүүзи хэлэв. 

Гэв гэнэтхэн үүлэн дунд олон тооны хар тодол шувууд үзэгдэж, бүгд хамтдаа салхины аясаар бүжиглэн нисэж байв.

“Хүүе, хараач! Тэд хоорондоо хоёр метрийн зайтай байна! Харав уу?” гэж Арио хэллээ. Арио тэдний доогуур нисэж, Барыг 
энгэртээ тэврэн эргүүллээ. 

Зүүзи “Бар, найз минь, далавчаа дэлгээд найзуудтайгаа бүжиглэхээр миний сэтгэл санаа хамаагүй сайхан болдог шүү” гэв. 

Үүний дараа тэд нам гүм болцгоож, цааш нислээ. Зарим үед юм ярьснаас зүгээр л хамтдаа чимээгүй байх нь илүү сайхан байдаг. 
Зүүзи, Арио найзууд нь түүнийг анхааран халамжилж байгааг Бар сайн мэдэрч байлаа.
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Нэгэн уулын оройд хүрч, хөвөн 
цагаан үүлсийн дунд амрах 
хүртлээ тэд хэдэн өдөр нисэх 
шиг болов. 

Арио, Бар, Зүүзи нар шинэхэн 
тогтсон мөсөн унжлагыг 
харахаар уулын зөөлөн цагаан 
цасан дээр буув. Тэд уулын 
орой дээр юу сонсогддог тухай 
мэдэж авлаа. 

Уул тэдэнд хандан “За даа, энд 
ихэнхдээ нам гүм байдаг юм. 
Харин хүчтэй салхи гарахад гэр 
бүл, найз нартайгаа хүүхдүүд 
ярилцаж, холбоотой байгаа 
тухай би сонсдог. Бас тэдний 
санаа зовнилыг ч сонсдог. 
Ковид-19 гарснаас хойш тэдний 
санаа зовнил илүү чанга дуулдах 
болсон. Би тэднийг зүгээр л 
сонсохыг хичээдэг. Учир нь 
заримдаа хүмүүс санаа зовсон 
зүйлээ гаргаад хэлчихлээр 
сэтгэл санаа нь дээрддэг шүү 
дээ” гэв. 

“Чиний санааг зовоодог зүйл 
байдаг уу?” гэж Арио асуув.

“Цас минь дэндүү хурдан хайлж 
байгаад санаа зовних юм” 
гэж уул энгэр бэлээ гунигтай 
ширтэн хэллээ. 

Бар түүнээс “Хэн ч 
байхгүй ийм газар чи яаж 
ирээдүйдээ итгэлтэй байж 
чаддаг вэ?” гэж асуув.

“Би ирээдүйг бодож санаа 
зовохгүйг хичээдэг. Над дээр өдөр 
бүр ирдэг найз, цасан ширхэг, 
шувуу бүрийнхээ төлөө талархдаг. 
Тэднийг байхгүйд би цасан дээр 
тэднийгээ зурж, цасан дурсамж 
бүтээдэг юм.” гэж уул хариулав.  

“Манай эзэн ч бас яг тэгдэг!” хэмээн 
Бар цасаар тоголж, бяцхан Ариог 
зурангаа инээд алдлаа. 

Уулын зурсан цасан зургийг Арио 
хараад “Байз… Энэ чинь хэн бэ?” 
гэж асуув. Жижигхэн зурганд 
хар үсээ гоёмсог сүлжсэн бяцхан 
охиныг дүрсэлжээ. “Энэ чинь 
арай...?” 

“Сара гэж үү?” хэмээн уул асуув. 

Арио “Гэхдээ тэр энд яаж ирсэн 
байх билээ?” гэж сонирхон асуув. 
Арио гайхан догдолж, гэнэтхэн 
найзаа маш ихээр саналаа. 

Уул ойролцоох налуу энгэр өөд 
заан, “Сара Саша хэмээх найзтайгаа 
энд ирээд явсан. Тэд лам гөрөөс 
уначихсан амны хаалт ачаад ирсэн” 
гэв.
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“Би ирээдүйг бодож санаа 
зовохгүйг хичээдэг. Над дээр өдөр 
бүр ирдэг найз, цасан ширхэг, 
шувуу бүрийнхээ төлөө талархдаг. 
Тэднийг байхгүйд би цасан дээр 
тэднийгээ зурж, цасан дурсамж 
бүтээдэг юм.” гэж уул хариулав.  

