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ИХ МОНГОЛ УЛСЫН ЦЭРГИЙН 
ТАГНУУЛЫН НЭРТ ЗҮТГЭЛТЭН 

СҮБЭЭДЭЙ

Доктор Ш.Насанбат

Чингис хааны есөн өрлөг 
жанжны нэг Сүбээдэй баатар  бол 
ертөнцөд алдар  нэрээ дуурсгасан 
агуу их жанжнаас гадна Их Монгол 
Улсын тагнуулын томоохон зүтгэлтэн 
юм. Түүний туулж өнгөрүүлсэн 
цэрэг болоод тагнуулын замнал бол 
Чингис хааны болон түүний дараа 
залгамжилсан Өгэдэй хааны үеийн 
байлдан дагуулалд томоохон байр  
суурь эзэлдэг. 

Хорезмын гол эсэргүүцлийг 
нухчин дарж,  Мухамед шагийг 
завдал өгөлгүй хөөж зүйл дуусгах 
үүргийг Чингис хаан Зэв болон 
Сүбээдэй хоёр  өрлөг жанжин,  
хүлэг баатартаа өгөхдөө алс баруун,  
өмнө зүгийн байдлыг тандан мэдэх 
даалгаврыг давхар  өгч явуулсан 
байна. Зэв,  Сүбээдэй нар  хааныхаа 
гол үүргийг биелүүлж Хорезмийн 
Мухамед шагийг нас бартал 
шахамдуулан хөөж,  зугтах газаргүй 
болгон зүйл дуусгасны дараа,  аян 
замын турш уйгагүй цуглуулсан 
тагнуулын мэдээ,  мэдээллийг эзэн 
хаандаа биечлэн дуулгах,  басхүү 
шинэ үүрэг,  даалгавар  авахын 
тулд Сүбээдэй баатар  элч нарын 
адил бүх биеийг толгойноос хөл 
хүртэл даавуугаар  битүү ороож,  
алсын моринд дөрөөлж,  өдөр  
шөнийг ялгахгүй давхихад,  тавин 
километр  тутамд байх монгол өртөө 
бүрт түүнд зориулсан шилдэг сайн 
морийг сэлгэн унуулж,  заримд нь 
түр  саатан ундлуулсаар,  хааяа цөөн 

хором биеийн чилээ гарган,  дахин 
мордож,  долоо  хоног өдөр  шөнөгүй 
довтолгож,  хоёр  мянган километр  
зам туулж Чингис хаанд хүрч ирсэн 
байдаг. 

Чингис хаан түүнээс дайсныхаа 
хүч чадал,  нөөц боломжийг мэдэхийг 
хүсч байв. Учир  нь Сүбээдэй Зэвийн 
хамт Мухамед шагийг хөөж,  улс 
гүрнийг нь хөндлөн туулж,  бүхнийг 
нүдээр  харж,  биеэр  үзэж туулсан 
юм. Сүбээдэй эхлээд бат бэх 
бэхлэлттэй баян чинээлэг Хорасаны 
тухай өгүүлж,  дараалан хүчирхэг 
хана хэрэм бүхий Герат,  Мерв,  
Нишапур  хотуудыг дурдав. Тэндээс 
хужир  шүүт,  нэвтэршгүй өргөн хээр  
тал нутаг,  түүний цаад захад нүцгэн 
уулсын дундуур  олон өдөр  давхисны 
эцэст тохиох бас л хүн ам олонтой 
нэгэн баян чинээлэг нутаг болох 
Персийн Ирак буюу Ирак Адшэмийн 
тухай өгүүлжээ. Энэ уулзалтын 
явцад Чингис хаан Сүбээдэйд 
хандан: “Тэндээс исламын цэрэг 
хөдөлж,  монголчуудын эзэгнэсэн 
Хорасанд хүрэхэд хэдий хирийн 
хугацаа хэрэгтэй вэ?” гэж асуухад 
Сүбээдэй: “Зуны цагт Хорасанд хүрч 
очих аргагүй. Учир  нь хурц нар  
хамаг байдаг өвс ногоог шатааж,  гол 
горхийг ширгээнэ. Өвөл исламуудын 
агт морь цасан доороос өвс олж идэж 
чадахгүй. Одоо  харин хаврын энэ 
цагт юм уу,  намрын цагт л шагийн 
цэрэг аялан явж чадна. Гэхдээ маш 
олон морь мал,  ачаа хөсөг авч явах 
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хэрэгтэй болдог. Ирак Адшэмид 
ийм цэрэг байхыг би үзээгүй” гэж 
Сүбээдэй өгүүлсэн байна. 

Сүбээдэйн энэ айлтгал,  олж 
ирсэн тагнуулын үнэт мэдээлэл 
монголчуудын аян дайны цаашдын 
явцыг шийджээ. Эндээс Хорезм 
гүрний өрнө,  дорно  хэсэг бие  биедээ 
туслахаар  ирэх аргагүйн дээр  өрнөд 
мужуудад нь цэрэг дайчилж буй 
шинж тэмдэг Сүбээдэйд мэдэгдээгүй 
бол Мухамед шагийн залгамжлагч хан 
хүү Желал Ад Дин гүрнийхээ дорно  
зүг хаа нэгтээ байгаа хэрэг. Хэрэв 
бослого  хөдөлгөөн монголчуудад 
эзлэгдсэн нутагт гарлаа гэхэд 
зөвхөн Афганистан,  Хорасан хоёр  
л  өөдөөс нь сөрж босохоор  байв. 
Хэдийгээр  эдгээр  орон их хүчирхэг,  
зөвхөн хил хязгаар  нь гэхэд хааш 
хаашаа мянган километр  урт ч 
гэсэн монголын цэрэг ийм хол зайд 
явж байлдаж,  шаардлагатай үед 
бие  биедээ дэмжлэг үзүүлж чадна 
гэсэн үг.  Тэгэхээр  хэргийн учир  
Чингис хааны дэргэд нэг буман цэрэг 
байна уу,  эсхүл хоёр  өрлөгийн 3 
түмэн цэрэг нэмэгдэх эсэх нь нэг их 
хамаатай бус гэсэн дүгнэлт гарсан 
байна. Чухам энэ айлтгалаас Орос 
орны хувь заяа хэдэн зуун жилээр  
дамнан шийдэгдэж,  Зүүн Өмнөд 
Европ монголчуудын довтолгоонд 
өртөх аюул занал бодит болж,  
Европ тив тэр  чигээрээ аймшиг 
самуунд автах үүд хаалга нээгдсэн 
ажээ.  Дэлхийн хоёрдугаар  дайны 
үед Зөвлөлтийн нэрт тагнуулч 
Рихард Зоргегийн “Япон Зөвлөлтийн 
Алс Дорнод руу довтлохгүй” гэсэн 
тагнуулын мэдээллийг хэдэн арван 
дивизийн үнэтэй мэдээлэл гэж 
америкчууд үзэж байсантай адил 
Сүбээдэйн авчирсан тагнуулын 
мэдээлэл хэдэн арван дивиз битгий 
хэл дэлхий ертөнцийн хөгжлийн 

цаашдын өрнөл,  хэтийн төлөвт ч 
хүчтэй нөлөө үзүүлсэн нь дамжиггүй. 

Сүбээдэй Зэвийн хамт өвлийн 
турш өрнийн орнуудаар  хэсэн 
явахдаа байдлыг сайтар  ажиглаж,  
Азербайжан,  Курдистан,  Гүрж 
зэрэг оронд үе  үе  халдан довтолж 
байсны дээр  монголчуудын урьд 
өмнө очиж үзэж байгаагүй Каспийн 
тэнгисийг тойрон,  хивчагийн тал 
нутгаар  дамжин монголдоо  буцаж 
очтол тандан байлдахыг хүсч байсныг 
Чингис хаан ёсоор  болгожээ. Ийнхүү 
өрлөгүүд Каспийн чинад дахь уулсыг 
даван явж,  тэнд ямар  улс орон,  ард 
түмэн оршин суудаг,  цэрэг зэвсгийн 
хүчин чадал зэргийг тандаж мэдэх 
шинэ даалгавар  авсан байна. 
Туршуулуудын хэлснээр   уулсын 
орой нь үүлэнд умбаж,  хавцал ангал 
нь харанхуй татаж хүнхийсэн тэрхүү 
уулсын орны зам харгуйг цэвэрлэж 
засварлах ажлыг олзлогдогсод 
хийж явав. Дайчин эрсийнхээ хүч 
чадлыг ийм хүнд хүчир  ажилд 
зарцуулж барахгүйг Зэв,  Сүбээдэй 
нар  мэдэхийн дээдээр  мэдэж байв. 
Ингэхдээ өөрсдөө туйлын гарцаагүй 
болсон нөхцөлд л цэрэг дайны үйл 
ажиллагаанд оролцож,  гол хүч нь 
зөвхөн холбоотны хүчийг ашигласны 
дараагаар  довтолгоонд орж байв. 
Тагнуулын мэдээлэл олохын тулд  
Сүбээдэй их замын дээрэмчидтэй 
хүртэл холбоо  тогтоож,  энэхүү 
хэлхээ холбоогоо   Гүржийн Лапша 
хааны цэргийг гэнэдүүлэн бут 
цохиход ч амжилттай хэрэглэсэн 
байна. 

Сүбээдэй баатар  аян дайны 
явцад шаардлагатай мэдээллээ 
цуглуулахдаа ухуулан сэнхрүүлэх,  
айлган сүрдүүлэх зэрэг янз бүрийн 
арга хэрэглэж байв. Тухайлбал,  
Сүбээдэйн тушаалаар  Сить голын 
тулалдаанд бут цохигдон олзлогдсон 
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Оросын ван Васильког Бурундай 
жанжин: “Ийм залуу хүн Монголын 
Их хааны албанд зүтгэвэл их зүйлд 
хүрнэ” хэмээн дайлж цайлан,  
өөрийн талд татахыг оролдсон боловч 
татгалзсан тул амийг нь хороосон 
баримт бий. Гэвч Калька голын 
тулалдаанд монголчуудын тагнуулын 
албанд орж Киевийн Мстислав ванг 
барьж өгсөн Плоскино,  монголын 
хааны нууц албанд 20 гаруй жил 
зүтгэж Унгарын хаанд хүртэл 
элчээр  томилогдон очиж байсан 
англи санваартан Роберт гэх мэт олон 
арван тагнуул,  туршуул Сүбээдэйн 
дэргэд зүтгэж байсныг дурдаж болно. 
Ийнхүү маш олон тооны олзлогдогсод 
болон дагаар  орогсод сайн дураар  
эсвэл хүчинд автан чухам Сүбээдэй 
баатрын шаардаж байсан үнэт 
мэдээллийг цуглуулан өгч байв. 
Тэд энэхүү тандан байлдах явцдаа 
зам зуур  таарсан ойрын улсуудыг 
судалж,  Орос,  Хивчагийн нэгдмэл 
хүчийг бут цохисон Калька голын 
дэргэдэх ялалтынхаа дараа нутгийн 
зүг буцахдаа газар  сайгүй тагнуул,  
туршуул бий болгон үлдээсэн нь 
дараагийн аян дайн эхлүүлэх 15 
жилийн хугацаанд монголчуудыг 
тасралтгүй шаардлагатай тагнуулын 
мэдээллээр  хангаж байжээ. 

Ийнхүү Каспийн тэнгисийг 
тойрч 3 жил үргэлжилсэн тандан 
байлдах аян дайны дараа өрлөгүүдээс 
Сүбээдэй буцаж ирэв. Түүний 
цуглуулсан мэдээ баримт үнэхээр  
нарийн,  үнэн зөв байсны ачаар  
бүтэн хагас арван жилийн хойно  
Чингис хааны удмынхан Европ 
тивийг 18 жилийн дотор  байлдан 
эзлэх төлөвлөгөө зохиож,  эхний 6 
жилд нь Сүбээдэй өөрийн удирдлаган 
дор  Орос,  Польш,  Силез,  Унгар,  
Серби,  Булгарыг байлдан дагуулж,  
төлөвлөгөөний дагуу Адриатын 

тэнгисийн эрэг Вена хот хүрээд 
байхад нь Европын хаад ноёд харь 
нутгийн аймшигт ард түмэн хоёр  
дахь удаагаа дайран ирэхэд нь яахаа 
мэдэхгүй,  балмагдан суусан гэдэг. 

Сүбээдэй баатар  600 жилийн 
дараа Орос оронд довтолсон Наполеон 
Бонапортаас илүү орос орны цаг 
уур  хийгээд газрын байдлыг сайтар  
мэдэж байсны хирээр  нөхцөл байдалд 
зохицон ажиллажээ. Тухайлбал,  
тэсгэм хүйтэн байсан ч тэрбээр  дүн 
өвлөөр  аянаа эхэлж,  цас мөсөн дунд 
өргөн уудам нутгийг туулж,  умард 
оросын нам дор  газар  урь орж,  цас 
хайлан ёроолгүй гүн бамбалзуур  
намаг болохоос урьтаж хүн малын 
гарзгүйгээр  цэргээ тал газарт 
гаргаж чадсан байна. Дүн өвлөөр  
аян дайн хийнэ гэдэг бэрхшээл,  саад 
ихтэй байдгын хамгийн гол нь,  адуу 
малын өвс билчээр  дутагдах явдал 
юм. Гэхдээ өвөл цагт суурин оршин 
суугчдаас хоол хүнсний нөөц олж 
болохоос гадна цайз,  бэхлэлтийг 
дайран бүслэх байлдаан хийхэд 
ашигтай байв. Яагаад гэвэл хамгаалж 
буй хүмүүс газар  шорооны ажил 
хийхэд хэцүү,  ухсан сувгийг нь цас 
мөс дарж битүүлдэг аж. Орос орны 
хатуу ширүүн цаг агаар,  өвлийн 
тэсгэм хүйтэн байдлыг Сүбээдэй 
судлаж мэдээд өөртөө ашигтайгаар  
эргүүлсэн бол хожим Орост халдан 
довтолсон Наполеон,  Гитлер  
нарын хувьд сүйрлийн үр  дагаварт 
хүргэсэн билээ. 

Европынхон монголчуудтай халз 
тулах цагт тэдний талаар  юу ч олж 
мэдээгүй байхад Сүбээдэй Европын 
улс орнуудын ажил хэргийн тухай 
болон хаад ноёдынх нь гэр  бүрийн 
харилцааны нарийн ширийн 
зүйлийг хэдийнээ тандаж мэдсэн 
байлаа.  Тухайлбал,  Унгарын ван 
Бела Польшийн Сандомирын герцог 
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Болеслав,  Мазовын герцог Конрад,  
Силезийн Хайнрих вантай төрөл 
садангийн холбоотойг монголчууд 
мэдэж авсан байв. Хайнрих нь 
Богемийн ван Венцелтэй дамаа 
ургийн барилдлагатай байв. Эдгээр  
вангуудын захиргааны хаант улсууд 
бие  биетэйгээ хаяа залган орших 
бөгөөд Унгар  нь тэдгээр  улсын аль 
алинаас тусламж авах бололцоотой 
тул Унгарт монголчууд дайран орж,  
асуудал шийдэгдтэл хамсаатнуудынх 
нь цэргийг  сэргийлэн барих тактик 
баримталсан нь,  гол цэргийг гурван 
анги хувааж,  умард ангийг ханхүү 
Хайду толгойлж,  Польш Силезийн 
хүчийг тогтоон барих,  өмнөд ангийг 
Хадаан удирдан Унгарын өмнөд 
хэсгээс дайран орж,  тэр  хавийн 
цэргийн хүчийг барих,  үндсэн хүчийг 
Сүбээдэй Бат хааны хамт толгойлж,  
Унгарын нийслэлийг дайлахаар  
шийдэж,  тэрхүү төлөвлөгөөгөө 
хэрэгжүүлсэн түүхтэй. Энэ бүх 
амжилт ялалтын гол гавьяа нь уг 
ажиллагааны төлөвлөгөөг нэгбүрчлэн 
бодож боловсруулан,  нийт арми 
болон тусгай баг цэргүүдийн 
манлайд яваа залуу хан хөвгүүдийн 
үйл ажиллагааг ухаалгаар  залж,  
залруулж явсан алдарт жанжин 
Сүбээдэйд ногдох нь гарцаагүй. 

Гол үзүүр  сэжмийг Сүбээдэй 
баатар  гартаа атгаж байсан 
монголчуудын тагнуул,  туршуулын 
алба хамгийн ойрхон обьект болох 
Дорнод Европоор  ажлын хүрээг 
хязгаарласангүй,  тэмтрүүлээ бүр  
алс Өрнөд Европ руу хандуулсан 
байлаа.  Үүнд,  Сүбээдэй баатар  
голдуу Венецийн худалдаачдаар  
дамжуулан Европын нийгмийн янз 
бүрийн давхрагын төлөөлөгчидтэй 
холбоо  тогтоосон агаад Ромын пап 
ламтай өөртэй нь хүртэл холбогдож 
нууц тохироо,  хэлэлцээр  хүртэл 
хийсэн мэдээлэл бий. Сүбээдэй баатар  
73 наслахдаа Өмнөд Хятадын Шар  
тэнгисээс  Өрнөд Европын Адриатын 
тэнгис хүртэл,  балар  Шиврийн 
тайгаас Бангкокийн ширэнгэ хүртэл,  
дэлхийн дайдыг хэдэнтээ хөндлөн 
гулд хэмжиж,  улс гүрнүүдийн хүч 
чадал,  цэрэг зэвсэг,  байгалийн 
саад бэрхшээлийг нэг нэгэнгүй 
тандан судалж,  хэдэн бумаас хэдэн 
арван саяар  тоологдох их бага 40 
үндэстнийг номхотгон эрхшээлдээ 
оруулж,  их бага 60 тулаанд бүгдэд 
нь ялан гарсныг дэлхий дахинд урьд 
хожид давж гарсан цэргийн жанжин 
нэгээхэн ч тодрон гараагүй билээ. 
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ХХ зууны эхэн үеийн Алс 
Дорнодын цагийн байдал өөрчлөгдсөн 
нь Монгол дахь Оросын цэргийн 
тагнуулын үүрэг,  зорилгод гүн 
гүнзгий нөлөө үзүүлэв. Зөвхөн 
газар  зүйн шинжтэй мэдээлэл 
цуглуулахаас илүү өрсөлдөгч 
улс,  болзошгүй дайсны талаар  
мэдээлэл олох шаардлага тулгарсан 
байна. Тухайн үеийн Монголын 
гадаад,  дотоод бодлого,  улс төрийн 
тогтолцооны талаар  судлах хэрэгцээ 
бий болсон. Алс Дорнодын байдал 
Орос-Японы дайны дараа тогтворгүй 
болж эхэлсэн тул Хаант Орос,  
Монголтой хил залгаа бүс нутагт 
онцгой анхаарал хандуулахаас өөр  
аргагүй болжээ. Оросууд Манжуураас 
цэргийн аюул занал учирч болзошгүй 
гэж үзэж байсан бөгөөд Орос-Японы 
дайны дараа бүс нутаг дахь хүчний 
харьцаа өөрчлөгдсөнөөр  цэргийн 
тагнуул,  туршуулын зорилго  ч бас 
өөрчлөгдөж эхэлсэн байна. 

Тухайн орон нутгийн тандалт,  
судалгаанаас гадна Монголын түүх,  
хүн ард,   овог,  аймаг,  хошууд болон 
хөрш зэргэлдээх нутгийн улс төрийн 
байдлын талаар  мэдээлэл цуглуулах 
зорилт тулгарсан ажээ. Ялангуяа 
монголчууд орос,  хятад,  япончуудтай 
хэрхэн харилцаж байсан болон 
Монгол-Хятад,  Монгол-Япон зэрэг 
хоёр  талын харилцааны төлөвийг 
судлах чиглэлээр  ажиллаж байсан 
нь XIX  зууны сүүлч үеийн Хаант 
Оросын цэргийнхэн (Оросын газар 

ХХ ЗУУНЫ ЭХЭН ҮЕИЙН МОНГОЛ ДАХЬ 
ХААНТ ОРОСЫН ЦЭРГИЙН ТАГНУУЛЫН 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Судлаач Б.Сайнболд

зүйн нийгэмлэгийн эрдэм шинжилгээ 
судалгааны)-ий судалгаанаас 
ялгагдаж байгаа юм. Цэргийн дорно  
дахины судлаачдын онцолсноор,  
цэргийн газарзүй нь өөрийн 
онцлог шинж чанараараа иргэний 
газарзүйгээс илүү нарийн төвөгтөй 
ойлголт бөгөөд цэргийн шинжлэх 
ухааны салшгүй нэг хэсэг гэжээ. Энэ 
нь цэргийн орон судлалын хүрээнд 
болзошгүй байлдааны ажиллагааны 
физик-газар  зүйн онцлог (байгаль 
цаг уурын, газрын хөрс, гадаргуу, 
газар орны нугачаа, гол, мөрний 
сав газар, ургамал, амьтны аймаг, 
худаг, усны нөөц)-ийг бүх талаас нь 
судлахаас гадна тухайн орон нутгийн 
дэд бүтэц,  зам харгуй,  хүн ам,  
угсаатан зүйг үнэлэх шаардлагатай. 
Өөрөөр  хэлбэл,  их цэрэг шилжүүлэн 
байрлуулахад,  өөрийн болон эсрэг 
талын хүчний эзлэх зааг,  бэхжих 
боломжтой газар  орон,  стратегийн 
ач холбогдолтой түшиц газрыг 
урьдчилан тодорхойлсон байх ёстой. 

ХХ зууны эхээр,  Монгол хэний 
талд орох вэ?,  хэнтэй нөхөрлөх вэ?  
гэдэг асуулт оросуудын анхаарлыг 
ихээхэн татаж байв. Монголын тал 
нутагт Оросын цэрэг орж ирвэл,  
монголчууд хэрхэн хүлээн авахыг 
тодруулах мөн чухал байсан. Японтой 
дайтаад ялагдсан,  үүнд олзуурхсан 
Хятад цэргийн хүчээ нэмэгдүүлж 
байсан зэрэг нь оросуудын санааг 
ихээхэн зовоож байсан тул дээрх 
бүс нутагт нөлөөгөө нэмэгдүүлэх,  
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цэргийн хүчээ бэхжүүлэхийг 
шаардаж байсан юм. Тэр  үеийн 
Монгол-Орос болон Монгол-Хятадын 
харилцааны асуудлууд хоорондоо  
олон шижмээр  холбогдож байв.  

Энэ үед Монголыг судлах үйл 
хэрэгт,  Амурын цэргийн тойрогт 1901 
онд байгуулагдсан Хилийн харуулын 
тусгай корпусын офицерууд онцгой 
үүрэг гүйцэтгэсэн. Тойргийн штабаас 
Манжуурын талаар  тагнуулын мэдээ,  
статистикийн мэдээлэл цуглуулах 
заавар  боловсруулж,  офицерууд нь 
түүний дагуу Зүүн хойд Хятадын 
гурван муж,  хил залгаа Монгол,  
Солонгосын чиглэлээр  олон жил 
тагнуулын ажлыг зохион байгуулжээ. 
Хэрэв Манжуурын нутаг дэвсгэрт 
цэргийн ажиллагаа явуулбал хөрш 
Монгол улс байлдааны ажиллагаанд 
шууд татагдан орж,  Оросын зам 
харилцааны чухал сувгуудыг хаах 
аюултай гэж оросууд болгоомжилж 
байлаа. Оросууд Алс дорнодын цагийн 
байдалтай холбогдуулан Японтой 
дахин дайтаж болзошгүй,  хятадууд 
дэмжлэг үзүүлж болзошгүй хэмээн 
тооцоолж Монголыг нягт нямбай 
судлах болсон юм.   

Хаант Оросын армид 
Монголын чиглэлээр  нэлээн мэдлэг 
хуримтлуулсан  шилдэг судлаач нь 
Амурын цэргийн тойргийн Хилийн 
харуулын тусгай корпусын ротын 
захирагч А.М.Баранов1 байжээ. Энэ 
хүн монголоор  чөлөөтэй ярьдаг,  мөн 

1 Ротмистр  Баранов Александр  Михайлович 
1865 онд Оросын Санкт-Петербург мужид 
төрсөн. Удам дамжсан язгууртан. Павловын 
цэргийн дунд сургуулийг төгссөн. Хаант Оросын 
цэргийн хороо,  бригадуудад алба хааж байсан. 
Дорнод хятадын төмөр  замын баруун салааг 
хариуцсан нэгжид ажиллаж,  амьдрахдаа монгол 
ноёдтой танилцаж,  итгэлийг нь олсон. Монгол 
нутгаар  хэд хэдэн удаа газар  орны туршуулын 
чиглэлээр  ажиллаж байсан. Тэр  1906 оноос 
Амурын цэргийн тойргийн Хилийн харуулын 
тусгай корпусын тагнуулын албанд ажиллаж 
байсан. 

Монголд алба хааж байхдаа олон 
аймаг хошуугаар  аялж хэрэгцээтэй 
мэдээлэл цуглуулан хэд хэдэн бүтээл 
туурвижээ. 

Амурын цэргийн тойргоос 
1903-1906 онд Монгол руу 7 
удаагийн туршуулын бүлэг илгээж 
ажиллуулсан ба эдгээрийн 4-ийг 
нь А.М.Баранов биечлэн удирдсан 
байна. Тэрээр  1905 онд “Барга 
ба Халх” нэртэй ном хэвлүүлж 
Халх Монголын түүхийг тодорхой 
бичиж үлдээсэн. Түүний бүтээлд 
Монголын засаг захиргааны зохион 
байгуулалт,  нутгийн засаг захиргаа,  
тайж,  язгууртан,  ноёд дээдсийн ёс 
горим,  анги хоорондын харилцаа,  
шашин шүтлэг,  Халх,  Баргын 
сүм хийдүүдийн талаар  тодорхой 
бичсэн байна. Мөн тэрээр  цэргийн 
байр  зүйн шинж чанартай хэд 
хэдэн тодотголыг хийсэн бөгөөд “... 
40 өртөөний хэмжээстэй газрын 
зураг дээр (Хаант Оросын Жанжин 
штабаас хэвлэсэн) Кырылун 
(Хэрлэн) гэдэг газрыг тэмдэглэсэн 
бөгөөд монголчууд энэ нэрийг 
зөвхөн оросуудтай захидал бичгээр 
харилцахад ашигладаг ...” гэж 
тодотгожээ. Энэ нутагт голын зүүн 
эрэгт томоохон хийд,  баруун эрэгт 
нь хятад худалдаачдын байшингууд 
байсан гэж өгүүлсэн байна. 
Худалдаа,  наймааг Бээжингийн 
болон Долнуурын худалдаачид 
эрхэлж,  Барановын бичсэнчлэн 
“...хятадууд энэ нутагт гэртээ 
байгаа юм шиг эзэн сууж,  бараа 
таваарын үнийг дур  мэдэн нэмдэг 
байсан...” ажээ. А.М.Барановын 
судалгааны ажилд,  монголчуудаас 
орос,  хятад,  япончуудад хэрхэн 
хандаж байсан тухай мэдээлэл 
чухал байр  эзэлж байв. Түүний 
тэмдэглэснээр  Монголын зүүн 
болон зүүн өмнөд нутагт оросуудаас 
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ихээхэн болгоомжлох хандлагатай,  
харин бусад нутагт,  ялангуяа хойд 
хэсэгт найрсаг,  халуун дотноор  
хүлээн авч байсан тухай дурджээ. 
А.М.Барановын удирдсан өөр  нэг 
аялал 1905 оны 9 дүгээр  сарын 28-
наас 12 дугаар  сарын 20-ны хооронд 
болсон бөгөөд бүрэлдэхүүнд нь 
цэргийн 30 гаруй бага тушаалтан 
оролцжээ. Судалгааны баг байгаль,  
цаг уурын хувьд хүнд хэцүү,  
газрын зурагт огт тэмдэглэгдээгүй 
газар  орноор  аялсан тухай зохиогч 
тэмдэглэн үлдээсэн байна.

Нөгөөтэйгүүр  тухайн үеийн 
эрх баригчид Оросын судлаачдыг 
Монголд хөл тавих бүрт туйлын 
дургүй хүлээж авдаг,  тааруухан 
ханддаг байсан нь цаанаа япончуудын 
шахалтад автаж байсантай 
холбоотой байв. Монголын орон 
нутгийн удирдлага оросуудад албан 
ёсны дэмжлэг үзүүлэхийг хүсдэггүй,  
газарчин томилж өгдөггүй байсны 
улмаас товлосон газарт хүрэхийн 
тулд хасах 20 хэмийн хүйтэнд хээр  
хоноглох тохиолдол гарч байсан 
тухай бичжээ. 

Дэслэгч Ю.Кушелёвын удирдсан 
Оросын цэргийн эрдэм шинжилгээ,  
судалгааны баг Синьхайн хувьсгалын 
ид үе  1911 онд Монголд 5 сарын 
хугацаатай ажилласан байна. 
Оросын Жанжин штабаас өгсөн 
үүргийн дагуу энэ баг Монголоос 
цэрэг,  стратегийн ач холбогдолтой 
мэдээлэл буюу Монголд цэргийн 
ажиллагаа явуулж болох эсэх,  Хятад 
болон хятад хүмүүст монголчууд 
хэрхэн хандаж буй,  тэдэнтэй тэмцэх 
боломжтой эсэх,  энэ тэмцэлд Оросын 
дэмжлэг хэрэгтэй эсэх,  оросуудад 
хэрхэн хандаж байгааг тодорхойлох 
зорилготой байжээ. 

ХХ зууны эхэнд Хятад 
үндэсний болон цэргийн хувьд 

эрчимтэй сэргэн мандаж,  Монгол 
дахь Хятадын колоничлол Оросын 
санааг зовоож эхэлсэн нь судалгааны 
баг илгээх бас нэг шалтгаан болсон 
байна. Орос-Японы дайнд ялагдсаны 
дараа Хаант Оросын нэр  хүнд ихэд 
унаж,  “Портсмутын хэлэлцээр” нь 
оросуудтай Манжуур  болон Монголд 
тэмцэж чадна гэсэн итгэлийг 
хятадуудад төрүүлсэн юм.    

Ю.Кушелёвын үзсэнээр  
Монголын байгаль,  цаг уурын 
онцлог,  газарзүйн байрлал,  нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээ,  хүн ам зүйн 
шинж чанар  нь Оросыг,  олон 
зуунаар  нойрсоод сэрж буй Хятадаас 
найдвартай халхлана гэж дүгнэсэн. 
Судалгааны явцад туршуулын баг,  
монголчууд манжийн дарлалтай 
тэмцэхэд хүчин мөхөсдөнө гэдгээ 
гүнзгий ухамсарлаж,  энэ тэмцэлд 
оросуудыг цорын ганц өмөг түшиг 
хэмээн үзэж буйг ажигласан байна. 
Оросоос 1911-1914 онд Монголын 
нутагт хийсэн судалгааны тайланд,  
Ховд болон Улиастайн тойргийн 
нүүдэлчин,  малчдын дунд оросуудын 
нэр  хүнд өндөр,  ихэд таатай 
ханддагаа илэрхийлэхийг хичээдэг. 
Улмаар  гадны эрхшээлээс гарахын 
тулд бүх чиглэлээр  нууц хөдөлгөөн 
өрнөж эхэлснийг онцолжээ. Гэхдээ 
монголчууд оросуудад хүндэтгэлтэй,  
таатай ханддаг нь зөвхөн Манжийн 
бодлогыг сөрөн зогсож,  тэдний өмнө 
хүчин мөхөсдөж байсантай холбоогүй 
байв. 

