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Төрийн онолын асуудал ба шийдэл. 

  



Өмнөх үг 

1990 оноос социалист систем задран унаж дэлхий дээр амьсгаа авахын аргагүй өөрчлөлт 

явагдсаныг түүнээс хойш төрсөн залуучууд сэхэж ойлгоогүй. Яагаад гэвэл тэдэнд 

харьцуулах өнгөрсөн цагийн санамж үгүй. Капиталист болон социалист системүүдийн 

хоорондын хүйтэн дайн хурцдаж хэрхэн мөргөлдөөнтэй жилүүд үргэлжилсэнийг залуу 

үеийнхэн яахан мэдэх билээ. Түүхийн нугачаанаас зөвхөн улс орон биш хувь хүн ч зайлах 

замгүй. Нэгэнт түүх эхэлсэн бол цааш үргэлжилнэ үүнд ганц нэг хүний хувь заяа ярих 

ямар ч боломжгүй. 

Өнөөгийн улстөрийн төлөв байдал ерөөсөө ч хямралд анхнаасаа оршиж буйгаа ухаараагүй 

бөгөөд өнөөдөр ч ил тод гаргаж ярьсангүй. Социализмын болон ардчилалын онолуудыг 

жишиж сайн муу талуудыг хэлцэж үнэлэлт дүгнэлт өгсөнгүй. Социалист нийгмийг хүчээр 

зогсоосон харин ардчилсан нийгэм өөрийгөө зогсоосон. Цаашид энэ хоѐр онолыг 

хослуулж өөрчлөлт шинэчлэлт явагдаж мөн үргэлж ярьцгаадаг хөгжлийн гарцаа олж 

тогтоох улстөрийн алсын хараа шаардагдана. 

Өндөр ѐс суртахуунтай бас оюуны түвшингээр үнэлэгдэх чадварлаг улстөрийн бодлого 

хийгдэх 21-р зууны шинэ улстөр цаг үеэ хүлээнэ. Баян оронууд ядуу оронуудыг цөлмөж 

улстөрийн хямралаар дүүргэдэг тэр олон улсын ѐс бус харьцааг цэгцлэж дэг журамтай 

улстөрийг бэхжүүлэх явдал чухал болжээ. 

Монгол хүний дээдийн дээд юу вэ? Бүх монгол хүмүүсийг холбодог тэр холбоос юу вэ? 

Монголчуудын хамгийн анхдагч, хамгийн эхний оюуны цэг хаана бас хэзээ байв? Оюуны 

ундрага, үндсийн үндэс хэнээс эхлэлтэй вэ? Түүнийг хайж улстөрийн эхлэлийг тавих 

онолын гаргалгаа болгож энэ номыг бичлээ. Тэр гаргалгаа бол энэ номоор танилцуулж буй 

“Монголын гэрээ”. 

Аливаа гэрээ гэдэг зөвхөн худалдаа наймаанд эсвэл санхүү эдийн засагт хийгддэг биш 

нийгэмд, улс төрд болон төр ба иргэний хооронд хүртэл гэрээнүүд хийгдэж ирсэн түүхтэй. 

Монголчууд өнөөдөр яг л ийм улстөрийн, нийгмийн болон хувийн харьцаанууддаа гэрээ 

хийх түүхэн үетэй тулгарчээ. 

Хаант засагтай, шашинт төртэй болон намт төртэй орнуудад дээрээс бүгдийг зааж 

залруулна. Тэнд иргэн хүн зөвхөн түүнийг дагаж мөрдөнө гэсэн гэрээтэй. Ардчилалын 



төртэй орон ард түмний төртэй тул ард түмэн хоорондоо гэрээ хийхээс өөр хэнтэй ч гэрээ 

хийхгүй.  

Ингэж ард түмэн гэрээ хийнэ гэдэг хамгийн түрүүнд ардчилалын үнэтүүдийн гэрээ. Үүнд 

эрх чөлөөний гэрээ, тэгш эрхийн гэрээ болон эв нэгдэлийн гэрээнүүдийг хийнэ гэсэн 

ойлголт. Үүнийг нэгдүгээр шатны гэрээ гэх бөгөөд дээр нь нэмж сонгуулийн гэрээ орно. 

Хоѐрдугаар шатны гэрээнд парламентийн болон үндсэн хуулийн гэрээ орох жишээтэй. 

Ерөөсөө ард түмний төр эхнээсээ л ингэж нэг гэрээнээс нөгөө рүү шат ахин зөвшилцөж 

шударга ѐсны нийгмээ бүтээн босгох учиртай. 

