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Өмнөх үг 

Монголчууд өнөөдөр “Хар хайрцагны” бодлого боловсруулж түүнийг сахин хамгаалах 

тийм хариуцлагатай цаг үе иржээ. Монгол үндэстэнийг хөгжилийн зам руу залах тийм 

ухамсарт үйл ажиллагааг мэдлэг боловсрол эзэмшсэн Монголчууд өөрсдөө л хийх 

үүрэгтэй. 

Монголчуудын “Хар хайрцагны” бодлого “төр төмөр нүүртэй” гэсэн нэрийн дор сүүлийн 

20 жил алдагдсан. Хар хайрцагны бодлогыг үргэлжлүүлэх түүхэн хариуцлага бас түүнийг 

үнэхээр ухамсарлах тэр ухамсар үгүйлэгдэнэ. Ухамсарлах гэдэг моралийн дүрэмүүдийг 

сахих. 

Ямар төр өнөөдөр шаардлагатай вэ? гэсэн асуултыг хариулахаар би энэ номоо эхэлсэн. 

Хойд Азийн Монгол болж хөгжил дэвшил рүү тэмүүлцгээе гэж номоо төгсгөсөн. Хөгжиж 

дэвшихийн тулд Монгол үндэстэнд зориулсан “Үндсэн хууль” нэн даруй шаардлагатай 

болжээ. 

Философийн бүхий л онолуудыг хэрэглэж бас том философичидийн бүтээлүүдийг 

ашиглаж Монголчуудын хар хайрцагны бодлогыг дараах гурван асуултаар хариулахыг энэ 

номонд хичээлээ. 

1. Монголын асуудал 

2. Монголын шийдэл 

3. Монголын ирээдүй 

Орос болон Хятад оронуудтай Хойд Азийн Монголыг хамтран босгох хариуцлагатай эрин 

үе иржээ. Хойд Азийн амбиц бол том амбиц. Яагаад гэвэл олон улс оронуудад оршин 

сууж буй Монгол ах дүү нарт шинэ боломж шинэ урам хайрлах ирээдүйтэй. Монголын 

ирээдүй Монголчууд бидний гарт. 

Др. Инж. Др. Фило. С. Молор-Эрдэнэ 

  



Анхааруулга: 

Тэкстийн гадаад эстэтикийг эрхэмлэж бас үгийн утгыг болон өгүүлбэрийн илэрхийлэлийг 

тодотгохын тулд дараах дүрэмүүдийг энэ номонд хэрэгжүүлсэн. 

- “ь”, “ъ” тэмдэгүүдээс боломжоороо татгалзсан. Энэ тэмдэгүүдийг “и” болон “э” 

үсэгүүдээр орлуулсан. Орос үгний “ь” тэмдэгийг Монгол үгэнд тулгаж хэрэглэх 

алба үгүй. Хууль гэсэн үгийг дассан ѐсоор “ь” тэмдэгтэй бичлээ. 

- Нэр үгийн “эгшигийг” гээж бичихээс боломжоороо татгалзсан. 

- Үйл үгийг үгүйсгэдэг “үгүй” гэсэн бие даасан үгийг хэрэглэж үгийн араас залгаж 

бичихээс татгалзсан. 

- Латиний “е” үсэгийг боломжоороо “э” үсэгээр орлуулсан. Орос хэлний крил үсэг л 

“е” болон “э” үсэгтэй. Харин латин зөвхөн “е” үсэгтэй.  
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Эхлэл 
 

 

  



“Том түүхийн” сүүдэр дэндүү том. Түүнээс гарах үгүй. Гарах гэвэл санамжаа устгуулах 

болов уу. Тэгээд санамжаа устгуулчихаад өөрсдийгөө хэн гэж явах вэ. Хэнээр тэгээд 

хаяглах вэ. Монгол хүний хаяг том. Монгол үндэстэн том. Дэлхийгээр тарсан Монголчууд 

бүгд л хэзээ ч хэний ч өмнө “Би Монгол хүн” гэж бахархалтайгаар хэлнэ. Монгол 

үндэстэн ерөөс улстөрийн партикуларизм
1
, космополитизм

2
, унивэрсализм

3
 гэсэн гурван 

ойлголтыг зэрэг эзэмшдэг. 

Партикулар гэдгээр Монголчууд Өвөр Монгол, Ар Монгол, Буриад Монгол гэх мэт 

хуваагдсан. Космополитизм гэдгээр Монголчууд хаа л бол оршин сууж тэр газараа дасан 

зохицно. Унивэрсал гэдгээрээ Монголчууд дэлхийн мэдлэгийг хүлээн авч дэлхийн 

хэмжээний философийг
4
 хэрэглэх чадвартай боллоо. 

Энэ номыг бичихэд 3 шалтгаан өгөгдсөн. Нэгдүгээрт Америкийн эдийн засагч Милтон 

Фридман
5
 социалист орнуудад зориулан 90-ээд оны үед ямар гурван үг хэлсэн бэ гэхээр 

“хувичлал, хувичлал, хувичлал”. Өнөөдөр тэр хүн энэ гурван үгийг хэлсэндээ харамсаж 

бас дэндүү алдаатай ам гарсандаа гэмшиж ярисаныг Фукуяамагийн
6
 номноос олж уншаад 

үнэндээ зог туссан. Яагаад гэвэл Фридманы амаар, нэг үгээр Монголчууд бид “буруу 

замаар будаа тээжээ”. Энэ алдааг үтэр түргэн засах ѐстой гэсэн дараагийн ухамсар намайг 

энэ номыг бичих хоѐрдугаар шалтгаан болсон. Энэ номыг бичих гуравдугаар шалтгаан 

бол Монголыг дэлхийн тавцанд нэртэй төртэй гаргаж ирэх гэсэн миний зорилго. Гэхдээ 

энэ бол омогшил биш харин ухамсар
7
. Омогшил бол бүдүүлэг харин ухамсар бол 

мэдлэгтэй бас боловсролтой. 

Энэ номын дэд гарчигийг “улстөрийн өчил” гэж нэрлэсэн. Монголоор өчил гэж орчуулсан 

Грекийн Аполог
8
 гэсэн ухагдахуун маш эртний түүхтэй. Аливааг зөвтгөсөн мөн 

хамгаалсан яриа болон бичсэн бичлэгүүдийг философичид аполог гэж нэрлэхээр тогтжээ. 

Уншигч Танд танилцуулж буй энэ номын өчил юу вэ гэвэл Монголчууд чадна тиймээс 

Монголчуудад итгэ бас найд гэсэн Монголчуудын төлөө ном. Өнөөдөр Монголчуудыг 

                                                           
1
 particularism 

2
 cosmopolitism 

3
 universalism 

4
 Philosophical knowledge 

5
 Milton Friedman “I was wrong…” 

6
 Francis Fukuyama “State Building” 

7
 С. Молор-Эрдэнэ: “Ухаан Ухамсар Эрдэм” гарчигтай номоос уншина уу. 

8
 Apology  



ойлгох шаардлагатай. Гадаадынхан монголчуудыг судлаж ойлгох биш харин Монголчууд 

өөрсдийгөө ойлгох. Ойлгоно гэдэг тийм ч амар биш. 