“Манай эзэн ч бас яг тэгдэг!” хэмээн 
Бар цасаар тоголж, бяцхан Ариог 
зурангаа инээд алдлаа. 

Уулын зурсан цасан зургийг Арио 
хараад “Байз… Энэ чинь хэн бэ?” 
гэж асуув. Жижигхэн зурганд 
хар үсээ гоёмсог сүлжсэн бяцхан 
охиныг дүрсэлжээ. “Энэ чинь 
арай...?” 

“Сара гэж үү?” хэмээн уул асуув. 

Арио “Гэхдээ тэр энд яаж ирсэн 
байх билээ?” гэж сонирхон асуув. 
Арио гайхан догдолж, гэнэтхэн 
найзаа маш ихээр саналаа. 

Уул ойролцоох налуу энгэр өөд 
заан, “Сара Саша хэмээх найзтайгаа 
энд ирээд явсан. Тэд лам гөрөөс 
уначихсан амны хаалт ачаад ирсэн” 
гэв.
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“Би чухам хаанаас итгэл найдвар олохыг мэдэх шиг 
боллоо” гэж Арио үсрэн баяртайгаар хэлэхэд доор нь 
байсан уул доргиж байлаа. 

Тэгээд Арио “Хүндэт уул минь баяртай!” гэж хашхираад, 
нэг гартаа Бар, нөгөө гартаа Зүүзиг тэврэн авлаа. Арио 
уул уруудан гэдсээрээ гулсан хурдлав. Ийнхүү тэднийг 
явахад цас хаа сайгүй бужигнав. Ингээд Арио дулаан 
агаарт хөөрөн нислээ. 

Арио хаашаа нисэхээ маш сайн мэдэж байв. Тэрээр 
ниссээр нэгэн байшинг хармагцаа Бар, Зүүзи хоёрыг 
газарт зөөлөн буулгаж, чимээгүйхэн газардав. 

Найзууд нь алс холоос өөрийг нь зорин ирснийг 
Сара хараад гэрээсээ гарч, тэднийг тун баяртайгаар 
инээмсэглэн угтлаа. 

Сара Ариогоос тэвэрч болох эсэхийг асуухад Арио 
түүнийг хоёр гараа дэлгэн тэвэрлээ.

Арио аз жаргалтайгаар инээмсэглэж байв.

Тэд удаан хугацаанд огт уулзалдаагүй байсан учир 
хэсэг хором тэврэлдэн зогслоо. Тэд уулзалгүй зөндөө 
уджээ.

Сара “Би чамайг зөндөө санасан. Тэврэх юмсан гэж 
боддог байсан” гэж шивнэв.

13



Энэ үед Сарагийн ээж Сашаг 
тэргэнцэртэй нь түрэн гарч ирлээ. 

“Ээж ээ! Хэн ирснийг хараач!” гэж 
Сара хашхирав.

Сарагийн ээж “Чи Арио байх нь ээ” 
гээд инээмсэглэлээ. 

Арио хариуд нь “Харин та дэлхийн 
хамгийн мундаг эрдэмтэн байх нь” 
гэхэд Сарагийн ээж “Хааяа л. Бяцхан 
баатартайгаа өнгөрөөх цаг зав маань 
одоо их болсон шүү” хэмээн хариу 
инээмсэглэв. 

“Яг манай эзний аав шиг! Хүүгийн аав 
ихэвчлэн гэртээ байдаг болсон. Даанч 
тэр заримдаа ууртай, гунигтай байгаа 
мэт санагддаг …” гэж Бар хэлэв.

Сарагийн ээж “Гэртээ байхдаа би 
ч бас тэгдэг. Ялангуяа хийх зүйлс 
их болоход. Бид бүгд маш хэцүү цаг 
хугацааг даван туулж байна. Тийм 
болохоор бид өөрсдөдөө анхаарал 
тавьж, бие биедээ хайртай гэдгээ, 
анхаарал тавьдаг гэдгээ хэлж байх 
хэрэгтэй” гэлээ.

“Эд бол миний найзууд Бар, Зүүзи” 
гэж Арио хэлээд Сашаг тэврэхээр 
далавчаа дэлгэв. 
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Бар бүгдэд нь хандан “Бид ирээдүйдээ итгэх итгэл найдвар 
олохоор яваа юм аа” гэлээ.