Монголчууд тусгаар тогтнолоо илэрхийлсэн тэгвэл одоо тусгаар хэрхэн орших вэ гэсэн 

оршихуйн олон асуултууд хариугаа хүлээнэ. Шинэ амьдрал шинэ оршихуйг шаарддаг 

гэдэг. Тэгвэл шинэ оршихуй шинэ гэрээг шаардаж буй. Тэр шинэ оршихуйн гэрээ гурав 

дахь шатны гэрээ бөгөөд үүгээр нийгмийн болон хүмүүс хоорондын харьцааны олон 

асуудлуудыг залруулж бас чиглүүлэх учиртай. 

Оршихуйн гэрээнд шашин, шинжлэх ухаан, мэдлэг, боловсрол, философи, урлаг, эдийн 

засаг, үндсэн хууль гэх мэт нийгмийн дэд системүүд яригдана. Хэрхэн энэ дэд системүүд 

зэрэгцэн оршиж нийгмээ бэхжүүлэх гэрээнүүдийн тухай энэ номонд дэлгэрүүлэн бичсэн 

бөгөөд ерөөсөө түүнд л гол нь энэ ном зориулагдсан. 

 

Зохиогч. 
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Эхлэл: Онолын гаргалгаа 
 

  



Яагаад гэрээ хийх вэ? Гэрээний зорилго юу вэ? Ямар төрлийн гэрээнүүд хийх вэ? Хаана 

гэрээнүүд хийгдэх вэ? Гэрээний талуудын үүрэг юу вэ? Эдгээр асуултуудад хариулахын 

өмнө гурван зүйлийг тодруулах хэрэгтэй. Монголчууд сүүлийн 100 хүрэхгүй жилийн 

дотор мэдлэгийн хоѐр хувьсгалтай золгосон бөгөөд өнөөдөр гурав дахь хувьсгал хаяанд 

иржээ. Эхний хоѐр хувьсгал хэрхэн явагдсан тухай товчхон өгүүлье. 

Шинжлэх ухаан, боловсрол болон улстөр, философи гэх дэлхийн хүн төрөлхтөний 

бүтээсэн мэдлэгийн бүтээлүүдээс алсад орших монголчууд анх удаагаа тэдгээрийг 

социализмаар дамжин суралцаж нэг үгээр хэлэхэд мэдлэгийн хувьсгал хийжээ. Социализм 

монголчуудад мэдлэгийн 1-р хувьсгалыг авчирсан тухай гаргалгаа юуг хэлж буй вэ гэхээр 

монгол хүн гадаад ертөнцтэй мэдлэгийн хувьд танилцсан.  

Монголчууд эсгий гэр болон сүм хийдээс гарч дэлхийн шинжлэх ухааны бүхий л 

мэдлэгүүдтэй шууд золгосон. Оросуудаар дамжин Эуклидийн
1
 геометр, Лэйбницийн

2
 

математик, Эйнштэйний
3
 физик, Мари Куригийн

4
 хими мөн Дарвиний биологи

5
гэх мэт 

ердөө л цөөхөн жишээ татахад энэ олон байгалийн шинжлэх ухааны бүхий л мэдлэгт 

монгол хүн суралцсан. 

2-р мэдлэгийн хувьсгалыг ардчилалын жилүүд авчирсан. Социализм эцэслэж ардчилалын 

жилүүдэд монголчууд мэдлэгийн дараагийн хувьсгалтай нүүр тулсан бөгөөд энэ хувьсгал 

дотоод ертөнцийн хувьсгал. Монгол хүмүүст сэтгэлийн задрал, мэдрэмж ялангуяа 

сэтгэлийн хөдөлгөөний нүсэр том замбараагүйтэл явагджээ. Энэ сэтгэлийн замбараагүйтэл 

сүүлдээ сэтгэлийн алдрал болсон. Сэтгэлийн алдралаар дамжин итгэл үнэмшилийн 

гамшигт орсон. 

Социализмын үеийн мэдлэгийн хувьсгал монгол хүмүүсийг цэвэр нямбай, замбараатай бас 

маш гоо сайхантай байлгасан бол ардчилал жинхэнэ замбараагүйтэлийг авчирсан ба 

дураараа дургиж бүгдийг зөвшөөрсөн. Социализм мэдлэг боловсрол авчирсан харин 

ардчилал арилжаа наймаа хөрөнгө мөнгө авчирсан. 

