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8МН6Х уг
И.Лхагвасурэн
20-р зуун тегееж, хун терлехтен

21-p

зуунтайгаа золголоо. Улиран

одож байгаа 20-р зуун, бидний Монголчуудын хувьд ямар зуун байсан бэ?
Энэ аеуултын унэн зев хариултыг сдое Монголчууд бид бугдээрээ

хайж байна. Саяхан болтол бид дэлхийн

2 дахь

социалист орон хэмээгдэж,

хийеэн бухэн, олеон ололт амжилтуудаараа бахархаж байсан билээ. Гэтэл
уле орныхоо хегжил цэцэглэлт, хун ардынхаа еайн еайхны телее гэеэн чин

эрмэлзэл, итгэл унэмшилтэйгээр хичээнгуйлэн байгуулж байсан социалист
нийгэм маань 20-р зууны тегегел уе болж ирэхэд цаашид оршин тогтнох
чадваргуй гэдэг нь нэгэнт тодорхой болж нуран уна сан билээ.Уунд олон
монгол хун итгэж чадахгуй байсан. Одоо ч энэ байдал ургэлжилеээр

байна. Гэеэн ч социализм дэлхийн хэмжээнд нэгэнт их туршилтын гунигт
туух болон улджээ. Социализмын он, жилуудэд Монгол орны нуур царай,
нуудэлчин монголчуудын ахуй амьдралыг еерчлехед хучтэй нелеелеен

олон уйл явдлууд болж енгереен билээ. Тэдний дундаае дараахь гурван
уйл явдлын талаар заавал тогтож ярих ёетой гэж бодож байна. Энэ бол
малчин ардын малыг нийгэмчлэх замаар хоршооллын хеделгеенийг

ернуулж, олон тооны нэгдлуудийг байгуулеан явдал, атар газрыг эзэмших
хеделгеен ернуулж, Монгол хун олон мянган га талбайд тариа, ногоо

тариалдаг болеон явдал, орчин уеийн аж уйлдвэрийн салбарыг буй

болгож, уйлдвэрлэеэн бутээгдэхуунээ гадаад, дотоодын зах зээл дээр
борлуулдат болеон явдлууд юм.
Энэ бол манай нийгэмийн амьдралд хучтэй нелее узуулеэн, томоохон
уйл явдлууд байсан билээ. Малыг нэгдэлд тевлеруулеэн нь малаае авдаг
туухий эдийг улеын уйлдвэрийн газарт шилжуулж, уйлдвэрлэл явуулах

ерген боломжийг нээж егеен юм. Арье, шир, ноое, ноолуурыг орчин
уеийн уйлдвэрийн аргаар боловеруулж хийеэн бутээгдэхуунууд нь
дотоодын болон олон улеын зах зээл дээр гарч эхэлеэн билээ. Монгол
орон ингэж туухэндээ уйлдвэрийн аргаар бутээгдэхуун уйлдвэрлэдэг,
экепорлодог орон болеон юм.

Хун амыг хунеээр хангах, нэгдлийн болон амины малыг тэжээлийн

найдвартай баазтай болгох аеуудлыг атар газрыг эзэмших замаар

бурэн шийдвэрлэеэн юм. Ур, тариа хунений ногоог ихээр тариалах
болеон нь дотоодын хунений хэрэгцээг хангаад зогеохгуй, ургац еайтай
жилуудэд гадаад экепортонд гаргах боломжтой болеон юм. Монгол
орон ингэж туухэндээ газар тариалангийн бутээгдэхуунийг уйлдвэрлэдэг,

экепортлодог орон болеон билээ. Малын тэжээлийн уйлдвэруудийг

байгуулж, отор-тэжээлийн аж ахуйнуудыг олноор буй болгосон нь малын
зуй бусын хорогдлыг багасгах, тоо толгойг нь тогтвортой есгехед улэмж

ач холбогдлоо егч баЙлаа.
Энэ бугд бол социализмын давалгаан доор еерее аяндаа буй
болчихоогуй, манай ахмад уеийнхний удаан жилийн хичээл зутгэл, идэвх
санаачлага, шаргуу хеделмерийн ур дунд буй болсон юм. енеедер
дэлхийн социализм нуран унасан тэр нурангин дундаас бид улс орноо

сэргээн босгож, хегжил дэвшилийн зама ар авч явахыг хичээж байна. Энд
хун бурийн хучин чармайлт, идэвх зутгэл хэрэгтэй гэдэг нь оЙлгомжтоЙ.

Та бухэнд толилуулан байгаа энэхуу жижигхэн товхимол бол
социалист нийгэм байгуулж бай сан тэр жилуудийн уйл явдалыг дахин
нэг тунгаан бодоход чинь уншигч авхай танд туслах зорилготойг минь
болгоон соёрхоно уу.
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