“Итгэл найдвар маш чухал шүү. Өнгөрсөн жил адал 
явдалтай аяллаар явах үед Арио болон бусад найзууд 
маань надад итгэл найдвар бий болгоход тусалсан. Тэр 
үед бид хүн бүрт гараа угааж, бусдаас дор хаяж хоёр метр 
зайтай байж, амны хаалт зүүж, аюулгүй байх хэрэгтэйг 
хэлж байсан. Одоо манай ээж вакцин бүтээхэд тусалж 
байгаа!” гэж Сара хэллээ. 

“Сара ч бас чухал ажил хийж байгаа. Вакцин бүтээх нь 
чухал ч гэсэн бусдыг ганцаардуулахгүй байхад нь тусална 
гэдэг бас адилхан маш чухал” гэж ээж нь охиноо үнсээд 
хэлэв.  

Бар түүнээс “Та үнэхээр дэлхийн хамгийн мундаг эрдэмтэн 
юм уу?” гэж асуув.

Сарагийн ээж өөдөөс нь инээмсэглээд, “Ганцхан хамгийн 
мундаг эрдэмтэн гэж байдаггүй юм. Олон хүн хамтдаа 
ажилладаг. Ингэж хамтдаа ажиллахад хүмүүсийн сэтгэл 
санаа эргээд сайхан болдог. Бид яг л жижиг чулуунуудаас 
бүрдсэн хүчтэй уул шиг. Вакциныг савладаг, эмнэлэгт 
хүргэж өгдөг, хүмүүст тарьдаг гээд хүн бүр чухал шүү дээ” 
гэв. 

“Та дэлхийн хамгийн мундаг эрдэмтэн юм чинь ирээдүйд 
итгэх итгэл найдварыг хаанаас олж авдаг вэ?“ хэмээн Бар 
асуув.  

“Маш амархан. Би ердөө Сараг хардаг” гэж Сарагийн ээж 
инээмсэглэн хариулав.

Сара Ариог ширтэнгээ “Арио, чи миний 
зүрх сэтгэлээс гарч ирсэн гэж надад 
хэлсэн дээ. Чамайг явсны дараа миний 
зүрх сэтгэлээс өөр нэг зүйл гарч ирсэн. 
Би хүмүүст өнгөрсөн жилийн аяллынхаа 
тухай ярьж өгөхөд хүн болгон надтай 
өөр өөр хэлээр, өөр өөр аргаар ярихыг 
хүсэж байсан” гэж Сара хэллээ. 

“Энэ чинь юу гэсэн үг вэ?” гэж Арио 
асуув. “Алив, би чамд үзүүлье!” гэж 
Сара өгүүлэв. 

Охин Ариогийн гараас хөтлөөд 
гэртээ урьж оруултал тэнд жижиг 
компьютероос дуу чимээ гарч байлаа. 
Дэлгэцэн дээр нь олон хүүхдийн царай 
харагдаж байв. Тэдний заримыг нь 
Арио таньжээ. 

Сара тун бахархалтайгаар “Бид Арио 
багийн нэг хэсэг” хэмээгээд “Бидний 
зүрх сэтгэлд эдгээр найзууд маань 
байдаг. Бид цахимаар харилцаж, бүр 
захиа бичдэг! Бид нар хүмүүс яаж 
өөрсдийгөө аюулгүй байлгаж болох, 
яаж хоорондоо холбоотой байх талаар 
ярилцдаг. Зарим хүн Ковид-19 огт 
тусахгүй гэж боддог. Гэтэл хэн ч тусаж 
болно. Тийм биз дээ, Арио?” гэж 
үргэлжлүүлэв.  

“Тийм шүү. Хэн ч тусаж болно. Бидний 
хаана амьдардаг, хэн байх үүнд ямар 
ч хамаагүй” гэж Арио гунигтайхан 
өгүүлэв. 
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Сара Ариог ширтэнгээ “Арио, чи миний 
зүрх сэтгэлээс гарч ирсэн гэж надад 
хэлсэн дээ. Чамайг явсны дараа миний 
зүрх сэтгэлээс өөр нэг зүйл гарч ирсэн. 
Би хүмүүст өнгөрсөн жилийн аяллынхаа 
тухай ярьж өгөхөд хүн болгон надтай 
өөр өөр хэлээр, өөр өөр аргаар ярихыг 
хүсэж байсан” гэж Сара хэллээ. 