Ардчилалын жилүүдийн мэдлэгийн хувьсгалын үед хувь хүмүүс мэдрэмжтэйгээ 

зөрчилдөж маш хөдөлгөөнд орж олон ч аялал зугаалга хийсэн. Хүмүүс бясалгал хийж, 

шашины тухай ном уншиж тэдэнд дотоод ертөнцийн мэдлэгийн хувьсгал явагдсан. Нэгэнт 

нийгмийн шинжлэх ухааны салбар хөгжөөгүй тул тэр вакуум буюу хоосоныг залхуурал 

                                                      
1
 Euklid 

2
 Gottfried Leibniz 

3
 Albert Einstein 

4
 Marie Curie 

5
 Charles Darwin 



буюу гайхширал хоѐр нөхсөн. Гэхдээ энэ хоѐр хоѐулаа зовлон авчирсан. Залхуугийн 

зовлон ба гайхширалын зовлон. 

Залхуурал гэдэг өөрөө юу ч хийхгүй мөнгө төлж бусдаар өөрсдийнхөө асуудлыг 

шийдүүлэх жишээлбэл бясалгал. Гайхширалд орсон хүмүүс бас л мөнгө төлж элдэв 

төрлийн шашины материаллаг зүйлсээр жишээлбэл бурханы баримал болон зургуудаар 

хоосоныгоо бөглөсөн.  

Ардчилалын үед үүссэн оюуны хоосролыг шашин болон мухар сүсэг нөхөж чадсангүй. 

Тиймээс ардчилалын жилүүдэд үүссэн оюуны болон сэтгэлийн хоосролыг философи, уран 

зохиол болон урлагаар нөхөх ухамсарт цаг үе иржээ. Гэхдээ сонгодог философи, сонгодог 

уран зохиол болон сонгодог урлаг шүү гэдгийг анхаарах чухал. 

Ардчилалын жилүүдэд нийгмийн шинжлэх ухааны салбар маш их шаардагдсан бөгөөд 

нэгэнт социализмын үед марксизм болон ленинизм гэсэн хоѐр л хүний онолууд 

давамгайлсан тул жинхэнэ утгаараа дэлхийн сонгодог нийгмийн салбаруудад тооцогддог 

соѐл, философи, социолог, коммуникац, түүх, улстөр болон психологийн салбарууд 

хөгжөөгүй. Социализмын үед орос хэлнээс орчуулсан номууд хэрэглэгдсэн хэвээр. 

Ерөөсөө даяарчлагдсан суурь мэдлэгүүд дутагдсан тул ихэнхидээ Буддын шашины 

хуучирсан ойлголтуудыг буцааж авч хэрэглэжээ. Ардчилалын жилүүдэд монголчууд 

хамгийн эрчимтэйгээр хүний нийгмийн сөрөг талуудтай мөргөлдсөн. Социализмын үед 

үргэлж ажил хөдөлмөр хийх гэсэн улс орныхоо төлөө эерэг амьдралаар амьдарцгаасан 

монголчууд ардчилалын үед зөвхөн өөрийнхөө төлөө үр хүүхдийнхээ төлөө гэсэн хувь 

хүний амьдрал руу орцгоосон. 

Хувь хүний амьдрал хүнээс хамааралтай тул нийгмийн биш. Нийгмийн биш хувийн 

амьдрал маш хурдан учир утга хайх асуудалд оруулдаг. Яагаад гэвэл туйлын буюу 

абсолут хүсэлгүй зөвхөн ганц хоѐр ойрын хүмүүсийн төлөө релатив буюу хамааралтай 

амьдарна гэдэг тэр хүмүүсийг яваад өгөхөд л бүхий учир утга алдагдаж амьдрал ямар 

утгагүй мэт болдог. 

Өнөөдөр нийгмийн салбарын хямралыг арилгахын тулд сонгодог онолчидын 

бүтээлүүдийг судлаж улс орныхоо хөгжилд зориулах хугацаа болжээ. Тиймээс энд 

дутагдаж буй мэдлэгийн гуравдугаар хувьсгал хийгдэх олон шалтгаантай. 

Гуравдугаар хувьсгал хийхэд нийгмийн салбарын сонгодог хүмүүсийн зарим 

бүтээлүүдтэй танилцах чухал бөгөөд заримаас дурьдахад Макс Вэбэрийн
6
 соѐлын онол, 

Хэгэлийн
7
 философийн онол, Комтэгийн

8
 социологийн онол, Дэвиэгийн

9
 мэдээлэл 

                                                      
6
 Max Weber 

7
 Georg Wilhelm Hegel 

8
 Auguste Comte 

9
 John Dewey 



харилцааны онол, Хэродотын
10

 түүхийн онол, Стуартын
11

 улстөрийн онол болон 

Фройдын
12

 сэтгэлийн онол гэх хамтран амьдарцгаах хүний нийгмийн тухай онолуудыг 

уншиж ярилцах хугацаа болжээ. 