Орос,  Монголын олон зуун 
жилийн найрсаг хөршийн харилцаа,  
хоёр  улс хилийн болон нутаг 
дэвсгэрийн маргаангүй оршиж 
ирсэн,  оросууд Монголын газар  
нутагт санаархдаггүй,  Оросын 
бүрэлдэхүүнд байгаа монголчуудын 
шашин шүтлэг,  гарал үүсэл нэгтэй 
овог,  аймгуудын ах дүүгийн 
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барилдлага зэргээс олон зүйл 
шалтгаалж байсан гэдгийг Оросын 
цэргийн тагнуулчид ажигласан 
байна. Ингэснээр  XX  зууны эхэн 
үеийн Оросын цэргийн тагнуулчдын 
дүгнэлтээр,  монголчууд Орост гүн 
хүндэтгэлтэй,  таатай ханддаг гэдгийг 
олж тогтоосон бөгөөд Манж Чин 
улсын Монголын талаар  баримтлах 
бодлого  нь тов тодорхой,  бүрмөсөн 
эрхшээлдээ оруулж,  монголчуудыг 
Оросоос хөндийрүүлэхэд чиглэгдэж 
байсан гэж үзжээ. 

Үүнтэй зэрэгцэн Монгол дахь 
Японы нөлөө эрчимтэй нэмэгдэж 
байсан нь оросуудын хувьд тун 
аюултай байдал үүсгэж байсан. 
Амурын цэргийн тойргийн Хилийн 
харуулын тусгай корпусын 
командлалаас 1904 онд зүүн 
Монголын хил залгаа бүс нутгийн 
байлдааны ажиллагааны талбарыг 
судлах тагнуулын бүлэг илгээх 
үүргийг Монгол дахь Оросын 
тагнуулын удирдагч,  хурандаа 
Хитровод2 өгч,  нууц зааварчилга 
хүргүүлсэн байна.    

Аялалын тайланд,  Оросын 
цэргийн тагнуул,  судалгааны ажлыг 
Жирэмийн чуулганаас урагшаа 
Хятадын их цагаан хэрэм,  түүнээс 
цааш Бээжин болон хойшоо  Өргөө 
2 Хитрово  Александр  Дмитриевич (1860-1921) 
Оросын Рязань мужид төрсөн. Варшавын явган 
цэргийн дунд сургуулийг төгссөн. Оросын 
Жанжин штабын хурандаа,  Монгол дахь 
Хаант Оросын тагнуулын удирдагч,  1900-1906 
он хүртэл Амурын цэргийн тойргийн штабын 
Тагнуулын хэлтэс (Харбин хот)-т алба хааж 
байсан. 1906 оноос Хиагтын хилийн цэргийн 
комиссараар  ажиллаж,  Монгол дахь Оросын 
нөлөөг бэхжүүлэхэд ихээхэн зүтгэл гаргасан. 
Түүнийг 1921 онд Их Хүрээнд Барон Унгерний 
тушаалаар  буудан алсан гэдэг. Амурын цэргийн 
тойргийн штаб Монгол дахь Хаант Оросын 
тагнуулын сүлжээг удирддаг байсан бөгөөд 
агентурын тагнуул нь Монголын цэрэг,  улс 
төрийн байдал,  Оросын худалдааг нэвтрүүлэхэд 
таатай орчин бүрдүүлэх,  зам тээвэр,  орон 
нутгийн зам харгуй,  хүн ам зүйг судлах 
зорилготой байжээ.  

хот хүртэл зохион байгуулсан тухай 
илтгэсэн байв. Энэ аялал нь ирээдүйд 
байлдааны ажиллагааны талбар  
болж болзошгүй зүүн Монголын 
нутаг дэвсгэр  дээр  өргөн хүрээний 
цэргийн тагнуулын үүргийг 20 
гаруй зэвсэглэсэн хүнтэй бүлэг 
гүйцэтгэсэн байна. Энэ бүлгийн 
зорилго  нь Монголын цэргийн хүч,  
бүрэлдэхүүний тоо,  монголчуудын 
бусад улс орны талаарх бодол,  
Японы дайн,  Төвөдөд англичуудын 
хийсэн аялал,  Монгол дахь хятад,  
япон иргэдийн үйл ажиллагаа,  хятад 
иргэдийн суурьшил,  ажил эрхлэлт 
зэргийг тандан судлах явдал байжээ. 
Газар  орны туршуулыг Монголд 
хамгийн таагүй үед байлдааны 
ажиллагааг хэрхэн зохион байгуулах 
боломжийг судлах зорилгоор  өвлийн 
улиралд зохион байгуулсан. 

Аялалын бүрэлдэхүүнд 
коллегийн бүртгэгч Кострицкий 
(зурагчин,  эмч,  маршрутын зураглал 
боловсруулагч,  хятад хэлний 
орчуулагч) хятад хэлний орчуулагч 
Цыдыпов,  4 хасаг цэрэг,  Дээд үдийн 
хорооны 2 буриад,  Хитровын мэдлээс 
гаргасан 2 монгол хүн оржээ. Аялалыг 
худалдаа,  наймаа болон газар  зүйн 
судалгааны зорилготойгоор  зохион 
байгуулж байгаа хэмээн үнэмшүүлж,  
тухайн бүс нутагт хууль ёсоор  аялах 
боломжоор  хангаад зогсохгүй,  
Цицикар  дахь дипломат төлөөлөгчийн 
газрын тусламжтайгаар  Хятадын 
хилийн бүсэд ашигладаг паспорт 
хүртэл олж авчээ. А.Хитровын 
ерөнхий тайланд: “... Өнгөрсөн дайны 
сургамжаар монголчууд Оросын 
талыг баримтална. Одоогийн 
Монголчуудын цэргийн хүчин чадлыг 
байхгүйтэй адил гэж үзнэ, харин 
моринд гарамгай, барууны соёлд 
суралцах боломжтой. Монголчууд 
ерөнхийдөө чинээлэг хүмүүс бөгөөд 
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оросын зах зээлд ашигтай. Орос-
Японы дайны өмнө япончууд 
монголчуудад нөлөөлөхийг завдаж 
байсан боловч амжилт олоогүй ...”-
г илтгэжээ. Хэрэв дахин японтой 
дайтахад хүрвэл Орос ялна гэдэгт 
монголчууд бүрэн итгэж байсныг 
онцолсон байна. 

Хаант Оросын тагнуулчид Өвөр  
Монголын Жирэмийн чуулган,  
Зостын  чуулган,  Зуу-Удын 
чуулганыг Оросын нөлөөг дэмждэг 
гэж дүгнэсэн. Мөн Жирэмийн чуулган 
нь цэрэг,  стратегийн ихээхэн ач 
холбогдолтой бүс нутаг бөгөөд Дорнод 
хятадын төмөр  замыг хамгаалахад 
түшиц газар  болно  гэж үзэж байв. 
А.Хитровын багт ойролцоогоор  50-70 
орчим монгол хүн багтсан нь Шар  
мөрний дагуух харуул хамгаалалт,  
буухиа элчийн үүрэг гүйцэтгэж байв. 
Монгол нутагт цэргийн тагнуул,  
судалгааны үүрэг гүйцэтгэхэд 
хунхуузууд ихэд аюул учруулж 
байснаас гадна японы тагнуулуудтай 
ч нүүр  тулах үе  гарч байжээ. Нэгэн 
удаа А.Д.Хитровын бүлэг 100 орчим 
хунхуузтай нийлсэн японы бүлэг 
тагнуулчидтай тулгарч,  туршуул 
явуулж,  сөрөг дайралт хийхээр  
төлөвлөсөн боловч дайсны хүч илт 
давуу байсны улмаас  аргагүйн эрхэнд 
тойрон гарч,  аялалаа үргэлжлүүлж 
байжээ.  

Японы тагнуулууд Оросын 
буриадын дүрд хувилж мал худалдаж 
авах нэрийдлээр  өргөн цар  хүрээтэй 
тагнуул хийж байсан. Оросын засаг 
захиргаа Японтой хийсэн дайнд 
ялагдсаныхаа дараа Монгол дахь 
японы тагнуулын ажиллагаа,  орон 
нутгийн иргэдтэй харилцаа тогтоох 
гэсэн оролдлогыг анхааралтай 
ажиглаж байлаа. Бүр  1904-1905 оны 
дайнаас өмнө япончууд Монголыг 
судалж төвдөө төрөл бүрийн шуудан 

харилцаа,  бичиг баримт илгээж 
байсан юм. 

Мөн япончууд Бээжингээс 
Хайлаар  хүртэл тагнуулын 
судалгааны үүрэг гүйцэтгэж байсан 
бөгөөд өөрсдийгөө хунхууз хэмээн 
нэрлэж орон нутгаар  тэнүүчилдэг 
байжээ. Орос-Японы дайны үед 
болон дайн дууссаны дараа Амурын 
цэргийн тойргийн штабаас Монголын 
нутаг дэвсгэрт тагнуул,  газар  
орны туршуулын бүлгийг тогтмол 
ажиллуулж,  бүх талын судалгаа 
хийж байсан нь цаашдаа ихээхэн 
ач холбогдолтой ажил болсон. Ер  
нь А.М.Барановын тэмдэглэснээр  
оросууд монголчуудын ахуй 
амьдралтай танилцсанаар  их 
зүйлийг олж мэджээ. 

Япончууд Монгол руу ихэвчлэн 
лам хувраг,  малын наймаачин,  
худалдаачны дүрээр  нэвтрэхийг 
оролдож байв. 1907 онд Монгол дахь 
Хаант Оросын тагнуулын сүлжээг 
удирдаж байсан А.Д.Хитрово  
Хятадад суугаа Оросын Элчин 
сайд Д.Д.Покотиловт “... Япончууд 
Хянганы нурууны баруун бэлийн 
сум, хошуудаар худалдаачин 
наймаачны дүрээр зорчиж байна 
...”, “... Өргөө хотод Японы 
төлөөлөгчид айлчилж, Богд гэгээний 
зөвлөхүүдтэй танилцаж, тэднээр 
дамжуулан Халхын ноёдтой 
ойртох аргыг эрэлхийлж байна ...”, 
“... Харчин вангийн хошуунд хоёр 
япон хүн монгол хэл сурч, судалгаа 
хийж байна ...”, “... япончууд орон 
нутгийн иргэдийн талаар мэдээлэл 
цуглуулах, газар орны судалгаа хийх, 
төмөр зам эвдэн сүйтгэх ажиллагаа 
явуулж байна ...” хэмээн мэдээлж 
байв. 

Хэл сайн сурсан япончуудын 
хувьд Монголд тагнуулын ажиллагаа 
явуулахад бэрхшээл тулгардаггүй 
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байсан аж. Учир  нь япончууд 
монголчуудаас гадаад төрхийн хувьд 
ялгагдахгүй байсан тул А.Барановын 
тэмдэглэлд: “Дайчин гүн болон 
түүний зөвлөхүүд япон хүний 
гадаад төрхийг дүрсэлж өгөх,  мөн 
гэрэл зураг өгөхийг оросуудаас хүсч 
байсан тухай” бичжээ. Япончууд 
Халхын Сэцэн хан аймгийн сайд 
жанжинтай дотно  харилцаа тогтоож 
чадсан ба тэр  нь Орос-Японы дайны 
үед өргөөндөө Японы тагнуулуудыг 
орогнуулж байв. Монгол нутаг дахь 
Японы нөлөөллийн бүс нь Харчин 
вангийн хошуу бөгөөд хэдийгээр  энэ 
хошуу Халхын нутгаас хол байсан 
боловч Японы үзэл сурталд автах 
магадлалтай гэж болгоомжилж 
байв. Японы үзэл суртал,  нөлөөгөөр  
Харчин ван Гүнсэнноров “шинэчлэл” 
хэмээх зүйлийг хийж,  нутаг орондоо  
япон маягийн цэргийн сургууль 
байгуулж,  япон хэл сургах зэрэг үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлж байжээ. 

ХХ зууны Оросын цэргийн эрдэм 
шинжилгээний багийн дүгнэлтээр  
монголчуудыг дараах байдлаар  
дүгнэсэн байна. 

1. Сүүлийн хэдэн арван жилийн 
турш монголчууд оросуудтай найрсаг 
харилцаж ирсэн. Монголын нутаг 
дэвсгэр  дээр  байлдааны ажиллагаа 
явуулбал халх монголчууд оросуудын 
талд орно. Оросуудад тийм ч их 
сайн ханддаггүй угсаатны бүлгүүд 
(Монголын зүүн өмнөд болон өмнөд 
хэсгийн) ямар  ч гэсэн дайсагнахгүй.

2. Оросын тал Монголтой 
цаашдын харилцааг хөгжүүлэхийн 
тулд идэвхтэй ажиллах шаардлагатай.

3. Хятадын байр  суурь Монголд 
давамгайлах нь Оросын ашиг 
сонирхолд нийцэхгүй. Монгол дахь 
Японы нөлөөг багасгахын тулд 
шийдвэртэй арга хэмжээ авах 
шаардлагатай гэж бичжээ. 

Эцэст нь дүгнэхэд,  XIX  зууны 
сүүлч,  ХХ зууны эхээр  оросуудын 
Алс Дорнод дахь нөлөөгөө бэхжүүлэх 
хүсэл эрмэлзэл,  бүс нутгийн нөхцөл 
байдал нь Оросын Дорно  дахин 
судлал,  түүний дотор  Монгол 
судлалыг эрчимтэй хөгжүүлэх 
үндэс болсон. Оросын цэргийн эрдэм 
шинжилгээ,  судалгааны багуудын 
Монгол орны талаар  цуглуулсан 
түүх,  зан заншил,  ургамал,  ан 
амьтан,  угсаатан зүй,  цэргийн 
байр  зүй,  геодезийн мэдээлэл нь 
Монголын шинжлэх ухааны салбарыг 
хөгжүүлэхэд томоохон түлхэц болсон 
нь дамжиггүй юм. XIX  зууны дунд 
үе  гэхэд Монголын өргөн уудам 
нутаг дэвсгэр  бараг судлагдаагүй 
байсан төдийгүй Оросын өндөр  
мэдлэгтэй цэргийн мэргэжилтнүүд,  
газар  зүйчид,  байгалийн шинжлэх 
ухааны судлаачдын олж авсан 
мэдээлэл нь Төв Азийн газарзүйн 
шинжлэх ухааны хөгжилд томоохон 
хувь нэмэр  оруулсан билээ.  

Эх сурвалж: Оросын Шинжлэх 
ухааны академийн Дорно дахины 
судлалын хүрээлэнгийн Монгол, 
Солонгос судлалын тэнхимийн ахлах 
судлаач, түүхийн ухааны доктор 
Е. В. Бойковагийн бичсэн ХХ зууны 
эхэн үеийн Монгол дахь Оросын 
цэргийн судлаачдын эмхэтгэлээс 
орчуулан ашиглав. 
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Монгол Улс тусгаар  тогтнолоо  
сэргээн тунхагласан эгзэгтэй үед 
монголчуудын үндэсний эв нэгдлийг 
нухчин дарж,  Дундад иргэн улсад 
нэгтгэхийг зүйл зүйлээр  оролдож 
байсан хятадын тагнуул,  түүний 
төлөөний этгээдүүдтэй тэмцэх 
явдал  тэр  үеийн дотоод аюулгүй 
байдлыг хангах үйл ажиллагааны 
үндсэн зорилт болж байв. Энэ 
зорилтыг Дотоод яамнаас 1912 оны 4 
дүгээр  сарын 9-нд Цэргийн яаманд 
илгээсэн бичигт: “Эдүгээ манай 
Монгол Улс өмнөөс ирэх тагнуулч 
ба гоминьдан намын ардыг цаггүй 
цагдан сэргийлвээс зохих”-ыг онцлон 
тэмдэглэж байв. Энэ үед Цэргийн яам 
нь монгол үндэстнээ нэгэн туурган 
дор  нэгтгэх байлдааны ажиллагааг 
тагнуулын мэдээллээр  хангах ажлыг 
зохион байгуулахаас гадна дотоод 
аюулгүй байдлын зарим чиг үүрэг 
тэр  тусмаа,  Нийслэл Хүрээг цагдан 
хянах үүргийг давхар  хариуцаж байв. 
Цэргийн яаманд Цэргийн засгийг 
явуулах,  Цэрэг тэгшлэх,  Зэрэг 
дэв хянан байцаах хэмээн гурван 
хэлтэс байснаас Цэрэг тэгшлэх 
хэлтэс нь дотоодыг хамгаалах,  
сэргийлэх,  цагдан байцаах,  Нийслэл 
Хүрээг сэргийлэн манах хэргийг 
хариуцаж,  цагдан сэргийлэх түшмэд 
нь Дотоод яамны Хятад иргэдийн 
асуудал эрхлэх албатай хамтран 
ажиллах болжээ. Нийслэл Хүрээг 
цагдан сэргийлэх  асуудал тус 
яаманд хамаарч байв. Энэ талаар  

“Хүрээний тойрон газрыг цагдан 
сэргийлэх дүрэм хэмжээ” хэмээх 
дүрмийн 23 дугаар  зүйлд: “Аливаа 
цагдан сэргийлэгчид өөр  өөрийн 
эрхэлсэн газрын доторх ... гадаад,  
дотоодын олон хүний орох гарах,  
оршин суух зэрэг элдэв олон учрыг 
урьхан сэмхэнээр  тагнан мэдэж,  
харьяат албаны газар  мэдүүлж,  
мөнхүү албаны газраас учрыг хянан 
тодорхойлон гаргаж,  даруй дээд 
яамнаа уламжлан мэдүүлж,  хянан 
байцаалгахад бэлтгүүлвээс зохино” 
гэж заасан байна.

Монгол Улсын төр,  засгийн 
бодлого  боловсруулахад 
шаардлагатай мэдээллийг  олзворлох 
үүргийг Дотоод яам,  Цэргийн яам 
болон Хязгаарын сайдын газрууд 
хариуцаж,  цэргийн болон улс 
төрийн тагнуулын  ажлыг  цэргийн 
мөргөлдөөнтэй бүс нутгуудад 
идэвхтэй зохиох болжээ. Тухайлбал,  
Цэргийн яамнаас түмэд хошууны 
мээрэн Дэчинтунгаа нарт ... хүнс 
хэрэглэл олгуулан,  сайд гүн 
Сономдаржаагийн газар  илгээж,  
цэргийн тагнуулч болгон явуулах 
асуудлыг Дотоод яаманд өргөн барьж 
зөвшөөрөл хүсч байв. Дотоод яам,  
Цэргийн яам,  Хязгаарын сайдын 
газруудаас ирүүлсэн харилцсан 
баримт бичгүүдэд тагнуулч,  
тагнуулчлах,  тагнуулын түшмэл,  
тагнуул тавих,  тагнуулч мэдээлэгч,  
мэдээ чимээ авах ба хураах,  туршин 
сурвалжлах зэрэг мэргэжлийн нэр  

ОЛНОО ӨРГӨГДСӨН МОНГОЛ УЛСЫН ҮЕИЙН 
ЦЭРГИЙН ТАГНУУЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Доктор Ш.Насанбат
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томьёо  цөөнгүй хэрэглэж байснаас 
үзэхэд  энэхүү ажиллагаа нилээн 
төлөвшиж тогтсон  байжээ. Нэн 
тэргүүнд Монгол Улстай дайсагнаж 
өөрийн эрхшээл нөлөөнд оруулахыг 
эрмэлзэж байсан Дундад иргэн улсын  
цэрэг,  тагнуулын хүч чадавхын 
талаар  ганц нэг зүйл өгүүлэхийг 
зорьж байна. Ийн өгүүлэхийн гол 
учир  бол ер  нь Монгол Улс тухайн 
үед ямар  дайсантай тагнуул,  улс 
төрийн нууц тэмцэл өрнүүлж,  хүч 
үзсэн бэ?  гэдгийг тодруулахад 
оршино. 

Бид бүхний мэдэж байгаагаар  
Дундад иргэн улс бол Манж Чин 
гүрний суурин дээр  боссон залуу 
бүгд найрамдах улс байв. Гэхдээ 
энэ тодорхойлолт зөвхөн улс төрийн 
утгаар  л  ДИУ-д хамаатай юм. 
Учир  нь ДИУ-ын зэвсэгт хүчин бол  
XIX   зууны жараад оноос Манжийн 
төрөөс хэрэгжүүлсэн цэргийн 
шинэчлэлийн бодлогын хүрээнд 
бүтээн байгуулагдсан Чин гүрний 
армийн шууд залгамж байлаа. 

Чин гүрнийг уламжилсан 
ДИУ-д олон арван жилээр  монголын 
сурвалжит язгууртнуудыг эд 
хөрөнгө,  эрх сүрээр  урвуулан 
татаж бий болгосон тагнуулын 
сүлжээ,  монгол дахь цагаач хятад 
иргэд гэсэн хүчирхэг бааз суурь 
байв. Дээрээс нь  хятадууд өөрсдийн 
тагнуулын технологи,  ур  чадвараа 
дээшлүүлж,  өрнөдийн орнуудын 
жишиг туршлагыг авах болжээ. 
Тухайлбал,  Юань Шикайн улс 
төрийн зөвлөхөөр  АНУ-ын иргэн 
Моррисон ажиллахдаа тагнуулын 
ажлыг зохион байгуулах тал дээр  
идэвхтэй дэмжлэг үзүүлж байжээ. 

Өвөр  Монголд хятадууд цэргээ 
байрлуулан түгшүүрт нөхцөл байдлыг 
үүсгэсэн тул  Монгол Улсын Засгийн 
Газраас  цэрэг илгээж,  тосон байлдах 

шийдвэрийг 1913 оны 1 дүгээр  сарын 
25-нд баталж гаргасан байдаг. Гэтэл 
1913 оны 2 дугаар  сар  гэхэд ДИУ-ын 
эрх баригчид тагнуулаасаа энэ тухай 
мэдээллийг хүлээн авч улмаар  ямар  
чиглэлд хэдэн цэрэг илгээх тухай 
Монголын Засгийн Газар  хэрхэн 
төлөвлөсөн талаарх мэдээг Нийслэл 
Хүрээн дэх тагнуулаас мэдээлснийг 
“Шишинь бао” сонин нийтэлсэн 
байна. ДИУ-ын Засгийн Газрын шинэ 
тэргүүн Ерөнхий сайд Сюн Силинь 
монголд холбогдох бүх мэдээллийг  
“Хятадын Засгийн газарт монгол дахь 
тагнуулын сүлжээний туршуулууд 
илгээж байсан”-ыг харгалзан үзээд 
дахин 40 туршуулаар  нэмэгдүүлэх 
хөтөлбөрийг боловсруулж,  Хиагт,  
Замын-Үүд зэрэг газраар  Нийслэл 
Хүрээ рүү тагнуулчдыг удаа дараа 
илгээх болжээ. Монголчуудыг цэрэг 
зэвсгийн хүчээр  нухчин дарахын 
тулд  ДИУ-ын Зэвсэгт хүчний 
жанжин штабаас Гуа,  Хуань Сяо  
нарын гурван түшмэлийг монголын 
нутаг дэвсгэрийг судлаж газрын 
зураг бүтээлгэх даалгавраар  1912 онд 
илгээхэд 1913 оны 3 дугаар  сарын 
31-нд эдгээр  түшмэд Бээжинд эргэн 
ирж,  ДИУ-ын ерөнхийлөгч Юань 
Шикайд даалгавраа гүйцэтгэснээ 
илтгэн,  монголыг нарийвчлалтайгаар  
дүрсэлсэн газрын зургийг өргөсөн 
байна. 

Дайн байлдааны талбарт ч 
хятадын тагнуулын үйл ажиллагаа 
идэвхтэй байж анги нэгтгэл болон 
бие  даасан морьт цэргийн салбарыг 
тагнуулын ажиллагаанд сургах 
сургалт зохион байгуулж,  хятадын 
цэргийн тагнуулчид идэвхтэй 
ажиллаж байв.  Жишээ нь,  1913 
оны 10-11 дүгээр  сард монголчууд 
өөрсдийн цэргийг Цзиньпэн 
(монголоор  Бяруу хот) хотод 
төвлөрүүлсэн бөгөөд 30000 буу,  



15“ÒÓÑÃÀÀÐ ÒÎÃÒÍÎË” ñýòã¿¿ë.  2021 ¹ 1 (53)

250000 пачек сум,  3 хээрийн их буу,  
8 пулемёттой байсныг тус гарнизоны 
захирагч генерал Цзянь Гуйди-д 
сэрэмжлүүлэн мэдэгдсэн төдийгүй 
монголын байлдааны төлөвлөгөөг 
олж чадсан байна. Үүнээс гадна 
монголын цэрэгт ялангуяа Долон 
нуур  хавиар  байлдан тулалдаж 
байсан Зүүн өмнөд замын цэрэгт 
оросын цэргийн зөвлөхүүд байсныг 
хятадын туршуулууд мэдээлж 
байжээ. Гэтэл монголчуудын хувьд 
байдал эсрэгээрээ байсны дээр  зэр  
зэвсгийн тал дээр  бараг XVIII-XIX  
зууны түвшинд байв. Хаант Оросоос 
тусламжаар  авсан зэвсгүүд нь 
үндсэндээ армийнх нь зэвсэглэлээс 
хуучирч хасагдсан байжээ. Тусгаар  
тогтнох бодлогоосоо  ухарч няцахгүй 
болсныг ойлгосон ДИУ 1912 оны 
хавар  33460 цэргийг 85 их буу,  
54 пулемётоор  сайтар  зэвсэглээд 
зургаан замаар  Өвөр  Монгол руу 
түлхэн оруулсан бол Монгол Улсын 
Засгийн Газар  Ар,  Өвөр  Монгол 
гэлтгүй нутаг дэвсгэрээ бүхэлд 
нь хамгаалахын тулд хятадуудын 
урдаас таван замаар  муу зэвсэгтэй 
ч 2800 орчим цэргийг угтуулан 
хөдөлгөсөн байна. Энэ бол тухайн 
үедээ гайхмаар  баатарлаг басхүү 
зоримог үйл явдал байсан бөгөөд 
хятадуудтай байлдахад заавал ялна 
гэсэн олон зуун монгол хүний итгэл 
тэднийг урагш хөтлөн хөдөлгөжээ. 

Ийнхүү хүч тэнцвэргүй,  хатуу 
ширүүн тэмцлийн явцад хүн амын 
олонхи нь шашинлаг сэтгэхүйтэй 
болж,  цэрэг дайны үйлийг ад шоо  
үзэж байсан тэр  нийгмээс  эх орончид,  
тагнуулын үүрэг гүйцэтгэгчид,  
цэрэг дайчид олноор  гарч ирсэн 
нь  тусгаар  тогтнол өөрөө хүн зоны 
сэтгэхүйд ямар  хүчтэй нөлөөлж 
үйлчилдэг жишээг монголчууд 1911 
оны үндэсний тусгаар  тогтнолын 

үеэр  харуулсан юм. 
Цэргийн яамны өмнө гадаад,  

дотоодод тагнуулын ажлыг цоо  
шинээр  зохион байгуулах шаардлага 
зүй ёсоор  тавигджээ. Таван замын 
байлдааны үед монгол цэргийн 
хэрэглэж байсан тагнуулын арга 
тактиктай холбоотой мэдээлэл 
цөөнгүй. Тухайлбал,  Баатар  ван 
ямагт их цэргийнхээ түрүүнд толгойн 
сэргийлэх туршуул цэргийг явуулдаг 
бөгөөд дайсантай ойртсон үед 
тагнуулаа өртөөлж тавьдаг. Ингэхдээ 
4-5 хэсэг болгон хамгийн хол захаар  
гарсан цэргүүд нь тагнуулын үүргийг 
гүйцэтгэж дайсныхаа байдлыг 
дараагийнхдаа мэдээлж,  тэд нар  нь 
ар  руугаа мэдээлэн дамжсаар  яамны 
төв байранд ирж мэдээлэх зэргээр  
арагшаагаа өртөөлөн гүйцэтгэдэг 
байжээ. Тагнуулд гарсан хүмүүс 
дайсны байгаа газрын байрлал,  
цэргийн тоо,  бэлтгэл хүч зэргийг 
бүх талаас нь мэдэхээс гадна орчмын 
газрыг ажиж “газрын омог мэдэх” 
үүрэгтэй байжээ. Энэ нь хаана сайн 
мэргэн буудагчаа байрлуулвал  
ашигтай вэ?  гэдгийг тодорхойлж,  
тэр  газраа “омог авах” гэж ярьдаг 
байжээ.  Байлдааны явцад эсрэг талд 
урван орсон этгээдийг  баривчлах 
ажил давхар  явагдаж байв. Цэргийн 
яаманд өргөсөн нэгэн бичигт: “Урьд 
онд Ли Хихианы хятад цэрэгт урван 
дагасан ангийн дарга Даянсан,  
Түмэн-Өлзий хоёр  давааны ард 
тагнуулахаар  гарч ирснийг баруун 
Үзэмчинд суугаа Батбаярын 
харьяат цэргүүд урагш тагнуулдан 
гэнэт учран барьж авсан. ... тэд 
өршөөл журмыг тэрсэлж,  урвасан 
ял үнэхээр  хөнгөн бус тул зүй нь 
цаазаар  аваачваас зохих боловч 
манай зоригоор  аваачих хэрэг бус 
тул цээрлэл дүрэм болгож ажаамуу” 
хэмээжээ. 
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Өвөр  Монголыг чөлөөлөх 
байлдааны үед хятадын цэргийн 
эсрэг тэмцэх,  цэргийн тагнуулын 
ажлыг үр  дүнтэй явуулахын 
тулд Цэргийн яамнаас хязгаарын 
сайдын газрууд,  Богд хаанд дагаар  
орохоо  мэдэгдсэн Өвөр  Монголын 
засаг хошуудад дэмжлэг үзүүлэх 
тухай бичгээр  мэдэгдэж,  цэргийн 
болон улс төрийн тагнуулын ажлыг 
цэргийн мөргөлдөөнтэй бүс нутгуудад 
идэвхтэй зохиож,  тагнуулын мэдээ 
цуглуулсан байна. Тухайлбал,  
Зүүн өмнөд хязгаарын сайдаас: “... 
Шилийн голын чуулганы нутгийн 
өмнөд зах Малгайн даваа гэдэг газар  
буу зэвсэгтэй хэдэн зуун хятад цэрэг 
ирж,  манай хошуугаар  өнгөрөн умар  
зүг Их Хүрээний газар  очино  хэмээн 
нутгийн иргэдийг айлган сүрдүүлж,  
олон айлын гэр  орныг эзэгнэн сууж,  
дээл хувцас,  эд хөрөнгө,  мал зэргийг 
булаан авлаа”,   дэд зэрэг тайж 
Дашсамбуугийн өгсөн мэдээгээр: “... 
тавин газрын эцэст тариалангийн 
айлуудад хятад цэргүүд ирж суусан 
нь гурван мянга гаруй бөгөөд ... удахгүй 
хойд зүг байлдахаар  тогтсон” гэх 
зэргээр  мэдээлж байсны дээр  ДИУ 
Зүүн Сөнөд,  Дарьгангаар  дамжин 

Халхын нутагт  цөмрөхөөр  бэлтгэж 
байгааг 1913 оны 1 дүгээр  сард 
өөрийн тагнуулаасаа авч чадсаны 
зэрэгцээ Мүгдэн,  Бээжин хотуудад 
суурин тагнуул ч бий болгож чадсан 
байна. 