“Энэ чинь юу гэсэн үг вэ?” гэж Арио 
асуув. “Алив, би чамд үзүүлье!” гэж 
Сара өгүүлэв. 

Охин Ариогийн гараас хөтлөөд 
гэртээ урьж оруултал тэнд жижиг 
компьютероос дуу чимээ гарч байлаа. 
Дэлгэцэн дээр нь олон хүүхдийн царай 
харагдаж байв. Тэдний заримыг нь 
Арио таньжээ. 

Сара тун бахархалтайгаар “Бид Арио 
багийн нэг хэсэг” хэмээгээд “Бидний 
зүрх сэтгэлд эдгээр найзууд маань 
байдаг. Бид цахимаар харилцаж, бүр 
захиа бичдэг! Бид нар хүмүүс яаж 
өөрсдийгөө аюулгүй байлгаж болох, 
яаж хоорондоо холбоотой байх талаар 
ярилцдаг. Зарим хүн Ковид-19 огт 
тусахгүй гэж боддог. Гэтэл хэн ч тусаж 
болно. Тийм биз дээ, Арио?” гэж 
үргэлжлүүлэв.  

“Тийм шүү. Хэн ч тусаж болно. Бидний 
хаана амьдардаг, хэн байх үүнд ямар 
ч хамаагүй” гэж Арио гунигтайхан 
өгүүлэв. 
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“Бас бидний алхаж, хэвтэж чадах эсэх ч үүнд хамаагүй” 
гэж Саша тэргэнцэртэйгээ өрөөнд орж ирээд өвөр 
дээрээ Барыг тэврэн чангаар хэлэв. 

Тэгээд “Би ганцаардах үедээ найзуудтайгаа цахимаар 
ярилцах дуртай. Хөгжилтэй зүйлсийн талаар, тоглох 
дуртай тоглоомынхоо тухай ярилцдаг юм!” гэв. 

Компьютерын цаана байгаа Хуан гэдэг найз нь “Би 
шинэ дуу зохиох дуртай. Тэгээд найзууддаа тэр дуугаа 
хөгжимдөж өгдөг!” гэж хашхирлаа.

Ахин компьютерын цаанаас Ким найз нь “Одоохондоо 
гадагшаа гарахад аюултай хэвээр байгаа болохоор 
зарим хүмүүс гэрээсээ гарч чадахгүй хэвээр байгаа” 
гэж хэлэв.

Лейла мөн компьютерын цаанаас “Хүмүүс хариуцлагатай 
байж, өөрийгөө болон бусдыг хамгаалж байна. Энэ үед 
бидэнд юу тус болж байгаа талаар хүмүүст хэлэхийг 
хичээдэг” гэв.  

“Ковид-19-тэй зэрэгцэн амьдрах нь хүмүүст янз бүр 
тусаж байна. Олон хүнтэй хуаранд амьдарч байгаа 
болохоор би заримдаа Лейлад санаа зовдог” гэж Салем 
хэлэв. 

Лейла хариуд нь “Хааяа үнэхээр хэцүү байдаг. Гэхдээ 
дуу дуулж, шинэ юм сурч, найзуудтайгаа тоглохоор 
надад хамаагүй дээр санагддаг” гэв. 

“Манай энд харин өөр байгаа. Ээж маань зах руу явж, 
жимс зарах ажлаа хийсээр байгаа. Тийм болохоор би 
өвдөх вий гэж ээждээ санаа зовдог” гэж Ким хэлэв. 

Арио тэдэнд хандан “Бидний хаана, хэрхэн амьдарч 
байгаа нь хамаагүй ээ, бяцхан баатрууд минь. Заримдаа 
бид бүгд айж түгшдэг” гэлээ.
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“Бар ч гэсэн үү?” гэж Бар асуув.

“Бар ч гэсэн! Би итгэл найдвараа 
алдахаараа аюулгүй газраасаа дахин 
олоод авдаг” гэж Саша Барын үсийг 
илбэнгээ хэлэв. 

Сара Ариод хандан “Намайг аюулгүй 
газартаа очиход чи тэнд үргэлж 
байдаг” гээд далавчийг нь наллаа.

“Аюулгүй газар гэж юу юм бэ?” гэж 
Бар асуув.

Саша “Энэ бол чиний сэтгэлд байдаг, 
зөвхөн чи л хүрч чадах, бас хамт 
байхыг хүссэн хүнээ урьж болох 
тийм газар” гэж хариуллаа. 