Энэ номын гурван бүлэгийг Монгол үндэстэний төрт ѐс, Үндэстэний үндсэн хууль, Хойд 

Азийн Монгол гэж нэрлэсэн. Энэ гурван чухал сэдэвүүдийг задлаж нэгэн гарчиг дор 

хамтруулан бичсэн явдал гүнзгий утга агуулгатай.  

Нэгдүгээрт Ар Монгол өнөөдөр 21-р зуунд ямар их хариуцлагын өмнө ирээд буйг 

тодруулан гаргаж тавих. Үүний тулд Ар Монголын төр хэрхэн ухамсартайгаар ажилдаа 

орох тухай онолын хэд хэдэн санаануудыг дэвшүүлсэн.  

Хоѐрдугаар сэдэв болох Үндсэн хуулийг Монголчууд өнөөдөр дахин харж Монгол 

туургатаны тунхаглал болохоор нэг үгээр хэлбэл маш даяарчилагдсан хуулийг 

боловсруулах хэрэгтэй гэдгийг философийн болон улстөрийн онолын түвшинд 

тайлбарласан. 

Хойд Ази гэсэн нэртэй гуравдугаар бүлэгийн сэдэвээр Монголчуудын уугуул нэрлэгдэх 

ѐстой тив бол Хойд Ази шүү гэдэгийн гаргалгааг хийсэн. Хэрвээ Хойд Азийг босгож 

чадвал Монголчууд жинхэнэ хөгжилийн замдаа орж чадна гэдэгийг илэрхийлсэн. 

Геополитикийн асуудлаар энэ Хойд Азийг босгоход хоѐр хөршүүд болох Орос болон 

Хятад оронууд дэмжиж туслах ѐстой. Өнөөдөр энэ хоѐр орон дэлхийн том “тоглогчид”
9
 

болжээ. 

Мэдлэг бол чадал гэж Бэйкон хэлжээ. Мэдлэг үгүй гэвэл чадал үгүй. Өнөөдөрийн Монгол 

ороны логикийг
10

 гаргаж түүнд баталгаа өгөх хэрэгтэй. Хамгийн нэгдүгээр логик бол 

хамгийн их мэдлэгтэй хүн захиралаар бас тэргүүнээр сонгогдох боломж. Мэдлэг үгүй хүн 

мэдлэгтэй хүний дарга биш харин мэдлэгтэй хүн дарга болох боломж. Энэ логикуудыг 

хэрэгжүүлэх нэн тэргүүний шаардлага Монголчууд бидэнд тулгарчээ. Мэдлэгтэй хүн 

мэдлэг үгүй хүнээр даргаа хийлгэнэ гэвэл үүний логик хаана вэ? 

Мэдлэгийн дараах том сэдэв бол Ар Монголын төр. Төрийн систэмийг болон 

институцуудыг рационал
11

 ажиллагаатай болгож мэдлэг боловсрол жинхнэнэ үнэлгээний 

хэмжүүр болох чухал. Төрийн сайдаар эхлээд хамгийн их боловсролтой хүмүүс болох тэр 

боломжийг нэг үгээр хэлэхэд тэр тоглоомийн дүрэмийг боловсруулах. Боловсрол үгүй хүн 

сайд хийнэ гэдэг зөвхөн л эмоцийн
12

 л асуудал. Боловсрол гэдэгийг зөвхөн диплом 

гэдэгээр хязгаарлах биш. Хүн өөрөө биеэ даагаад маш их боловсрол эзэмших боломжтой 

                                                           
9
 globalplayer 

10
 Logic зөв гаргалгаа гаргах  

11
 Rational empiric: Үзээгүй гэхдээ тооцоолж яг л үзсэн мэт мэдэхийг рационал гэж хэлнэ. Заавал үзэх 

шаардлага үгүй. Юм их үзсэн хүн гэж хэлдэг. Үзсэн дээрээ тулгуурлан үйлдэл хийх. 
12

 Сэтгэлийн хөдөлгөөн 



тул гагцхүү шалгууруудаар орох хэрэгтэй. Гэтэл ямар ч мэдлэг боловсролын шалгуурт 

шалгагдсан үгүй хүмүүс ямар ч хариуцлага ухамсарлах үгүй. 

Улстөрийн намууд ч гэсэн улстөрийн боловсролтой хүнээр даргаа сонгох орчин үеийн
13

 

шинэ ойлголт биелэлээ хүлээсээр. Улстөрийг боловсролоор хийхээс биш таамгаар эсвэл 

барагцаагаар хийх үгүй. Хуйвалдах, тохиролцох, наймаалцах гэх мэт ерөөсөө ч улстөр 

биш болсон. Бөхийн цолыг наймаалцаж болно. Тэглээ гээд улс оронд хохирол учрах биш. 

Төрийн ажлыг мөн засгийн эрхийг наймаалцана гэвэл Монголчуудын эрх ашиг хохирсон 

хэвээр. Үнэнч шударга улстөр үгүй гэвэл эдийн засагийн хувисгал байтугай мэдлэгийн 

эдийн засагаа ч босгож чадах үгүй. Гэтэл үүний цаана бас аж үйлдвэрийн хувисгал 

хүлээнэ. Энэ бүгд бүгдээрээ өндөр мэдлэг бас баталгаатай боловсролоор л хийгдэнэ. 

Парагматиктай идэализмын улстөр 

Америкийн үеэ элээж улстөрөөс хөндийрсөн хоѐр гадаад хэрэгийн сайд агсанууд болох 

Жэймэс Бэйкэр болон Хэнри Киссинжэр нар Америк оронд шинэ улстөрийн баримжаа 

хэрэгтэй гэж хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэлээр зарлажээ. Тэд шинэ улстөрийн баримжаагаа 

“прагматиктай идэализм”
14

 гэж нэрлэсэн.  

Хоѐр сайд агсанууд 2011 оны хавар Арабын ертөнцөд явагдсан улстөр болон 

үндэстэнүүдийн өөрчлөлтийг ажиж гаргасан дээрхи дүгнэлт дараах хоѐр асуултыг 

тависан. Нэгдүгээрт: Америкчууд өнөөг хүртэл “Идеализм” гэсэн морал дор улс 

оронуудад цэргээр туслаж ирлээ. Ерөөс Америкчууд “Рэализм” гэсэн юмсын тухай онолыг 

орхигдуулжээ гэсэн. Хоѐрдугаарт: Америкийн “үндэсний сонирхолыг”
15

 анзаарсан үгүй. 

Тиймээс үндэсний сонирхолоо тооцож бас идэализмаа хослуулах зөв шүү гэсэн дүгнэлт 

гаргажээ. Ингэж прагматиктай идэализмийн тухай сэдэл төржээ. Прагматик гэж бүгдэд 

буюу нийтэд ашигтай гэсэн ойлголт. 

Жишээлбэл Ливи оронд Америкийн үндэсний сонирхол өгөгдсөн үгүй ч хязгаарлагдмал 

цэргийн интэрвэнцийг оруулахыг төлөвлөсөн. Яагаад гэвэл хүмүүнлэгийн шалтгаанаар 

идэализмаа ингэж зөвтгөх боломжтой. Гаддафи өөрийн орондоо ч нэр хүнд үгүй бас 

гадаад оронуудад ч найз нөхөд үгүй. 