Дэлхийн сонгодог нийгмийн онолчидын бүтээлтэй танилцаагүй тул социализмын тухай 

ямар ч дүгнэлт зохиолууд бичигдсэнгүй. Үүнтэй адил ардчилалын тухай дорвитой ном 

зохиолууд хүртэл бичигдэж нийтийн хүртээл болсонгүй. Нэгэнт хүн төрөлхтөний 

сонгодог бүтээлүүд их дээд сургуулиудад баттай хөрсөн дээр буугаагүй тул хобби 

түүхчид, хобби бөөгийн сургуулиуд, хобби Чингисийн намтар бичигчид мөн арга билэг 

ярьж шашин домог хоѐрын ялгааг олоогүй хүмүүс номын зах зээлийг эзэлжээ. Ялангуяа 

хобби түүхчид ямар ч анализ хийгээгүй бас ямар ч баримт үгүйгээр зөвхөн өөрсдийнхөө 

төсөөлөлүүдийг түүх болгон бичжээ.  

Гурав дахь хувьсгалын онцлог бол монголчуудын дэлхийн онолчидын бүтээлүүдтэй 

танилцсаны эцэст өөрсдөө онолдох болон сэдэх. Монголчууд цаашид Оросуудаар 

туслуулахгүй мөн Америкуудаар заалгахгүй өөрсдөө шинээр бодож, шинэ онолууд бүтээж 

мөн шинэ төр, шинэ нийгэм болон шинэ оршихуйг сэдэх сэдлүүдийн цаг үе иржээ. 

Социализм монголчуудад өгөгдсөн. Ардчилал ч гэсэн бас монголчуудад өгөгдсөн. Харин 

одоо хийх гэж буй гурав дахь хувьсгалыг бид хүлээж суух биш босож бүтээх л үлджээ. 

Энэ хоѐр өгөгдсөн ертөнцүүдийн дундаас монголчуудын нөхцөл байдалд тохирсон, 

тулгасан биш таарсан тийм л гуравдагч ертөнцийн хувьсгал ирсэн мэт. 

Гурав дахь ертөнц буюу өөрсдөө бие дааж бодож, онол гаргаж мөн шинэ идэйнүүд бүтээх 

ертөнц эхлэхэд монголчуудын гэрээ шаардлагатай болжээ. Монголчуудад гадаад 

ертөнцийг таниулах социализм ирэхээ больсон. Монголчуудад дотоод ертөнцийг таниулах 

ардчилал хямралд орсон. Тиймээс энэ хоѐр ертөнцөөс үлдсэн үлдэгдэл дээр гуравдагч 

ертөнцөө босгох л үлджээ. Үүнд төр ба иргэн хоѐрын анхдагч гэрээ чухал үүрэгтэй. Энэ 

анхдагч гэрээг нийгмийн болон хувь хүмүүсийн гэрээ дагана. 

Аливаа гэрээ гэсэн энэ ойлголт юу хийх болон юу хийхгүй вэ гэсэн тохиролцол бөгөөд 

зөвшилцөл. Ерөөсөө хэн хэн нь ямар байх вэ гэсэн хоѐр талын тохироо. Тиймээс цаашид 

хэн хэнийгээ яахыг нь тооцоход хялбар.  

Хэрвээ гэрээнээсээ нэг тал татгалзлаа гэвэл нэг үгээр хэлбэл гэрээнээсээ шууд гарлаа гэвэл 

нөгөө тал бас гэрээнд тохирсон үүргээсээ сална гэсэн үг. Ерөөсөө гэрээний суурь нь юу вэ 

гэхээр зөвхөн л итгэлцэл. Тиймээс хоѐр талууд чөлөөтэйгээр ямар ч албадлагагүйгээр 

гэрээнд оролцдог.  
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 Herodot 
11

 John Stuart Mill 
12

 Siegmund Freud 



Нийгмийн гэрээ ихэнхдээ сэтгэлийн хөдлөл болон сэтгэлийн илэрхийлэлүүд дээр 

тохиролцсон тохироо буюу заасан заавар гэж ойлгоход дөхөм. Үүнд сонирхол, эсэргүүцэл, 

баярлах, зовох, уурлах, гайхах, ичих, айх, үл тоомсорлох, гашуудах, гэмших, буруугаа 

хүлээх хамаарагдана. 