Монголчуудаас илгээсэн тагнуул 
туршуул ийнхүү хүч тэнцвэргүй 
нөхцөлд ч амжилттай ажиллаж байсан 
нь хятадын эрх баригчдын түвшинд 
хүрч,  тэдний анхаарлыг татаж байв. 
Тухайлбал,  ДИУ-ын ерөнхийлөгч 
Юань Шикай Жэхэ мужийн амбан 
захирагч Сюн Силинд Өргөөгийн 
тагнуулын үйл ажиллагааны талаар  
цахилгаан мэдээ илгээсэн бөгөөд 
үүнд,  хутагт өөрөөр  хэлбэл,  Богд 
хаан ДИУ-д сэтгэл санаа ханамжгүй 
субьектүүдтэй холбоо  тогтоож,  
цэргийн үймээн дэгдээх зорилгоор  
50 гаруй туршуулыг цагаан хэрмээс 
өмнө зүг илгээсэн тухай дурдаад,  
тийм хэд хэдэн туршуул Жэхэ мужид 
байгааг анхааруулж байв. Ийнхүү 
Монгол Улсын цэргийн тагнуул 
Олноо  өргөгдсөн Монгол Улсын үед ч 
түүхэн үүргээ нэр  төртэй биелүүлж,  
тусгаар  тогтнолыг сэргээн тунхаглах 
их үйл хэрэгт хувь оруулж ирсэн 
түүхтэй.
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Товч агуулга
Барон Унгерн Фон Штернбэрг 

(1886-1921 он) бол ХХ зууны 
Монголын түүхэнд,  тэр  дундаа 
Монгол улсын тусгаар  тогтнолыг 
сэргээн мандуулахад зохих үүрэг 
гүйцэтгэсэн хүн юм. Социализмын 
он жилүүдэд ХХ зууны түүх тун 
бага судлагдсаны дээр  үзэл суртлын 
нөлөө нэвт шингэсэн байсан нь 
Барон Унгерны талаарх судалгааг 
буруу ташаа,  балархай болгосон 
юм. Түүний гавъяа нь Хятадын 
Гоминьданы нөлөөнөөс Монгол 
Улсыг чөлөөлснөөс гадна тусгаар  
тогтнолыг барууны улс орнууд,  
олон улсын байгууллагуудаар  
хүлээн зөвшөөрүүлэх,  гишүүнээр  
элсүүлэх замаар  баталгаажуулах 
оролдлогуудыг хийж байснаар  
үнэлэгдэх учиртай. Энэхүү 
оролдлогууд нь тухай бүртээ тодорхой 
хүчин зүйлүүдийн улмаас амжилт 
олоогүй хэдий ч Монгол Улсын 
дотоод нөхцөл байдлыг дэлхийн улс 
орнуудад таниулж,  анхаарлын төвд 
аваачиж чадсанаараа түүхэн ач 
холбогдолтой.   

Алс Дорнодын улс төрд анх 
оролцож эхэлснээс хойш Барон 
Унгерн болон Атаман Семёнов 
(Грегорий Михайлович Семёнов) 
нар  нийт Монголчуудын төлөөллийг 
1918 онд АНУ-ын Филаделфия 
хотод зохион байгуулсан Дарлагдсан 
үндэстнүүдийн олон улсын 
хөдөлгөөний анхдугаар  чуулган 
(International movement of oppressed 

БАРОН УНГЕРН БА ТҮҮНИЙ ГАДААД 
ЕРТӨНЦТЭЙ ХОЛБОО ТОГТООХ ОРОЛДЛОГУУД

Судлаач А.Зоригт

and dependent nations) болон 1919-
1920 оны Парисын энх тайвны 
чуулганд оролцуулахыг хичээж 
байв. Барон Унгерн болон Атаман 
Семёнов нар  Алс Дорнодод улс 
төрийн идэвхтэй үйл ажиллагаа 
явуулж байх хугацаандаа гадаадын 
улс орнуудтай холбоо  тогтоох,  
олон улсын байгууллагуудтай 
дипломат харилцаа тогтоох өргөн 
хүрээний нийт 3 удаагийн оролдлого  
хийсэн болох нь түүхчдийн судлан 
илрүүлсэн хэд хэдэн архивын баримт 
материалд дурдагдан үлдсэн байна. 
Гэсэн хэдий ч АНУ,  ОХУ,  Япон зэрэг 
бусад улс орнуудын түүхийн архив,  
ялангуяа “League of  Nations”-ийн 
архивт Барон Унгерн болон Нармай 
Монгол судлалыг өргөжүүлэх,  
гадаад бодлогын үйл ажиллагааг нь 
тодорхойлоход чухал ач холбогдол 
болохуйц түүхийн бусад материал,  
баримтууд байгаа хэмээн найдаж 
байгаа юм. Тиймээс энэ асуудлыг 
олон нийтэд таниулах,  судалгааны 
шинэ чиглэлийг тодорхойлж эрдэм 
шинжилгээний ажлын эргэлтэд 
оруулах үүднээс энэхүү түүхийн 
ухааны товч өгүүлэлдээ НҮБ-ын 
архивт хадгалагдаж буй Барон 
Унгернтай холбоотой хоёр  түүхэн 
баримтыг танилцуулж байна. 

Дэлхийн I дайны үед 1917 
оны хавар  Персийн Үрмиа хотын 
ойролцоо  байрлаж байх үедээ 
Атаман Семёнов болон Барон Унгерн 
нар  нутгийн иргэдийг сургах,  дайнд 
татан оруулах тухай анхны санаагаа 
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гаргаж байжээ. Нутгийн иргэдийн 
сайн дурын армийг сургаж,  ингэснээр  
тулалдах хүсэл зориг нь унтарсан 
Цагаан армийн цэргүүдийг өдөөх 
зорилготой байсан ч харамсалтай нь 
энэхүү санаа нь амжилтанд хүрээгүй 
юм.1 Гэсэн хэдий ч Байгаль нуурын 
уугуул буриадуудыг Иргэний дайны 
жилүүдэд Улаантны армийн эсрэг 
тулалдуулах санаа нь илүүтэй 
амжилт олсон. Семёнов 1917 оны 
сүүлчээр  Байгалын районд ирмэгцээ 
уугуул иргэдийг цэрэгт дайчилж 
эхэлсэн бөгөөд улмаар  1918 оны 
намраас “Нармай Монгол”-ын 
хөдөлгөөнийхөө үзэл санааг олон 
нийтэд таниулах,  сурталчлах ажлыг 
өрнүүлсэн байна. Ингээд “Нармай 
Монгол”-ын Засгийн газрын 
төлөөлөгчид Өргөөд зочилж,  Халхын 
сайд,  ноёдыг шинээр  байгуулагдаж 
буй хөдөлгөөндөө хавсран орохыг 
ятгаж,  хэлцэл хийхээр  чармайж 
байжээ.2 Эндээс Семёновын зорилго  
дан ганц коммунистуудын эсрэг 
тулалдах төдийгүй Ар  болон Өвөр  
Монгол,  Буриад,  Барга,  Урианхай 
зэрэг монгол ястнууд,  мөн түүнчлэн 
Манж болон Төвдүүдийг нэгтгэсэн 
“Нармай Монгол” улс байгуулахыг 
зорьж байсныг харж болохоор  байна.3 

Атаман Семёнов болон Барон 
Унгерн нарын энэхүү улс төрийн 
төлөвлөгөөний нэг чухал нүүдэл нь 
барууны улсуудтай холбоо  тогтоох,  
цаашлаад “League of  Nations” 
1 Sunderland,  W. 2014,  The Baron’s Cloak: A His-
tory of  the Russian Empire in War and Revo-
lution. [ebook] Cornell University Press. Available 
at: https://www.perlego.com/book/741547/the-
barons-cloak-a-history-of-the-russian-empire-in-
war-and-revolution-pdf
2 Батсайхан.О,  2014,  Монгол Үндэстэн бүрэн 
эрхт улс болох замд (1911-1946),  УБ,  3 дахь 
хэвлэл,  хуудас. 120-122 (Batsaikhan,  O. 2014,  
Mongolia becoming independent nation: 1911-146,  
UB,  Third edition,  pp. 120-122)
3 Jamie Bisher,  2005,  White Terror: Cossack 
warlords of  the Trans-Siberian, Routlegde,  New 
York,  p.188

(цаашид Лиг гэх)-д Монгол Улсыг 
гишүүнээр  элсүүлж,  тусгаар  
тогтнолыг нь олон улсад хүлээн 
зөвшөөрүүлэх байсан юм. Тиймээс уг 
хөдөлгөөний нэг бүрэлдэхүүн гишүүн 
байсны хувьд Унгерн гадаадын 
улс төрийн лидерүүд,  олон улсын 
байгууллагууд руу захидал бичиг,  
телеграмм бичих,  төлөөлөгчөө 
явуулах зэргээр  гадаад бодлогыг 
хэрэгжүүлж байжээ. Тухайлбал,  
Өвөр  Байгаль,  Манжуур  болон Ар  
Монголд байхдаа гэр  бүлийнхэн,  
гадаадын албаны хүмүүс,  найз нөхөд 
болон олон улсын байгууллагуудад 
явуулж байсан захидал бичгүүдийг 
энд дурдаж болно. Эдгээрийн 
зарим нь ОХУ-ын үндэсний архивт 
хадгалагдаж байгаа бөгөөд хэд хэдэн 
судлаач энэ архивын материалуудыг 
судалж,  олон нийтэд ил болгосныг 
бид бүхэн сайн мэдэх билээ. Ялангуяа 
Сергей Кузьмин болон Виллиард 
Сүндерланд нарын бүтээлүүдийг энд 
дурдах хэрэгтэй. Түүнчлэн АНУ-ын 
үндэсний архивуудад Барон Унгерн 
болон Атаман Семёновтой холбоотой 
материал арвин байна. Уг архивын 
цөөнгүй материалуудыг Жэйми 
Бишер  болон Жэймс Палмер  зэрэг 
Америкийн эрдэмтдийн бүтээлүүдээс 
үзэж болох юм. 

Дээр  дурдсан архивын 
материалуудаас гадна өнөө цаг үед 
хувь хүмүүсийн хадгалж ирсэн 
цөөн тооны баримт,  материалуудыг 
энд онцлох нь зүйтэй. Үүний нэг 
жишээ нь,  Барон Унгернаас Павел 
Малиновскийд хүргүүлсэн захидал 
бичгүүд юм. Уг захидал бичгүүдийн 
эх хувилбаруудыг профессор  
Юрген фон Унгерн Штернберг 
хадгалж үлдсэн бөгөөд тэрээр  
профессор  Сергей Кузьминтай 
хамтран “Барон Роман Унгернаас 
Павел Малиновскийд хүргүүлсэн 
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захидлууд түүхийн судалгааны эх 
сурвалж болох нь” гэсэн судалгааны 
өгүүлэл бичиж “Inner Asia” сэтгүүлд 
хэвлүүлсэн байдаг.4 Энэхүү захидал 
бичигт өгүүлж байгаагаар  1919 оны 
2 дугаар  сард зохион байгуулсан 
“Нармай Монгол”-ын хөдөлгөөний 
анхдугаар  хуралдаан болохоос 3 
сарын өмнө Барон Унгерн АНУ-д 
болох олон улсын хуралд Монголын 
төлөөлөгчдийг оролцуулах ажлыг 
зохион байгуулахыг Малиновскийд 
даалгажээ. Тэрээр: 

“Та Харбин дахь консул 
Поповтой холбогдож Филадельфийн 
Бүх үндэстнүүдийн чуулганы 
хөтөлбөр, оролцох төлөөлөгчдөд 
тавигдах шалгуур болон хэрхэн 
оролцох арга замыг тодорхой 
судалж өгнө үү? Өвөр болон Ар 
Монгол, Төвд, Буриад, Киргиз 
болон Манжийн, өөрөөр хэлбэл 
Азийн төлөөлөгчдийг энэ чуулганд 
оролцуулах шаардлагатай байна.”, 
мөн “Та өөрийн ухаалаг эхнэртээ: 
“Бүх улсын эмэгтэйчүүд нэгдэцгээе!” 
гэсэн уриаг санал болго. Тэгээд та 
эхнэрээрээ тэр тэнэг Панкүрстэд: 
“Барууны эмэгтэйчүүд эрх тэгш 
байдлыг олж авчээ, одоо Ази тивийн 
эгч, дүүс нартаа туслах цаг болсон” 
гэсэн үгтэй захиа бичүүл”5 гэжээ. 

Энэхүү захидалд дурдсанаар:
Нэгд,  Юрген болон Кузьмин 

нарын тайлбарлаж байгаагаар,  
Филадельфийн Бүх үндэстнүүдийн 
чуулган гэдэг нь 1918 оны 4 дүгээр  сард 
Ром хотод анх зохион байгуулагдсан 
Дарлагдсан үндэстнүүдийн олон 
улсын хөдөлгөөнийг хэлж байгаа ба 
уг хөдөлгөөний хоёр  дахь уулзалт 
1918 оны 10 дугаар  сард АНУ-

4 Kuzmin,  S. L. and Jьrgen von Ungern-Sternberg 
2016,  Letters from Baron Roman von Ungern-
Sternberge to Pavel Malinovsky as Historical 
Source,  Inner Asia,  No. 18,  pp. 309-326
5 Ibid.,  p. 319;  (Хувийн орчуулга)

ын Филадельфия хотын тусгаар  
тогтнолын өргөөнд болсон чуулган 
юм.6

Хоёрт,  Олон улсын 
эмэгтэйчүүдийн конгресс 1915 оны 4 
дүгээр  сард Нидерланд улсад болсон 
бөгөөд энэхүү хурлаар  Энх тайвны 
төлөө Олон улсын эмэгтэйчүүдийн 
хороог байгуулсан ажээ. Энэ хороо  нь 
ялангуяа АНУ-д идэвхтэй ажиллагаа 
явуулдаг байсан ба дээрх захидалд 
дурдагдсан Эммилин Панкүрст чухал 
үүрэг гүйцэтгэж байжээ. Тэрээр  
АНУ-д 1918 оны үед айлчлал хийж,  
Орос дахь ардчиллыг бэхжүүлэхэд 
АНУ-ын Засгийн газрын оролцоог 
нэмэгдүүлэхийг сурталчилж явсан 
ажээ.7

1918 оны 12 дугаар  сарын 10-
11-ний өдрүүдэд болсон Дарлагдсан 
үндэстнүүдийн олон улсын 
хөдөлгөөний уулзалт,  хурлуудад 
Энх тайвны төлөө Олон улсын 
эмэгтэйчүүдийн хороо  чухал байр  
суурьтай оролцож байсан тухай 
баримт мөн бидэнд байна. Тодруулбал,  
Унгерн олон улсын тавцан дахь 
энэхүү улс төрийн хоёр  шинэ хүчний 
ач холбогдлыг олж харсан бөгөөд 
үүнийгээ өөрийн “Нармай Монгол” 
хөдөлгөөний зорилгодоо  ашиглахыг 
эрмэлзэж байсан нь харагдаж байгаа 
юм.

Нармай Монголын Засгийн 
газрын бүрэн эрхийг хадгалах,  олон 
улсад баталгаажуулах зорилгоор  
Атаман Семёнов мөн адил дэлхийн 
бусад улс орнууд болон олон улсын 
байгууллагатай холбоо  тогтоох,  

6 Evening Public Ledger,  26 Octobre 1918,  
Declaration of  Independence of  Mid-European 
Union,  Philadelphie,  USA /  The Seattle Star,  
31 Octobre 1918,  How Oppressed Peoples 
are Unscrambling Hapsburd Egg,  Seattle,  
Washington,  USA,  (Хавсралт 3-аас харна уу.)
7 Purvis,  J 2002,  Emmeline Pankhurst: a 
biography,  Women’s and gender history,  
Routledge,  London,  p. 318-335
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дипломат харилцаа тогтоохыг 
оролдож байсан билээ. Үүний нэг 
жишээ нь,  1919 оны 2 дугаар  
сарын Нармай Монголын Засгийн 
газрын хуралдааны дараа уг хуралд 
ажиглагчаар  оролцсон АНУ-ын 
Армийн дэд хурандаа Дэвид Прескот 
Барровоор  дамжуулан АНУ-ын 
Ерөнхийлөгч Вүдров Вильсонд 
Монголын төлөөлөгчдийг Парисын 
Энх тайвны чуулганд оролцоход 
дэмжиж өгөхийг хүссэн хүсэлт 
хүргүүлж байжээ.8 Гэсэн хэдий 
ч Парисын Энх тайвны чуулганд 
оролцох оролдлого  бүтэлгүйтсэн9 
бөгөөд Колчакийн Засгийн газар  
болон Дундад Иргэн Улсын Засгийн 
газрын төлөөлөгчдийн хориг арга 
хэмжээ үүнд хүчтэй нөлөөлсөн байна.10 
Ингээд Япон улсаас төлөөлөгчид виз 
авч чадалгүй байсаар  энэ төлөвлөгөө 
бүтэлгүйтсэн билээ.11 

Харин Унгерн Өргөөг 1921 оны 
2 дугаар  сард чөлөөлсний дараа 
шинээр  байгуулагдсан Засгийн 
газрын бүрэн эрхийг баталгаажуулах 
зорилгоор  дэлхийн бусад улс 
орнуудад Монгол Улсын тусгаар  
тогтнолыг дахин тунхаглах,  түүнийг 
хүлээн зөвшөөрүүлэхийг хичээж 
байв. Үүнийг нотлох түүхийн нэгэн 
баримт Женев хот дахь НҮБ-ын 
архивт хадгалагдаж байгаа бөгөөд 
тодруулан үзвэл,   1921 оны 4 дүгээр  
сарын 15-ны өдөр  Японы Ёкохама 
дахь “Bluff  Hotel”-д оршин суух 

8 Ibid.,  p.190
9 Ivan Sabin. 2016, Governing Post-Imperial Sibe-
ria and Mongolia, 1911-1924 : Buddhism, social-
ism, and nationalism in state and autonomy build-
ing, Routlegde, New York, p. 140
10 Palmer,  James. 2008,  The Bloody White Baron: 
The Extraordinary Story of  the Russian Nobleman 
Who Became the Last Khan of  Mongolia,  New 
York,  p. 108
11 Кузьмин С. Л. 2013,  Барон Унгерны Түүх : 
Үнэнийг дахин сэргээсэн туршилт,  Улаанбаатар  
(Kuzmin S. L. 2013,  The History of  Baron Ungern: 
Revealing the truth,  Ulaanbaatar,  Mongolia)

“Аруван” (Aruvan)12 гэх нэртэй 
төлөөлөгчөөс Лигийн Ерөнхий нарийн 
бичгийн даргад хаягласан Монгол 
Улсыг гишүүнчлэлээр  авах хүсэлт 
(цахилгаан бичиг)-ийг хүргүүлсэн 
байна.  Уг хүсэлтэд дурдсанаар: 

“Монголын ард түмэн олон 
жилийн тэртээгээс тусгаар 
тогтносон байж, өөртөө засах 
эрхийг эдэлж ирсэн билээ. Нэг засгийн 
дор, хууль ёст гэрээ хэлцлийн 
дагуу Монгол болон Хятад иргэд 
энх тайван амьдралыг эрхэмлэн 
200 гаруй жил оршин тогтнолоо. 
Харин сүүлийн жилүүдэд Хятад 
дахь үндэстний үзэлд автсан 
Бээжингийн Засгийн газар Монгол 
Улсын автономит эрхийг устгаж, 
түрэмгий бодлого явуулснаар 
Монголчууд үндэсний автономит 
эрхээ хамгаалан тэмцэхэд 
хүргэлээ. Иймээс Монгол Улсын 
Засгийн газар тусгаар тогтнолоо 
сэргээсэн ба гишүүн улсуудаас 
Лигийн Тунхаглалын 17 дугаар 
зүйлийг үндэслэн Монгол Улсын 
тусгаар тогтнолыг хамгаалж, 
тус тунхаглалын 1 дүгээр зүйлийг 
үндэслэн гишүүнээр элсэх хүсэлтийг 
хүлээн авна уу.”13 гэжээ.

Энэхүү цахилгаан бичиг нь 
Лигийн Улс төр  болон Эрх зүйн 
газруудын хооронд 2 сарын турш 
үргэлжилсэн хэлэлцүүлгийг 
өрнүүлж чадсан бөгөөд энэ талаар  
мэдээ,  баримт материалууд НҮБ-
ын архивт хадгалагдан үлджээ. Уг 

12 Хэдийгээр  энэ хүний талаар  мэдээлэл 
одоогоор  бидэнд байхгүй ч Унгерн болон 
Семёнов нарын Япон дахь төлөөлөгч,  Өвөрлөгч 
хүн байж болох юм гэсэн таамаг байна. Гэсэн 
хэдий ч уг хүний байршил,  Японд оршин сууж 
байсан хугацааг бид мэдэж байгаа учир  Японы 
архиваас шүүж үзэхэд мэдээлэл гарч ирнэ гэж 
итгэж байна. 
13 L’autonomie de la Mongolie,  15 Avril 1921,  
Sub-sub-series,  R589/11/12159,  Political Section,  
United Nations Archives. Эх хувийг хавсралт 
1-ээс харна уу. (Хувийн орчуулга)
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цахилгаан бичгийн гол ач холбогдол 
нь судлаачдын хувьд Япон дахь 
Барон Унгерны төлөөлөгч тухайн 
үеийн Монгол Улсын Засгийн газрын 
нэрийн өмнөөс дипломат харилцаа 
тогтоох ажиллагаа явуулж байсныг 
баталгаажуулж өгч байгаа юм. 
Өөрөөр  хэлбэл,  судалгааны шинэ 
“жим” гаргаж өгч байгаагаараа 
онцлогтой. 

Түүнчлэн уг цахилгаан мэдээнд 
Унгерны нэрийг дурдаагүй,  учир  
нь Малиновскийд хүргүүлсэн 
захидалдаа “Мэдээж, энэ үйл хэрэгт 
бид гар дүрсэн гэдгийг хүмүүс мэдэх 
учиргүй юм шүү !”14 хэмээн бичсэнээс 
үзвэл тэрээр  гадаад бодлогын үйл 
хэргийг Монголчуудын нэрийн 
өмнөөс явуулахыг зорьж байсантай 
холбож ойлгож болох юм. 

Үүнээс гадна Барон Унгерн 
Германд өөрийн төлөөлөгчтэй 
байсан тухай баримт НҮБ-ын 
архивт хадгалагдан үлджээ. Монгол 
Улсаас НҮБ болон бусад олон улсын 
байгууллагуудад Монгол Улсын 
Засгийн газрыг төлөөлөн сууж буй 
элчин сайд Л.Пүрэвсүрэнгийн судлан 
илрүүлсэн нэгэн чухал архивын 
баримт бол Унгерн 1921 оны 8 дугаар  
сард улаантнуудад баригдсаны 
дараа түүний бие  төлөөлөгч 
хурандаа Е.В.Фрейберг Лигийн 
Дүрвэгсдийн асуудал хариуцсан 
дээд төлөөлөгчид хандан Оросын 
коммунист засагтай хэлэлцээ хийж,  
Унгерныг түүний төрөлх нутаг болох 
Эстонид шилжүүлэх тухай хүсэлт 
хүргүүлжээ.15 Уг хүсэлт Унгерныг 
14 Kuzmin,  S. L. and Jьrgen von Ungern-Stern-
berg 2016,  Letters from Baron Roman von Un-
gern-Sternberge to Pavel Malinovsky as Histori-
cal Source,  Inner Asia,  No. 18,  pp. 322 (Хувийн 
орчуулга)
15 Appeal of  Colonel Freyberg on behalf  of  
General,  Baron de Ungern-Sternberg,  now 
prisoner of  war in Siberia,  27 September 
1921,  Refugees Mixed Archival Group (Nansen 
Fonds),  Prisoners of  War,  Sub-sub-series,  

цаазаар  авхуулахаас аварч чадаагүй 
юм. Учир  нь хүсэлт 1921 оны 9 
дүгээр  сурын 27-ны өдөр  Лигийн 
Дүрвэгсдийн асуудал хариуцсан 
дээд төлөөлөгчид танилцуулагдахад 
Унгерн аль хэдий нь цаазлуулсан 
байлаа. 

Гэсэн хэдий ч энэхүү архивын 
баримт бидэнд Барон Унгерн болон 
Атаман Семёнов нарын “төлөөлөгчийн 
газар” (embassy)16 үйл ажиллагаагаа 
Европт явуулж байсны нотолгоо  
болж байна. Мөн Фрейбергийн улс 
төрийн үйл ажиллагаа,  Унгерн 
болон Семёнов нарын үйл хэрэгт 
хэрхэн оролцож байсан талаар  
цаашид судлах судалгааны өөр  нэгэн 
“жимийг” нээж өгч байгаагаараа ач 
холбогдолтой юм. 

Эндээс дүгнэж үзвэл,  бидэнд 
мэдэгдэж буй архивын мэдээ,  
баримтаас харахад Барон Унгерн 
болон Атман Семёнов нар  Улаан 
армитай тулалдаж байх хугацаандаа 
олон улсын байгууллагууд болон 
бусад дэлхийн улс орнуудтай,  тэр  
дундаа барууны улсуудтай холбоо  
тогтоох зорилгоор  гурван удаа 
томоохон оролдлого  хийжээ. 

Нэгд,  1918 оны 12 дугаар  сарын 
17-ны өдрийн Малиновскийд явуулсан 
захидлаас үзэхэд Унгерн Өвөр  болон 
Ар  Монгол,  Төвд,  Буриад,  Киргиз 
болон Манжийн төлөөлөгчдийг 
АНУ-д зохион байгуулсан Дарлагдсан 
үндэстнүүдийн олон улсын 
хөдөлгөөний хуралд оролцуулах 
гэсэн эхний оролдлого. 

Хоёрт,  Атаман Семёновын 
Нармай Монголын Засгийн газрын 
төлөөлөгчдийг Парисын Энх тайвны 
чуулга уулзалтад оролцуулах гэсэн 

R1709/42/16402/16402,  United Nations Archives. 
(Хавсралт 2-оос харна уу.)
16 Профессор  Юрген гуай Фребергийн үйл 
ажиллагааг тайлбарлахдаа “төлөөлөгчийн газар” 
(embassies) гэсэн тодорхойлолтыг ашиглаж байв. 
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дараачийн оролдлого.
Гуравт,  1921 оны 4 дүгээр  

сарын 15-ны өдөр  Монгол Улсын 
Засгийн газрын төлөөлөгч “Аруван”-
гийн Лигийн ерөнхий нарийн бичгийн 
даргад илгээсэн Монгол Улсын 
гишүүнчлэлийг хүлээн зөвшөөрөх 
тухай цахилгаан бичиг зэрэг юм. 
Дээрх баримтуудаас үзэхэд эдгээр  
оролдлого  бүгд бүтэлгүйтсэн боловч 
Барон Унгерн болон Нармай Монгол 
судлалд судалгааны шинэ сэдвийг 
нээж өгч байгаагаараа чухал ач 
холбогдолтой юм. Тодруулбал,  эдгээр  
архивын материалаас Унгерны 
“төлөөлөгчийн газар” (embassies) 
Япон болон Герман улсуудад байсан 
хэмээн үзэж дэлгэрүүлэн судлах 
боломжтой байна.

Мөн Барон Унгерн болон Атаман 
Семёнов нарын гадаад ертөнцтэй 
холбогдох,  бусад улсуудтай дипломат 
харилцаа тогтоох гэсэн оролдлогуудыг 
зөвхөн бидэнд мэдэгдэж буй дээрх 
гурван баримтад хязгаарлан ойлгох 
нь учир  дутагдалтай юм. Жишээ нь: 
Профессор  Юрген болон профессор  
Кузьмин нарын шинжлэх ухааны 
өгүүлэлд дурдсанаар,  1920 оны 
сүүлчээр  Семёнов болон Унгерн 
нар  Лиг дэх цөөнхүүдийн асуудлыг 
өөрсдийн үйл хэрэгт чиглүүлэх,  олон 
улсын анхаарлыг хандуулах арга 
хэмжээ авч байсан баримт байна.17 
Балтын тэнгис болон Зүүн Европ 
дахь Германы цөөнхүүдийн асуудал 
өндөр  ач холбогдолтой байсан энэ 
үед Унгерн өөрийн герман гарал,  
угсааг ашиглан Лиг дахь Германы 
төлөөлөгчидтэй холбоо  тогтоохыг 
эрмэлзэж байсан ч байж болох 

17 Kuzmin,  S. L. and Jьrgen von Ungern-Sternberg 
2016,  Letters from Baron Roman von Ungern-
Sternberge to Pavel Malinovsky as Historical 
Source,  Inner Asia,  No. 18,  p. 313 

юм.18 Энэ талаар  НҮБ-ын архивт 
цөөнгүй судалгааны материал байгаа 
бөгөөд ялангуяа цөөнхийн асуудал 
хариуцсан хэсгийн архивын баримт 
арвин байна. Үүнээс гадна ХБНГУ 
болон Япон Улсын үндэсний архив,  
АНУ-ын Үндэсний архивууд,  АНУ-
ын армийн архив,  Хүүвер  институт,  
АНУ-ын Конгрессын номын сан 
гэх мэт архивуудад Барон Унгерн 
болон Нармай Монгол судлалтай 
холбоотой томоохон судалгааны 
бүлэг материал,  судалгааны талбар  
байсаар  байна. 
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Гончигдоо  нь 1899 онд одоогийн 
Улаанбаатар  хотод төрж,  тэмээний 
наймаа хийж,  жасын мал хариулдаг 
Галсанвандан гэдэг хүнд үрчлэгджээ. 
Үрчилсэн эцэг,  эх нь 1919-1920 
онд нас барсан учир  өөрийн эх 
Дашдондогийн хамт амьдардаг 
байжээ. 1906 онд буюу 7 настай 
байхдаа Зүүн Хүрээний Шамбаа 
гэдэг ламд шавь орж,  8 жил төвд 
эмийн ном заалгаж,  бурхан зурах 
ажилтай байгаад 15 настайдаа 1914 
онд хийдээс гарч,  европ эмийн номд 
суралцаж,  1923 оноос цэргийн ангид 
дагалдан сургагч-эмчээр  орж,  1927 
он хүртэл ажиллаж байгаад мөн онд 
хар  болсон байна. 

Тэрбээр  7-14 нас хүртлээ 
хүрээ хийдэд шавилан сууж байсан 
хэдий ч  шашны ном сургаалийг 
хоосон бясалгалгүй бүтээлчээр  
суралцаж,  төвд эмнэлэгийн ном 
судлан эзэмшиж,  эмч-лам болсон 
байна. Ардын хувьсгалын жилүүдэд 
ДХГ-ын  тусгай суман,  Дарьгангийн 
тусгай морьт дивиз,  Сүхбаатарын 
нэрэмжит сургууль зэрэг  цэргийн 
анги салбарт итгэгдэн төвд эмийн 
эмчээр  ажиллаж байгаад 1929 оны 
сүүлчээс ЗХУ-ын Ленинград хотын 
Хүн эмнэлэгийн сургуульд явахаар  
бэлтгэл шалгалт өгч тэнцээд байхдаа 
Цэргийн яамны Хоёрдугаар  газрын 
шугамаар   хилийн чинадад суурин 
тагнуулчаар  суулгахаар  мөн газрын 
төлөөлөгч Чухал гэгч хүнд элсэгдэн,  
газрын дарга Очирбат,  сургагч 
нараас заавар  даалгавар  авсан 
байна.