Хоѐр сайд агсанууд хэлэхдээ Америк орон ерөөс “дэлхийн цагдаагийн”
16

 үүргийг 

гүйцэтгэж чадах үгүй. Америкчууд ардчилал болон хүний эрх гэсэн үнэтүүдээ
17

 үргэлж 
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 World’s policeman 
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дэмжинэ. Үүнийгээ улстөрийн, эдийн засгийн болон дипломат замуудаар үйлдэх 

зорилготой.  

Хоѐр сайд агсанууд Америк орон цаашид дэлхийн ганцаарчилсан улс оронуудтай хамтран 

ажиллахдаа нийт 6 зүйл удирдамжийг хэрэглэх ѐстой гээд түүнийгээ бэлтгэн мэдэгджээ. 

Эдгээр 6 зүйл удирдамжийг дор орчуулан сийрүүлэв: 

“Нэгдүгээрт: Хэрвээ бид тухайн оронд хүчирхийлэл хэрэглэвэл няхуур бас тодорхой 

зорилгыг тодорхойлох ѐстой. Энгийн иргэдийг хамгаалах бидний үнэтүүдтэй тохирно. 

Мэдээж цэргийн оролцоог хязгаарлах тийм ч амар биш. Яагаад гэвэл иргэдийг тэдний 

өөрсдийн төр засгаас хамгаалах хэрэг гардаг. Үүгээр мэдээж төрийн эргэлтийг
18

 

эрчимжүүлэх бас цааш үндэстэнийг босгох
19

 асуудалуудыг тооцох хэрэгтэй. 

Хоѐрдугаарт: Бид тухайн ороныг маш чанд анализлаж бас тэдний соѐл болон түүхийг 

Америкийн стратэгийн болон эдийн засгийн сонирхолтой хэрхэн уялдаатай болох 

боломжийг судлах хэрэгтэй. 

Гуравдугаарт: Бид тухайн оронд юуг бас хэнийг дэмжиж буйгаа яг мэдэх хэрэгтэй. Ливи 

оронд бид иргэний дайнд оролцсон. Бид төрийн эргэлтээр илүү том проблэмууд үүсэхийн 

эсрэг баталгаажих хэрэгтэй. Тиймээс төрийн эргэлтийн дараах төлөвлөгөө хэрэгтэй. 

Дөрөвдүгээрт: Америк оронд өөрт бас дэмжлэг өгөгдөх ѐстой. Жишээлбэл Конгрэсс 

иймэрхүү улстөрийн ард түшиц болон зогсох хэрэгтэй. Ингэж Америкийн олон нийтийн 

дэмжлэгийн улстөр зогсох үгүй гэвэл богино хугацаанд хэдий хүндрэлтэй ч удаан 

хугацаанд юу ч бүтэх үгүй. 

Тавдугаарт: Бид гарах үр дүнгүүдийг бодолцох. Жишээлбэл Гаддафийг дэмждэг иргэдийг 

босогчидын харгислалаас хэрхэн хамгаалах тухай бодох ѐстой. Залилах хандлагатай 

оронуудыг Атомын бөмбөг эзэмших оролдлогоос холдуулах ѐстой. 

Зургаадугаарт буюу чухал дугаар: Америкийн Нэгдсэн Улсууд хойшлуулах үгүй үндэсний 

сонирхолын тухай тусгай болон хамаатай ойлголтуудаа цаашид хөгжүүлэх ѐстой. Тухайн 

нутагуудад гарч буй өөрчлөлтүүд нэг адил шалтгаантай биш бас нэгэн адил хэрэгсэлээр 

тэмцэж болох үгүй. Арабын хавар нэртэй хувисгал тухайн нутаг оронуудад сайн үлгэр 

жишээ болох потэнциалтай. Хугацаа өнгөрөх бүр Ардчилалыг дэмжих исламийн 

экстрэмистүүдээс ялгарах нэг сонголт болох магадлал бий. Бид юуг хийх боломжтой мөн 

хэдий хэр хугацаанд гэдэг талаар рэалист төсөөлөл боловсруулах хэрэгтэй.” 
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Америкийн Нэгдсэн Улсууд Голфийн эргэн тойронд стабилити үүсэхэд болон тэндхийн 

энэргийн эх үүсвэрт чиглэсэн үндэсний сонирхолтой. Мөн тухайн оронуудад Исламын 

экстрэмистүүд бойжиж үүр болох бололцоо үгүй гэдэгт үндэсний сонирхолтой. 

Энд буулгасан Америкийн прагматиктай идэализмын улстөрийн бодлогыг энэ номын 

эхлэлд ярилцаж буйгийн шалтгаан гэвэл “Монгол үндэстэний сонирхол” юу вэ түүнийг 

хаана хэн бичиж хэвлүүлсэн бэ гэсэн асуулт бөгөөд ярилцаж тодорхой болгох хугацаа 

хэдийнээ болчихсон биш үү л гэсэн асуулт. Энэ асуултыг хариулахаар дараах гурван 

бүлэгийг задлан бичсэн.  

Нэгдүгээр бүлэгт Монгол үндэстэний төрт ѐсны тухай бичлээ. Энд Монгол үндэстэний 

төрийн эзэн хэн байсан тухай түүхийн баримтуудыг дуридаж төрийн шинэ утоп өнөөдөр 

шаардлагатай болсон тухай философийн онолуудад түшиглэн бичсэн. Хоѐрдугаар бүлэгт 

Монгол үндэстэнд зориулсан үндсэн хуулийг даруй хийх хугацаа нэгэнт болжээ гэдэгийг 

илэрхийлсэн. Үүнийг хийж чадвал тэндээс “Хар хайрцагны” бодлогыг залгуулан гаргах 

боломжтой. Гуравдугаар бүлэгт Хойд Азийг хэрхэн босгож Монгл үндэстэн өндийж ирэх 

боломжийн тухай бичсэн. Энэ үйл явцад хоѐр хөршүүд хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэх 

ѐстой гэж тэдэнд хүссэн. 

  



Монгол үндэстэний төрт ёс 
 

  



Монгол үндэстэн төрөө шүтдэг тэр ѐс хүн төрөлхтөний төрийн ѐстой нийцдэг. Ард 

түмнүүд төрөө шүтэж тэндээс амидралын баталгаа авдаг. Гэхдээ төр хэдийгээр 

философийн ойлголт хэдий ч түүний эзэн хэн байх вэ гэсэн асуулт тавигддаг. Монгол 

үндэстэний төрийн эзэний үүрэгийг түүхэндээ Билгэ хаан, Чингис хаан болон Чингисийн 

удамын хаадууд гүйцэтгэжээ. 