Энэ ном дотроо гурван том бүлгээс бүрдэнэ. Монголчуудын улстөр, монголчуудын 

шашин болон монголчуудын оршихуйн тухай өгүүлсэн. Бүлэг тус бүрт хаана ямар 

салбаруудад болон хэн хэний хооронд гэрээ хийгдэх вэ гэсэн тухай өгүүлсэн. Монголын 

гэрээ гэсэн ойлголт үндэстэний гэрээ гэсэн л шууд утгатай. 

Ерөөсөө гэрээнүүд нийгэм, төр, засаг, иргэн, боловсрол, шашин, мэдлэг, хөгжил, оршихуй 

гэх мэт нийгмийн харьцаануудад хийгдэх учиртай. Ямар байна вэ ерөөсөө ямар байх вэ 

гэсэн норматив
13

 асуудалуудыг задалж гэрээнд чухал үүрэг гүйцэтгэх сэдвүүдэд анализ 

хийж номыг бичсэн.  

Үндэстэний гэрээ хийх болсон шалтгаан болон ямар асуудалууд өнөөгийн онцлог цаг үед 

гэрээнд тусгагдах тухай онолын гаргалгаануудаа энэ номоороо танилцуулж шинэ төрийн 

онол болон шинэ улстөрийг уриалан дуудлаа. 
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Бүлэг 1: Улстөрийн эхлэл 
 

 

  



Аливаа эхлэл гэдэг ажил үйлсийг эхлүүлэх эхлэл. Нэгэнт эхлэж буй тул хэрхэн төгсөхийг 

хэн ч хэлж чадахгүй. Зарим үйлс эхэлсэн гэж нэрлэгдэх хэдий ч магад ерөөсөө ч эхлээгүй 

байх боломжтой. Эхэлцгээе гэсэн шийдэл эхлэхийн өмнө тавигдах нь элбэг. Тиймээс 

эхлэх гэдэг бас шийдэлийн асуудал. Зарим үйлс нэгэнт эхэлчихсэн байх ба түүнийг 

мэдрээгүй байх олонтаа. 

Аль хэдийн эхэлчихсэн эхлэлийг хэрхэн яаж төгсөхийг мэдэхгүй. Хэрхэн эхэлсэн бас 

хэрхэн төгсөх бол нэг үгээр хэлэхэд энэ эхлэл тэгээд хэрхэн үргэлжилэх бол гэсэн асуулт 

эхлүүлсэнийг барагцаалсан асуулт. Эхлэнгүүтээ төгсчихсөн байвал яах вэ? Ерөөсөө 

эхэлчихсэн гэсэн чинь юу ч эхлээгүй байвал яах вэ? 

Ардчилалын онол хэлэхдээ “Ард түмэн Та бол төр.” Тэгвэл ардчилал эхэлсэн гэдэг ард 

түмэн эхэлсэн гэсэн ойлголт. Ард түмэн ардчилалыг хэрхэн эхлүүлсэн бас ардчилал 

хэрхэн үргэлжилж буй тухай асуултууд өнөөдөр нийгмийн болон төрийн тавих асуулт 

болжээ. 

Америкийн ерөнхийлөгч Абрахам Линколн
14

 ингэж хэлжээ: төр гэдэг ард түмэнийх 

бөгөөд ард түмэн төрийг бүтээдэг бас ард түмэнд төр зориулагдсан. Эндээс харахад 

монголчууд төр гэдгийг үнэхээр маш гярхай мөн маш хариуцлагатайгаар ойлгож түүнийг 

амьдралд ямар их ойр гэдгийг ухаарах хугацаа болсон гэмээр. 

Монгол хүмүүсийн хувьд хамтын амьдралын онол үгүй явах гэдэг дур дураараа, өөр 

өөрийн баримжаагаар болон аз изээ үзсэн харанхуй дайрахаас өөр сонголтыг өгсөнгүй. 

Ердөө л Орос хэлээр дамжиж улстөртэй золгосон явдал онолын том маргаанууд хийх 

боломж олгосонгүй. Англи хэлний орчуулагчид улстөрийн онолын талаар дорвитой 

бүтээлүүд ч гаргасангүй. Улстөрийн онолын асуудалууд зөвхөн л цөөн тооны орчуулагч 

нарын мэдлийн асуудал болсон тул иргэдийн дунд улстөржих боломж олгосонгүй. 

Ерөөсөө улстөржинө гэдэг нэрээр өөрийнхөө санаагаараа л явж сэтгэлийн хөдөлгөөнөө л 

илэрхийлэхээс биш хатуу онол барьж түүнийхээ суурин дээр баттай ярилцах тэр 

улстөрийн соѐлыг нэвтрүүлэх боломж гарсангүй. Тиймээс онол дээр тулгуурласан шинэ 

улстөр нэг үгээр хэлбэл орчин үеийн улстөр
15

 бүтээн босгогдох хугацаа нэгэнт болжээ. 