Японы түрэмгий санаархал,  
Гоминьданы хятадын түлхээсээр  
Банчин Богд Өвөр  Монгол,  Баргад 
ирэх болсны нарийн учрыг тандан 
судлахаар  Тагнуулын байгууллагаас 
1930 онд хэд хэдэн арга хэмжээ 
зохиосны нэг нь Гончигдоог 
Манжуурын чиглэлд суурин 
туслагчаар  гаргаж суулгасан явдал 
юм. 

Гончигдоо  1930 оны 9 дүгээр  
сард сүйх тэргэтэй,   хувилгаан 
хутагтын шинжтэй,  хоёр  шавь 
лам дагуулан явж Баянтүмэнээр  
дамжин Баргын Хөлөнбуйрт очиж,  
тэндэхийн түшмэд,  ноёдтой уулзан: 
“Богдын өргөмөл хүү,  чин ачит 
номун хан Агваанлувсанжалцан гэгч 
бөгөөд Ардын засагт эрх засгийг 
алдан амьдрах аргагүйд хүрч,  танай 
энэ газар  шашин дэлгэрсэн сайхан 
авралт орон гэж дуулаад ирлээ” 
хэмээн халхавчилж,  итгэлийг нь 
олон суурьшсан байна. Нутгийн ард 
олон,  ноёд түшмэдүүд Чин ачит 
Номунханд төдийлөн сэжиглэж 
байгаа шинж тэмдэг эс мэдэгдэж,  
өвдөж зовсон хүмүүст эм тан барьж,  
аврал гүрэм буулгаж,  мэргэ төлөг 
тавьсаар  нэр  хүнд нь тэр  даруй 
гайхалтай түргэн түгэн дэлгэрч,  
газар  авснаар   нутгийн олон ардууд 
төдийгүй язгууртан түшмэд хүртэл 
“Энэ бол үнэхээр  Чин ачит Номунхан” 
хэмээн алдаршин шүтэгдэх замд орж 
чаджээ.

Тэрбээр  хилийн цаана очоод 
Хөвөөт Хөх хошууны Цэдэнбал 
гэгч айлын хаяанд эсгий гэрт 

ЦЭРГИЙН ТАГНУУЛЧ  ГОНЧИГДОО

Доктор Ш.Насанбат
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сууж байхдаа ард олонд ном гүрэм 
тавьж,  шоо  төлгөөр  мэргэлэн,  
төвд эм барих зэрэг аргаар  өөрийн 
даалгасан ажлыг нууцаар  явуулах 
болжээ. Энэ үедээ тэрбээр  Намгүр  
сүмийн Хөвөөт Шар  хошууны занги 
Хишигжаргал гэгчтэй ах,  дүү болон 
тэднийд хөдөөлж,  Хөлөнбуйрын 
бүхий л хошууны тушаал,  сонсгол,  
зарлал,  албан хэргийн бичгийг 
мэдэж төв рүүгээ дамжуулах болжээ. 
Гэвч тэр  намраа эргэж холбоо  барьж 
явсан Балдорж хэмээх туслахад нь 
гэнэт өвчин тохиолдож,  гурван сар  
хэвтэж эмчлүүлсэн тул төвөөс холбоо  
тасарсан байна. Монголоос хамт 
явсан Чойндонг холбоо  бариулах 
болсон нь бүтээгүй тул Хөвөөт 
Хөх хошууны эмэгтэй Бямбаатай 
нууцаар  танилцан дотносож улмаар  
түүгээр  дамжуулан  Баянтүмэний 
цэргийн  13-р  хорооны дарга Бат-
Очиртой дөрвөн удаа холбоо  барьж,  
мэдээ дамжуулж чадсан байна. Дараа 
нь эмэгтэй хүн олон явбал сэжиглэж 
болзошгүй тул Бямбаагийн дүү 
Санчигийг биедээ татаж,  холбоо  
бариулах ажлыг хийлгэсэн байна. 
Сайн тагнуулч байхын тулд үйл 
ажиллагаагаа найдвартай нууцалж,  
өрсөлдөгчийнхөө өмнө нэр  хүндтэй 
байж,  итгэл найдвар  олж,  аль болох 
өндөр  мяндаг тушаалтан,  дээгүүр  
зиндааныхантай түншилж чадах 
бүх боломжийг ашиглах учиртай 
байв. Гончигдоо  хэдийгээр  сайн эмч 
лам хэмээн итгэгдэвч Зүүн Хойд 
хятадад японы цэрэг зэвсэг бөөгнөрч 
байгаагийн нарийн учрыг мэдэх 
шаардлагын үүднээс 1930 оны дунд 
үе  гэхэд хошууны захирагч Эрхэмбат 
болон бусад түшмэдүүд,   Намгүр  
хийдийн дээд зиндааны лам хувраг,  
Өвөр  Монгол дахь японы цэргийн 
тагнуулын гол түшмэл Инагучи,  

Сато,  Таридо  нартай дотно  танил 
болов. 

Гончигдоо  Баргад тагнуулын 
ажлаар  хүмүүсийг элсүүлж байсан 
бөгөөд Хянганы хойд салбар,  мужийн 
газар  орон ба дэлхийн хөрс хийгээд 
ус мод,  шавар  худаг,  зам гүүр  
зэргийг мэдэн хүн амын тоо  болон 
малын тоо  хэмжээ,  ард нийтийн 
санал бодол,  үүнийг японы талаас 
хэрхэн үздэг,  ямар  үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа,  барилга болон 
байлдааны анги нэгтгэл тайван болон 
самуун цагт хүчээ хэрхэн зарах,  
цэрэг зэвсгийн хүчин чадал,  хангалт 
зэргийг боломжийн хирээр  судалж 
төвдөө мэдэгдэж байжээ. Ингэхдээ 
Гончигдоо  эх орныхоо  даалгаврыг 
биелүүлж дайсны дунд нэвтрэн 
орохдоо  Хайлаар  дахь Японы 
тагнуулын ерөнхий штабт итгэл 
олж авахын тулд тагнуулч Инагучи 
нарын даалгаврыг дуулгавартай 
хүлээн авах,  Манжуур  болон Баргын 
бусад суурин газраар  чөлөөтэй явж 
мэдээлэл цуглуулахын тулд дайсан 
этгээдтэй харьцах төдийгүй тогтмол 
харилцаатай болж ажиллахыг 
шаардсан байна. 

Жанжин Г.Дэмид түүний мэдээг 
ихэд үнэлж,  тагнуулын ажлыг нь 
үлэмж мөнгөөр  ханган санхүүжүүлж 
байсны зэрэгцээ Гончигдоогоос 
Дэмидэд явуулсан захидлыг шууд 
дамжуулан авч байжээ. Түүнд дайсны 
цэргийн байрлал,  хүч,  зэвсэглэл,  
газар  усны байдал,  ноёдын нэрсийн 
бүртгэл,  ард нийтийн санал 
сэтгэгдэл,  төмөр  замын дагуух 
барилга байгууламж,  албаны тамга 
тэмдэгтэй бичиг баримт олох,  орон 
нутгийн хүмүүсийг тагнуулын 
зорилгод ашиглан тусгай танин мэдэх 
хэсэг байгуулахыг санал болгосон 
байна. Ийнхүү тэрбээр  дөрвөн жил 
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гадаадад суун нууц үүргээ чадварлаг 
гүйцэтгэж байхдаа цөөнгүй удаа аюул 
эрсдэлд орж,  дайсанд янз бүрээр  
сэжиглэгдэн мөрдөгдөж байсан 
баримтууд үлджээ. Тухайлбал,  
түүнийг  Баргын Хөлөнбуйр  мужийн 
захирагч Лигшинтэй мэнд мэдэхэд,  
тэрбээр: “Таны биеийг японы 
зүгээс шинжлэхдээ улааны тагнуул 
бөгөөд Барга,  Хайлаараар  их явдаг. 
Үлэмж мөнгө янчаан зарцуулдаг,  
лам хувилгаан атлаа сүм хийдэд 
үргэлж суудаггүй” гэж сэжиглэж 
буйг хэлсэн байна. Мөн Инагучи 
нэгэн тагнуулаа өөрийнхөө дүү 
гэсэн нэрийдлээр  монгол бичиг үсэг 
заалгах халхавчаар  Гончигдоод ойр  
байлгаж хянаж цагдуулах болжээ. 
Эцэстээ ноцтой сэжгээр  баривчлан,  
мөрдөн байцааж,  эрүү шүүлт 
тулгасан удаатай ч Гончигдоо  арга 
эвийг нь олон мултарч чадаж байв.

Гончигдоо  Банчин Богдыг 
Хайлаар  хотод Дүйнхэрийн ван гэдэг 
ном тавиулахаар  1931 онд ирэхэд 
150 янчаанаар  мандал өргөж,  хамт 
яваа хүмүүст нь 25-30 янчаанаар  
гарыг цайлган,  улмаар  түүнээс 
хамбын хишиг,  тамга шагнуулж 
авсан тухайгаа төвд мэдэгдсэн байна. 
Уг ажиллагаанд оролцох нь олон 
хүн цугларсан газар  очиж,  цэрэг,  
улс төрийн байдал,  хүн ардын 
санаа бодол,  яриа хөөрөөг сонсож 
мэдэх сайн талтай ч Банчин Богдод 
мөргөхөд Төвдөөс ямар  хүмүүс дагаж 
ирэх,  нууц халхавч илрэх аюултай ч 
Богдод өргөмөл хүү байдаг эсэхийг 
мэдэх хүн ирэх үү?  гэдэг асуудал 
ихээхэн түгшүүр  төрүүлж байснаас 
түүний ойр  дотны хүмүүсийг 
сайн мэдэх Чоймбо  гэвштэй дотно  
танилцан,  бараа бологсодыг сэмхэн 
тандсанд Богдын сойвон байгаад 
Төвдөд ирж Банчин Богдын донир  
хамба болсон Жамба гэдэг хүн 

анхаарал татжээ. Гэвч судалгааны 
явцад Жамба Богдын сойвон 
байгаагүй,  харин худалдаачин 
байсан тул Жибзундамба хутагтыг 
өргөмөл хүүтэй байсан эсэхийг 
мэдэхгүй нь илэрхий болсон тул,  энэ 
байдлыг ашиглан өөрийгөө Богдын 
өргөмөл хүү гэдгийг Жамбад баттай 
итгүүлж,  улмаар  Жамбын сойвон 
байсныг бага балчирын харгайгаар   
тодорхой санахгүй байгаа ч түүнийг 
аавын сойвон байсныг би мэднэ 
гэж батлахаар  болж,  улмаар  энэ 
харилцаагаа ашиглан Банчин Богдын 
хамгийн ойр  дотны түшмэл болох 
хамба Хүчиртэй танилцан,  мандал 
өргөн гарын бэлэг барьснаар   хамбын 
зэрэг хүртэж,  дөрвөлжин хэлбэртэй 
гуулин тамга гардан авсан үйл явдал 
нь  Хөлөнбуйр  аймагт Гончигдоог 
үнэхээр  хувилгаан гэсэн итгэлийг 
улам бүр  гүнзгийрүүлсэн төдийгүй 
Баргын Намгүр  хийдийн эзэн хамба 
болсон байна.

1932 оны хавар  төвд эм олж авах 
нэрийдлээр  Хайлаар  хотод очоод 
элдвийг ажиглан явсаар  ЗХУ-аас 
оргон очсон засагт лам гэгч Зундуй,  
буриад Буян,  Балдандорж,  Сэжив 
нарын хүмүүстэй танилцан уулзахад 
“Улааны хувьсгалыг эсэргүүцэн 
дарахад оргодол буриад нар  болон 
дүрвэн ирсэн зарим төвд 100 гаруй 
хүн ирж,  японы тусламжтайгаар  
Мүгдэн,  Харбин,  Цицикар  хотуудыг 
эзэгнэн авч,  Манж улсад дагаар  
орж Лигназийг түшиглэнэ. Энэ 
тухай өргөн барих бичгийг  японы 
ноёдоор  дамжуулах ажлыг бэлтгэж 
байна. Энэ ажлын хувьд Чин 
ачит Номунхан та    Ар  Монголыг 
төлөөлөн оролцох хэрэгтэй” гэсэнд 
ар  талтайгаа холбоо  барихад “Явц 
байдлыг мэдэж байхын тулд оролцох 
нь чухал” гэж заавар  авсан байна. 
Мөн Халх Монголоос ирсэн Чин ачит 
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Номунхан Намгүрийн хийдийн эзэн 
хамбын хувьд Хөлөнбуйрын шашны 
холбоо  найрамдах хурал гэгчийг 
байгуулах болов. Намгүрийн хийдэд 
төвлөрүүлэх тухай японы тагнуулын 
ноёд Инагучи,  Тарида нарын 
зааварлан зөвлөснөөр  уг шашны 
холбоог Гончигдоо  толгойлох болжээ. 

Гончигдоогийн Баргад дагуулж 
гарсан шавь Чойндон,  Майдар  
нар  чухамдаа түүнийг тагнуулч 
хүн гэдгийг мэддэггүй,  зөвхөн Чин 
ачит Номунхан гэж бүрэн итгэдэг 
байсан нь нууцлалыг анхнаас нь 
маш сайн зохион байгуулсны үр  дүн 
байв. Японы тагнуулын байгууллага 
түүнийг сүм хийддээ тогтвортой 
шавилан суудаггүй,  энд тэнд элдэв 
шалтаг гарган хэрэн хэсдэг,  мөнгө 
зардал ч элбэгтэй хэмээн ихээхэн 
хардаж байсныг Гончигдоо  цаг 
тухайд нь итгэлтэй сайн нөхдөөсөө 
сонсож байсны хувьд энд тэнд явах 
шалтгаанаа зөв тайлбарлаж чаддаг,  
үүнийгээ японы тагнуулчдад ямар  
нэг энгийн байдлаар  урьдчилан 
хүргэдэг,  өөрөөр  хэлбэл тойрон 
явахыгаа нуун далдалдаггүй,  гагцхүү 
тагнан мэдэх ажлаа нуун далдалдаг 
байсан аж. 

1934 оны эхний хагас гэхэд 
Баргад япон хүн,  японы цэргийн тоо  
өсөж,  БНМАУ-ын зүүн өмнөд хил 
хязгаар  нэн түгшүүртэй болж байгааг 
Гончигдоо  цаг алдалгүй мэдээлэхийн 
зэрэгцээ эх орондоо  буцах 
зөвшөөрөл хүссээр  байв ч  хариу 
зөвшөөрөл өгөлгүй,  үргэлжлүүлэн 
ажиллуулсаар  байв. Гэтэл энэ үед 

түүнийг улааны тагнуул гэсэн  гэсэн 
хардлага сэрдлэгэ япончуудын дотор  
дахин хүчтэй дэлгэрч,  нөхцөл байдал 
ноцтой болж эхэлсэн тул үлдсэн ганц 
шавь Майдарыгаа эх оронд нь сэм 
буцааж,  хөдөөний нэгэн айлд аврал 
гүрэм хийж буй нэрээр  итгэл бүхий 
тагнуулч Шаравынхаа дэмжлэгээр  
1934 оны 9 дүгээр  сарын 16-нд оргон 
буцаж иржээ. 

Гончигдоо  эх орныхоо  
даалгавраар  амь дүйсэн асар  их 
хариуцлага бүхий  тагнуулын албанд 
харь нутагт дөрвөн жил ажиллаад 
буцаж ирснийх нь дараа  дөрөвхөн 
хоногийн дараа  буюу 1934 оны 9 
дүгээр  сарын 20-ны өдөр  хувьсгалын 
эсэргүү японы тагнуулын хэрэгт 
холбогдуулан цэргийн гарамгай 
тагнуулч Гончигдоог баривчилжээ. 
Гавьяа зүтгэлтэй энэ тагнуулчид 
хэрэг хүлээлгэж чадалгүй нэг жил 
зургаан сар  13 хоног хорихдоо  таних 
танихгүй олон хүнээр  гүтгэлэг зохион 
байгуулж,  амь насыг нь бүрэлгэн 
хэлмэгдүүлжээ. Гарамгай тагнуулчаа 
суллан авах талаар  хөөцөлдсөн 
Цэргийн тагнуулын газрын 
удирдлагад алба хашиж байсан 
Гэндэнжамц,  Очирбат,  Чухал нарын 
албан ёсны хүсэлтийг хэрэгсэж 
үзсэнгүй. Хожим нь тэднийг мөн нэг 
адил хилсээр  хэлмэгдүүлсэн байна. 
Эх орон,  эрэлхэг хөвгүүдийнхээ 
гавьяаг мартдаггүй бөгөөд Гончигдоог 
хилсээр  хэлмэгдүүлсэн хэргийг 
шалгаад 1990 оны 8 дугаар  сарын 
23-ны өдөр  цагаатгасан байна. 
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Монгол цэргийн тагнуулын 
байгууллагын түүх олон мянган 
жилийн түүхэн уламжлалтай билээ. 
Монголын анхны төрт улс буй 
болж,  монгол цэргийг байгуулсан 
тэртээх цаг үеэс цэргийн тагнуулын 
ажил эхэлсэн юм. Ерөөс цэрэг үүсч 
бий болохын хамт цэргийн тагнуул 
зайлшгүй хэрэг болдог нь монголын 
төдийгүй дэлхийн цэрэг,  дайны 
түүхээс мэдэгдэнэ.

Монгол цэргийн үүслийг Хүннү 
улсын үеэс эхэлж авч үзэх нь зүйн 
хэрэг боловч Монголын нэрт түүхч 
А.Амар,  Ж.Цэвээн нарын өнгөрсөн 
зууны хорь,  гучаад онд бичиж 
туурвисан бүтээлүүдэд монгол 
угсаатан 8000 гаруй жилийн тэртээ 
үүсч бүрэлдсэн бол Монголын анхны 
төрт улс 5000 жилийн тэртээ үүссэн 
гэж бичсэн байх ажээ. Түүнчлэн Өвөр  
Монголын эрдэмтэн Мансан “Монгол 
үндэстний бүрэн түүх” хэмээх 8 боть 
бүтээлдээ ч дээрх баримтыг дурдсан 
байна.

Хятадын түүхийг өгүүлсэн 
эртний сурвалжуудад 5000 жилийн 
тэртээ умардын нүүдэлчин улсууд,  
тэдний жанжидтай олонтаа байлдаж,  
ялж,  ялагдаж байсан тухай дурдсан 
байдаг ба тэрхүү нүүдэлчид нь 
Монголын анхны төрт улсууд юм. 
Үүнийг түүх,  археологийн олон 
судалгаагаар  нотолсон ба иймээс 
монгол цэрэг 5000 жилийн тэртээ 
үүсч бий болсон гэж үзэх нь зөв 

бөгөөд энэ л үеэс цэргийн тагнуулын 
эх үндэс тавигдсан гэж үзэж болно.

Хүннүгийн хаан Модун шаньюй 
“Цэрэг бол төр,  улсын гол хэрэгсэл” 
хэмээн үзэж,  улсаа төр,  цэргийн 
нэгдсэн зохион байгуулалтад 
оруулж,  цэргийн шинэчлэл хийснээр  
хүннү цэрэг тухайн үеийн хамгийн 
хүчирхэг цэрэг болсон түүхтэй.

Хүннү нар  шинэ бэлчээр,  нутаг 
сэлгэхийн өмнө тухайн газар  нутаг 
руу цэрэг явуулж тагнан судалсны 
үндсэн дээр  нүүдэл хийдэг байсан 
нь тагнуулын ажил хүннү нарын 
амьдралын салшгүй хэсэг байсны 
илэрхийлэл юм.

Хүннү,  Сүмбэ,  Нирун,  Хятан 
улсын үеийн монгол цэрэг эх орныхоо  
тусгаар  тогтнол,  газар  нутгийнхаа 
бүрэн бүтэн байдлын төлөө олонтаа 
дайтаж байсан бөгөөд дайтах 
талынхаа хүч хэрэгсэл,  санаа бодлыг 
урьдчилан заншлан тагнаж,  хийх 
байлдааны ажиллагаагаа урьдчилан 
төлөвлөж ирсэн уламжлалтай байв. 
Ингэхдээ голчлон хөнгөн морьт 
цэргээс бүрдсэн тагнуул туршуулыг 
илгээж эсрэг талын байр  байдал,  
газар  орон зэрэг бүхий л зүйлийг 
тагнаж байжээ.

XIII зуун нь дэлхийн дайдад 
монголчуудын нэрийг дуурсгасан,  
түүхийн алтан хуудас байсан билээ. 
Чингис хаан,  түүний жанжид Ази,  
Европын олон улс орныг төвшитгөн 
тохинуулж,  монгол цэргийн суу 

ОРЧИН ЦАГИЙН ЦЭРГИЙН ТАГНУУЛЫН 
ТҮҮХИЙН ЭХЛЭЛ

Докторант Б.Ганбат
Доктор, профессор С.Ганболд
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залийг дэлхийд таниулсан. Энэ агуу их 
ялалтыг байгуулахад юуны түрүүнд 
тагнуулын ажлыг нэн эрхэм болгож,  
түүндээ үндэслэн дайн,  байлдаанаа 
төлөвлөж ирснийг түүхийн шарласан 
хуудаснууд өгүүлнэ.

Чингис хааны боловсруулан 
хэрэгжүүлж байсан дайлах бодлого  
буюу стратеги нь дайтагч улс 
орон хийгээд дайн тулаан болгоны 
хувьд тэдгээрийн онцлог нөхцөлд 
тохирсон,  харилцан өөр  өөр  байсан 
хэдий ч зарим нэг зарчмын нийтлэг 
хандлагыг агуулж байлаа.

Тухайлбал,  Чингис хааны 
цэргийн стратегийн бодлого  нь юуны 
өмнө дайснаа эсэргүүцэл үзүүлэх 
чадамжгүй болгох юмуу өөртөө 
аль болох бага хохиролтойгоор  
буулган авах,  үүний тулд дайсагнагч 
улсаа бусадтай эвсэн нэгдэх бүх 
боломжийг хааж,  цэрэг-улс төрийн 
тавцанд ганцаардуулах,  цэргийн үйл 
ажиллагааны хувьд дайны эхнээс 
эхлэн идэвхтэй,  тасралтгүй,  гэнэтийн 
ажиллагаагаар  санаачлагыг гартаа 
авч стратегийн болон тактикийн 
ов мэхийг дээд зэргээр  ашиглаж,  
дайснаа төөрөгдүүлэн гэнэдүүлэх,  
тэдэнд хүчээ хуралдуулах боломж 
үл олгоод улмаар  хэсэглэн хувааж,  
таслан цохиход чиглэж байсан байна.

Энэ зорилгодоо  хүрэхийн тулд 
нэн тэргүүнд стратегийн тагнуулыг 
нарийн зохион байгуулж,  дайсныхаа 
цэргийн бүтэц,  зохион байгуулалт,  
хүн хүчний тоо,  бүлэглэл,  зэр  зэвсэг,  
байлдах арга ажиллагаанаас эхлээд 
тухайн улс орны улс төр,  эдийн 
засгийн байдал,  хямрал зөрчил,  улс 
төрийн хүчнүүдийн харьцаа гэхчлэн 
шаардлагатай бүх зүйлийг тагнахаас 
гадна дайн байлдаан явуулах газар  
орныг судалж,  боломжтой үед 
урьдаас бэлтгэн төхөөрөмжлөх арга 
хэмжээг ч авдаг байжээ. Түүнчлэн 

дайсан этгээдийн нөлөө бүхий ноёдыг 
талдаа татах,  ихэс дээдсийнх нь 
дунд хагарал гаргах,  худал мэдээ,  
цуурхал тараах нь бас нэгэн зорилго  
болж байв.

Эл ажлыг гүйцэлдүүлэхдээ 
итгэлт нөхөр,  худалдаачид,  дагаар  
орсон түшмэдүүд,  дайсны нутгийн 
иргэдээр  гүйцэтгүүлж байлаа.

Чингис хаан стратегийн 
тагнуулыг зохион байгуулахдаа 
зөвхөн тагнуул туршуул олноор  
нь илгээгээд зогсохгүй дайн нэгэнт 
эхэлсэн тохиолдолд стратегийн 
зориулалтаар  тусгай замын томоохон 
хэмжээний бүлгүүдийг ч илгээдэг 
байсан байна.

Монголчууд дайсныхаа ил,  далд 
бүхий л ажиллагааг дайн,  энхийн 
аль ч цагт байнга ажиглан мэдэж,  
түүнд зохицсон хариу ажиллагааг 
амжилттай явуулж,  стратеги,  
тактикийн тагнуулыг маш нарийн 
зохион байгуулж байсан нь амжилт 
олохын нэг үндэс болж байжээ. 
Түүнчлэн дайсан улсаа зэргэлдээ 
улс оронтойгоо  эвсэн нэгдэхээс 
урьдчилан сэргийлж ганцаардуулах 
ажиллагааг цэргийн хийгээд улс,  
дипломатын бүхий л шугамаар  
явуулж байв.

“Юань улсын судар”-т 
“Монголчууд бүгд тагнуул байдаг” 
хэмээн өгүүлсэн байдаг бол Оросын 
нэрт эрдэмтэн Г.В.Вернадский 
“Талын монголчууд бүр  төрөлхийн 
тагнуулчид юм” гэж онцлон 
тэмдэглэсэн байдаг. 

Дэлхийн цэрэг,  дайны түүхэнд 
анх удаа тагнуулын бүхэл бүтэн 
сүлжээг Чингис хаан санаачлан 
хэрэгжүүлсэн нь дэлхийн тавцанд 
монголчуудын суу алдрыг бадраасан 
билээ.

Ийнхүү XIII зуунд монгол 
цэргийн ялалт амжилтын нэгэн үндэс 
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нь тагнуул,  түүний дотроо  цэргийн 
тагнуул байсан нь монголын төдийгүй 
дэлхийн улс орнуудын тагнуулын 
байгууллагын эхлэл болсон гэж хэлж 
болно.

XIII зуунаас улбаатай тагнуулын 
ажиллагаа ХХ зуунд тусгаар  
тогтнолоо  сэргээн тунхагласан 
Монгол Улсын үед ч үргэлжилсээр  
байсан юм.

Чингис хааны айлдсан “Өдөр  
үзэх нүд,  шөнө сонсох чих” болсон 
Монголын цэргийн тагнуулчид 
Олноо  өргөгдсөн Монгол Улсын 
Гадаад яам,  Цэргийн яам,  хязгаарын 
сайдуудын удирдлагаар  тагнуул,  
сөрөх тагнуулын үйл ажиллагааг 
идэвхтэй явуулж,  хаант төрийн улс 
төрийн бодлого,  үйл ажиллагаанд 
шаардлагатай олон чухал мэдээ,  
мэдээлэл олж,  төр  улсынхаа 
аюулгүй байдлыг тагнуулын аргаар  
найдвартай хангаж байжээ.

Энэхүү амаргүй бөгөөд нэр  
хүндтэй,  далд фронтын нэн чухал 
ажлыг мөн шашны хэрэг эрхлэх 
Шанзавын яамны болон Богд 
Жавзандамба хутагтын хувийн 
тагнуулчид давхар  гүйцэтгэж байсан 
бөгөөд тухайн үед Их Хүрээний 
хойно  орших Шадивлангийн хийд 
дэх тагнуулын сургуульд олон тооны 
лам тагнуулчид бэлтгэгдэн гарч 
байжээ.

Тухайн үед олон арван 
тагнуулчид эх орныхоо  эрх чөлөө,  
тусгаар  тогтнолыг бататгахад үнэтэй 
хувь нэмэр  оруулж иржээ. 

Тэднээс заримыг дурдвал: 
Түшээт хан аймгийн Дархан чин 
вангийн хошууны эрдэнэ жонон 
ван Ц.Ширнэндамдин. Тэрээр  
Бээжинд төлөөний түшмэл болж 
Гадаад Монголын төрийг засах 
явдлын яаманд ажиллаж байхдаа 
Ар  Монголын талаар  Манж нарын 

баримталж буй бодлогыг тандан 
судалж байв. 

Хичээнгүй баатар  Гомбо-Идшин 
гүн. Богд хааны зарлигаар  1918 онд 
Дагуурын Засгийн газрын талаар  
тагнан мэдэх зорилгоор  худалдаа 
наймааны ажлаар  халхавчлан 
Эрхүү,  Харбин,  Хайлаараар  дамжин 
Читад очиж Нэйс гэгээн Мэндбаярын 
толгойлсон “Дагуурын Засгийн 
газар” гэгчийг нарийвчлан судлаад 
зогсолгүй түүний үйл ажиллагааны 
мөн чанарыг илрүүлсэн цэрэг,  
тагнуулын урлагийн өндөр  мэдлэг,  
чадвартай тагнуулч байжээ.

Энэ мэтчилэн Богд хааны 
даалгавраар  Орос,  Польш,  Итали,  
Франц,  Энэтхэг,  Хятад,  Төвд,  
Япон,  Өвөр  Монголын нутгаар  
удаа дараа тагнуулын ажиллагаа 
идэвхтэй явуулж,  үнэтэй чухал 
мэдээ,  мэдээлэл олж авчирч 
байсан лам Д.Чагдаржав,  түүхч-
манжич Б.Буянчуулган,  япон хэмээх 
А.Данзан,  барга лам Ц.Лувсанням,  
Гандан хийдийн аграмба 
Н.Хаянхирваа нараас гадна Өвөр  
Монголоос Монгол Улсад дагаар  
орж ирсэн Түмэд хошууны занги 
Дэчингээ,  Тунсангаа болон сумын 
занги Эрдэнэдалай нар  Цэргийн 
яамнаас өгсөн үүрэг даалгавраар  
Монголын их цэрэг Өвөр  Монголд 
орохын өмнө Түмэд хошуунд цэргийн 
тагнуулч,  мэдээлэгчээр  ажиллаж 
байсны дээр  үндэс угсаа нэгт олон 
тагнуулч хилийн чанадад гол төлөв 
тэнүүлчин,  бадарчин,  худалдаачин,  
мөргөлчин,  самуун этгээдийн дүрээр  
өөрсдийн үйл ажиллагааг халхавчлан 
ажиллаж байсан ажээ.

Богд хааны дэргэд шадар  
Баатар  захирагч гэх хүн ажиллаж 
байсан бөгөөд тэрээр  тагнуулын 
ажилд оролцож,  товчлогчийн 
чанартай гадаадаас ирсэн мэдээ 
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зэргийг Богд хаанд нэвтрүүлж өгөх 
ба Богд хаан болон дээд ноёд,  лам 
нарын гадаадад гарах ба дотоодын 
бүхий л бичиг хэргийг ерөнхийлөн 
эрхэлж байв. 