“Ирээдүйдээ итгэх итгэл найдвар 
найдвар байхгүй үед тийшээ очиж 
болох уу?” гэж Бар толгойгоо 
сүүлээрээ ороонгоо асуув. 

Арио хариуд нь “Хүсвэл чи хэзээ ч 
тэнд очиж болно оо. Очиж үзмээр 
байна уу?” гэж асуув.
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Ингээд Арио тэднийг тухтайхан 
сууж, нүдээ аниад, гүнзгий амьсгал 
авахыг хүсээд, аюулгүй газартаа 
очиход нь туслав. Компьютерын 
дэлгэцэнд харагдаж байгаа бусад 
хүүхдүүд ч гэсэн тэднийг дагаж 
өөрсдийн аюулгүй газраа очиж 
болохоор байлаа. 

“Аюулгүй, тайван амгалан санагдаж 
байсан цаг мөч, дурсамжаа 
санаарай” гэж Арио өгүүлэв.

Дараа нь Арио хүүхдүүдээс юу 
харж, юу мэдэрч байгаа, бас 
аюулгүй газарт нь юу үнэртэж 
байгааг асуув. Аюулгүй газартаа 
урьж авчирмаар байгаа онцгой 
нэгэн байгаа эсэхийг, тэд хамтдаа 
юу ярилцаж болохыг асууж гэнэ.

Арио “Та нар өөрийн аюулгүй 
газартаа гунигласан, айж түгшсэн 
ямар ч үедээ очиж болно. Энэ бол 
та нарын супер хүч чадал. Үүнийгээ 
найз нөхөд, гэр бүлийнхэнтэйгээ 
хуваалцаж болно. Миний чамд санаа 
тавьдгийг, бас өөр олон хүмүүс чамд 
санаа тавьдгийг санаж байгаарай. 
Үүнийг санаж байх нь бидэнд их тус 
болдог юм шүү” хэмээв.
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Тэд нүдээ нээхэд, өөрийнх нь аюулгүй газар 
нь түүний гэр болохыг, тэнд эзэнтэйгээ 
байх гэдгийг Бар ойлгожээ. 

Бар Ариогийн өвөр лүү үсрэн гараад, гэртээ 
харьж болох эсэхийг асуув. 

“Байз, бид ирээдүйдээ итгэх итгэл найдвараа 
олсон билүү?” гэж Арио өөдөөс нь асуув. 

“Бага ч гэсэн олсон гэж бодож байна” гэж 
Бар аяархан хариулав. 

“Гэртээ хариад миний хэлснийг санаарай. 
Итгэл найдвар гэдэг зүйл бидний эргэн 
тойронд байж байдаг. Түүнээс жаахан 
хэсгийг л бариад авахад тэр чинь улам том 
болж өсдөг юм шүү” гэж Арио хэлэв. 

Арио хоёр гараа алгуурхан гэгч нь түүний 
зүрхэн дээр хайр дүүрнээр тавиад, урт, 
гүнзгий амьсгал авлаа. Ингээд исгэрэх мэт 
чимээ гартал бүх зүйл өөрчлөгдсөн байв!
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Тэгтэл гэнэт бүх найзууд тэнгэрт нисэх хиймэл дагуул дээр гарчихсан байв. Тэдний дээр сар болон одод инээмсэглэн байх ажээ.

“Найзууд аа!” гэж Сара чанга хашхиран Лейла, Ким, Салем нарыг тэврэн авлаа.

“Түр азнаарай бяцхан баатрууд аа!” гэж Арио дуудаад, “Өөрт нь чухам юу итгэл найдвар төрүүлдэг тухайгаа хүүхэд бүр бичээд дэлхий 
ертөнцтэй хуваалцана уу? гэж би та нараас хүсэж байна. Хуудас цаас аваад зүрх сэтгэлдээ юу байгааг бичээрэй” хэмээв.
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Дэлхий ертөнц тэдний доор торойн 
үлдэхэд, хүүхдүүд тэдэнд итгэл 
найдвар зүйлийнхээ тухай бичиж, 
зурж эхэлжээ.

“Вакцин бүтээж байгаа ээж минь” 
гэж Сара хэлэв.

“Сургууль нээгдэж, хичээл эхлэх!” 
гэж Хуан хашхирав.

“Мод цэцэглэх мөч” гэж Зүүзи 
хэлэв.

“Өөрийнхөө зоригтой гэдгийг 
ухаарах” гэж Бар дуугарав.