Хойд хөрш Орос орны улстөрийн хар хайрцагны бодлого хэрхэн Москва хотод явагдаж 

мөн урд хөрш Хятад орны улстөрийн хар хайрцагны бодлого хэрхэн Бээжин хотод 

явагдаж буйг ажихад үнэхээр л бахархамаар. Дэлхийн олон хямралууд, улс орны 

зөрчилдөөнууд болон нео либерализм мөн ардчилалын олон давалгаануудыг хоѐр хөрш 
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 Abraham Lincoln: Government of the people, by the people, for the peole. 
15

 Modern politics 



орнууд сүүлийн 20–иод жилийн дотор сөрөн зогсож амжилттай даван туулж улс орон ард 

түмэнээ авч гарч буйг харахад хүндэтгэмээр.  

Хоѐр хөрш орнуудаа харахад чухам хар хайрцаг
16

 гэдэг ямар их чухал бас ямар их хүчтэйг 

харуулж буй. Хятад орон өнөөдөр дэлхийн тэргүүний эдийн засагтай орон болжээ. 20 

жилийн өмнө Хятад орныг ингэж гарч ирнэ гэж хэн ч хэлсэнгүй. Орос орныг ирэх 10 жилд 

хамгийн их хөрөнгө оруулалттай орон болно гэж судлаачид таамаглал гаргажээ. 20 

жилийн өмнө Орос орныг барууны ертөнц элэглэж ЗХУ \Зөвлөлт Холбоот Улс\задарсан 

гэж тохуурхаж байсан. 

Монголчуудын хар хайрцагны бодлого явагдах учиртай засгийн газрын ордон дотор хурал 

найр хийж, тулга тавьж гал түлж, хоорондоо хөөрөг барин золгож, тэр ч бүү хэл шатар 

тоглож хундага тулгаж буйг харахад юун нөгөө улстөр вэ гэмээр. Өдөр шөнөгүй 

монголын шилдэг охид хөвгүүд улс орныхоо хөгжилийн төлөө нойр хоолгүй ажиллах ам 

тангарагтай биш билүү. 

Төрийн онол, улстөрийн онол, намуудын онол, ардчилалын онол гэх мэт бүхий л чухал 

оюуны болон мэдлэг боловсролын асуудлууд орхигджээ. Ганц жишээ дурьдахад 

улстөргүйгээр эдийн засаг ярих ямар ч боломжгүй гэдэг онол бий. Энэ улстөрийн эдийн 

засгийн
17

 том ойлголтыг нурааж ямар ч хяналтгүй залруулагагүй чөлөөт эдийн засаг ярьж 

ухуулж буйг харахад ямар их хоосон хүмүүс вэ гэж хэлмээр. 

Онол гэдэг хийсвэр биш, хувийн санаа биш, өөрийн бодол биш, өөрийнхөө үзсэнүүдийг 

тулгах биш, өөрийнхөө ертөнцийг үзэх үзэлээ сайшаах биш, онигоо ярьж бултах биш 

харин хатуу ярилцаж, хурц шүүмжилж, олигтойхон дүгнэж онолын үндэслэлтэй 

ярилцахыг хэлнэ. 

Энд ярьж буй олон хэлэлцэгдээгүй, ярилцагдаагүй, боломж олгогдоогүй бүхий л 

улстөрийн үйл ажиллагаануудын гол шалтгаан юу вэ гэвэл нэг талаас монгол хүний 

амьдралд сүүлийн 20-иод жилд аж амьдралын баталгаа хайж барууны ертөнцийн 

хүмүүсийн ахуй амьдралыг хуулбарлах гэсэн өдөр дутмын амьдралдаа түүртсэн түүртэл 

нөгөө талаас улстөрийн онолын номууд мэргэжлийн өндөр түвшинд бичигдээгүй 

явдалууд. 

Хүмүүсийн хоорондын амьдралд болон төр ба иргэний хооронд үйлчлэх учиртай 

ардчилалын шийдвэрлэх зарчим бол шударга ѐс. Шударга ѐсны тухай онолын номондоо 

Америкийн улстөрийн философич Роулс
18

 бичихдээ: шударга ѐс гэдэг өгөө аваа тэнцэх 

гэсэн. Хэн нэгэн өглөгтөй эсвэл авлагатай байна гэдэг шударга биш. 
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 С. Молор-Эрдэнэ: Монголчуудын хар хайрцагны бодлого. 
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 Political economy 
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 John Rawls: A theory of justice 



Роулс шударга ѐсны онолоороо зөвхөн улстөрийн философийг буцааж байранд нь 

авчираад зогсоогүй орчин үеийн улстөрийн онолын суурийг тавьсан. Роулсын шударга 

ѐсны онол хэлэхдээ: хүмүүсийн хооронд нийгмийн болон эдийн засгийн ялгаа үүснэ 

гэхдээ энэ ялгаа хэн хэндээ ашигтай байх чухал гэсэн. 