Тэдгээр  мэдээнд Орос улс 
Монголын тусгаар  тогтнолыг хүлээн 
зөвшөөрөх нь Орос,  Хятадын 
харилцаанд муу уршиг үзүүлнэ 
гэж эзэн хаандаа мэдэгдсэн тухай,  
Монгол Улс тусгаар  улс болсон 
тухайгаа Япон улсад мэдэгдэхэд 
тэд Хятадын зүгээс ямар  үйлдэл 
хийх бол гэж сонирхож буй тухай,  
Япон-Оросын нууц гэрээгээр  Өвөр  
Монголыг хоёр  хувааж тус бүрийн 
нөлөөний хүрээгээ тогтоосон тухай,  
Хятад улсын дотоодын үймээн 
самуун,  тогтворгүй байдал нь ойрын 
үед Монголын зүг цэрэглэн хөдлөх 
боломжгүй талаар  мэдээлсэн байх 
ажээ.

Монгол орныг эзлэн түрэмгийлэх 
бодлогыг ямагт баримталж байсан 
Хятад улсын цэрэг 1919 онд Монгол 
нутагт цэрэглэн ирж,  Монголын 
өөртөө засах эрх буюу автономит 
засгийг хүчээр  устгав. Ингэснээр  
Монгол орон Хятадын гэмин 
цэргийн талхидалд оров. 1920 оны 
10 сард Оросын хувьсгалаас зугтсан 
цагаантнууд болох Барон Унгерний 
цэрэг Монгол нутагт орж ирэв. 
Ингэснээр  монголчууд харийнхны 
давхар  талхидалд нэрвэгдэх болсон 
юм.

Энэ цаг үед улс үндсээ аврах,  
тусгаар  тогтнолоо  сэргээн мандуулах 
хүсэл эрмэлзэл бүхий С.Данзан,  
Д.Бодоо,  Д.Сүхбаатар  нарын зэрэг 
нийгмийн янз бүрийн давхаргын 
хүмүүс нэгдэн нийлж хувьсгалт нууц 
бүлгэмийг үүсгэсэн бөгөөд улмаар  
нэгдэн нийлж улс төрийн нам болж,  
зорилгоо  улам тодорхой болгосон 
байна. Тэрхүү хувьсгалчид улс 

үндсээ аврахын тулд юуны түрүүнд 
харийн цэргийг эх нутгаасаа хөөн 
зайлуулах зэвсэгт тэмцэл хийхээр  
шийдвэрлэж,  энэ хэрэгт Зөвлөлт 
Орос Улсыг түшиглэн,  тэднээс 
санхүү,  зэр  зэвсгийн тусламж 
авахаар  шийдвэрлэсэн юм.

Энэхүү зорилгоор  хувьсгалчдаас 
нэр  бүхий 7 хүн нууцаар  хил давж 
умрыг зорьсон бөгөөд Эрхүү хотноо  
очиж зохих албаны хүмүүстэй 
уулзахын хамт ажлын хуваарилалт 
хийж Лосол,  Данзан,  Чагдаржав 
нарыг Омск,  улмаар  Москва одуулж,  
Бодоо,  Догсом нарыг хувьсгалчдын 
ажлыг зохицуулах үүрэгтэйгээр  
Нийслэл Хүрээ рүү буцаасан байна.

Харин Д.Сүхбаатар,  Х.Чойбалсан 
хоёрыг Эрхүү хотноо  үлдээж 
цэргийн сургуульд боловсруулахаар  
шийдвэрлэжээ. Ингэхдээ Сүхбаатар,  
Чойбалсан нарт “... Эндэх улаан 
цэргийн ажилтай танилцан, цэргийн 
сургууль хийж боловсрон, эцэст 
хэрэг бүтэж засаг төр байгуулахад 
Бүх цэргийн хэргийг ерөнхийлөн 
захирах байлдааны ажлыг удирдан 
манлайлж чадах болгох сургууль, 
цэргийн бодлого, тагнуулын зэрэг 
ажилд гүнээ боловсорч байх”-ыг 
даалгасан ажээ.

Эрхүүд үлдсэн Д.Сүхбаатар,  
Х.Чойбалсан нар  тус хот дахь 5 
дугаар  улаан армийн удирдлагын 
дэмжлэгээр  улаан цэргийн дарга 
нарыг бэлтгэх сургуульд суралцах 
болов. Сургуульд суралцахын 
өмнө зохих шалгалтуудыг өгсөнд 
Д.Сүхбаатар  урьд Хужирбулангийн 
цэргийн сургуульд суралцаж төгссөн,  
бас ч байлдаанд оролцож явсан 
туршлага бүхий тул “гурав,  дөрвөн 
шат дээш алгасч” сурах болжээ. 
Харин Х.Чойбалсан цэргийн хэргийн 
эрдэм мэдлэг үгүй учир  “доод шат”-
ны сургуульд суралцах болсон байна. 
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Энэ нь өнөөгийн ойлголтоор  цэргийн 
сургуулийн нэгдүгээр  болон ахлах 
курс юм.

Тэд өдөр  бүр  өглөөний 3 
цагаас эхлэн Ангар  мөрний мөсөн 
дээр  очиж “жагсаал ба хөл гарын 
сургууль” үйлдээд эргэн ирж орой 
болтол онолын хичээл болох “цэргийн 
бодлого  болон байлдаан,  тагнуулын 
ажил,  дайсан лугаа байлдаар  ороход 
хэрэглэх арга,  эсэргүүцэл,  дайсны 
хорыг эгүүлэн таслах явууллага,  
элдэв янзын буу буудах,  сум 
оруулах,  задалж засах хүртэлх олон 
зүйлийн сургуулийг” заалгаж байв.

Арав гаруй хоног хичээллээд 
байтал Д.Сүхбаатар  хүндээр  
өвчилж гэрээрээ эмчлүүлэх болж,  
Х.Чойбалсан түүнийг асарч тойлох 
болсон байна. Сургуульдаа суралцах 
боломжгүй болсон ч хувьсгалын 
ажлыг өрнүүлэхээр  бэлтгэж буй 
Д.Сүхбаатар,  Х.Чойбалсан нарт 
5 дугаар  армийн удирдлагаас 
анхаарал тавьж тусгай багш томилон 
гэрээр  нь хичээл зааж эхэлсэн 
байна. Тухайлбал,  5 дугаар  армийн 
Байлдааны тагнуулын хэлтсээс 
Буртман хэмээх ажилтан тусгайлан 
томилогдож,  Сүхбаатар,  Чойбалсан 
нарт тухайн үед болж байсан 
дайн,  байлдааны учир  шалтгаан,  
“ялангуяа тагнуулын ажлыг гол 
болгон,  мөн байлдах тулахад хэрэглэх 
арга тактик,  зэвсэг хэрэглэх явдлыг” 
бүрэн тайлбарлан зааж байжээ.

Ийнхүү Д.Сүхбаатар,  
Х.Чойбалсан нар  орчин цагийн 
цэргийн тагнуулын онол,  урлагийн 
асуудлыг анх судлан танилцсан 
цэргийн тагнуулын анхдагчид болсон 
гэж үзэх үндэстэй юм.

Эх орноо  харийн цэргийн 
дарлалаас чөлөөлж,  тусгаар  
тогтнолоо  сэргээн тунхаглах зорилго  
тавьсан Монголын хувьсгалчид 

зэвсэгт тэмцлийн замаар  эх орноо  
чөлөөлөх Ардын журамт цэргийг 
байгуулж,  Хятадын гамин цэргийн 
үүрлэсэн Хиагтыг чөлөөлөх 
байлдааны төлөвлөгөө боловсруулжээ. 
Энэхүү Хиагтыг чөлөөлөх байлдаан 
1921 оны 3 дугаар  сарын 18-ны 
үүрээр  эхэлж,  үдэш болоход хятад 
цэргүүдийг хотоос хөөн гаргаж,  
хотыг чөлөөлөв.

Хиагтыг чөлөөлсний маргааш 
буюу 3 дугаар  сарын 19-ний өдөр  
Намын Төв Хороо,  Түр  Засгийн 
газрын хамтарсан хуралдаан болж 
Цэрэг,  Сан,  Гадаад яамыг байгуулсан 
байна. Цэргийн яамны даргад Бүх 
цэргийн жанжин Д.Сүхбаатарыг 
томилсон бөгөөд яамдын албан 
хаагчдыг мөн тохоон томилжээ.

Энэ үед Хиагтаас зугтсан 
хятадууд түймэр  тавьснаас хот 
түймэрт автаж,  хүн ард үймэлдэн 
ардын эд хөрөнгө галын аюулд өртөж 
түгшүүртэй цаг тулж иржээ. Хилийн 
чанадад зугтан зайлсан хятад цэрэг 
эргэн довтолж болзошгүйн дээр  хотын 
дотор  тайван амгалан бус байгаа 
зэргийг харгалзан Цэргийн яамны 
дэргэд их жанжин Д.Сүхбаатарын 
шууд удирдлагын дор  байлдааны 
цагийн Цэргийн тагнуулын хэлтсийг 
байгуулж,  эрхлэгчид Х.Чойбалсан,  
туслах сургагчид Береттийг 
хавсарган сонгожээ. Энэхүү 
Тагнуулын хэлтэс “Хиагтын ойр 
тойрон буюу олон сүв боомтыг 
цаггүй цагдан сэргийлж, мөн зугтан 
гарсан гэмингүүд хаана одсон, орос 
цагаан цэргийн байдал зэргийг цаг 
мөч хожимдуулахгүй мэдэж ирэх 
ба их жанжин Сүхбаатар ч өөрөө 
хааяа эл тагнуулын нөхөдтэй 
явж газар орны байдлыг тагнан 
мэдэж байжээ. Энэхүү тагнуулын 
ажил үргэлжлэн явж эл үүргээ 
эрчимтэйгээр гүйцэтгэсээр ирэв”.
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Монгол Ардын Намын Төв 
Хороо,  Монгол Ардын Түр  Засгийн 
Газрын 1921 оны 3 дугаар  сарын 
24-ний өдрийн хамтран хуралдсан 
хурлаар  цаг үеийн тулгамдсан чухал 
асуудлыг хэлэлцжээ.

Уг хурлаар  1 дүгээрт засгийн 
олон яамдыг байгуулах,  2 дугаарт 
“цэргийн хүчин нэмэгдүүлэх 
бодлого  гүйцэтгэх ба тагнуулын 
явдлыг сайнаар  үүсгэн байгуулах” 
зэрэг 5 асуудал хэлэлцжээ. Тус 
хурлаас Дотоод,  Цэрэг,  Сангийн 
яамыг байгуулав. Цэргийн явдлын 
яамнаа Байлдааны хэлтэс байгуулан 
түүний эрхлэн гүйцэтгэх үүргийг 
буу зэвсгийн явдлыг эрхлэх,  орон 
байшингийн явдлыг эрхлэх,  цэргийн 
гадаад тагнуулын явдлыг үүсгэн 
байгуулах,  цэргийн газраа сургагч 
нарыг бэлтгэх,  агт ачлагыг бэлтгэх,  
улсын дотоод байдлыг сэргийлэн 
хамгаалах явдал гэж заажээ. Цэргийн 
яамны эрхэлсэн түшмэл буюу сайд,  
Бүх цэргийн жанжинд Д.Сүхбаатар,  
Байлдааны хэлтсийн эрхэлсэн 
түшмэлд Лятте,  Дайчлах хэлтсийн 
эрхэлсэн түшмэлд Сумъяа,  жинхэнэ 
албан хаагчдад Беретти,  Чойбалсан,  
Бадам,  Эрхэев нарыг томилсон байна.  

Хурлаар  цэргийн хүчнийг 
нэмэгдүүлэх бодлогыг гүйцэтгэх ба 
тагнуулын явдлыг сайнаар  үүсгэн 
байгуулахыг хэрхэн гүйцэтгэхийг 
хэлэлцээд эл зүйлийн хэргийг 
Цэргийн явдлын яамнаас эрхлэн 
гүйцэтгүүлэхээр  тогтжээ.

Лятте  нь монголд ирсэн улаан 
армийн сургагч нарын нэгэн бөгөөд 
1921 оны 3 дугаар  сарын 12-ноос 24-
ийг хүртэл Ардын журамт цэргийн 
штабын даргаар  ажиллаж байгаад 
Байлдааны хэлтсийн даргыг 1921 оны 
8 дугаар  сар  хүртэл хашиж байв. 
Дараа нь нутаг буцсан ба Зөвлөлт 
Орос Улсын Дорнод Сибирийн тойрог 

ба 5 дугаар  армийн оперативийн 
удирдах газрын орлогч даргаар  
ажиллаж байв.

1921 оны 3 дугаар  сард засгийн 
яамдыг байгуулахын зэрэгцээ 
цэргийн удирдлагын бүтцэд томоохон 
өөрчлөлт орсон нь Бүх цэргийн 
зөвлөл хэмээх хамтын удирдлагын 
байгууллагыг байгуулав. Тэрхүү 
Бүх цэргийн зөвлөлийн дүрмийг 
1921 оны 7 дугаар  сарын 8-ны 
өдөр  батлан мөрдүүлжээ. Дүрмээр  
Бүх цэргийн зөвлөл нь “... дайсны 
этгээдийн цэргийн нууц тагнуулд 
холбогдсон” этгээдийг шүүн шийтгэх 
газар  таслан шийтгүүлэх бөгөөд дээд 
штабын дарга буюу Жанжин штабын 
дарга нь “тагнуул газрыг сайнаар 
байгуулж, хязгаарын дотор ба 
гадна буй дайсны цэргийн байдлыг 
ямагт тодорхой мэдэж” байх үүрэг 
хүлээжээ.

Бүх цэргийн зөвлөлийн дүрмийг 
1923 оны 11 дүгээр  сарын 30-
нд шинэчлэн батлан мөрдүүлжээ. 
Дүрмээр  Цэргийн гадаад тагнуулын 
хэлтэс нь Бүх цэргийн зөвлөлд шууд 
захирагдах ба БЦЗ нь “Цэргийн 
гадаад тагнуулын хэлтсийн явуулах 
хэргийг удирдаж, олон ардын ашиг 
хөрөнгийг хамгаалж, гадаадын 
дайсныг сэргийлэн улсын захиргаа 
журмыг бат болгохыг эрхлэх” үүрэг 
хүлээлгэв.

Уг дүрэм батлагдсантай 
холбогдуулан БЦЗ-ийн харьяа 
байгууллагуудын орон тоог 1924 
онд шинэчлэн мөрдүүлжээ. Үүгээр  
цэргийн гадаад тагнуулын хэлтэс нь 
дарга,  сургагч,  мэдээ зохион туслах 
тасгийн эрхлэгч,  тагнуулын тасгийн 
эрхлэгч,  данс хараа ба хувцас 
зүйлийг эрхлэх нярав,  дээд зэргийн 
англи үсгийн орчуулагч,  дээд зэргийн 
монгол үсгийн орчуулагч,  машины 
бичээч,  галчтайгаар  ажиллах болсон 
байна. 
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Түүнчлэн анги,  салбаруудад 
тагнуулын нэгжийг бий болгожээ. 
Морин бригадын морьт хороонд 
дарга,  сургагч,  салааны дарга,  
аравны дарга,  цэрэг,  түгээгч,  
бичээч,  тогооч зэрэг орон тоотой 
хорооны тагнуул ангийг байгуулжээ.

Цэргийн гадаад тагнуулын 
хэлтсийн харьяалал хориод оны 
сүүлчээр  батлагдсан Цэргийн явдлын 
яамны дүрмээр  өөрчлөгдөж яамны 
харьяа Тагнуулын хэлтэс болсон 
бөгөөд тусгай дүрмийг баримтлан 
ажиллах болжээ. Уг дүрмээр  
цэргийн гадаад тагнуул нь зарим 
үед Жанжин штабт харьяалагдаж 
байсан бөгөөд Хувьсгалт цэргийн 
зөвлөлийн 1931 оны 1 дүгээр  сарын 
1-ний өдрийн тушаалаар  Ерөнхий 
штабын 3 дугаар  хэлтэс гэж нэрийг 
нь өөрчилжээ.

Хувьсгалт цэргийн зөвлөл 
хэмээх хамтын удирдлагын цэргийн 
удирдах дээд байгууллагыг 1934 онд 
татан буулгаж,  нэгтгэн захирах ёсыг 
тогтоосноор  цэргийн дээд удирдлага 
нь ЦЯЯ-ны сайд бөгөөд Бүх цэргийн 
жанжны гарт төвлөрөх болов. Үүнтэй 
уялдан 1935 онд ЦЯЯ-ны дүрмийг 
шинэчлэн батлуулахад 3 дугаар  
хэлтэс нь 3 дугаар  газар  болон 
хэвээр  үлдэж,  яамны бусад газрууд 
нь хэлтсийн зохион байгуулалтад 
орсон байна.

Ерөөс Ардын хувьсгал ялсан 
тэр  цаг үеэс өмнөд хөршийн зүгээс 
хийж болзошгүй түрэмгийллийг 
няцаах,  түүнээс сэргийлэх нь 
Монголын төрийн нэгэн гол бодлого  
байсан юм. Энэ ч үүднээс хөрш 
Хятад,  Өвөр  Монголд болж буй 
үйл явдлын өрнөлийг цаг алдалгүй 
шинжлэн судалж,  тухайн нөхцөл 
байдалд үнэлэлт өгч,  төр,  засгийн 
болон цэргийн дээд удирдлагыг 
цэрэг-улс төрийн мэдээллээр  

тасралтгүй хангаж ирсэн нь цэргийн 
тагнуулчдын эрхэм гавьяа юм. 

Цэргийн гадаад тагнуулын 
хэлтсийн хурааж боловсруулсан 
мэдээнүүдэд хятадын дотоод 
байдал,  улс төрийн бүлэглэлүүдийн 
зөрчил,  хятад дахь цэргийн 
аж үйлдвэрийн тухай,  цэргийн 
ангиудын бүтэц,  зохион байгуулалт,  
байршил,  хүн хүч,  зэр  зэвсгийн 
тоо,  тэдний хөдөлгөөн үйлдсэн 
маршрут,  ангиудын дарга нарын 
тухай танилцуулга,  хятад цэрэг,  
дарга нарын хоорондын харилцаа,  
тэдний зан заншил,  сургууль хэрхэн 
үйлдэж байгаа,  цэрэгт зарцуулж буй 
мөнгө,  хятадын дотоод байдлыг муж 
тус бүрээр  нь нарийвчлан тагнаж 
судалсан үнэ цэнэтэй мэдээнүүд 
цуглардаг байв. 

Түүнчлэн Хятадын худалдааны 
экспорт,  импорт,  нүүрс олборлолт,  
төмрийн үйлдвэрлэл,  бөс даавуу 
үйлдвэрлэл,  дотоодын худалдаа,  
хятадад барууны орнуудаас 
нийлүүлж буй автомашины тоо,  
загвар  зэргийг ихэд нарийвчлан 
тодорхойлсон байдаг нь зөвхөн 
цэргийн төдийгүй улс төр,  эдийн 
засгийн их ач холбогдолтой зүйл 
байсан юм.

Гучаад оны эхээр  Японы цэрэг 
зүүн хойт Хятадад халдан довтолж 
Манж-Го  улс гэгчийг байгуулж,  
БНМАУ-тай 700 км газраар  хиллэх 
болсон нь манай улсын гадаад 
байдлыг улам түшүүртэй болгосон 
билээ.

Ингэснээр  монголын цэргийн 
тагнуулын үйл ажиллагааны цар  
хүрээ өргөжиж Хятад дахь Японы 
армийн тухай судлах,  тагнах ажлыг 
зайлшгүй хийхэд хүрсэн юм.

Япон,  Манжийн зүгээс тус 
улсын хил хязгаарт их,  бага хүчээр  
халдах,  хилийн будлиан үүсгэх 
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зэргээр  хил хязгаарын байдал 
1935 оноос тайвангүй болж иржээ. 
Иймээс цэргийн тагнуулчдын үйл 
ажиллагаа дорнод хил хязгаарт 
илүүтэй төвлөрч Япон,  Манжийн 
цэргийн ажиллагааг тасралтгүй 
тандах болов. Тухайн үед Цэргийн 
тагнуулын газарт боловсруулан 
гаргаж байсан мэдээнүүдээс үзвэл,  
зөвхөн хилийн шугам дээрх бус 
Манжуурын нутгийн гүн дэх Японы 
цэрэг-улс төрийн үйл ажиллагааг 
нягт нямбай тагнан судалж,  үнэтэй,  
чухал мэдээллүүдийг ирүүлж 
байжээ. Түүнчлэн Япон улсын цэрэг-
улс төр,  эдийн засгийн байдал,  эрх 
баригчдынх нь Монголын талаар  
баримталж буй бодлогыг туйлын 
анхааралтай судалж үнэлэлт 
дүгнэлт өгч байсан нь хожмын үйл 
явдлуудаар  нотлогддог.

Тухайн үед Алс Дорнодод Япон 
улсаас Хятадын эсрэг явуулж буй 
дайн ЗХУ-ын удирдлагыг яаралтай 
хариу арга хэмжээ авахад хүргэсэн 
юм. Энэ нь БНМАУ-д Японы цэрэг 
цөмрөн орохоос сэргийлэх,  нөгөө 
талаар  шаардлага гарвал Хятадад 
цэргийн тусламж үзүүлэх зорилгоор  
Монголд Зөвлөлтийн цэргийн 
томоохон хүчийг оруулах явдал байв. 
Хэрэв БНМАУ-ыг Япон эзлэн авахад 
хүрвэл ЗХУ цэрэг,  стратегийн чухал 
түшиц газраа алдахад хүрэх байлаа.

1937 оны 8 дугаар  сарын 24-
ний өдөр  БНМАУ-ын Засгийн газарт 
урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр  ЗХУ-ын 
Батлан хамгаалах ардын комиссарын 
орлогч П.Смирнов,  Дотоод 
явдлын ардын комиссарын орлогч 
М.Фриновский,  Монголд суухаар  
шинээр  томилогдсон элчин сайд 
С.Миронов нарын бүрэлдэхүүнтэй 
төлөөлөгчид Улаанбаатарт ирсэн 
байна. Тэрхүү төлөөлөгчид Японоос 
Монгол улсад цэргийн том хүчээр  

халдан довтлох гэж байгаа бөгөөд 
энэ үйл ажиллагаанд тэдний Монгол 
дахь төлөөлөгчид,  хувьсгалын 
эсэргүү байгууллага тусалж байна 
гэсэн зохиомол шалтаг гаргаж 
түүнээс хамгаалахын тулд цэргийн 
хүч оруулж ирэх шаардлагатай гэж 
БНМАУ-ын удирдлагад ойлгуулжээ. 
Үүний дагуу Монголд Зөвлөлтийн 
цэргийн томоохон хүч маргааш нь 
үүрээр  орж ирсэн юм.

Дээрх төлөөлөгчид үүний хамт 
“Заговор” (“Хуйвалдаан”) гэдэг 
томъёолсон нэрийн дор  нэн даруй 
дайчлан баривчлах 115 хүний 
нэрсийн жагсаалтыг БНМАУ-
ын ДЯЯ-нд өгчээ. ДЯЯ эдгээр  
хүмүүсийг 1937 оны 9 дүгээр  сарын 
10-ны шөнө дайчлан баривчилснаар  
Монгол орон даяар  улс төрийн хилс 
хэрэг тулган яллах хар  өдрүүд 
эхэлсэн билээ. Энэхүү баривчлах 
явдал нэр  дурдсан хүмүүсээс хальж 
олон тооны хүмүүсийн хоморголон 
хавтгайруулсан бөгөөд цэргийн 
тагнуулчдаас цөөнгүй хүн өртсөн 
байна. Зөвхөн “Заговор” хэргээр  
цэргийн тагнуулчдаас 3 дугаар  
газрын дарга Г.Нямхүү,  газрын 
туслах дарга С.Батсүх,  хэлтсийн 
дарга Ө.Туваанжав,  газрын даргаар  
урьд нь ажиллаж байсан Б.Очирбат,  
В.Гэндэнжамц болон жирийн 
ажилтан,  төлөөлөгч зэрэг 12 хүнийг 
эхний ээлжинд баривчилж улмаар  
бусдын мэдүүлгээр  хэлтсийн даргаар  
ажиллаж байсан Ж.Чухал,  2 дугаар  
морьт корпусын тагнуулын хэлтсийн 
дарга Б.Өлзийханд зэрэг нийтдээ 30 
шахам хүнийг баривчилсан байна.

Эдгээр  хүмүүсийг Цэргийн 
тагнуулын газрыг халхавч болгон 
Японы тагнуулын байгууллагатай 
холбоотой ажиллаж байсан гэж 
хэлмэгдүүлэн ялласан нь хожмоо  
баримтаар  ил болсон юм. Энэхүү 
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хэлмэгдүүлэлтэд Цэргийн тагнуулын 
газартай холбоотой ажиллаж байсан 
жирийн иргэд ч өртөж хэлмэгдсэн 
юм.

1938 онд шинэчлэн баталсан 
тайван цагийн орон тоогоор  Цэргийн 
тагнуулын газар  нь Жанжин штабын 
4 дүгээр  газар  хэмээн нэрлэгдэх 
болжээ. 

Япон,  Манжийн зүгээс Монгол 
Улсын эсрэг 1935 оноос эхлэн хийж 
байсан зэвсэгт өдөөн хатгалга улам 
даамжирсаар  1939 онд Халхын голын 
дайн болон өргөжив. Японы цэргийн 
түрэмгийллийг МАХЦ Зөвлөлтийн 
улаан армийн хамтаар  няцааж бут 
цохьсон билээ. Халхын голын дайны 
үед морьт дивиз,  хороодын тагнуул 
анги,  салбарууд Японы цэргийн 
үйл ажиллагааг фронтын түвшинд 
тагнах,  зарим тохиолдолд ар  талд 
нь гарч үүрэг гүйцэтгэж ирсэн бөгөөд  
6 дугаар  морьт дивизийн 17 дугаар  
морьт хорооны тагнуулч Цэндийн 
Олзвой цэргийн тагнуулчдаас 
шалгарч “Монгол Улсын баатар” 
хэмээх эрхэм алдрыг хүртсэн юм. 
Тэрээр  олон удаагийн тагнуулаар  
үнэтэй мэдээлэл олж ирж,   байлдааны 
ажиллагааг амжилтад хүрэхэд чухал 
хувь нэмэр  оруулсан байна.

Монгол,  Зөвлөлтийн цэрэг 
Халхын голын дайнд газрын болон 
агаарын тагнуул,  агентурын болон 
радио  тагнуулыг өргөнөөр  ашиглаж,  
Японы цэргийн шилжилт хөдөлгөөн,  
хүч хэрэгсэл,  бүлэглэл,  нөөц хүч,  ар  
талын бааз,  төмөр  замын хөдөлгөөн 
зэргийг цаг алдалгүй тагнаж байсан 
бөгөөд энэхүү тагнуулын мэдээнд 
үндэслэн Японы цэргийн ар  талд 
удаа дараа агаарын хүчтэй цохилт 
өгч байсан юм.

Монгол цэрэг 1945 онд дэлхийн II 
дайны төгсгөл болох Чөлөөлөх дайнд 

оролцож дайны галыг унтраасан 
түүхтэй. Дөчөөд оны үед Монголын 
цэргийн тагнуулчид Хятад дахь 
Японы Квантуны армийн талаарх 
тагнуулын ажиллагаагаа өргөжүүлж 
цэргийн нэгтгэл,  ангиудын байршил,  
бүтэц,  зохион байгуулалт,  зэвсэглэл,  
төмөр  зам,  засмал зам,  холбооны 
шугам зэргийг нарийвчлан тагнаж 
газрын зурагт буулгаж байсан ба 
Японы Квантуны армийн тухай 
дэлгэрэнгүй лавлахыг хийж даргалах 
бүрэлдэхүүнд танилцуулж байв. Мөн 
байлдааны ажиллагааны театрын 
физик газар  зүйн судалгааг хийж 
байсан нь Чөлөөлөх дайны үеэр  
зохих үр  дүнгээ өгсөн ажээ.

Чөлөөлөх дайнд МАХЦ-ийн 
нэгтгэл,  ангиудын тагнуулын 
салбарууд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн 
юм. Тагнуулын салбарууд дивиз,  
хороодын давшилтын ажиллагааг 
хангахын тулд тагнуулыг байнга 
явуулж,  Японы цэргийн байршил,  
хөдөлгөөн,  маневрыг цаг алдалгүй 
тогтоож байсан бөгөөд зарим 
үед дайсантай тулгаран байлдах 
тохиолдол ч гарч байв. Цэргийн 
тагнуулчдын цагаа олсон эрс 
шийдвэртэй ажиллагаа ангийнхаа 
байлдааны ажиллагаанд ч шууд 
нөлөөлж амжилтад хүрч байсан 
жишээ цөөнгүй бий. Тухайлбал,  8 
дугаар  морьт дивизийн 22 дугаар  
морьт хорооны тагнуул ангийн 
дарга ахмад Батын Таяаг 30 хүнтэй 
тагнуулын бүлгийн хамтаар  1945 
оны 8 дугаар  сарын 20-ны өдөр  
бороотой шөнийг ашиглан Луньхуа 
хотын дэргэдэх японы цэргийн нэгэн 
ангийг бүслэн авчээ. Тэрээр  салааны 
дарга бага дэслэгч Дэмбэрэл,  хөнгөн 
пулемётчин Дэмчиг,  мэргэн буудагч 
Чойжамц,  Дашзэгвэ нарын хамтаар  
дайсны харуулыг устгаад штабт нь 
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дайран орж бууж өгөхийг тулган 
шаардсанаар  700 орчим цэрэг,  
офицерийг буулган авч,  зэвсгийг нь 
хураажээ. Ингэснээр  Луньхуа хотыг 
маш хялбарханаар  эзлэн авчээ.

Мөн 6 дугаар  морьт дивизийн 
17 дугаар  морьт хорооны тагнуулын 
салааны дарга Навааны Хампааны 
баатарлаг гавьяаг дурдах нь 
зүйн хэрэг. 6 дугаар  морьт дивиз 
Аньзятунь хотыг эзлэн авсны дараа 
хотоос зүүн тийш байгаа японы 
нэгэн бүлгийг байлдан тагнахаар  17 
дугаар  морьт хорооны тагнуулын 
салааг явуулахад салааны дарга 
Н.Хампаан дайсны ухрах,  зугтаж 
болзошгүй замыг цэргүүдээрээ 
хаалгаж отуулаад өөрөө морин 
жолоочийн хамт дайснууд руу очиж 
бууж өгөхийг тулган шаардсанд 
японы 100 гаруй цэрэг,  офицер  бууж 
өгсөн байна.   

Дэлхийн II дайн энхийг 
эрхэмлэгч хүчний ялалтаар  төгсөж,  
дайны галыг унтраахад Монгол Улс 

Нэгдсэн үндэстний талд баттай 
зогсож,  ялалтад хувь нэмрээ 
оруулсан билээ. Дайны дараа Монгол 
Улс энх цагийн бүтээн байгуулалтад 
шилжиж зэвсэгт хүчнээ их 
хэмжээгээр  цомхотгосон юм. 

МАХЦ-ийг их хэмжээгээр  
цомхотгож,  олон нэгтгэл,  ангийг 
татан буулгасантай уялдаж,  удирдах 
байгууллагын орон тоог 1947 онд 
шинэчлэн мөрдүүлэхэд Жанжин 
штабын бүтцэд 2 дугаар  хэлтэс буюу 
Тагнуулын хэлтсийг ажиллуулах 
болсон.