Харамсалтай зүйл юу вэ гэхээр Чингисийн удамын олон хаадууд төрийн эзэн болох чадвар 

эзэмшсэн үгүй. Тэр ч бүү хэл 20 гаруй настай хүүгээр хүртэл хаан хийж төрийн эзэн 

болгожээ. Залуухан төрийн эзэн яаж ч төрийг бариж чадах вэ дээ. Түүхийн явцыг харахад 

Лигдэн хаан унаж Монголчуудын төр эзэн үгүй болжээ. Яваандаа хаан төрийн эзэн биш 

харин шарын шашин Монголчуудын төрийн эзэн болжээ. Манж болон Түвдүүд 

Монголчуудын төрийг өөрсдийнхөө шарын шашины толгой гэгдэх Богд цолтой Түвдээс 

ирсэн 10 нас хүрсэн үгүй жаал хүүгээр Монголчуудын төрийн эзэн болгосон. Төрийг 

шашинаар эзлүүлсэн тэр түүх Монголчуудын доройтолын эхлэл. Сүүлд шарын шашиныг 

унагаж төрийн эзэнээр намыг тависан. МАХН нэртэй цорын ганц нам социализмын 70 

жилд төрийн эзэн болжээ. 

Анх Пан Монголизмийг эхлүүлэх гэсэн хөдөлгөөн ерөөсөө л Монгол үндэстэн ардчилалыг 

шаардсан эхлэл байжээ. Тэр эхлэл бол Монгол хүнийг тэгш эрхтэй бас эрх чөлөөтэй гэсэн 

Европын улстөрийн ойлголтыг хэрэгжүүлэх гэсэн оролдлого бөгөөд сүүлдээ дарагдсан. 

Өнөөдөр дахин сэргээж буй Пан Монголизм гэсэн улстөрийн бодлого өмнөхтэй адил 

хүчирхийлэл биш. Улстөрийн хэллэгээр “Хард пауэр”
20

 биш. Харин жинхэнэ “Софт 

пауэр”
21

 болох ѐстой. 

Монгол хүн төрөө аваад явж өөрсдөө төрийн эзэн байх тэр эрдэм
22

 хэдийд алдагдав? 

Мэдлэгтэй холиж хутгаснаар алдагдсан болов уу. Эрдэмтэй Монгол хүний тухай ярих 

боломж өнөөдөр бий болжээ. Үүний тулд төрийн шинэ утоп хэрэгтэй. Тэр л шинэ утопийг 

энэ бүлэгт гаргалгаа хийж босгож ирсэн. Өөрийгөө залж чадах, мэдлэгээс гадна бас ойлгох 

гэсэн ухагдахуунуудыг хүртэл өнөөдөр нухацтай ярилцах хугацаа болжээ. Яагаад “намайг 

ойлголдоо” гэдэг вэ? Хуманизмийг хэрхэн ойлгох вэ? Орчин үеийг хэрхэн ойлгох вэ?  
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 С. Молор-Эрдэнэ: “Ухаан Ухамсар Эрдэм” гарчигтай номоос уншина уу. 



Ар Монголын хариуцлага юу гэвэл асуудалаа тодорхойлох, даалгавараа ухамсарлах, хийх 

ажлаа төлөвлөх гэх хариуцлагууд. Энэ хариуцлага бол шинэ эхлэлийг шаардсан түүнийг 

хийж гүйцэтгэх хариуцлага. Энэ шинэ эхлэлийг Монголчуудаас өөр хэн ч эхлүүлэх үгүй. 

Зөвхөн Монголчууд өөрсдөө л өөрсдийнхөө заяаны эзэн. Хэрхэн заяасан түүнд бууж өгөх 

биш харин зөрчилдөж дэвшил хөгжил рүү зүтгэх үлджээ. 

Америкийн эдийн засагч Стиглитц
23

 “Чөлөөт уналт” нэртэй номондоо төрийн оролцоог 

чухалчилж чөлөөт зах зээлийн эдийн засагийг хязгаарлахыг уриалжээ. Ялангуяа том 

компанууд улс оронуудыг хэрхэн эдийн засгийн хямрал руу унагааж шуналаа гүйцээхийн 

тулд тэдний зовлон дээр хэрхэн тоглодгийг энэ Нобэлийн шагналт эдийн засагч зоригтой 

бичжээ.  

Гадаадын уул уурхайн том компануудын түрэмгийлэлд өртөөд буй Монгол ч гэсэн эдийн 

засагч Стиглитцийн анхааруулагыг сонсох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл Монголчууд гадаадын 

уул уурхайн компануудын түрэмгийлэлээс өөрсдийгөө хамгаалахын тулд улстөрийн цоо 

шинэ бодлого явуулж хар хайрцагны онолоо боловсруулах цаг үе иржээ. Ард түмэн гэсэн 

эзэнтэй тэр төрийг байгуулах үйл ажиллагаа өнөөдөр шаардлагатай болжээ. Ийм төрийн 

институцуудыг босгох хэрэгтэй. Үүний дараа л жинхэнэ ардчилалын тухай яриа эхлэх 

болов уу. Монголчуудад төрийн шинэ утоп хэрэгтэй. 
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1. Монгол төрийн түүх 

Монгол хүмүүс хүн төрөлхтөний нэг хэсэг болж өөрийн гэсэн аж амидралаар амидарч 

явсан тэр үеүдийн хамгийн оргил хэсэг тухайн үедээ нийтлэг “Хаант төр” гэсэн нэрээр 

нэрлэгдсэн. Хүннүгийн Атилла, Киданы Түргийн Билгэ, Монголын Чингис гэх мэт 

хаадууд Хамтын уг \Хамуг\ үндэстэй Монголчуудыг хаман \Хамаг\ нийлүүлсэн түүхэн 

хүмүүс. Энэ хүмүүсийн бага нас болон намтар түүх гэх баримтлах бичиг сэлт одоо ч 

тодорхой биш зөвхөн үлгэр домогоор дамжин өнөөг хүрчээ. Энэ ийм байхаас өөр зам 

үгүй. 800 гаас цааш жилийн тэртээх энэ хүмүүсийг баримтжуулах тийм оюуны болон 

мэдлэг боловстролтой хүмүүсийг бэлтгэх сургуулийн газар байсан үгүй. Гэтэл Европын 

анхны их сургуули буюу унивэрситэт 1100 гаад онд байгуулагджээ. 

Хаант төр гэдэгийн утга юу вэ гэхээр төрийн эзэн хаан шүү гэсэн ойлголт. Тиймээс төрийг 

шүтнэ гэдэг хааныг шүтэхтэй адилхан. Ингэж хааныг шүтдэг шалтгаан төрийг 

эзэгнэсэнтэй хамаатай. Харин шашинт төр гэдэг төрийн эзэн одоо хаан биш шашин 

болсон шүү л гэсэн ойлголт. Ар Монгол бусад Монголчуудтай жишихэд Буддын шашинд 

төрөө эзлүүлжээ. Үүнийг Манж болон Түвдүүд маш уран хийжээ. Монголчууд төрөө 

шүтдэг заншилаараа төрөө шүтсэн хэдий ч нэгэнт төрийн эзэн шашин болчихсоныг 

анхандаа ойлгосон үгүй. Тэр үед ойлгох чадвартай боловсрол сургуулийн газар ч байсан 

үгүй. Гэтэл яг энэ үед Европт хэдийний шашиныг төрөөс тусгаарлаж соѐн гэгээрэл 

явагджээ. 