Улстөрийн онолын гурван чухал ойлголтууд болох полиси
19

, политикс
20

 болон полити
21

 

улстөрийн намуудын цоо шинэ бодлого болж чадсангүй. Хуучин л намын ойлголтууд 

улстөрийг боймлож улстөр зөвхөн л хуйвалдаан болж цөөхөн хүмүүс гишүүдийнхээ үнэнч 

шударгыг ашиглажээ. Тэд гишүүдээ өөрсдийнхөө хүүхэлдэйнүүд болгож чадсанаар баян 

чинээлэг амьдрах зорилгодоо хүрцгээсэн. 

Улстөрийн намууд социализм, капитализм, либертаризм, демократизм гэх мэт 

философоос гаралтай улстөрийн онолуудыг баримталж тэдгээрийг ухаж ойлгоогүйгээс 

улстөрийн энэ чухал ойлголтууд монгол хүмүүст хүртээл болсонгүй. Улстөрийн энэ 

онолуудын аль ч онол хүний л төлөө хийгдсэн. Улстөрийн ямар ч онол нь хүний эсрэг 

биш, хүнийг бор зүрхээрээ амьдар гэж хэлээгүй, хувиа бодоод арилж өг ч гэж энэ онолууд 

хэлсэнгүй. Бүгдээрээ хамтдаа сайн сайхан амьдарна шүү л гэсэн оюунлаг хүмүүсийн 

бодож сэдсэн онолууд. 

Улстөрийн онолчидын бүтээсэн дээрх онолууд баян ядууг зөвшөөрөөгүй, хувь хүнийг 

ямар ч сонголтгүй хувь заяа эсвэл хувь тавилан гэж доромжлоогүй. Ямар ч улстөрийн 

онол нэг нэгийгээ дэмжиж туслаарай гэж заадаг болохоос биш алаг хорвоо ерөөсөө ийм 

шүү дээ эсвэл зах зээлийн хууль шүү дээ гэж хуульчлаагүй. Ядуу яваа чинь чиний буруу 

биш харин улстөрийн буруу гэж онолчид үүний эсрэг тэмцэхийн төлөө онолуудаа 

бүтээжээ. 

Монгол хүмүүсийн дунд улстөр ерөнхийдөө хөрөнгө мөнгөний эх үүсвэр болон 

хуйвалдаанаар тэжээгдэж ердөө л наймааны хэрэгслүүр болж улстөрийн уламжлалт 

ойлголт орвонгоороо эргэсэн. Социализмын үед улстөрийг ард иргэд маш их эрхэмлэдэг 

байсан бол ардчилалын гэгдэх жилүүдэд улстөрийг үзэн ядах болсон. 

Улстөрийн нам руу л орж амьдрал сайжирч баталгаатай болдог, ямар ч сонголтгүй 

ганцхан урсгалт замын хөдөлгөөн хүмүүст эрх чөлөө гэсэн ардчилалын үнэт зүйлийг 

авчирсангүй. Зөвхөн нам дамжин амиа зогоодог иргэдийн давхарга хүртэл үүссэн. Ингэж 

улстөрийн нам гэдэг ардчилалын чухал байгууллагууд нийгмийн амьдралыг бусниулж, ѐс 

суртахууны доройтол ялангуяа соѐлын доройтолыг авчирсан. 

Одоогоос 1000 гаруй жилийн тэртээ өндөр хөгжилтэй ардчилалыг жинхэнэ утгаар нь 

хэрэгжүүлж чадсан Ромын республик яагаад мөхөж доройтсон бэ гэхээр ухамсартай 

иргэний нийгмээ доройтуулсан тул соѐлын хямралд орсон гэдэг. Тиймээс Ромын 
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хямралын гол шалтгааныг соѐлын хямрал гэж нэрлэдэг. Тиймээс ардчилалын суурийг 

тавих гэвэл соѐлтой иргэд олноороо үүсэж нийгмийн харьцаа соѐлжиход орших ажээ. 