Мөн түүнчлэн удирдах 
байгууллагуудын бүтцэд өөрчлөлт 
удаа дараа орж төрөл,  мэргэжлийн 
газар,  хэлтсүүдийг цомхотгосноор  
тавиад он гэхэд тухайн албыг 
хариуцсан офицертой болсон байна. 
Үүний нэгэн адил цэргийн тагнуулын 
байгууллагын бүтцийг өөрчилж 
Байлдааны бэлтгэл хэлтэст цэргийн 
тагнуул хариуцсан офицер  л 
ажиллах болсон байна.
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Орчин үеийн зэвсэгт 
мөргөлдөөний шинж чанарыг бүх 
талаас нь шинжилж,  дунд хугацаанд 
хэрхэн өөрчлөгдөх талаар  дүгнэлт 
гаргахдаа уламжлалт бус аюул 
заналын үүрэг нэмэгдэж байгаа 
асуудал,  зэвсэгт тэмцлийн цар  хүрээ 
болон үйл ажиллагааны талбар  
дахь зэвсэг,  техникийн хөгжлийн 
асуудлыг тусгасан болно.

Орчин цагийн геополитикийн 
нөхцөл байдал болон ойрын хугацааны 
төлөвийг дүгнэхэд дайн бүхий нөхцөл 
бодит хэвээр  үргэлжлэхээр  байна. 
Хүн төрөлхтөн дайныг бүх цаг үед 
явуулж байсан бөгөөд өнөө цаг болон 
ирээдүйд дайн явагдах нь тодорхой 
гэж үзнэ.

Сүүлийн 10 гаруй жилийн 
хугацаанд дэлхийн улс орнууд 
өөрийн нөлөөллийн бүсийг тэлэх,  
ашигт малтмалын төлөөх тэмцэл 
хурцдаж байгаагаас ОХУ-ын 
цэргийн аюулгүй байдалд шинэ 
аюул занал урган гарч ирж байна. 
Үүнтэй холбогдуулан цэрэг-улс 
төрийн хурцадмал нөхцөл байдлын 
аливаа үе  шатанд хэрэгжүүлэх 
боломжтой ОХУ-ын Зэвсэгт хүчний 
байгуулалт,  хөгжлийн чиг хандлагыг 
тодорхойлох,  бэлэн байдлын түвшинг 
нэмэгдүүлэх болон урд нь тавигдсан 
асуудлыг амжилттай даван туулах 
зорилгоор  зэвсэгт мөргөлдөөний 
шинж чанарт олон талын дүгнэлт 
гаргах,  тэдгээрийн цаашдын 
төлөвийг гаргах шаардлага тулгарч 
байна.

Өнөө цагт зэвсэгт тэмцлийн шинэ 
чиг хандлага мэдэгдэхүйц байдлаар  
гарч ирж байна. Мэдээллийн болон 
бусад дэвшилтэт технологийг 
нэвтрүүлснээр  шинэ үеийн зэвсэг,  
цэргийн болон тусгай техник хэрэгсэл 
зохион бүтээснээр  тэдгээрийн 
ашиглалтын цар  хүрээ өргөжиж 
байгаа нь цэргийн ажиллагааны арга 
хэлбэрийг  өөрчлөгдөхөд хүргэж 
байна.

Ирээдүйн зэвсэгт мөргөлдөөнийн 
үед ОХУ-ын эсрэг зогсож болзошгүй 
дайсан нь террорист болон зэвсэгт 
бүлэглэл эсвэл хэд хэдэн улсын 
зэвсэгт хүчнээс бүрдсэн томоохон 
цэргийн бүлэглэл байх өндөр  
магадлалтай гэж үзнэ. Үүний зэрэгцээ 
ОХУ-ын барууны орнууд дахь өнөө 
цагийн “түнш”-үүд нь ирээдүйд 
дайсан болж хувирах магадлалтай 
гэдгийг түүхийн хуудас гэрчлэх юм.

Ирээдүйд явагдах дайны талаар  
нарийн таамаглал гаргах боломжгүй ч 
зэвсэгт мөргөлдөөний шинж чанарын 
өөрчлөлтийн чиг хандлагыг цэргийн 
шинжлэх ухааны тусламжтайгаар  
тодорхойлж болох ажээ. 

Орчин үеийн нөхцөл байдалд 
зэвсэгт мөргөлдөөний шинж чанар  
нь нэг талаасаа талуудын үндэсний 
эрх ашиг,  улс төрийн зорилгын 
зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх 
боломжгүй байдлын түвшин,  нөгөө 
талаасаа талуудын нөөц (резерв)-
ийн бүрдүүлэлт,  хүчин чадлын тоон 
болон чанарын үзүүлэлт нь цэргийн 
урлагийн хөгжлийн түвшинтэй шууд 

ОРЧИН ҮЕИЙН ЗЭВСЭГТ 
МӨРГӨЛДӨӨНИЙ ШИНЖ ЧАНАР, 

АГУУЛГА, ХЭТИЙН ТӨЛӨВ

Судлаач Т.Амарсайхан
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хамааралтай юм.
Сүүлийн 20 орчим жилд болсон 

цэргийн мөргөлдөөний агуулга,  
тэргүүлэгч улс орнуудын цэрэг-улс 
төрийн удирдлагын зүгээс цэргийн 
хүч ашиглах талаарх байр  суурийг 
судлан үзэхэд дараах дүгнэлтийг 
гаргаж болохоор  байна. Тухайлбал,  
цэрэг-улс төрийн зорилгод хүрэхийн 
тулд дайсагнагч улсуудын эсрэг 
явуулж буй бүхий л үйл ажиллагааны 
үе  шатанд ашиглах зайлшгүй болон 
шаардлагатай цэргийн хүчний 
хамт тухайн улсын эдийн засаг,  
мэдээллийн хүчин чадлыг урьдчилж 
доголдуулах ажиллагаа явагдаж 
байна. Цэргийн ажиллагааны гол 
зорилго  буюу газар  нутаг эзлэх,  
хяналтаа тогтоох ажиллагааны 
оронд стратегийн ач холбогдолтой 
бүтцийг гадны улс орны хяналтад 
байлгах бодлогыг тухайн төр,  
засгийн удирдлагаар  дамжуулан 
явуулж байна. Венесуэл,  Украин 
зэрэг улсуудад ажиглагдсан жишээг 
дурдвал,  эдгээр  төр  засаг нь эрх 
зүйн чадамжтай,  бүрэн эрхт улсад 
өнгөт хувьсгал явагдсан юм.

Мэдээллийн технологийг 
идэвхтэй хэрэглэснээр  ард иргэдийн 
зүгээс үзүүлэх тэмцэл,  эсэргүүцлийн 
үйл ажиллагаа болон бусад цэргийн 
бус арга хэрэгслийг хянаж буй 
улсын төлөө ашиглах боломжтой юм. 
Улс орны дотоод нөхцөл байдлыг 
тогтворгүйжуулахад “тавдугаар  
цуваа”,1 үндсэрхэг хөдөлгөөн болон 
төрийн бус бусад байгууллагыг өргөн 
цар  хүрээтэй ашигладаг байна. 
Үүний зэрэгцээ цэргийн арга хэмжээг 
ихэвчлэн нууц бөгөөд шууд бус 
эсвэл ердийн бус байдлаар  өөрийгөө 
халхавчлан явуулсан ажиллагаа нь 
1 “Тавдугаар  цувраа” - гадны тусгай алба,  
цэргийн хүчний нөлөөнд автсан улс орны дотоод 
үйл ажиллагааны эсрэг үйл ажиллагаа эрхлэх 
иргэд,  байгууллагыг хэлдэг байна. 

Ирак,  Ливи,  Сири зэрэг улсуудад 
бодитоор  ажиглагдсан юм.

Гадаад улсад бие  даан 
үүрэг гүйцэтгэх,  бага хэмжээний 
операци хэрэгжүүлэх чадамжтай 
хөдөлгөөнт цэргийн бүлэглэл (хүч)-
ийн ач холбогдол нэмэгдсээр  байна. 
Байлдааны үүргийг ихэвчлэн өндөр  
цэцтэй зэвсэглэлийг ашиглан цохилт 
өгөх болон эвслийн цэргийн хүчээр  
тодорхой чиглэлд хэрэгжүүлэх 
операци эсвэл Сири улсад 
хэрэгжүүлсэнтэй адил стратегийн 
чухал бүс нутагт явуулах байдлаар  
хэрэгжүүлж байна.

Орчин үеийн дайны шинж чанарт 
дайсны сул талыг илрүүлэх,  өндөр  
ач холбогдол бүхий салбаруудад 
тодорхой хугацаанд өөрийн ноёрхлыг 
тогтоох,  бусад талбарт явуулах төрөл 
мэргэжлийн салбарын харилцан 
ажиллагааны үр  дүнд амжилтанд 
хүрдэг. Эдгээр  төрлийн ажиллагаанд 
эсрэг обьектыг урьдчилан сонгосон 
байх бөгөөд тэдгээрийг устгах өндөр  
магадлалтайгаас гадна цэргийн 
бүлэглэл (хүч),  галын маневр  нь 
өндөр  идэвхитэй,  шийдэмгий байна.

Дээр  дурдсан орчин үеийн 
зэвсэгт мөргөлдөөний шинж чанарыг 
шинжилж үзсэний дагуу дараах чиг 
хандлагад өөрчлөлт гарав. Үүнд:

Íýãд¿ãýýрò, ойрын боëон дунд 
хуãацаанд цýрãийн уëамжëаëò 
буñ арãа хýмжýýний ¿¿рýã 
мýдýãдýх¿йц хýмжýýãýýр нýмýãдýх 
бөãөөд цýрãийн ажиëëаãаанд 
ýзëýх ач хоëбоãдоë, байр ñуурь 
нь өөрчëөãдөх òөëөвòýй байна. 
Эдгээр  арга хэмжээ нь тодорхой 
зорилгод хүрэхээр  төлөвлөгдсөн 
бөгөөд цогцолбор  буюу нийлмэл 
арга хэмжээ болж хувирна. Дэлхийн 
тэргүүлэх улс орнуудын зэвсэгт 
хүчний технологийн хөгжингүй 
байдлаас хамаарч дээрх арга 
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хэмжээнүүд уламжалт бус чиглэлд 
хөгжиж,  өргөн цар  хүрээ,  талбарыг 
хамарсан өндөр  үр  дүнтэй ажиллагаа 
болно. Цэргийн бус арга хэмжээнүүд 
нь зэвсэгт мөргөлдөөнөөс урьдчилан 
сэргийлэх эсхүл аль нэгэн шатанд 
явагдаж буй цэргийн ажиллагааг 
таслан зогсоох,  улмаар  асуудлыг 
цэргийн хүч хэрэглэхгүйгээр  
шийдвэрлэж болох түвшинд 
хүрэхээр  байна.

Улс орны эдийн засаг,  цэргийн 
хүчин чадал нэмэгдэх тусам цэргийн 
бус арга хэмжээний ач холбогдол,  
үр  дүн тэр  хэмжээгээр  нэмэгдэх чиг 
хандлага ажиглагдаж байна. НҮБ-ын 
Аюулгүйн зөвлөлд дэмжлэг үзүүлэх,  
хамгаалах арга хэрэгслийг зохион 
байгуулах болон дипломатын олон 
төрлийн арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн 
тул Венесуэл дахь төрийн эргэлтийг 
зогсоож чадсан юм. Дипломат үйл 
ажиллагааны зэрэгцээ эдийн засаг,  
цэрэг-техникийн тодорхой арга 
хэмжээ хэрэгжүүлснээр  тухайн 
улсыг “халуун” цэг болгохоос 
урьдчилан сэргийлж чадсан. Цэргийн 
бус арга хэмжээний нөлөөллийн үр  
дүнгийн тод жишээ нь Беларусь,  
Киргиз улсуудад өнгөрсөн жил 
болсон үйл явдлууд юм.

Эдийн засаг,  санхүү болон 
дипломат арга хэрэгслийг ашиглан 
дайсанд нөлөөлөх нь зэвсэгт 
мөргөлдөөний үед хэрэгжүүлэх 
цогц арга хэмжээнд багтсан хэвээр  
байгаа ч сүүлийн жилүүдэд явагдсан 
цэргийн ажиллагаанд төдийлөн 
ашиглагдаагүй бөгөөд хүссэн үр  
дүндээ хүрээгүй болно.

Цэргийн бус арга хэмжээний 
томоохон нэг хэсгийг мэдээллийн 
дайн эзлэх бөгөөд үүнийг амжилттай 
хэрэгжүүлснээр  халдлагад өртөж 
буй улсын хүн амын харилцаа,  улс 
төр,  үзэл суртал,  соёл иргэншлийн 

тогтолцоо  бүрийг бүрэн устгах 
боломжтой болдог юм. Мэдээллийн 
технологийн талбарт дэвшилтэт 
технологи ашигласнаар  хүн амыг 
удирдах бүрэн боломж үүсч эхэлсэн. 
Өөрийн хяналтад байлгах хүсэлтэй 
байгаа улсуудын иргэдийн үзэл 
бодолд тогтмол нөлөөлж,  нийгэмд 
хийсвэр  худал асуудал үүсгэж,  
хүн ам хоорондын зөрчилдөөнийг 
нэмэгдүүлдэг.

Нөлөө бүхий томоохон улсууд,  
үндэстэн дамнасан байгууллага,  
геополитикийн нөлөөллийн хэмжээнд 
хүрсэн бүлэглэл хоорондын 
мөргөлдөөнд мэдээлэл зүй,  ухуулга,  
үзэл суртлын тэмцэл нь зэвсэгт 
мөргөлдөөний нэг хэсэг байдаг. 
Нийгмийн өргөн цар  хүрээг хамарч,  
оршиж буй тогтолцоог өөрчлөн 
нийгмийн хийсвэр  тогтолцоог үүсгэх 
нь гибрид дайны ялалтад хүргэх 
чухал хэсэг болж байна. Мэдээллийн 
болон интернэт сүлжээг түрэмгий 
байдлаар  өргөн цар  хүрээнд 
ашигласнаар  дайсагнагч улсын 
хүссэн хийсвэр  нөхцөл байдлыг 
үүсгэж,  улмаар  ард иргэдийн хувьд 
дотоод болон гадаад орчны үүссэн 
нөхцөл байдлаас гарах ганц гарц нь 
зэвсэгт мөргөлдөөн болж хувирдаг 
байна.

Ирээдүйд гарч ирэх цэргийн 
ажиллагааны мэдээллийн 
нөлөөллийн цогцолбор  арга 
хэмжээ нь урдаа тавьсан зорилгыг 
биелүүлэхэд хамгийн тааламжтай 
орчинг үүсгэх явдал болно  гэж 
үзэж байна. Мэдээллийн тэмцлийн 
хөгжлийн чиг хандлага нь зөвхөн 
мэдээлэл-техникийн чиглэлд бус 
сөргөлдөгч улсын зэвсэгт хүчний 
бие  бүрэлдэхүүн болон ард иргэдэд 
нөлөөлөх мэдээлэл-сэтгэл зүйн арга 
хэрэгслийг боловсронгуй болгоход 
оршино. Дайсагнагч улсын нийгмийн 
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давхаргад нөлөөлөх мэдээллийн 
дэвшилтэт арга хэрэгслийг судлах 
ажил хийгдэж байгаа бөгөөд үүнийг 
хүний амьдралын хэв маягийг 
өөрчлөх замаар  дайн явуулах гэж 
нэрлэнэ. 

Орчин үеийн цэргийн 
ажиллагаанд цэргийн бус арга 
хэмжээний эзлэх хувь нь мэдэгдэхүйц 
хэмжээгээр  нэмэгдсэн. Эдгээр  нь 
цэргийн хүчээр  үзүүлэх нөлөөний 
чухал хэсэг болж байгаа бөгөөд 
дайны эцсийн үр  дүнд шууд бус 
байдлаар  ихээхэн хэмжээнд нөлөөлж 
байна. Үүнтэй холбогдуулан цэргийн 
ажиллагаанд зэвсэгт хүчнийг 
ашиглахад хүмүүнлэгийн тусламж 
үзүүлэх ажиллагаа нь шинэ төрөл 
болон орж ирж байна.

Улс орны төр,  засгийн 
удирдлагын төлөөх тэмцэл буюу 
“зөөлөн хүчний бодлого”-ыг 
хэрэгжүүлж буй цэргийн бус арга 
хэмжээ нь бие  даасан ажиллагаа 
болж байна. Гибрид ажиллагааны 
үед эдгээр  тэмцлийг “тодорхой 
бус байдлын стратеги”-ийн өргөн 
цар  хүрээнд “завсрын бүс”-ийн 
ажиллагаа болгож байна. Тухайлбал,  
далд дипломатын арга хэрэгсэл,  
ухуулга суртлын ажил,  худал 
мэдээлэл тараах болон улс төрийн 
тогтворгүй байдал үүсгэх цэргийн 
бус арга хэмжээнүүд юм. Стратегийн 
зорилгод хүрэхийн тулд өөрчлөмтгий 
холимог аюул заналыг үүсгэж,  
“саарал бүс”-ийн ажиллагаанд 
айлган сүрдүүлэх,  заналхийлэх,  
тулгах болон хүч хэрэглэх ажиллагааг 
хослуулан ашигладаг байна. Эдгээр  
арга хэмжээг үр  дүнтэй хэрэгжүүлэх 
нь улс төрийн зорилгодоо  хүрэхэд 
ихээхэн нөлөөлж байгаа аж.

Хямралт бүхий байдлаас гаргах 
эсхүл нөхцөл байдлыг тогтворжуулах 
зорилгоор  түрүүлж хэрэгжүүлэх 

олон төрлийн арга хэмжээг өргөн 
цар  хүрээнд явуулах чиг хандлага 
ажиглагдаж байна. Тухайлбал,  төрийн 
болон төрийн бус байгууллагын зүгээс 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг цэргийн 
хүчний хүч тэнцвэргүй байдалтай 
уялдуулан явуулж шууд бус 
нөлөөллийн ажиллагааг хэрэгжүүлж 
байна. Тухайн улсад үүссэн нөхцөл 
байдлыг тогтворжуулах нэрийдлээр  
цэргийн хүчийг олон газар  нэгэн 
зэрэг ашиглах тохиолдол гаргаж,  
энхийг дэмжих эсхүл хүмүүнлэгийн 
тусламж үзүүлэх ажиллагаа нэрийн 
дор  гадаад улсын цэргийн ажиллагаа 
явагдах нь тодорхой байна.

Дайсагнагч талуудын бүтэц 
өөрчлөгдөж олон улсын байгууллага,  
төрийн бус байгууллага,  үндэстэн 
дамнасан байгууллагууд өөрсдийн 
ашиг сонирхлыг хамгаалах,  тавьсан 
зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд 
салан тусгаарлах,  хэт даврах 
болон олон улсын терроризмын үйл 
ажиллагааг ашиглах төлөвтэй байна. 
Үүнтэй холбогдуулан дэвшилтэт 
цэргийн технологийн тархалт,  
нэвтрэх байдал нэмэгдэж байгаа 
нь эдгээр  байгууллагуудыг улс 
орнуудтай ижил түвшний аюул 
занал үзүүлэх боломжтой тоглогч 
болгон өөрчилж байна. Сүүлийн 
жилүүдэд ажиглагдаж байгаа нь 
чиг хандлагад цэргийн ажиллагааг 
улс орнууд бие  даан хэрэгжүүлэх 
бус террорист байгууллага,  хувийн 
цэргийн компани зэрэг оролцож 
байгаа нь “хосолмол дайн”2 эхэлсний 
шинж чанар  юм.

2 Хосолмол дайны шинж чанар  - хоёр  улсын 
хоорондын зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх цэргийн 
ажиллагааг гуравдагч улсын газар  нутагт 
явуулахдаа эхлээд тэр  улсад хийсвэр  хямралт 
байдал үүсгэж,  улсын дотоод хямралт байдлыг 
шийдвэрлэхээр  зорьж байгаа нэрийдлээр  тус 
улсын нөөцийг ашиглан халхавчлах ажиллагаа 
юм.
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Хоёрдуãаарò, ñýòãýëз¿йн 
òýмцëийн ажиëëаãааны ач 
хоëбоãдоë нýмýãдñýýр байна. 
Шинэ төрлийн мэдээлэл дамжуулах 
технологи гарч ирсэнтэй 
холбогдуулан сэтгэлзүйн тэмцлийн 
хэлбэр,  арга барил өөрчлөгдсөн болно. 
Өнөө цагт болон ойрын ирээдүйд 
бид нар  сэтгэлзүйн дайралттай 
тулгарах нь тодорхой юм. Энэхүү 
ажиллагааг эхлүүлэх боломж нь 
дөнгөж сая бүрдсэн,  учир  нь хүний 
зан үйлдэл,  нийгмийн бүлгийн 
талаарх мэдээлэл цахим орчимд 
хадгалагдаж эхэлсэнтэй холбоотой 
ажээ. Сэтгэлзүйн зэвсэг нь ирээдүйн 
дайны зэвсэгт тооцогдох төрөл 
болж байна. Энэ нь нийгмийн итгэл 
үнэмшил,  соёлын орчин,  үндэсний 
үзэл бодолд нөлөөлөх арга хэрэгсэл 
бөгөөд хүн амын зан байдлыг 
удирдахад ашиглах томъёололд 
оруулж,  ард иргэдийн хариу үйлдэл 
үзүүлэхэд шууд ашигладаг байна.

Ийм төрлийн үйл ажиллагаа 
хэрэгжиж эхлэхэд аюул заналын 
төрөл,  түвшинд таарсан хариу арга 
хэмжэг цаг алдалгүй авч ажиллах 
шаардлагатай юм. Өөрийн улсын 
мэдээллийн дайн,  сэтгэлзүйн 
тэмцлийг боловсронгуй болгох 
үүднээс цэргийн ажиллагаанд өртөж 
буй ард иргэдэд нөлөөлөх арга 
хэрэгсэл,  хариу арга хэмжээний 
талаар  тогтмол туршлага судлах 
шаардлагатай гэж үзнэ. Иймд 
ирээдүйд Барууны орнуудын зүгээс 
эхлүүлж болзошгүй сэтгэлзүйн 
дайралтын эсрэг ОХУ-ын талаас 
ямар  төрлийн хариу арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлж болох судалгааг ОХУ-
ын Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын 
даргын өгсөн үүргийн дагуу Жанжин 
штабын Академи судлаж байна.

Ãуравдуãаарò, зýвñýãò 
мөрãөëдөөний цар х¿рýý, хамарч 

буй ãазар нуòаã òоãòмоë 
нýмýãдýж байãаа чиã хандëаãа 
ажиãëаãдаж байна. Физик-газар  
зүйн хязгаарлагдмал орчинд явагддаг 
уламжлалт цэргийн ажиллагааны 
оронд байлдааны ажиллагааны 
театрт хязгаарлагдахгүй ажиллагаа 
явагдаж эхэлсэн. “Олон талт” гэх 
бодлого  хэрэгжиж эхлэж байна.

Олон талт ажиллагаа нь дайны 
талбарын хэмжээг багасгахад 
хүргэх бөгөөд нисгэгчгүй нисэх 
төхөөрөмжөөс өндөр цэцтэй 
зэвсэглэлээр нэгэн зэрэг олон 
талаас давших бөгөөд мэдээллийн 
дайн, кибер орчин, нийгмийн 
сүлжээ, дэд бүтцийг доголдуулах 
зорилготой ажиллагааг нэгэн 
зэрэг явуулснаар дайсанд шууд 
нөлөөлөх боломжтой. Нэгэн зэрэг 
эхлэх цэргийн ажиллагааны хүрээнд 
мэдээлэл-сэтгэлзүй болон тусгай 
ажиллагааны хүчний операцийг 
цэргийн бус арга хэмжээтэй 
хослуулан явуулж,  ердийн бус 
болон гибрид ажиллагаатай хамт 
хэрэгжүүлнэ.

Өнөө цагт хямралт бүхий 
алслагдсан газар  нутагт улс орнууд 
үндэсний эрх ашгийг хамгаалах,  
бусдад өөрийн байр  суурийг тулгахад 
бие  даан үүрэг гүйцэтгэх чадамжтай 
хөдөлгөөнт цэргийн бүлэглэл (хүч)-
ийг ашиглаж байгаа бөгөөд энэ нь 
цаашид үргэлжлэх төлөвтэй байна.

Тулгарахгүйгээр  байлдах 
ажиллагааны цар  хүрээ нь шинжлэх 
ухаан,  технологийн дэвшлээс 
хамаарч улам өргөжнө. Үүнтэй 
холбогдуулан дайсны целийг 
тактикийн түвшний ажиллагаатай 
уялдуулахгүй,  харин оператив-
стратегийн болон стратегийн ач 
холбогдлоос хамаарч сонгох болно. 
Гэсэн хэдий ч дайсантай тулгарах 
ажиллагаа гарч ирсээр  байх бөгөөд 
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тэдгээрийн үргэлжлэх хугацаа 
богиносох хандлага ажиглагдаж 
байна.

Олон талт цэргийн ажиллагааны 
эсрэг идэвхтэй хориглолтын стратеги 
ашиглан явуулах шаардлагатай 
бөгөөд тулгарч буй аюул заналыг 
урьдчилж аюулгүй болгоход чиглэсэн 
арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж үзнэ.

Цэргийн ажиллагааны цар  хүрээ 
нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан 
дайнд оролцож буй төрөл мэргэжлийн 
болон харьяаллын бус байгууллагын 
цэргийн бүлэглэл (хүч)-ийн харилцан 
ажиллагааг зохион байгуулах нь 
томоохон асуудал болж байна.

Орчин үеийн цэргийн 
ажиллагаанд газар  нутгийн ач 
холбогдол нь өмнөхөөс өөрчлөгдөж,  
дайсныг устгахад чиглэсэн 
ажиллагаа нь физик-газар  
зүйн орчноос илүүтэйгээр  үйл 
ажиллагааны чиглэлтэй холбоотой 
болж хувирч байна. Иймд олон 
талт цэргийн ажиллагааг нэгэн 
зэрэг улс төр,  стратегийн болон 
оператив-тактикийн түвшинд дадал 
болсон технологи ашиглан явуулж 
байгаагаар  онцлогтой юм.

Дөрөвд¿ãýýрò, ñанñрын орон 
зайн ач хоëбоãдоë нýмýãдýж байна. 
Сансрын орон зайг зөвхөн байлдааны 
хангалтын талбар  (тагнуул,  холбоо  
г.м.) болгон ашиглахаа больж 
давшилт,  хориглолтод бодит цагийн 
байдлын мэдээлэл авах зорилгоор  
ашиглах нь түгээмэл болж байна. 
Ойрын хугацаанд сансрын орон зайд 
байрлуулсан зэвсэг ашиглаж эхлэх 
нь тодорхой болж байна. 

Үүний нэг жишээ гэвэл,  
дэлхийн тэргүүлэгч улсуудын төр  
засгийн мэдэгдэл,  хэрэгжүүлж буй 
үйл ажиллагаа багтана. Тухайлбал,  
АНУ-ын зүгээс Сансрын цэргийн 
командлал байгуулж буй ажил нь 

сансрын орон зайн тэмцлийн төлөөх 
өрсөлдөөн эхэлсний шинж юм. Үүнтэй 
зэрэгцэн цэргийн болон хоёрдмол 
зориулалттай сансрын хэрэгсэл 
хөгжүүлэх зорилгоор  улс орнуудын 
сансрын хөтөлбөрийн төсөв жил бүр  
нэмэгдэж байна.

Цэргийн ажиллагаанд ашиглаж 
буй зэвсэг,  тусгай техник нь цохилтын 
зэвсэг болж хөгжих бөгөөд улмаар  
сансрын хэрэгсэл нь байлдааны 
дэмжлэгийн салбарын зориулалтаас 
давшилтын зориулалттай болж,  
ирээдүйн дайн сансрын талбарт 
явагдах чиг хандлага ажиглагдаж 
байна.

Энэхүү ажиллагааны шинж 
чанар  нь сансрын орон зайд 
цэргийн ажиллагаа явуулах бодлого  
боловсруулах,  тэр  дотроо  хиймэл 
дагуулын эсрэг ажиллагаа,  эсрэг 
улсын сансарт буй дэд бүтцийг 
устгахаар  чиглэсэн ажиллагаа,  
дагуул тойрог дахь тулгаралт,  
сансрын довтолгооноос хамгаалах 
гэх мэт олон төрлийн ажиллагааны 
суурь үндэс,  бодлого  боловсруулах 
шаардлага ойрын ирээдүйд гарч 
ирнэ. Эдгээр  төрлийн ажиллагаа 
явуулахын тулд дайсны удирдлагын 
системийг доголдуулах шаардлагатай 
бөгөөд газар  орон байрлаж буй 
дэд бүтцийг эхний ээлжинд устгах 
хэрэгтэй. ОХУ-ын цэргийн судлаач 
нарын үзэж буйгаар  газар  дээр  
байрлаж байгаа удирдлагын систем 
нь АНУ болон НАТО-гийн гишүүн 
орнуудын хамгийн сул тал гэж үздэг. 
Барууны орнуудын давшилтын 
ажиллагааг шууд таслан зогсоох 
боломж нь тагнуул,  удирдлагын 
системийг эхний ээлжинд 
ашиглалтаас гаргахад оршино.

Òавдуãаарò, цýрãийн 
ажиëëаãаанд ашиãëаж буй 
арãа хýрýãñëийн  цар х¿рýýã 
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нýмýãд¿¿ëýх. Цэргийн удирдлагын 
шийдвэр  гаргах болон зэвсэглэл,  
тусгай техникийг удирдахад 
дуунаас хэт хурдтай,  өндөр  
цэцтэй,  цахилгаан соронзот,  туяа 
ашигладаг,  хэт авиа,  кибер  зэвсэг,  
мэдээллийн удирдлагын систем,  
нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж,  бие  
дааж ажиллах чадвартай далайн 
хэрэгсэл,  цэргийн зориулалттай 
роботжуулсан цогцолбор,  хиймэл 
оюун ухаан зэрэг зэвсэг,  техник,  
програм хангамжийг өргөн цар  
хүрээнд ашиглах нь тодорхой юм. 
Эдгээр  төрлийн зэвсэг,  тусгай 
хэрэгслийн хөгжил нь гадаадын 
тэргүүлэх зэвсэгт хүчинтэй улсууд 
болон ОХУ-д нэгэн зэрэг явагдаж 
байна. Иймд гадаадын улс орнуудын 
зүгээс явуулж буй судалгаа,  эрдэм 
шинжилгээний ажил нь идэвхтэй 
явагдаж байгаа гэж дүгнэнэ.

Дээрх хөгжлийн чиг хандлага 
нь хоёр  зүйлтэй шууд холбоотой. 
Нэгд,  өндөр  технологи бүхий 
зэвсгийн систем зохион бүтээх,  
хоёрт,  гадаадын улс орнуудын орчин 
үеийн зэвсгийг эсэргүүцэх боломжит 
технологи,  зэвсэг бүтээх явдал юм.