Хятадын болон Оросын хувисгалуудын нөлөөгөөр Ар Монголд хувисгал явагдаж төрийг 

эзэгнэсэн шарын шашин түлхэн унагагдсан. Шашины оронд Оросуудын байгуулж өгсөн 

нам төрийн эзсэн болсон. Ингэж Ар Монголд намт төр үүссэн. Монголчууд одоо төрийг 

шүтнэ гэдэг шашиныг шүтэх бус харин намыг шүтэж эхэлсэн. Социализмын 70 жилд 

төрийн эзэн болсон намыг шүтжээ. Энэ шүтээнийг ардчилсан хувисгал унагаасан хэдий ч 

төрд эзэн болох ѐстой ард түмнийг орхигдуулсан. Зөвхөн ардчилал гэсэн үгийг л шүтжээ. 

Ингээд ардчилалын хорин 20 жилд Ар Монголын төрийн эзэн тэгээд хэн бэ гэсэн асуулт 

хариулагдсан үгүй. Тиймээс төр эзэн үгүй явж ирлээ. Ардчилал гэсэн философийн 

абстракт үгээр төрийн эзэн хийлээ. 

Хаан гэсэн хүн ч үгүй, шашин ч, нам ч үгүй төр ингэж эзэн үгүйдсэн. Тиймээс 20 жил 

Чингис хаанаа үгүйлсэн, Буддын шашиныг үгүйлсэн бас хүчтэй намыг үгүйлсэн. 

Харамсалтай зүйл юу гэхээр ардчилал гэсэн ард түмэн төрийн эзэн болж эзнийхээ суудалд 

суух ѐстой гэсэн тэр улстөрийн сонгодог эртний ойлголтыг хэн ч ард түмэнд тайлбарласан 

үгүй. 



1.1 Хаант төр ба Хамуг Монгол 

Хаант төр гэсэн ойлголт ордон харштай холбон яригддаг хэдий ч Монголын хаадуудын 

орд харшны тухай баримтууд цөөн. Гэвч Хар Хориныг тойрсон өргөн уудам нутгийн газар 

хөрсийг ухах бүр л шинэ сонирхолтой баримтууд гарч ирсээр. Гэхдээ л том Хааны орд 

харш илэрсэн үгүй. Монголын хаадууд ихэнхидээ гадаад оронуудад очиж тэндээ л орд 

харш бариулж амидарцгаасан түүхийн баримтууд олон. 

Хаан гэж хэн бэ? Хаан
24

 гэсэн үгийг Монгол утгаар ойлгох хэрэгтэй. Үүнийг Английн 

“Кингдом”
25

 гэсэн ойлголттой хутгаж болох үгүй. Монголын хаан заавал эрэгтэй байх ба 

эрч хүчтэй зориг хатуужилийг эрхэмлэх ѐстой. Тиймээс Монголын хаадуудыг баатар 

гэхээс өөр зам үгүй. Харин Английн кингдом бол улстөрийн илэрхийлэл тиймээс эрэгтэй 

эмэгтэй байх чухал биш. Өнөөдөрийн Их Британын Квин
26

 бол 80 гаруй настай эмгэн. Энэ 

бол Монголын хаадуудаас маш их ялгаатай. 

 

1.2 Шашинт төр ба Түвд буддизм 

Монгол хүмүүс хаан гэсэн цолтой хүнийг шүтэхээ болиулж шашин гэсэн мухар сүсэгийг 

шүтэж эхэлсэнээр дэндүү доромжлуулсан. Хүн шүтэх үгүй зөвхөн тархиа угаалгуулахыг 

шүтнэ гэдэг тийм ч сайхан зүйл биш. Нэгэнт сургуулиуд үгүй боловсрол үгүй Монгол 

хүмүүс шашинд маш хурдан автагдсан. Төрийн хэдийнээ шашин болсон гэдэгийг яаж ч 

ухаарах вэ дээ. Ямар ч философичид байсан үгүй. 

Богд гэсэн цолтой Түвдийн шашиныг Монголд төлөөлж түүгээрээ далимдуулан 

Монголын төрийг удирдаж явсан хүмүүс олон. Тэднийг бүгд л Түвд гаралтай Түвд хүмүүс 

гэдэг. Чухам сүүлчийн Богд Жавзан дамба Монгол хэлээр яридаг байсан эсэх тодорхой 

биш. Ямар ч л гэсэн Түвдээс Монгол хэл рүү хөрвүүлсэн хэлний орчуулагчтай л байсан 

болов уу. 

Шашин гэж юу вэ? Түүний дотроос Түвдийн шарын шашин ямар онцлогтой вэ? Түвдийн 

шарын шашины онцлог гэвэл “хоосон чанар”. Бүгдийг хоосон, бүгдийг утга үгүй юуг 

битгий үнэл юунд ч битгий анхаар хэнийг ч битгий өрөвд хэнд ч битгий тусал гэсэн 

зөвхөн өөрөө л бясалгаж зөвхөн өөртөө л ариуссан энэ их арчаа үгүй мухар сүсэг бол мөн 

чанартаа шашин биш.  

Монгол хүнийг шашин нэрийн дор мухар сүсэг рүү аваачих гэсэн Түвд болон Манж 

нарын оролдлого амжилттай эхэлсэн. Гэхдээ л нэгэнт дураараа Монголчуудын цөөн хэсэг 
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л сүм хийдэд юу хийх үгүй завилан сууцгаахад хамрагдсан. Ерөөсөө шарын шашинд 

эмэгтэйчүүд элсэж сүм хийдэд хамрагдсан үгүй явдал бас л их сайн талтай аз. 

Өөртөө итгэл үгүй айсан эмээсэн, мөргөж шүтсэн тэр л зуу зуун жилийн тархи 

угаалтуудын мэхүүд буцаад Монголчуудыг нэгтгэх аюулаас болгоомжилсон 

болгоомжлол. Аймаг сум эсвэл бага ястан гэх мэт бутаргах зорилготой зэвсэгүүд Монгол 

үндэстэнийг босож ирэхээс айсан үйл ажиллагаанууд. Ганцхан Монгол үндэстэн л бий. 

Нутаг нутагийн хэлний авианы болон газар нутгийн онцлогоос шалтгаалан Монгол 

үндэстэн дотроо янз янзын онцлогуудтай. Энэ онцлогуудыг “бага ястан” гэж нэрлэж 

ялгасан явдал бас л тархи угаасан бодлого. 

Эсрэг тэсрэг, арга билэг, туйлын, бясалгал гэсэн алдаатай хоорондоо зөрчилтэй 

илэрхийлэлүүд бүгд л шалгаж засаж залруулах ѐстой ойлголтууд. Хоосон чанар гэснээр 

хайр дурлал хоосон, хүсэл мөрөөдөл хоосон, баяр хөөр хоосон, уйтгар гашуудал хоосон 

гэж хүнийг ямар ч сэтгэлийн
27

 хөдөлгөөн үгүй ухааны хөгжил үгүй байлгах гэсэн хөшүүн 

чулуун модон догма Монгол хүнийг өөртөө итгэл үгүй бусдын үгийг л дагах ѐстой гэсэн 

хүлцэл рүү татан оруулжээ. 

 

1.3 Намт төр ба МАХН 

Социалист нийгэм байгуулах зорилготой социалист намын онол анх Зөвлөлт Орос 

ороноос Монголчуудад иржээ. 20-р зуунд Монголчуудад оноогдсон намт төр МАХН бол 

удирдах ажилтан бэлтгэж нийгэмийг тэргүүлэн явах даалгавартай коммунист хүн бэлтгэх 

байгууллага. 