“Дуу дуулах” гэж Саша хэллээ.

Салем “Өвөө маань надад үлгэр 
ярьж өгөх” гэв.

“Бүх шинэ найзууд маань!” гэж Ким 
чанга хашхирлаа.

Арио “Зөв дөө” хэмээн хөгжилтэй 
инээв. “Одоо наад цаасаа онгоц, 
шувуу, од, эсвэл дуртай ямар нэг 
зүйлээ болгон нугалаарай! Тэгээд 
үүнийгээ хиймэл дагуулаасаа 
илгээцгээе. Нар, сар, оддоос 
бидэнд туслахыг гуйцгаая. Хараач, 
тэд биднийг ажиглаж байна!”
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Ийнхүү хүүхдүүд бичсэн зурвасаа илгээхэд,  тэнгэрээс 
гэрт нь унахдаа бороон дусал, цасан ширхэг, цэцгийн 
дэлбээ, наргил модны самар, далайн эрэгт нумрах 
солонго болон хувирлаа. 

Арио тэднийг дагуулан дэлхийн олон оронд хүүхдүүд 
сургуульдаа эргэн явж буйг харуулахад Бар 
гайхширан байв.

“Харав уу, Бар аа? Заримдаа бид итгэл найдвараа 
олохын тулд ердөө л найз нөхдөөсөө тусламж гуйх 
хэрэгтэй болдог. Тэд үргэлж чиний хажууд байх 
болно, яг над шиг” гэж Арио өгүүлэв.

Арио бусад найзууд руугаа эргэж харав. 

“Одоо баяртай гэж хэлэх цаг болжээ. Би үргэлж та 
нарыг сонссоор байгаа шүү” гэж Арио хэллээ.

“Миний хувьд чи маш чухал найз минь шүү” гэж Сара 
түүнд хэлэв. 

“Та нар ч гэсэн бүгд миний маш чухал найзууд. Бид 
үүнийг нэг нэгэндээ үргэлж хэлж байх ёстой юм 
шүү” хэмээн Арио өгүүлэв.

Арио гартаа Бар, Зүүзи хоёрыг тэврэн, тэнгэр өөд 
хөөрөн одлоо.

“Одоо гэртээ харьж, эзэн дээрээ очиж болох уу?” 
гэж Бар асуув.

Арио инээмсэглээд хамтдаа нөхөрлөл, итгэл 
найдвараар дүүрч, дээш нисэн одов. 



Танд энэхүү түүх ямар сэтгэгдэл үлдээсэн хийгээд номыг хэрхэн хэрэглэж буйгаа доорх хаягаар бидэнтэй холбогдож хуваалцвал 
бид баяртай байх болно. Мөн та mhpss.refgroup@gmail.com болон #myheroisyou #ЧиБолМинийБаатар гэсэн хаштагийг нийгмийн 
сүлжээнд ашиглаарай. 

Нэмэлт материалын холбоос
“Чи бол Миний баатар: Ковид-19-тэй тэмцэх хүүхдүүдийн арга!” 143+ хэлээр 
https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you

“Чи бол Миний баатар: Ковид-19-тэй тэмцэх хүүхдүүдийн арга!”  бүтээлийн аудио, видео контент болон улс орны түвшний санаачилгууд
https://interagencystandingcommittee.org/adaptations-my-hero-is-you

Чи бол Миний баатар-Ковид-19-тэй тэмцэх хүүхдүүдийн арга бүтээлийг дагалдаж гарсан “Баатруудад Зориулсан Үйлдэл: Хүүхдүүдтэй 
чин сэтгэлээсээ ярилцах зөвлөмж”
https://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes

“Би найзаа дэмждэг: Сэтгэлийн зовуурьтай найздаа туслах хүүхэд, өсвөр насныханд зориулсан сургалт” 
https://www.unicef.org/documents/i-support-my-friends

Номыг албан ёсоор 
орчуулж гаргасан орнууд

Номыг албан ёсны аль нэг 
хэлээр орчуулж гаргасан 
орнууд

Орчуулж гаргаагүй орнууд

Ариогийн түүхийг хэн, хаанаас уншиж байна вэ?
Газрын зураг дээрээс “Чи бол Миний баатар: Ковид-19-тэй тэмцэх 
хүүхдүүдийн арга” номыг аль орны хүүхдүүд уншиж байгааг харж 
болно. 