Цэргийн ажиллагааны үе  шат 
нь зөвхөн галт хэрэгслээр  дайсныг 
бодитоор  устгах явдлаас тэдгээрийн 
тодорхой үйл ажиллагаа руу чиглэсэн 
автоматжуулсан удирдлагатай 
цогцолбор  ажиллагаа руу шилжих 
явдал юм. Цэргийн ажиллагаа нь 
шинэ шатанд шилжсэнээр  тактик,  
оператив,  стратегийн түвшний 
ажиллагааны зааг хоорондоо  уусч 
эхэлнэ. Өнөө цагт цэргийн ажиллагаа 
явуулах цогцолбор  системүүд 
нь төрөл мэргэжлийн мэдээлэл-
байлдааны системийн төрөлд 
шилжиж байгааг АБНСУ-д явагдаж 
буй цэргийн ажиллагаа харуулж 
байна.

Иймд зэвсэгт хүчнийг орчин 
үеийн өндөр  технологийн зэвсгээр  
хангаснаар  ОХУ-ын Зэвсэгт хүчний 
байлдааны чадамжийг бодитоор  
нэмэгдүүлнэ гэж үзэж байна. Дунд 
хугацаанд зэвсэглэл,  цэргийн 
техникийн хөгжил нь дараах чиглэлд 
хөгжинө. Үүнд:

- Орчин үеийн нисгэгчгүй нисэх 
төхөөрөмжийн үүрэг,  ашиглах 
цар  хүрээг нэмэгдүүлэх. 
Агаараас давших өндөр  
цэцтэй төхөөрөмжийг зохион 
бүтээх,  пуужингийн нисэх 
хурдыг нэмэгдүүлж дуунаас 
хэт хурдан хэмжээнд хүргэх,  
зэвсэг,  тусгай техникийн 
РЛС-д үзэгдэх хэмжээг 
багасгах,  зэвсэг тээгч,  
зэвсэглэлийн автоматжуулсан 
системийг боловсронгуй 
болгох,  цель илрүүлэх зайг 
нэмэгдүүлэхдээ дайсны 
агаарын довтолгооноос 
хамгаалах (АДХ) системийн 
хяналтанд орохгүйгээр  целийг 
устгах чадварыг хамтад нь 
нэмэгдүүлэх;

- Сансрын орон зайд суурилсан 
тагнуул,  удирдлагын систем,  
сансрын төхөөрөмжийг 
ашиглах удирдлагын нэгдсэн 
систем байгуулах,  хиймэл 
дагуултай тэмцэх,  өөрийн 
хиймэл дагуулын засвар  
үйлчилгээ хийх чадвартай 
роботжуулсан систем бүтээх,  
сансрын орон зайд суурилсан 
шинэ төрлийн зэвсэг зохион 
бүтээх. Эдгээр  төрлийн зэвсэг,  
техникийг зэвсэглэлд авснаар  
сансрын орон зай нь байлдааны 
дэмжлэгийн талбараас 
байлдааны ажиллагааны 
талбарт шилжинэ;
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- Цэргийн ажиллагааны бүхий 
л шатанд роботжуулсан 
системийг нэвтрүүлэх,  
роботжуулсан системийн 
хиймэл оюун ухааныг 
хөгжүүлэх,  тэдгээрийн зүгээс 
хэрэгжүүлж буй ажлын 
цар  хүрээг нэмэгдүүлэх,  
бие  даан үүрэг гүйцэтгэх 
боломжийг үүсгэх,  роботыг 
удирдах шатнаас роботод 
үүрэг өгөх шатанд шилжих,  
цэргийн зориулалттай 
роботын системийн бүлгээр  
үүрэг гүйцэтгэх технологийг 
нэвтрүүлэх;

- Өндөр  цэцтэй,  залуурт,  
удирдлагат олон төрлийн 
зэвсэг,  тагнуулын систем,  
РЭТ-ын цогцолбор,  АДХ 
систем,  далавчит пуужин,  
ННТ-тэй тэмцэх цогцолбор,  
бусад төрлийн зэвсэг,  тусгай 
техникийн автоматжуулалтын 
түвшинг нэмэгдүүлэх,  ердийн 
зэвсгээр  устгахын оронд 
дайсанд нөлөөлөх бүхий л арга 
хэмжээг хэрэгжүүлж болох 
тусгай хэрэгсэл;

- Байлдааны хөлөг онгоцыг 
өндөр  цэцтэй “хөлөг онгоц-
газар”,  “хөлөг онгоц-
хөлөг онгоц” ангиллын хэт 
алслалттай пуужингаар  
зэвсэглэх,  шумбагч хөлөг 
онгоцны роботжуулсан 
системийг бүтээх,  тэдгээр  нь 
оператив-стратегийн  үүрэг 
гүйцэтгэх боломжтой бөгөөд 
үүрэг гүйцэтгэж буй орон зайг 
гэрэлтүүлэх боломжтой байх;

- Их хэмжээний мэдээлэл 
боловсруулах,  олон төрлийн 
үйл ажиллагаанд ашиглах 
боломжтой өөрөө суралцах 

чадвартай хиймэл оюун 
ухааныг зохион бүтээх,  
улмаар  зэвсэглэлд авах. 
Хиймэл оюун ухааныг 
тагнуул,  зэвсгийн удирдлага,  
стратегийн түвшинд таамаг 
дэвшүүлэх,  шийдвэр  гаргахад 
дэмжлэг үзүүлэхэд ашиглана.

Дээрх хөгжлийн чиг хандлага 
нь цэргийн болон цэргийн бус 
ажиллагаанд адилхан хэмжээнд 
ашиглах боломжтой бөгөөд ихэнх 
тохиолдолд хиймэл оюун ухаантай 
хослуулан ажиллахаар  байна. 

Эцэст  нь  аливаа улсын амин 
чухал зүйл нь ирээдүйд гарч 
болзошгүй цэргийн ажиллагааг 
урьдчилан таамаглах,  болзошгүй 
ажиллагааны шинж чанарыг 
тодорхойлод оршино. Өнөө цагт 
энхтайван болон дайн бүхий 
байдлын хоорондын зааг холилдож,  
ялгахад улам хэцүү болж байгаа үед 
уламжлалт болон уламжлалт бус 
дайны үед аливаа улс өөрийн тавьсан 
стратегийн зорилгод хүрэхийн тулд 
зэвсэгт хүчнийг тэнцвэргүй байдлаар  
ашиглахад бэлтгэх,  уламжлалт бус 
аюул заналын эсрэг бэлэн байдлаа 
нэмэгдүүлэх шаардлага аль хэдийн 
гарч иржээ.

Орчин цагийн цэргийн 
ажиллагаанд Зэвсэгт хүчнийг бүхий л 
талбарт голлох үүрэг  бүхий байхаар  
зохион байгуулах бөгөөд үүнийг 
өндөр  технологи ашиглан явуулах нь 
тодорхой юм. ОХУ-ын Зэвсэгт хүчин 
нь аливаа цэргийн ажиллагаанд 
бэлэн байх шаардлагатай бөгөөд 
өндөр  технологийн зэвсэгтэй эсхүл 
хөгжил буурай ч гэсэн уламжлалт 
дайны өндөр  чадвартай дайсантай 
тулгарах магадлалтай хэвээр  байна.
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Эх сурвалж: Хурандаа генерал 
В.Зарудницкийн “Военная мысль” 
сэтгүүлд нийтэлсэн судалгааны 
материалаас орчуулав.
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Дэлхийн III дайн ямар  байх 
тухай төсөөллийг ХХ зууны 50-иад 
оноос эхлэн олон улсын цэргийн 
мэргэжилтнүүд өөр  өөрийнхөөрөө 
дэвшүүлж,  үндэслэлийг тайлбарлаж 
ирсэн. Улмаар  дэлхийн III дайныг 
1960-аад оны үед цөмийн дайнаар  
төсөөлөх хандлага давамгайлж 
байж. Энэ нь тухайн үеийн нөхцөл 
байдлаас урган гарсан үндэслэл 
бүхий таамаглалд тооцогдож ирсэн 
байна. Тухайн үед дэлхийн 2 туйлт 
хүчний тэмцэл ид өрнөж,  хүчирхэг 
гүрнүүд ар  араасаа цөмийн зэвсгийг 
хөгжүүлэн,  туршилт судалгаанууд 
эрчимтэй явагдаж байсантай 
холбоотой. 

XXI зуун гарсаар  өрнөсөн дайн 
байлдаан,  дэлхийн хүчний харьцааны 
өөрчлөлт,  техник технологийн 
хөгжил нь батлан хамгаалах хэмээх 
утга агуулгад эргэж буцалтгүй 
өөрчлөлтийг оруулж,  дотоодын 
болон бүс нутгийн дайн байлдаан,  
цаашлаад дэлхийн дараагийн дайны 
талаарх төсөөллийг илүү тодорхой 
болгож байна.

Тэгвэл орчин үеийн дайн ямар  
байх вэ?  гэдэг талаар  хүчирхэг 
гүрнүүдийн цэргийн мэргэжилтнүүд 
өөр  өөрийн үнэлэлт,  дүгнэлтийг хийж 
байна. Тухайлбал,  ОХУ-ын Жанжин 
штабын дарга,  БХЯ-ны 1-р  орлогч 
В.В.Герасимов орчин үеийн дайны 
онолыг дэвшүүлжээ. Тэрээр: “... ОХУ-
ын цэргийн мэргэжилтнүүд дайныг 
улс хоорондын эсхүл дотоодын 
гэж ангилж,  мөргөлдөөнд оролцож 

буй субьектуудын тоон агуулгад 
илүүтэй ач холбогдол өгч,  ямар  
төрлийн дайн болохыг оноон нэрлэж 
ирсэн. Харин АНУ-ын цэргийн 
мэргэжилтнүүд хайбрид дайны 
онолыг илүүтэй дэвшүүлэн,  судлах 
болоод байна. Бодит байдалд дээр  
ОХУ-ын цэргийн мэргэжилтнүүдийн 
харж байгаа өнцгөөр  тодорхойлох 
боломжгүй буюу дайны байдал ч гэж 
хэлж болохгүй,  энх тайван цаг ч гэж 
хэлэхэд учир  дутагдалтай ийм эрлийз 
цаг үе  бидний өмнө тулгараад байна. 
Хамгийн тайван улс орон хормын 
дотор  хамгийн аюултай,  хэрцгий 
мөргөлдөөний талбар  болон хувирах 
ч боломжтой ийм таамаглашгүй цаг 
үед амьдарч байгаа учир  дайн хэмээх 
үгний агуулгыг ОХУ-ын цэргийн 
мэргэжилтнүүд дахин авч үзэх зүй 
ёсны шаардлага бий болсон” хэмээн 
эрлийз дайны шинж тэмдгүүдийг 
өөрийнхөө өнцгөөс тайлбарласан 
байна.  

Харин БНХАУ-ын цэргийн 
мэргэжилтнүүд энэ талаар  
ямар  байр  суурьтай байна вэ?. 
Хятадын Батлан хамгаалах эрдэм 
шинжилгээний нийгэмлэгийн 
цэргийн мэргэжилтний бичсэн 
дараах судалгаа,  үнэлэлт дүгнэлтийг 
авч үзье. Тус нийгэмлэгийн судлаач 
Ян Минцин дараах байдлаар  орчин 
үеийн байлдааныг үнэлж,  дүгнэсэн 
байна. Тэрээр: “... Уулын карабахын 
мөргөлдөөн ирээдүйн дайн,  тулааны 
өнгө төрхийг ерөнхийд нь илтгэн 
харууллаа” гэжээ.  

ХАЙБРИД БУЮУ ХОСОЛМОЛ ДАЙН 

Судлаач Д.Нямхүү
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“Хайбрид буюу хосолмол 
дайн”-ы онол гарч ирснээр  дайн 
байлдааны гол субьект нь цэрэг 
армиас хальж улс үндэстэн,  улс 
төрийн бүлэглэлийн хэмжээнд хүртэл 
тэлж,  бодлого,  зохион байгуулалт,  
хэрэгжих байдлууд нь өөрчлөгдөв. 
“Хайбрид буюу хосолмол дайн”-ы 
онолыг АНУ-ын Тэнгисийн цэргийн 
хүчний хошууч генерал Жэймс 
Мэттис болон цэргийн шинжээч 
Фрэнк Хоффман нар  анх 2005 онд 
Америкийн “Тэнгисийн цэргийн 
хүчний сэтгүүл”-д хэвлүүлсэн 
нийтлэлдээ дэвшүүлсэн. Мөн 
судлаач Ф.Хоффман 2007 онд “21 
дүгээр  зууны мөргөлдөөн: Хайбрид 
дайны сэргэлт” номондоо  уг онолын 
системийн талаар  тайлбарласан. 

Дээрх хоёр  эрхэмийн үзэж 
байгаагаар,  орчин үеийн дайн 
байлдааны хэв шинж нь уламжлалт 
өргөн хэмжээний дайн болон 
уламжлалт бус жижиг операцийн хэв 
загвараасаа өөрчлөгдөж,  хамаарах 
хил хязгаар  нь улам тэлж,  хэлбэр  
нь улам хосолмол хэв шинжтэй болон 
хөгжиж байна. 

Хайбрид дайны илрэх байдал нь 
төвөгтэй,  ажиллагааны арга хэлбэр  
нь тодорхой бус,  нууцлаг. Ийм дайны 
нөхцөлд улс орны стратегийн нөөц 
боломж,  арга хэрэгслээ хамтад нь 
цогцоор  төлөвлөж,  нэг цогц арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлж байж үр  
дүнтэйгээр  эсэргүүцэл үзүүлэх 
боломжтой. 

Уг онолыг дэвшүүлсний дараа 
Америкийн цэргийн салбарынхан 
үгүйсгэсэн болон санал нэгдсэн 
янз бүрийн хандлага гаргаж 
байсан ч Америкийн цэргийн дээд 
удирдлагууд хайбрид дайн бол “тус 
улсын өмнө тулгараад буй олон туйлт 
аюул заналуудаас стратегийн чиг 
баримжаатай нэг төрлийн аюул занал 

мөн юм” гэдэгтэй санал нэгдсэн.             

Хайбрид дайн нь 4 ãоë 
онцëоãòой: 

Нэгдүгээрт. Орчин үеийн дайн 
байлдааны хэв шинж хосолсон,  
тодорхой бус байдлаар  өөрчлөгдөж 
байна. Ердийн нэг зэвсэгт мөргөлдөөн 
эсхүл дотоодын дайн байхаас үл 
хамааран өнөөгийн дайн байлдааны 
хэлбэр  нийтээрээ хосолмол хэв 
шинжийг агуулах болсон. Гол илрэх 
байдал нь,  сөргөлдөгч талууд 
уламжлалт ба уламжлалт бус арга 
хэрэгслээр,  мөн терроризмын арга 
замаар  зөвхөн өөр  хоорондоо  
сөргөлдөхөө болиод харин олон 
төрлийн арга хэрэгслүүдийг 
ашиглаж,  цэрэг,  зэвсгийн хүчирхэг 
орнуудыг ч цогц байдлаар  сөрөн 
зогсох болов.        

Хоёрдугаарт. Дайсны олон туйлт 
байдал буюу олон дайсан бий болох. 
Энэ төрлийн өөрчлөлт бол аюул 
занал хийгээд дайн байлдааны хэв 
шинжийн нийлмэл юм. Өнөөгийн 
зарим улс орнуудын дайсан этгээд 
нь олон туйлт болж ирэх хандлага 
харьцангуй түгээмэл болж,  дайтагч 
тал нь аль нэг улсын арми биш,  
цэрэг армийн уламжлалт тулалдаан 
гарахгүйгээр  харин тухайн улсын 
соёлын онцлог,  газар  зүйн байршлын 
онцлог,  улс төрийн бүлэглэлүүдийн 
хүч нөлөөлөл стратегийн хэмжээнд 
үйлчлэх хэмжээнд болж ирсэн. 
Хэдийгээр  энэ нь олон субьектын 
нэгдэл мэт боловч мөн бие  даасан ганц 
хүчин ч байж болох юм. Тухайлбал,  
амиа золиослох халдлага гэх мэт. 

Гуравдугаарт. Дайны арга 
хэрэгсэл холимог,  олон туйлт 
болж өөрчлөгдөв. Өнөөгийн дайн 
тулаанд цэргийн ажиллагааны арга 
хэрэгсэл дээр  улс үндэстний болон 
улс төрийн бүлэглэлүүдийн арга 
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хэрэгсэл хавсран нэг цогц байдлаар  
ажиллагаа явагдаж,  уламжлалт 
байлдааны ажиллагаанаас гадна 
уламжлалт бус арга хэрэгслийн 
харилцан үйлчлэл дээр  давуу 
байдлыг бий болгож улмаар  эсрэг 
талын давуу байдлыг үгүй хийх,  
ажиллагааг үр  дүнд хүргэх хүчин 
чармайлтууд бий болсон. 

Дөрөвдүгээрт. Олон талын 
хөнөөл,  хохирол учруулах хүчин 
зүйлс нэмэгдэв. Уламжлалт дайны 
үед хүчирхэг армитай улс орон 
бол цэрэг армийнхаа нормативыг 
дээшлүүлж,  орчин үеиийн байдалтай 
уялдуулж,  байлдааны уламжлалт 
үйл ажиллагаагаа сайжруулахын 
тулд тасралтгүйгээр  ХЗЦ,  ТЦХ,  
АЦХ,  Стратегийн пуужинт 
цэргийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх 
бүтээн байгуулалтыг хийдэг. Шинэ 
хэлбэрийн холимог дайн болон цэрэг 
армийн оролцоогүй явагдах дайны 
нөхцөл байдалд хүчирхэг армиас 
гадна цэргийн бус хүчнийхээ хүчин 
чадлыг сайжруулж,  олон туйлт 
байлдааны ажиллагааны дэд бүтцийн 
бүтээн байгуулалтыг зайлшгүй 
хийж,  хэрэгжүүлэх шаардлагатай 
болсон төдийгүй хангалттай хөрөнгө 
оруулалтыг хийх хэрэгтэй болж 
байна.          

Îëон уëñын шинý х¿чин з¿йë: 
Хайбрид буюу хосолмол 

дайны нөхцөл байдалтай тулгарсан 
өнөөгийн үед улс орнуудын цэргийн 
мэргэжилтнүүд харилцан адилгүй 
хоёр  хандлагыг илэрхийлэх болов. 

Эхний хандлага бол,  хайбрид 
дайны онол нь барууны цэргийн 
мэргэжилтнүүдийн олж,  тогтоосон 
шиг шинэ зүйл биш,  аль дээр  үеэс 
“4 дүгээр  үеийн дайн”,  “Холимог 
дайн”,  “Шинэ хэлбэрийн дайн”,  
“Гуравдагч талгүй,  нэгдсэн дайн” 

зэрэг онолуудыг зарим цэргийн 
мэргэжилтнүүд дэвшүүлж байсан 
ба хайбрид дайн нь шинэ утга 
агуулгагүй гэх. 

Хоёрдахь хандлага нь,  дор  хаяж 
20-30 жилийн турш дайн байлдааны 
хамрах хүрээ өргөжиж байгаа нь 
хүмүүсийн анхааралд байсаар  
ирсэн. Үүнд,  цэргийн оролцоотой 
уламжлалт дайн байлдаанаас гадна 
улс төрийн дайн,  дипломат дайн,  
хууль эрх зүйн дайн,  үзэл суртлын 
дайн,  сэтгэл зүйн дайн,  банк,  
санхүүгийн дайн,  баялагийн дайн,  
эрчим хүчний дайн,  экологийн дайн,  
амьтан ургамлын дайн,  генийн дайн 
зэрэг олон төрлийн дайн хамаарна.  

Орчин үеийн дайн,  зэвсэгт 
мөргөлдөөнүүд яагаад улам бүр  
хосолмол онцлог шинжтэй явагдаж 
байгаа нь тодорхой болоод байна?  
Даяарчлал,  техник,  технологийн 
тархалт нь аюул занал өдөр  ирэх 
бүр  ээдрээтэй болж байгаагийн гол 
шалтгаан юм. Даяарчлал нь дэлхийн 
улс орнуудын эдийн засаг,  нийгэм,  
соёлын харилцаа,  хамаарлыг 
нэмэгдүүлж,  нөгөөтэйгүүр  зарим 
улс орон,  бүс нутгийн ялгаатай 
байдал,  тэнцвэргүй байдлыг 
улам гүнзгийрүүлж,  харилцан 
ашигтай байх харилцааны зарчмыг 
улам ээдрээтэй болгож,  улс орон 
хоорондын болон улс орны дотоод 
бүлгүүдийн хоорондын зөрчил,  
тэмцлийг улам нэмэгдүүлсэн.     

Орчин үеийн шинжлэх ухаан,  
технологийн хөгжил,  ялангуяа цахим 
сүлжээний технологи даяарчлагдаж,  
мэдээлэл түгээлт тасралтгүй 
нэмэгдэж,  зөрчил мөргөлдөөнд 
оролцогч талуудын харилцан 
буруутгах зэрэг урьдач нөхцөлийг 
бий болгож байна.      

Олон улсын шинжтэй зарим 
зөрчлөөс харахад,  мэдээллийн 
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үндсэн арга хэрэгслээр  бус нийгмийн 
сүлжээний арга замаар  тэр  
байтугай компьютерын тоглоомны 
программаар  хүртэл дамжуулан 
мэдээллийн болон үзэл суртлын 
ширүүн дайн өрнөх болсон. 

Зарим шашны хэт үзэлтнүүдийн 
байгууллагууд сүүлийн үед сошиал 
орчинд дагагч нарыг олноор  нь 
элсүүлж,  зорилго  нэгтнүүдээ 
уриалах,  эсрэг талаа заналхийлэх 
байдал улам бүр  нэмэгдэж байна. 
Орчин үеийн дайнд хүчний хувьд 
бага,  сул тал нь хосолмол дайны 
арга хэлбэрийг илүүтэй сонгож,  сул 
талаа нөхөх арга зам болгож байна. 

Мөн хосолмол дайн нь тухайн 
улс орон улс төр,  эдийн засаг,  
гадаад харилцаа,  зэвсэгт хүчин,  
соёлын зэрэг олон салбарын бодлогоо  
нэгтгэж байж орчин үеийн дайнтай 
нүүр  тулах,  даван гарах онцлогтой 
юм. Энэхүү зорилгодоо  хүрэхийн 
тулд уламжлалт стратегийн нөөц,  
арга хэрэгсэлдээ ач холбогдол 
өгөхийн зэрэгцээ мэдээлэл,  цахим 
орчин зэрэг уламжлалт бус арга 
хэрэгсэлдээ давхар  ач холбогдол өгөх 
шаардлагатай. Цэргийн ажиллагааны 
үед бодит буюу уламжлалт 
байлдааны ажиллагаандаа ач 
холбогдол өгөхөөс гадна стратегийн 
аюул заналхийлэлд ач холбогдол 
өгөх зайлшгүй шаардлагатай юм. Энэ 
утгаараа орчин үеийн дайн зөвхөн 
цэрэг,  арми болон дайны талбараар  
хязгаарлагдахгүй болоод байна. 

Бодитоор  харагдах жишээгээр,  
Сирийн цэргийн ажиллагаанд 
олон арван улс болон төрийн бус 
байгууллагууд оролцож байна. Үүний 
дотор,  тодорхой эрх ашгийн төлөө 
нэгдсэн зэвсэгт бүлэглэл,  шашны 
урсгалын төлөөлөл болсон зэвсэгт 
байгууллагууд багтаж байгаагаас 
өөр  хоорондоо  дайсагнагч чиг 

хандлагатай шашны урсгалынхан 
хүртэл нэг тал болж оролцож 
байгаа явдал юм. Эдгээрийн ар  талд 
хүчирхэг гүрний дэмжлэг,  хэлхээ 
холбоо  байдаг нь дайсан этгээдийн 
зохион байгуулалт,  тэдгээрийн 
зорилго  нь хосолмол,  ээдрээтэй 
болох нь харагдаж байна. Ийм нөхцөл 
байдал орчин үеийн дайны талбарт 
өмнө нь ховор  тохиолдож байсан.         

 
Ирýýд¿йд ñýрýмжëýх аñуудаë: 
Америкийн аюулгүй байдал 

судлаач Дуглас Оливэтын дүгнэж 
байгаагаар,  Мьянмар,  Тайланд,  
Пакистан,  Чеченьд хосолмол дайн 
үүсэж магадгүй. Гэхдээ хосолмол 
дайн үүссэнээр  Ази-Номхон далайн 
бүсийн аюулгүй байдал,  гадаад 
бодлогод хэр  ноцтой нөлөөлөл 
үзүүлэх талаар  судалсан хүн 
одоогоор  байхгүй байна.

Барууны зарим судлаачдын 
үзэж байгаагаар,  робот болон цахим 
сүлжээний дайралт зэрэг нь ойрын 
ирээдүйн дайнд гол үүрэг гүйцэтгэх 
магадлалтай. Эдгээр  хоёр  техник,  
технологийн үнэ өртөг хямдарч,  
хэрэглэхэд хялбар  болж байгааг 
дагалдаад аль нэг улсын далд 
дэмжлэгтэй төрийн бус (аль нэг 
улсад үл хамаарах) байгууллага,  
бүлэглэлийн гарт эдгээр  технологи 
орсноор  юу болохыг төсөөлөхөд хэцүү 
биш юм. Тухайлбал,  тоглоомон дрон,  
түүнийг өөрчилж улам хямд өртөгтэй 
болгосноор  түүгээр  дамжуулан 
биологийн зэвсгийн дайралт хийх 
мөрөөдөл биелэхэд ойрхон байна. Энэ 
бол биелэгдэшгүй,  хий хоосон зүйл 
огт биш. Өмнөд азийн бүс нутагт 
хосолмол дайны аюул занал барууны 
судлаачид уг онолын талаар  ярихаас 
өмнө тохиолдож байсан. “Тамилын 
барууд” зэвсэгт бүлэглэл олон 
талаараа хосолмол дайны эртний 
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жишээ болох юм. Тэд хуурай зам,  
тэнгис,  агаарын цэрэгтэй төдийгүй 
бүхэл бүтэн нэг улсын дайтай 
цэргийн хүчин чадалтай байсан. Тэд 
гэмт хэргийн үйл ажиллагаагаар  
дамжуулан өөрсдийн улс төрийн 
үйл ажиллагааг санхүүжүүлж,  
тогтвортой явуулж байснаас гадна 
дэлхий даяар  тархсан мэдээлэл,  
суртал ухуулгын өргөн сүлжээтэй 
байсан. Шри-Ланкийн Засгийн 
газар  олон арван жилийн хугацааг 
зарцуулан байж өөрийн дайны 
арга тактикаа хосолмол хэлбэрт 
оруулж байж уг салан тусгаарлах 
байгууллагыг дарсан байдаг. Энэ үйл 
явдал хүмүүсийг сэрээж,  ийм үйл 
явдал ойрын ирээдүйд давтагдах 
боломжтой юм гэж ойлгуулсан. 

 Хятад улс газар  зүйн 
байршлын хувьд орчны аюулгүй 
байдлын асуудал хамгийн эмзэг 
улс орны нэг. Хятад улс хуурай 
газраар  14,  усаар  6 улс хиллэдэг. 
Хятад улсын хувьд дотоод,  гадаад 
зөрчил харилцан хавсрах,  хуурай 
газар,  тэнгисийн орчинд аюул 
занал нэгэн зэрэг үүсэх,  түүхийн 
улбаатай асуудал болон орчин үеийн 
зөрчилдөөнт байдал давхцах зэрэг 
онцлогууд гэнэт үүсэх магадлалтай 
аюулгүй байдлын олон туйлт 
сорилтууд оршиж байна. 

Улс төрийн аюулгүй байдал,  
нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдал,  
цэргийн аюулгүй байдал,  эдийн 
засгийн аюулгүй байдал,  соёлын 
аюулгүй байдал,  нийгмийн аюулгүй 
байдал,  шинжлэх ухаан,  технологийн 
аюулгүй байдал,  мэдээллийн аюулгүй 
байдал,  байгаль орчны аюулгүй 
байдал,  нөөц,  баялагийн аюулгүй 
байдал болон цөмийн аюулгүй байдал 
зэрэг чухал салбарууд дотор  Хятад 
улсад тулгарч буй аюул занал болон 
далд оршиж буй эрсдэл бол харилцан 
холбоотойгоор  үүсэх,  харилцан 
нөлөөлөх,  харилцан үйлчлэх зэргээр  
үүсч болзошгүй байдлууд юм. 

Шинэ аюул заналын нөхцөлтэй 
тулгарсан үед үндэсний нийт аюулгүй 
байдлаа хангах,  далд оршиж буй 
аюул заналыг устгах,  шинэ дайны 
нөхцөл байдалтай уялдах,  хосолмол 
дайны онцлогыг судлах,  ялангуяа 
шат шатандаа шинэ төрлийн дайнд 
бэлэн байх,  даван гарах бэлтгэлийг 
хангах шаардлагатай байна. 

Эх сурвалж: Хятадын БХЭШ 
нийгэмлэгийн гишүүн, цэргийн 
шинжээч Ян Минцины “Глобал 
таймс” сонины 2020 оны 10 дугаар 
сарын 26-ны дугаарт нийтлэгдсэн 
өгүүлэл
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Өнөөдөр  дэлхий дахинд бий 
болсон шинэ нөхцөл байдал,  
олон улсын харилцаанд гарч 
байгаа өөрчлөлт,  дайн байлдаан,  
мөргөлдөөний болон зэвсэгт тэмцлийн 
мөн чанар,  дүр  зураг нь дэлхийн бүх 
улс орнуудын цэргийн байгуулалт,  
Зэвсэгт хүчин,  түүний үүрэг,  
зориулалтад зарчмын өөрчлөлт 
хийхэд хүргэж байгаа нь бодит хүчин 
зүйл болж байна.

XXI зууны зэвсэгт тэмцлийн 
хэлбэрийг уламжлалт болон 
уламжлалт бус,  хосолсон шинжтэй 
эсхүл алан хядах ажиллагаанаас 
үүдэлтэй партизаны дайны шинжтэй 
болж болзошгүй гэж зарим судлаач,  
мэргэжилтнүүд үзэж байгаа аж. 

Цэргийн тагнуул нь цэрэг-улс 
төрийн байдал,  эсрэг зогсож байгаа 
цэргийн эвсэл,  хүчин,  цэргийн болон 
эдийн засгийн чадавхи,  цэргийн 
болзошгүй бүлгийн байрлал,  
бүрэлдэхүүн,  ажиллагааны 
бодлогын шинж чанар,  цэрэг-газар  
зүйн байрлал,  мөн чанарыг судлаж 
байдаг. Болзошгүй бүрэлдэхүүнийг 
судлахад байлдааныг явуулах үндсэн 
хүч хэрэгслэл,  үргэлжлэх хугацаа,  
хүч бололцоо,  далайц цар  хэмжээнд 
гол анхаарлаа төвлөрүүлдэг.

Зэвсэгт тэмцлийн хэрэгслүүдийн 
чадвар,  боломж дээшлэх тутам 
түүний үйлчлэх хүрээ хязгаар  
тэлж,  тэр  чанараараа улс оронд 
учирч болох аюул заналыг урьдчилан 
харж,  төр  засагтаа цаг тухайд нь 

мэдэгдэж,  тухайн гэнэтийн аюулаас 
улс орноо  авран хамгаалах зорилгыг 
хангах байгууллага,  хэрэгсэл 
зайлшгүй хэрэгтэй байдаг.