Төрөө шүтдэг Монгол хүн МАХН-ыг шүтэх анхны алхам бол хүнийг шүтэх биш харин 

институцийг шүтэх шинэ хэлбэр маяг үүссэн. Намыг шүтнэ гэдэг сахилга бат, дэг журам, 

үнэнч шударга мөн даруухан, төлөв, гэх мэт эрдэмүүдийг эзэмших гэсэн ойлголт.  

Нэгэнт л МАХН төрийг орлосон тэр жилүүдэд бүтээн босголтын ажил Хятад болон Орос 

оронуудын тусламжтай явагдсан. Монгол, Орос, Хятад хүмүүс л социалист Монголыг 

бүтээн босгосон болохоос биш МАХН бүтээж босгосон биш. МАХН гэсэн төрийг 

эзэгнэсэн ганцхан намын даалгавар бол социализмын төлөө ажиллаж хөдөлмөрлөх хүнийг 

л хүмүүжүүлж тушаал биелүүлдэг намын даалгаварыг хүлээн зөвшөөрсөн тийм л 

иргэнийг бэлтгэх. 

МАХН-ын гол үүрэг бол иргэн ажилаа таслах хориотой, ажлаасаа хожигдох хориотой, 

иргэн нөхрөөсөө эсвэл эхнэрээсээ салах хориотой. Энэ хорионуудыг зориуд зөрчвөл хэн ч 
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биш болтолоо загнуулна, хурлаар орно эсвэл албан тушаал буурч цалин багасна. Ингэж 

олон төрөлийн шийтгэлүүдийг амсана. МАХН-н шийтгэлийн цаана хүнийг ичээх, 

гэмшүүлэх, зовоох гэсэн л сэтгэлийн хөдөлгөөнүүдийг үүсгэх эсвэл барих гэсэн бодлого. 

МАХН ерөөсөө Зөвлөлт улсад бэлтгэгдсэн кадэруудын мэдэлд ажиллах намын 

ажилтануудын бүлэглэл. Энэ бүлэглэл Зүүн Европ болон Зөвлөлт улсад социализм 

эцэслэх үед Ар Монголд эцэслэсэн. Харамсалтай зүйл юу вэ гэхээр энэ бүлэглэлийг 

унагаах гээд Монгол ороны бүтэцийг унагаасан. Ардчилалынхан социализмын үзэл 

сурталыг унагахын оронд социализмын бүтээн босголтыг устгасан. Үүнийгээ одоо дахин 

босгох гээд мэдлэг хүрэх үгүй мунгинацгаана. 

 

  



2. Ардчилалын анхдагч “Пан монголизм” 

Пан Монголизм гэсэн ойлголтыг Даяар Монгол, Монгол туургатан, Хамуг Монгол гэх мэт 

ойлгох жамтай. Монгол хүн Монголын төрөө дахин босгох гэсэн хүсэл эрмэлзэл. Пан 

Монголизмийг хардлага сэрдлэгийн бай болсон утгаар тайлбарлагддаг. Пан 

Монголизмийг үргэлж л муугаар хэлж ирсэн. Түүнийг болох үгүй бүтэх үгүй гэж 

сурталчилж иржээ.  

Гадаадад сурсан залуучууд гадаадын дипломондоо хийрхэж Пан Монголизм гэсэн 

ойлголтыг гадаадынхантай адил муулан ярихыг олонтай сонслоо. Тэгэхээр Пан 

Монголизмийг зөвхөн гадаадынхан биш бас Ар Монголчууд хүртэл адалдаг. Яагаад? 

Гадаадынхан ч яах вэ атаархдаг биз. Харин Монголын дэндүү эндүүрсэн хүмүүс 

үндэстэний тухай ойлголтыг мэдэх үгүй бас тэд эрдэм суралцсан үгүйн гай. Тиймээс 

Монголчуудыг ойртон хүчирхэгжихээс татгалзаж буй.  

Пан
28

 гэсэн үг өөрөө “бүгд”, “нийт”, “бүрэн”, “бүтэн” гэсэн утгатай Грек гаралтай үг. 

Тиймээс Пан Монголизм гэдэг “Бүгд Монгол”, “Нийт Монгол”, “Бүрэн Монгол”, “Бүтэн 

Монгол” гэсэн утгуудыг илэрхийлдэг. 

Италийн төрийн хүн, философич Цицэро
29

 “Рэспублика” буюу “Ард түмэний тухай” гэсэн 

номоо Христийн өмнөх он тоололын 54-өөс 51 онуудад бичжээ. Түүний номын гол 

агуулга бол төрийн эзэн ерөөсөө ард түмэн гэж Грекийн философийн онолыг 

үргэлжлүүлсэн. 

Цицэрогийн 2000 гаад жилийн тэртээ хэлсэн Рэспублик бол тухайн ард түмэн юу хүсэж 

буй, ард түмний үйл хэрэг юундаа вэ, юу ард түмэнд чухал юу чухал биш вэ, ард түмэнд 

юу хамаатай вэ гэсэн хамгийн анхны төрийн тухай тодорхойлолт бөгөөд үүгээрээ бас 

хамгийн орчин үеийн ард түмний “сувэрнитигийн”
30

 тухай бүтээл. 

Пан Монголизмийг босгох гэсэн тухайн үеийн Монгол хүмүүс ардчилалын үнэтүүд гэж 

философийн түүхэнд бичигддэг “чөлөөт”, “зөв”, “шударга ѐс”, “тэнцүү” гэсэн үнэтүүдэд 

хэрэгжүүлэхийг зорисон бололтой. Нэгэнт л Монголчууд хүчирхэгжихээрээ дайн хийдэг 

гэсэн хуучины ойлголтоор тухай үед хардацгааж Монгол хүн Монгол нутагтаа эзэн болох 

гэсэн тэр мөрөөдөл талаар өнгөрсөн бололтой.  

Пан Монголизм бол өнөөгийн ойлголтоор Монголчууд “чөлөөтэй”, “зөвийг барисан”, 

“шударгаар шийддэг”, бүгд л “тэнцүүхэн” амидрах гэсэн улстөрийн хүсэл мөрөөдөл 

байжээ. Ард түмэн гэдэг орчин үеийн ойлголтоор ардчилал. Харин төрийн ойлголтоор 

төрийн эрх мэдлийг тээгч. Төрийг удирдагчид ард түмний нэрийн өмнөөс ажилладаг 
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яагаад гэвэл тэд ард түмнээс үүнийхээ төлөө сонгогдсон. Цицэрогийн ард түмэнийг 

нэрлэсэн рэспублик гэсэн ухагдахуун хүн ам буюу популус гэсэн ойлголтоос ялгаатай. 

Яагаад гэвэл ард түмэн заавал дүрэм горимтой. Харин хүн сүрэг буюу олон түмэн гэх 

зөвхөн хар маас тул ямарч дүрэм үгүй бас горим үгүй. Ард түмэн дүрэмтэй тулд 

сонгуулийг бас дүрэмээр хийнэ. Хар маас сонгуулийг дүрэм үгүй хийцгээнэ. Тиймээс төр 

гэдэг өөрөө бий болох үгүй. Төр бас инстинктээр биш цаанаасаа төрсөн үгүй. Төр гэдэг 

ухамсарын суурин дээр бүтээгддэг. 