Иргэд соѐлжиход зөвхөн ерөнхий боловсролоос гадна баталгаатай үнэн мэдлэг бас 

шаардлагатай. Өнөөдөр хүн төрөлхтөний мэдлэг боловсрол орж ирэхэд хамгийн их саад 

болж буй зүйл бол гадаад хэлнээс орчуулах асуудал. Мэргэжлийн биш зөвхөн хоббитой 

хүмүүс эсвэл төсөл бичиж мөнгө олох гэсэн хүмүүс мэргэжлийн өндөр мэдлэг шаардсан 

номуудыг дур мэдэн орчуулж буй нь бас л нэгэн гэмт хэрэг. 

Нэгэнт ном зохиолууд мэргэжлийн өндөр түвшинд орчуулагдах боломж тун бага мөн 

улстөр болон философийн ном зохиолууд орчуулагдаж нийтийн хүртээл болж чадахгүй 

байгаа явдал бас л ардчилсан нийгмийн суурийг тавих чухал хариуцлагатай ажил ерөөсөө 

ч урагшлахгүй байгаагийн шалтгаан гэдгийг нийтээрээ хүлээн зөвшөөрч эхлээд байна 

гэхэд хилсдэхгүй. 

Улстөр бол хүн бүрийн хэрэг. Ингэж ардчилалын онолд заадаг. Өнөөдөр монгол хүмүүс 

хамтарцгаан ардчилсан зарчим дээр ажиллаж амьдарцгаах гэвэл хамгийн түрүүнд нийгмээ 

тодорхойлж хүн бүр адилхан аж амьдрах боломжтой тийм онолын гаргалгаатай 

“үндэстэний гэрээ” хийх шаардлагатай. 

Монголчууд бүгдээрээ адилхан боломжоор хангагдаж бүгдээрээ эв найрамдалтай амар 

амгалан амьдрахад зөвхөн монгол хүмүүсийн дунд анхны тохиролцоо, харилцан амлалт 

болон за гэвэл ѐогүй шүү гэсэн тэр ѐс суртахууны зөвшилцөл нөгөө л ярьдаг гарах гарц 

маань болжээ. Үндэстэний гэрээний зорилго бол төр. 

Үндэстэний гэрээний анхны төлөвийн үед бүх хүн адилхан ямар ч албан тушаалгүй бас 

үүрэг даалгаваргүй тул сайн дураар гэрээнд оролцож өөрсдийнхөө төлөө гэрээ байгуулах. 

Гэрээний тал бүр нэг иргэн гэсэн үг. Төрж буй хүүхэд хүртэл гэрээний нэг тал. Энэ 

бүгдийг ойлгож бас бэлтгэнэ гэдэг хүн бүр амьдралаа өөрчлөхийг шаардана. Ямар ч 

өөрчлөлт хийхгүй гэвэл бахь байдагаараа байх гэсэн ойлголт.  

Иргэн төрийг барилцана гэдэг цоо шинэ хэдий ч философийн 2500 жилийн түүхтэй эртний 

хүн төрлөхтөний мөрөөдөл. Энэ мөрөөдөл Монгол хүнд биелэлээ олох гэж хэлэлцвэл 

иргэн хүнээс маш ихийг шаардана шүү гэдгийг ухамсарлах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бүх 

зүйл өөрийн толгой дээр ирсэн шүү гэсэн төлөв үйлчлэх тул. Ницшэгийн
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үхсэн шүү гэсэн үг христийн бурхан үхжээ одоо хүн бүр өөрөө өөрсдийгөө мэдэх тэр үе 

ирлээ шүү гэсэн хэллэг. 

Иргэн төрийг барилцана гэдэг “хуучин хүү шинэ хүү” болсон социализмын онол улам 

боловсронгуй болж “социализмын шинэ хүү явсаар ардчилалын төрт хүү” болно гэсэн 

ойлголт.  
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Өнөөдөр дэлхий дээр жинхэнэ ардчилалтай орон хаа ч үгүй. Үүнтэй адил жинхэнэ 

социализмтай орон хаа ч байгаагүй. Бүгд л онолыг практикт хэрэгжүүлэх гэж явцгаасан ба 

олон зүйлийг шийдэж чадаагүй. Улстөрийн энэ хоѐр сонгодог онолууд бүрэн хэрэгжээгүй 

явдал тухайн улс орны түүх, уламжлал, зан заншил болон ѐс суртахуунаас шалтгаалдаг. 

Тиймээс зарим оронд социализм нилээд хөгжсөн хэдий ч зарим оронд ерөөс хөгжөөгүй. 

Үүнтэй адил өнөөдөр зарим оронд ардчилал нилээд хөгжсөн хэдий ч зарим оронд дээрх 

шалгаануудаас болж огт хөгжсөнгүй. 

 

  



 