Төр гэдэг хамтрал, яагаад гэвэл хүмүүс хамтран амидарцгаах сонирхолтой. Пан 

Монголизм гэж анхны монголчуудын ардчилалын илэрхийлэл бас ийм өөрсдөө хамтран 

төрөө байгуулах хүсэл эрмэлзэл байжээ. Монголчуудын сувэрнити буюу өөрсдийгөө 

өөрсдөө аваад явчихна гэсэн ойлголт философийн анхны л ойлголтуудын нэг.  

Монгол хүн гэж хэн бэ? Японууд “нихонжинрон” гэж өөрсдийгөө хэлдэг. Үүгээрээ япон 

хүн гэж хэн бэ? гэдгийг хариулж илүүтэйгээр тодорхойлох гэж оролддог. Юугаар ялгаатай 

юугаар онцлог. Монгол соѐлын үнэтүүд юу вэ? Юу уламжлагдан үнэлэгдэж ирсэн бэ? 

Ар Монголд “хуманизм”
31

 буюу хүмүүнлэг ирсэн үү? Яагаад ирсэн үгүй вэ? Арга ба билэг 

буюу бие ба оюун хоѐрыг хэрхэн тайлбарлана вэ? Хүүхэд залуучуудад юу гэж ойлгуулна 

вэ? гэх мэт нарийн асуудалуудыг хүүхэд залуучуудад сурган хүмүүжүүлэх хариуцлагатай 

цаг үе иржээ. 

 

2.1. Хүний эрх буюу хүний зөв 

Хүний эрх гэсэн “эрхийн” тухай ойлголт философичдын гаргасан ойлголт бөгөөд үүний 

цаана хүн ерөөс төрөхөд л хүчинтэй болох ба дэлхийн хүний эрхийн байгууллага шууд л 

олгодог. Одоо энэ олгогдсон эрхийг бусдад дамжуулах боломж үгүй бас хэн ч үүнийг 

булааж авах боломж үгүй. Аливаа шүүх эсвэл төр ч гэсэн олон улсын байгууллагын 

урдуур орж тухайн хүний эрхийг боогдуулахыг зөвшөөрөх үгүй. 

Хүний эрх гэж орчуулахын оронд “Хуман райт”
 32

 гэж хэвээр орчуулах үгүйгээр 

хэрэглэсэн бол нилээд дүрэм горимтой хамаатай үг шүү гэдгээ хадгалах боломжтой. 

Яагаад гэвэл энэ ухагдахуун мэргэжлийн ухагдахуун бөгөөд бас өөрийн үүсэл болон 

хөгжилийн түүхтэй. Монгол хэлний хувид энэ ойлголт маш их сүүлд орчуулагдсан ба эрх 

гэх мэт ямар ч мэргэжлийн түүх үгүй судлаачидын баримт үгүй орчуулсан маргаантай 

орчуулга.  
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Эрх зүй, хууль эрх, эрх мэдэл, тэгш эрх, эрх чөлөө гэх мэт дандаа л эрх гэсэн үгийг 

хамтруулсан хос үгүүдийн хоѐрдмол утгууд юуг голчилж буйг илэрхийлэх үгүй харин ч 

төөрөгдүүлнэ. Эрхийн зүй, хуулийн эрх, эрхийн мэдэл, тэгшийн эрх, эрхийн чөлөө гэвэл 

хоѐрдмол утга үгүй харин нэгэн утгатай болох боломжтой. Үүний дараа эрхээ зүйд 

оруулах, хуулийг зүйжүүлэх, эрхийг мэдэлжүүлэх, тэгшийг эрхжүүлэх, эрхийн хүрээнд 

чөлөөтэй гэх мэт тайлбаруудыг хийх боломжтой. Харамсалтайгаар бүгд л бүдэг бадаг 

үлджээ. 

Эрх гэж орчуулсан орчуулагыг цааш “зөвшөөрөл” гэж ойлгох хамгийн ойр дөт. Яагаад 

гэвэл хүний эрхүүд гэвэл дураараа буюу дураа дагасан гэмээр. Гэтэл зөвшөөрөлтэй юу 

үгүй юу гэсэн ойлголт. “Төр эрх” гэж социализмйн үед их зөв хэллэгийг хэрэглэж тийм 

хичээл хүртэл ахлах ангийн хүүхдүүдэд ордог байсан. Үүгээр төрийн ямар эрхүүд нэг 

үгээр хэлэхэд зөвүүд бий гэдгийг анхнаасаа зөвөөр сурдаг байсан. Өнөөдөр хүүхдүүд 

байтугай төрийн албатууд тийм ном уншсан болов уу. 

“Эрх ба үүрэг” гэж мэргэжлийн хэлээр хэлдэг. Энэ юуг хэлж буй вэ гэхээр “ Шаард бас 

биелүүл” гэсэн ойлголт. Хүн шаардах хэрэгтэй. Юуг ч шаардаж болно. Харин түүний 

хариуд бас биелүүлэх ѐстой зүйлсээ биелүүл гэсэн ойлголт. “Төр юуг иргэнээс шаардах 

вэ” мөн “иргэн төрөөс юуг шаардах вэ” гэсэн хууличилсан дүрэмүүд болон моралын 

зарчимууд ил тод болох ѐстой. Үүний урвуугаар төр юуг иргэнд зориулж биелүүлэх мөн 

иргэн төрийн өмнө юуг биелүүлэх гэх мэт бас л хуулийн заалтуудаар дүрэм болох ба 

моралын зарчим болон зарлагдаж нийтийн мэдээжийн ойлголт болох ѐстой. 

Энд яриж буй райт буюу эрх гэсэн ухагдахуунтай зэрэгцэн “морал”
33

 болон “заншил”
34

 

гэсэн ухагдахуунууд өрсөлддөг. “Муугийн ѐс биш Монголын ѐс“ гэдэг. Энэ хэллэг маш их 

осолтой хэллэг. Муу гэж хэнийг хэлнэ вэ. Ямар эрхийг бариж эсвэл ямар моралийг барин 

муугийн ѐс гэж хэлнэ вэ. Монголын ѐс тэгэхээр бүгдийн өмнүүр хүчинтэй юу. Монголын 

ѐс ерөөсөө моралтай юу эсвэл заншилаа тулгаж буй юу. Олон улсын хүний райтуудыг 

тэгээд одоо яах вэ Монголын ѐсны доогуур байрлуулах уу. 

Тиймээс Францын философич Монтэскугийн хэлсэнээр “Хүмүүс ерөөсөө хүсэлээ дагадаг 

бас байгалаасаа л өөрийнхөө тав тухыг анхаардаг. Тиймээс ямар ч хуулиуд хүний энэ 

чанаруудыг хориж болох үгүй”. Хуулийг ерөөсөө хөгжилийн явц гэсэн бөгөөд энэ 

хөгжилийн зам Монгол хүмүүст удаан үргэлжилсэн үгүй. Их засаг, хуулийн завхрал, 

яллагч, шүүгч гэх мэт маш ойлгомж үгүй үнэлгээний дараалал үгүй зэрэгцэн холилдон 

орших үг болон ойлголтууд улам л манантуулна. Шүүгч хэн хоѐрыг шүүж буй вэ. Яллагч 

хэнийг яллах вэ. Өмгөөлөгч хэнийг өмгөөлөх вэ. Төрийг өмгөөлөх үү эсвэл сэжиглэгдэж 

буй үйлчлүүлэгч ээ өмгөөлөх үү. Их засаг хэний төлөө вэ. Их засаг иргэний төлөө юу 

эсвэл хэний ч төлөө биш үү. 
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Райт буюу энд яригдаж буй эрх буюу зөв гэсэн мэргэжлийн ойлголт олон үүрэгтэй. Райт 

энх тайваны үүрэг гүйцэтгэнэ. Үүгээрээ зөрчилийг арилгаж тайван байдалыг үүсгэх 

үүрэгтэй. Райт дэг журам сахиулах үүрэгтэй. Райт тухайн нийгмийн үнэтүүдийг 

эрхэмлүүлнэ. Райт хүмүүсийг чөлөөт гэсэн үнэтээр баталгаажуулах ба ингэж халдлагаас 

хамгаална. Райт хүний төрхийг болон үйлдэлийг залуурдах үүрэгтэй. Райт бас хянах 

үүрэгтэй. Зөвхөн л эрх гээд орчуулчихсан энэ райт гэсэн ойлголт энд нэрлэж буй маш 

өргөн утгыг агуулдаг. 

Райтыг төр баталгаажуулж зохицуулдаг. Харин морал болон заншил хүмүүсийн хооронд 

зохицуулагдана. Харин нийгэмд болон улс оронд гарч буй моралын болон заншилын 

алдаануудыг тухайн ороны “Этикийн комисс” шалгаж шүүдэг.  

Зөвхөн хүмүүс хоорондын райтуудаас гадна бас улс хоорондын болон ард түмнүүдийн 

райтууд олон улсын шүүхийн өмнө хэлэлцэгдэн шүүгдэнэ. Тухайн ард түмний райт буюу 

зөв гэвэл хамгийн түрүүнд “тусгаар тогтнол” буюу “сувэринити”. Монгол үндэстэний 

сувэринити Пан Монголизмаас эхлэлтэй. Харин сүүлд зөвхөн “Ар Монгол” хоѐр 

хөршийнхөө звшөөрөлийн дагуу “тусгаар тогтносон”. 

2.2. Шударга ёс буюу өгөө аваа 

Ёс зүй, хууль зүй, эрх зүй гэх ойлголтууд хоѐр хос үгээр бичигдэн хоѐрдмол утга 

илэрхийлдэг. Ёсын зүй, хуулийн зүй, эрхийн зүй гэвэл нилээд тодорхой болох жишээтэй. 

Зүй
35

 гэсэн үгийн утгыг ажиглахад зүйгээ барицгаая эсвэл зүйд нийцсэн гэх мэт шударга 

ѐс гэсэн үгийн оронд хэрэглэвэл илүү жастис гэсэн ойлголтой дөхөж очих мэт. Шударга ѐс 

гэсэн хоѐрдмол утгатай хослол ч гэсэн шударгын ѐс гэсэн нэгэн утгыг илэрхийлэх ѐстой 

гэмээр. Шударга гэсэн үг ерөөс үнэнийг л хэлэх гэсэн ойлголт. Шударгаар хуваацгаая 

гэвэл яг л тэнцүүхэн хуваахыг хэлэх мэт. 

Жастис
36

 латин гаралтай шударга ѐс гэсэн ухагдахуун Грекийн философич Платон
37

 болон 

Аристотэл
38

 нараас эхлэлтэй маш өргөн утга илэрхийлдэг. Жастис гэж ерөөсөө “хэнд юу 

ноогдсон” түүнийг л “хүртээгээ ч” гэсэн утгатай. Философич Роулс “файрнэс”
39

 гэсэн 

бөгөөд үүгээрээ өгөө болон аваа хоѐр тэнцэх ѐстой гэсэн. Дутуу өгсөн гэвэл өглөгтэй 

харин дутуу авсан гэвэл авлагатай гэсэн ойлголт.  

Жастис дөрвөн дээд эрдэмүүдийн
40

 нэгэнд тооцогддог. Жастисаас бусад гурван эрдэмүүд 

гэвэл цэцэн
41

, хатуужил
42

 болон тохируулах
43

 чадвар. Энэ дөрвөн эрдэмүүд дээр нэмж 
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үнэмшил, найдлага болон хайр гэсэн гурван эрдэмүүдийг нэмж нийт энэ долоон 

эрдэмүүдээр моралын сургаалийг илэрхийлдэг. 

Жастис гэсэн мэргэжлийн ойлголт дотроо олон төрөл. Жишээлбэл социал жастис
44

 гэж 

арис өнгө, шашин, хүйс гэх мэтээр гадуурхагдах үгүй. Социал жастис буюу хамтын 

амидралын шудрага ѐс гэсэн ойлголт нилээд өргөн утгатай. Үүнд хүмүүсийн шаанс буюу 

боломж адилхан байх ѐстой. Тиймээс эдийн засгийн болон нийгмийн амидралд адилхан 

боломж эдлэх зүйтэй. Түүнээс гадна бас хуваарилалтын жастис. Орлого болон баялаг бүгд 

адилхан буюу зүйгээр хуваарилагдах ѐстой.  

Улстөрийн жастис гэвэл чөлөөт, адилхан боломжтой. Шүүхийн жастис хэнд ч найр тавих 

үгүй мөн хэнийг ч нүд үзүүрлэх үгүй шүүхийг хэлдэг. Бусад жастисууд гэвэл солилцооны 

жастис, ахуй орчины жастис. 

Жастисийн зарчимийг нийгмийн суури гэж тодорхойлдог ба үүнд суурилан боловсрол, 

хүүхдийн хүмүүжил, хүүхэд өсгөх, эрүүл мэнд, ахуй орчин болон социалын 

баталгаануудын хуваарилалтын жастисаар баримжаалан хэрэгжүүлэхийг заадаг. Тиймээс 

жастис бол нийгмийн зөв харилцааны луужин. 

2.3. Тэгш эрх буюу тэнцүүлэл 

Тэгш эрх, хуулийн өмнө бүгд тэгшхэн гэх мэт ойлголтууд бас философийн эртний 

ухагдахуун бөгөөд нилээд бүдүүн бараг орчуулагджээ. “Эгалитэ”
45

 гэж хэвээр үлдээсэн 

гэвэл утга алдах үгүй боломж бий. Энэ үгийн утга гэвэл хэн ч ялгаа үгүй. Бүгдээрээ ялгаа 

үгүй гэсэн л ойлголт. 

Хуулийн өмнө бүгд тэнцүү шүү гэсэн Францын хувисгалаас хойш хэрэглэгдэх болсон энэ 

ардчилалын гурван үнэтүүдийн нэг бол шүүх хэнийг ч илүү эсвэл дутуу шүүх үгүй шүү л 

гэсэн хэний ч талыг барихыг хориглосон илэрхийлэл. 
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