Аливаа улс орны зэвсэгт хүчинд 
цэргийн тагнуулын байгууллага 
ямар  нэгэн хэмжээгээр  оршин 
тогтнож,  зэвсэгт хүчин,  цэргийн 
болон төр,  засгийн дээд удирдлагыг 
шаардлагатай мэдээ,  мэдээллээр  
хангаж байх үүргийг биелүүлж 
байдаг билээ.

Цэргийн урлагийн хөгжилт,  
зэвсэг,  техникийн боломж өсөхийн 
хэрээр  цэргийн тагнуулын гүйцэтгэх 
үүрэг,  хэмжээ,  далайц,  хүч хэрэгсэл 
өсөн нэмэгдэж байна. Ийнхүү 
цэргийн тагнуул нь цэргийн урлагийн 
хөгжилтэй салшгүй холбоотойгоор  
гүйцэтгэх үүрэг,  арга,  хэлбэр,  хүч 
хэрэгсэл нь байнга хөгжиж байна. 

Дэлхийн II дайнаас хойш 
дэлхий дээр  100 гаруй бүс нутгийн 
дайн ба зэвсэгт мөргөлдөөн гарчээ. 
Ямар  ч дайн ба зэвсэгт мөргөлдөөнд 
тагнуул зохион байгуулах нь 
командлагч (захирагч),  штаб,  төрөл 
мэргэжлийн дарга нарын үүрэг мөн. 
Цаг алдалгүй сайтар  нягт нямбай 
зохион байгуулсан тагнуул бол дайн 
байлдааны ажиллагаа явуулах үед 
амжилт олох гарцаагүй нөхцлүүдийн 
нэг юм.

Сүүлийн үеийн бүс нутгийн 
дайн,  зэвсэгт мөргөлдөөн нь ихэвчлэн 
уулархаг болон говь цөлийн нөхцөл 
дэх газар  орон,  нутаг дэвсгэр  дээр  

Бэлтгэл хурандаа Ш.Мөнхсайхан

БҮС НУТГИЙН ЗЭВСЭГТ МӨРГӨЛДӨӨН, БАЙЛДААНЫ 
ҮЕД ТАГНУУЛЫн АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, ТҮҮНИЙ 
ХҮЧ ХЭРЭГСЛИЙГ АШИГЛАСАН ТУРШЛАГА, СУРГАМЖ
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болсон байна. Тухайлбал,  Персийн 
булан,  Газын зурвас зэрэг нь говь 
цөлийн,  Афганистан нь уул-говь 
цөлийн,  Чечень,  Гүрж,  Косово  
зэрэг нь уулархаг нөхцлийн газар  
орон дээр  болжээ. Уулархаг,  говь 
цөл газрын нөхцөлд дэх фронт ч 
гэсэн,  ар  тал ч гэсэн,  эдгээрийн 
онцлог цагийн байдал нь тагнуулын 
байгууллагуудыг аль ч чиглэлд 
явуулахад байнга бэлэн байхыг 
шаардаж байв. 

Тагнуул зохион байгуулах үед 
байлдааны ажиллагаа болох гэж байгаа 
газар  орныг нарийвчлан судлаж,  
тагнуулын хүч хэрэгслийн үндсэн 
чармайлтыг үүрэг (объект),  чиглэл,  
цаг  хугацаа,  үүргээ    биелүүлэх 
аргаар  нь зохицуулж байсан байна. 
Түүнчлэн тагнуулын мэдээлэл 
солилцох,  мэдээлэл өгч авах талаар  
бүх талын харилцан ажиллагааг 
зохион байгуулахад ихээхэн 
анхаарч,  тагнуулын хүч хэрэгслийн 
удирдлагыг зохион байгуулахдаа 
байлдааны ажиллагааны болзошгүй 
хувилбаруудыг олон талаас нь бодож 
тунгаан боловсруулж байжээ. 

Цэргийн тагнуулыг тагнуулын,  
мотобуудлагын,  десантын болон 
шүхэр  десантын салбаруудын 
хүчээр  явуулж байжээ. Уулархаг,  
говь цөл газар  оронд тагнуулыг 
ердийнхтэй адил аргаар  явуулж 
байсан боловч тагнуул явуулах аргын 
хувьд ч,  тагнуулын хүч хэрэгслийг 
ашиглах тал дээр  ч нилээд онцлог 
байсан бөгөөд үүнд газар  орны 
нөхцөл,  эсрэг талын ажиллагааны 
тактик зэрэг нь нөлөөлж байв. 

Уулархаг газар  тагнуул 
зохион байгуулж явуулахад эерэг,  
сөрөг хоёр  талтай юм. Эерэг тал 
нь нууцаар  хөдөлгөөн үйлдэх,  
хөдөлгөөн далдлахад эвтэйхэн,  отолт 
зохион байгуулах нөхцөл сайтай,  

ойрын байлдаан явуулахад дайсанд 
гэнэтийн цохилт өгөх боломжтой,  
газрын гадаргын огцом,  огтлогдсон 
хаяалбар,  зам харгуй ховор  байдал 
нь дайсны обьектыг тагнах бүс 
нутгийн хэмжээг багасгаж өгдөг гэх 
мэт. Сөрөг тал нь байлдааны техникт 
замгүй газраар  хөдөлгөөн үйлдэхэд 
бэрхшээл учруулах тул тагнуулын 
техник ашиглах явдлыг хязгаарлах,  
олон салангид чиглэлд тагнуулын 
үлэмж их хэрэгсэл ажиллуулахыг 
шаардах гэх мэт. 

Тагнуулын байгууллага нь ойд 
тагнуул явуулахдаа далдлалтанд 
орж 1-2 сэргийлэх томилон 
ажиллуулж,  хяналт явуулан дайсныг 
тагнагдах шинжээр  нь болон өдөөх 
ажиллагаагаар  нь илрүүлж байсан 
байна. Илрээгүй тохиолдолд нууц 
далд газрыг ашиглан нарийвчлан 
шалгаж,  урьдах газар  орноо  
сайтар  судлан цаашид тагнуулын 
ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн явуулж 
байжээ. 

Суурин газрыг тагнах ажиллагаа 
урьдчилсан үзлэгээр  эхэлж,  
тагнуулын байгууллагууд нь дайсны 
отолт байж болзошгүй газар  орон,  
барилга байшингуудыг нарийвчлан 
хянаж,  тэдгээрт цонх шагайваргүй 
талаас нь ойртон очиж,  суурин 
газрыг нэвтрэн гарахдаа бөөнөөрөө 
өндөр  хурдтай,  зогсолтгүй явах 
бөгөөд барилга байшингуудын дээд 
давхар,  дээврийг байнга хянаж,  
тагнуулын мэдээг тогтоосон цагт 
нь захирагчидаа илтгээд,  үүргээ 
үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж байсан 
байна.  

Àфãаниñòаны байëдааны 
ажиëëаãаанд òаãнууë зохион 
байãууëж явууëñан òаëаар

Тагнуулын байгууллагууд 
болон бусад төрлийн тагнуулуудаас 
олзворлон илрүүлсэн объект,  



59“ÒÓÑÃÀÀÐ ÒÎÃÒÍÎË” ñýòã¿¿ë.  2021 ¹ 1 (53)

цөлийн тухай мэдээллийг цуглуулан 
судлаж,  боловсруулан илэрсэн 
обьектыг устгах шийдвэр  гаргаж,  
энэ үүргийг нисэх хүчин,  их буучид 
гүйцэтгэдэг байжээ. 

Афганистаны байлдааны 
ажиллагааны үед хоёр  тал нь 
отолтын ажиллагааг их өргөн 
хэрэглэсэн. Отолтонд тагнуулын 
салбаруудыг өргөнөөр  хэрэглэсэн ба 
шаардлагатай үед мотобуудлагын 
салбаруудыг өргөнөөр  ашиглаж 
байсан. Отолт явуулахад зохистой 
бүрэлдэхүүн нь 1-2 пулемёт,  АГС-
17-ын тоот,  сапёрын тасаг (бүлэг)-
аар  хүч нэмэгдүүлсэн салаа байв. 

Гүйцэтгэх үүргээсээ хамаарч 
отолтонд дараах бүлгүүдийг томилж 
байлаа. Үүнд: 

	1-2 галын бүлэг;
	Хангах бүлэг;
	Минажуулах бүлэг;
	Хянах цэг ба олзлох бүлэг;
	Хуягт бүлэг (отолт хийж 

байгаа газраас 8-10 км)
Отолт хийх район руу ЯЦБМ 

(хуягт тээвэрлэгч),  нисдэг тэргээр  
буюу явганаар  очно. Аяны журам нь 
дайсантай тулгарч болзошгүй байдал,  
газар  орны нөхцөл,  маршрутын 
онцлог,  салбарын бүрэлдэхүүнээс 
хамаарч байжээ. 

Тагнуул явуулах нэг үндсэн 
арга нь хяналт байв. Хяналт нь 
байлдааны ажиллагааны үед 
улирал,  хоногийн бүх хугацаанд 
зохион байгуулж явуулсан байна. 
Салаанд 3-4 хянагч,  ротод 1-2 хянах 
байр,  батальонд 2-3 хянах байр  
томилон гаргаж ажиллуулсан байна. 
Шөнийн цагаар  рот,  батальонд 
2-3 хүний бүрэлдэхүүнтэй чагнах 
байрыг гаргаж байсан ба байлдааны 
тагнуулын сэргийлэхийг 600-700м-т,  
тагнуулын тусгай сэргийлэхийг 2-3 
км-т,  тагнуулын отрядыг 5-6 км-т 

гарган ажиллуулж байв. Тагнуулын 
байгууллагууд ихэвчлэн явганаар  
ажиллаж байсан. 

Тусгай томилолтын тагнуулыг 
бусад төрлийн тагнуулын 
байгууллагуудтай нягт харилцан 
ажиллагаатайгаар  тагнуулын бүлэг,  
тагнуулын отрядын идэвхитэй 
ажиллагаатай хослуулсан аргаар  
зохион байгуулан явуулж байв. Тусгай 
томилолтын тагнуул нь дайсны цувааг 
илрүүлж устгах,  Исламын хороод,  
бүлгүүд,  зэвсэг,  галт хэрэгслэлийн 
агуулах,  баазуудыг устгах,  тусгай 
арга хэмжээ явуулах зэрэг үүрэг 
биелүүлж байсан байна. 

Дээрх үүргүүдийн багтаамж 
агуулга нь цагийн байдлын нөхцөл,  
бүлэг,  отрядын ажиллагаа явуулах 
арга,  тагнан эрж илрүүлэх район 
зэргээс хамаарч байсан юм. 
Тагнуулын бүлэг,  тагнуулын отрядыг 
тагнан эрэх болон отолт зохион 
байгуулах районд явганаар,  орон 
тооны техникээр  болон агаараар  
тээвэрлэн гаргаж байлаа. Байлдааны 
туршлагаас үзэхэд агаараар  
тээвэрлэн гаргах нь илүү үр  дүнтэй 
байсан болно. 

Орон тооны техник хэрэгслээр  
гаргасан бүх тохиолдлын 12%  нь 
амжилтанд хүрсэн бол агаарын 
тээврээр  гарсан тохиолдлын 60%  нь 
үр  дүнтэй болж байсан байна. 

Энэ аргын дутагдалтай тал нь 
буулгах районыг сонгон авах,  өнгөлөн 
далдлахад бэрхшээлтэй байсан. 
Тагнуулын бүлгийг байлдааны районд 
агаараар  буулгахад гарч байсан нэг 
дутагдал бол нисдэг тэргээр  буухын 
өмнө маневр,  хуурамч суулт,  агаарт 
түр  зогсолт хийлгүй зөвхөн өдөр,  
гэрэлтэй цагаар  гүйцэтгэж байсанд 
оршино. Үүнээс болж хүнд хохирол 
амсах тохиолдол ч гарч байв. 
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Агаарын тагнуулыг хоногт 
6-8 онгоцоор  3-4 удаа,  нийтдээ 
60-80 онгоц,  мөн нисдэг тэргээр  
нислэг үйлдэж байсан ба нүдний 
хяналт,  агаараас зураг авалтаар  
гүйцэтгэж байв. СУ-17м 4р  онгоцонд 
суурилуулсан ККР-1/2 тагнуулын 
цогцолбор  чингэлэгт төхөөрөмжилсөн 
хэт улаан туяаны ба телевизийн 
аппаратуудаар  дайсны техникийг 
ялангуяа нүцгэн уул,  говь цөлийн 
нөхцөлд үр  дүнтэй илрүүлж болох 
нь судалгаагаар  нотлогдсон байна. 

Талибанчууд тагнуулын 
ажиллагааг улсын байгууллага,  
зэвсэгт хүчин,  аюулгүй байдлыг 
хангах байгууллагуудад өөрийн 
тагнуулчдыг шургуулан оруулж 
ажиллуулж байсан ба тагнуул 
хийх,  хорлон сүйтгэх,  алан хядах 
ажиллагаа,  отолт,  дайралт хийхийн 
өмнө тагнуулыг нарийвчлан зохион 
байгуулан явуулж байжээ. Отолт 
явуулах үед нууц далд байх,  гэнэтийн 
ажиллагаа,  хууран мэхлэх,  цэргийн 
заль мэхийг өргөнөөр  хэрэглэж 
байв. Отолтоос цуваа руу дайрах 
ажиллагааг өглөө эрт үүрээр  юм уу,  
оройн цагаар  ихэвчлэн хийж байжээ. 

Отолт зохион байгуулж явуулах 
бүлгийн бүрэлдэхүүнд: 

	3-4 хүнтэй хянагчид. Тэдгээр  
нь зэвсэггүй,  энгийн номхон 
иргэд (малчин,  тариачин)-
ийн нэгэн адил ажиллана. 
Мөн хүүхдүүдийг өргөнөөр  
ашиглаж байлаа. 

	Отолтын үндсэн хүчийг 
оролцуулсан галын дэд бүлэг. 
Бүрэлдэхүүнд нь 1-2 суурьт 
пулемёт,  миномёт,  2-3 
гранатомёт,  гар  пулемёт,  хэд 
хэдэн мэргэн буудагч,  винтов 
автоматаар  зэвсэглэсэн 
хүмүүс орно. 

	Урьдчилан сэргийлэх дэд 
бүлэг. Энэ бүлэг нь дайсны 
маневр  үйлдэх буюу ухран 
гарч болзошгүй чиглэлд 
байрлана. 

	Нөөц дэд бүлэг. Энэ нь 
дээрхи хоёр  дэд бүлэгт 
хүч нэмэгдүүлэх ба ухран 
гарах ажиллагааг халхлах 
зорилготой. 

Зарим тохиолдолд самууруулах 
дэд бүлгийг тусгайлан томилдог 
байсан. 

Перñийн буëанãийн байëдааны 
ажиëëаãааны ¿е дýх òаãнууëын 
ажиëëаãааны òаëаар

Байлдааны ажиллагааны 
бэлтгэлийн явцад цохилт өгөх гол 
газруудын талаар  тагнуулыг сайн 
зохион байгуулж явуулсан. Байлдаанд 
агаарын тагнуул,  Джисак хэлбэрийн 
тагнуул цохилтын цогцолборыг 
өргөн ашигласнаас гадна гэнэтийн 
ажиллагаанд хүрэхэд сансрын 
тагнуулын хэрэгслүүд багагүй үүрэг 
гүйцэтгэсэн ба дайсны байрлал,  
тэдгээрийн ажиллагааны талаарх 
мэдээллийг тогтмол өгч байсан байна. 

Нисдэг тэрэг нь хориглолтын 
өвөр  эгнээнд электрон-гэрэллэг 
тагнуулыг амжилттай явуулж,  
шөнийн нөхцөлд дайсны обьектуудад 
цохилт хийж байв. Тусгай үүргийг 
“Альфа” отряд буюу А бүлгийг 
Иракийн нутгийн гүнд ашиглаж,  
энэ А бүлэг нь цэрэг,  аж үйлдвэрийн 
дэд бүтэц,  тухайлбал эрчим хүчний 
станц,  химийн зэвсгийн үйлдвэр,  
пуужин харвах төхөөрөмж зэрэгт 
голлон анхаарч ажилласан байна. 

Мөн шууд ажиллагааны бүлэг 
гэгч байсан бөгөөд энэ нь дайсны 
нутагт дайралтад өртсөн онгоцны 
нисгэгч нарыг авч гарах үүргийг 
биелүүлж байв. А бүлэг нь Кувейтын 
нутагт барьцаанд буй америкчуудыг 
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суллах,  дайсны бүлэглэлийн байрлал,  
бүрэлдэхүүнийг тодруулахаар  
цэргийн тагнуул явуулах,  нисэх 
хүчний цохилтыг чиглүүлэх зэрэг 
үүрэг гүйцэтгэж байжээ. 

Энэ   дайнд   АНУ   тагнуулын  
хиймэл дагуулыг 100 хувь 
ашигласнаар  операцийн төлөвлөлт,  
бэлтгэлийн нууцлалтыг найдвартай 
хангаж чадсан байна. Персийн 
булангийн бүс нутагт сансарын 
тагнуулын 5 хиймэл дагуул 
тасралтгүй хяналт явуулж,  
тагнуулын мэдээллийг дамжуулсан 
байна. Уг хиймэл дагуулууд нь 
Иракийн танк,  их буу,  пуужингийн 
харвах сууриуд,  цэргийн байрлалыг 
0.3м-ийн нарийвчлалтай илрүүлэн 
тодорхойлж байв. 

Түүнчлэн АНУ-ын тагнуулын 
ТR-1 онгоцоор  Иракийн цэргийн 
байрлалыг агаараас тасралтгүй 
хянан тагнаж,  тэдний танкийн анги,  
нэгтгэлүүдийн байрлалыг үнэн зөв 
тогтоож чадсан байна. Уг онгоцыг 
ашигласнаар: 

	Тагнуулын мэдээгээр  төвийг 
тасралтгүй хангаж байсан;  

	Тагнуулын мэдээг цаг тухайд 
нь хүлээн авч,  Иракийн 
цэргийн шилжилт хөдөлгөөнд 
үнэлэлт,  дүгнэлт өгч зохих 
шийдэрийг гаргаж байсан;

	Олзворлосон мэдээллийн 
мадаггүй үнэн зөвийг давхар  
шалгаж,  техник технологи 
нь найдвартай ажиллах 
боломжтойг амьдралд 
туршсан нь ач холбогдолтой 
болсон;

	Тагнуулын хүч хэрэгслийг 
цогцолбороор  нь ашиглаж 
туршсан. 

Гэвч зарим судлаач,  
мэргэжилтнүүд Иракийн дайны эхэн 
үед АНУ-ын тагнуулын байгууллагын 

ажиллагаа хариуцлагагүй байсан 
гэж үздэг. Учир  нь батлагдаагүй 
мэдээлэлд буруу үнэлгээ хийж,  
түүнийг баталгаажуулахын тулд 
ямар  нэгэн арга хэмжээ аваагүй гэж 
буруутгадаг. 

Үүнээс гадна Иракийн тал чухал 
обьектуудаа тараан байрлуулж,  
сайн өнгөлж далдлан хамгаалж 
чадсан бөгөөд америкийн тагнуул 
тэр  бүхнийг цаг тухайд нь илрүүлж 
чадаагүй юм. 

Чечень, Коñовоãийн байëдааны 
ажиëëаãаанд òаãнууë ашиãëаñан 
òаëаар

ОХУ-ын тагнуулчид Чечень 
рүү хөдөлгөөн хийх үед газар  
орныг мэдэхгүй,  байр  зүйн зураг нь 
зориулалтын бус,  авто  замын зураг 
байснаас төөрч мунгинаж цаг алдаж 
байв. Чеченээс ирүүлсэн тагнуулын 
мэдээлэл нь үнэн зөв байгаагүй тул 
операцийн төлөвлөлтөд муугаар  
нөлөөлсөн. 

Байлдааны ажиллагааны явцад 
тагнуулын байгууллагууд авиац,  
их бууны цохилт өгөх обьектуудын 
байрлал,  солбилцолыг үнэн зөв 
тодорхойлж чадаагүй учир  цохилтын 
үр  дүн сайн байгаагүй ба радио  
электрон тагнуул (РЭТ)-г ерөөс 
зохион байгуулж явуулаагүй байна. 

Хотын нөхцөлд тагнуул явуулах 
нь төвөгтэй үйл ажиллагаа болохыг 
гэрчилж өгсөн. Тэгвэл Чеченийн 
хууль бус зэвсэгт бүлэглэлийнхэн 
газар  орноо  сайн мэддэг учир  
газар  орны өнгөлөн далдлалт,  
халхлах нөхцөлийг чадварлаг 
ашиглан тагнуулыг идэвхитэй зохион 
байгуулан явуулж байлаа. 

Косовогийн дайнд агаарын 
тагнуулыг тагнуулын онгоц болон 
нисгэгчгүй нисэх аппаратууд 
болон гэрлийн туяаны тагнуулын 
дагуулууд КН-11 (АНУ),  Гелиос-1А 
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(франц)-г өргөнөөр  ашигласан бөгөөд 
электрон тагнуулыг зохион байгуулж 
явуулсан байна. 

Өмнөд Îñеò, Ãазын зурваñò 
яваãдñан байëдааны ажиëëаãааны 
¿еýр явууëñан òаãнууëын òаëаар

Өмнөд Осетод явагдсан 
байлдааны ажиллагааны үед 
ОХУ-ын тагнуулын байгууллага 
тагнуулыг зохион байгуулж 
явуулахад муу ажилласан гэж 
судлаач,  мэргэжилтнүүд үзсэн. 
Тухайлбал,  цэргийн тагнуулынхан 
муу ажилласан учир  байлдааны 
ажиллагаа явуулсан эхний өдөр  
Оросын цэргийн удирдлага 
байлдааны ажиллагааг урьдчилан 
төлөвлөж чадаагүй бөгөөд цагийн 
байдлыг үнэлж тогтооход ихээхэн цаг 
алдсан байна. Дайсныхаа бүлэглэл,  
бүрэлдэхүүн,  ажиллагааны бодлогыг 
мэдэхийн тулд бүх төрлийн тагнуулын 
хүч хэрэгслийг ашиглах ёстой байтал 
ингэж ажиллаж чадаагүй учир  
Өмнөд Осетын хил дээр  Гүржийн 
цэргийн хүч хуралдуулж байгааг 
илрүүлж чадаагүй. Гүржийн цэрэг 
Өмнөд Осетод гэнэт цөмрөн орж,  
артиллерийн ширүүн гал явуулж,  
олон хүн амь эрсэдсэн зэрэг нь 
цэргийн тагнуулын ажиллагаа 
тааруу байсны илэрхийлэл юм. Хэрэв 
тагнуулын бүх шатны байгууллага 
үр  дүнтэй ажилласан бол мөргөлдөөн 
гарахгүй байж ч болох байсан гэж 
зарим мэргэжилтнүүд үздэг. 

Гүржийн цэрэг буудлага 
явуулахад тохиромжтой бүх 
өндөрлөгүүд дээр  галын тоотуудаа 
байрлуулсныг илрүүлж чадаагүй нь 
тагнуулынханы ноцтой алдаа болсон. 
ОХУ-ын ЗХЖШ-ын тагнуулын төв 
газрыг тагнуулын тенхик хэрэгслийн 
үр  дүнтэй ашиглаж,  стратегийн 
болон тактикийн түвшинд Гүржийн 
цэргийн байлдааны ажиллагааны 

төлөвлөгөө,  ажиллагааны бодлогын 
талаар  мэдээлэл цуглуулж,  
боловсруулан,  мэдээллээр  хангах 
асуудлыг муу зохион байгуулж 
явуулсан гэж буруутгадаг. 

Хэрэв нисгэгчгүй нисэх 
аппаратыг байлдааны ажиллагааны 
явцад идэвхитэй ашигласан бол 
Гүржийн галын тоот,  агаарын 
довтолгооноос хамгаалах цэрэг 
(АДХЦ)-ийн талаар  мэдээлэл 
цуглуулж,  бага хохирол амсах байсан 
юм. Оросын цэргийн шинжлэх ухааны 
академийн ерөнхийлөгч,  армийн 
генерал М.Гареев өөрийн цэргийн 
тагнуулыг Гүржийн түрэмгийллийг 
урьдчилан мэдэрч,  мэдээлэх талаар  
шуурхай ажиллаж чадаагүй хэмээн 
буруутгаж,  тэдний АДХ болон 
зенитийн пуужингийн систем,  
тэдгээрийн галын байрлалыг цаг 
тухайд нь илрүүлж чадаагүй нь гол 
алдаа байсныг онцлон тэмдэглэжээ. 

Гүржийн цэрэг нь Оросын 
холбооны өмнөд тойрог,  Өмнөд 
Осетод хорлон сүйтгэх,  тагнуул 
хийх зорилгоор  тусгай бэлтгэгдсэн 
хүмүүсийг илгээж,  Иракт байлдаж 
байсан тусгай томилолтын 
батальонуудыг оролцуулсан. 

Газын зурваст Израилын 
агаарын цэргийн хүчний өгсөн анхны 
цохилтууд санамсаргүй бөгөөд үр  
дүнтэй болсон нь тагнуулын болон 
мэдээллийн ажиллагааны үр  дүн 
байсан юм. Газын зурвас дах Израил,  
Хамасын зэвсэгт бүлэглэлийн хооронд 
болсон байлдааны туршид холын 
радиусын ажиллагаатай Ай-Эй-Ай 
Махац-1 (Херан) ба Элбит Хермес 
450,  түүнчлэн ойрын радиусын 
ажиллагаатай Рафаель Скайлейт Ви 
ба Элбит Скайларк нисгэгчгүй нисэх 
аппаратуудыг тагнуул болон батлан 
шалгах тагнуул хийх,  байлдааны 
ажиллагааны талбарыг хянах,  
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цэргийн тойргийн штабын плазман 
дэлгэцэнд Газын зурваст болж буй 
цагийн байдлыг дамжуулах зэрэгт 
ашигласан байна. 

Электрон технологийг ашиглан 
тагнуулын мэдээ цуглуулах нь цаг 
хугацаа хожих сайн талтай боловч 
цэргийн тагнуулыг орхигдуулвал 
алдаа гарч болзошгүй гэдгийг энэ 
операцид болсон явдал харуулсан. 
Тухайлбал,  Жабалиягийн 
орчимд Израйлын танкийг буруу 
чиглүүлсний уршгаар  өөрийн 
цэргийн байрласан байшинг буудаж,  
ихээхэн хохирол учруулсан байна. 
Мөн цэргийн тагнуулын мэдээгээр  
Хамасын цэргийн тооны тухай зөвхөн 
ойролцоо  мэдээлэлтэй байжээ. 
Үүний улмаас Палестины хотуудад 
“цэвэрлэгээ” хийхэд Израйлын 
армид ихээхэн хүндрэл учирчээ. 

Д¿ãнýëò
1. Сансарын тагнуул,  агаарын 

тагнуул,  нисгэгчгүй нисэх 
аппаратуудыг өргөнөөр  ашигладаг 
болсон нь цэрэг-сансарын техник 
хэрэгслийг сансараас дэлхийд 
явуулах тэмцлийн хэрэгсэл болгон 
ашиглах хандлага давамгайлах 
төлөвтэй байна;

2. Тагнуулын анги,  салбаруудаас 
гадна мотобуудлага,  десант,  шүхэр  

десантын болон тусгай томилолтын ба 
тусгай хүчний салбарууд тагнуулын 
үүргүүдийг биелүүлэхэд оролцдог 
болсон;

3. Уламжлалт болон уламжлалт 
бус арга хэлбэрүүдийг дангаар  нь 
болон хослуулан хэрэглэж байна;  

4. Тагнуулын цохилтын 
цогцолбор  ба РЭТ-ийн шинэ онгоц,  
зэвсэглэлийг хэрэглэж туршсан;  

5. Зарим бүс нутгийн дайн,  
зэвсэгт мөргөлдөөнд тагнуулчдын 
мэдлэг,  дадлага туршлага,  чадвар  
муу,  мэдээллийг цаг үед нь олзворлон 
мэдээлээгүй зэргээс болж ялагдал 
хүлээх буюу ноцтой алдаа гаргаж 
байна;

6. Байлдаан болох газар  
орон болон цохилт өгөх обьект,  
целүүдийн байрлалыг нарийн судлан 
солбилцолыг зөв тодохойлох нь 
тагнуулын нэн чухал үүрэг болохыг 
нотолсон;  

7. Үргэлжилсэн фронт,  ар  
талгүй,  газар  орны янз бүрийн 
нөхцөлд мэргэшсэн,  цомхон 
бүрэлдэхүүний хүчээр  байлдааныг 
явуулах болсонтой уялдан тагнуулыг 
төлөвлөх,  зохион байгуулах түүний 
хүч,  хэрэгслийн ажиллах арга,  
ажиллагааг боловсронгуй болгох 
шаардлага урган гарч байна. 
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Аливаа улс орон өөрийн тусгаар  
тогтнолоо  дангаараа хамгаалах 
боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн үед 
холбоотон эсхүл түншлэгч улс орны 
оролцоотой хэрхэн ялалтад хүрч 
эсхүл ялагдалд хүргэсэн жишээг 
түүхээс бид тодорхой мэдэх билээ.

Улс орны хувь заяа 
шийдвэрлэгдэх тэрхүү мөчид 
төр,  засгийн шийдвэр,  цэргийн 
удирдлагын дээд байгууллагын 
нэгдсэн ажиллагааны төлөвлөлт,  
эдгээрийн угтвар  суурь нөхцөлийг 
тодорхойлогч тануулын мэдээ,  
мэдээллийн эсрэг талаа хэрхэн 
үнэлсэн үнэлэлт,  дүгнэлтээс 
дайны цаашдын хувь заяа хэрхэн 
өөрчлөгддөгийг Карабахын 
мөргөлдөөн маш тодорхой харуулсан 
юм.

Карабахын мөргөлдөөний үеэр  
Армен,  Азербайжаны цэргийн 
тагнуулын үйл ажиллагааны 
идэвхижил,  тэдгээрийн зүгээс хийсэн 
эерэг болон сөрөг үр  дүн бүхий 
тагнуулын мэдээ,  мэдээлэл,  үнэлэлт 
дүгнэлтэд товч дүн шинжилгээ хийж 
үзье.

Ямарваа нэг улсын цэргийн дээд 
командлал байлдааны ажиллагаа 
явуулахдаа хамгийн түрүүнд 
цэргийн тагнуулын илтгэлийг сонсож 
эсрэг талын цэргийн болзошгүй 
ажиллагааны бодлого,  шинж чанар,  
дараалал,  хүч хэрэгсэл зэргийг бүх 
талаас нь тооцож үнэлсэн нарийн 
үнэлгээнд тулгуурлан өөрийн талаас 
явуулах байлдааны ажиллагааны 
хувилбар,  шаардагдах хүч хэрэгсэл,  

хэрэгжүүлэх цаг хугацаа зэргийг 
тогтоодог.

Армен,  Азарбайжан улсууд 
өөрийн талаас ямар  хэмжээний хүч 
хэрэгслийг цэргийн ажиллагаанд 
бэлтгэж оруулснаар  хэн нь ямар  
түвшиний,  хэр  хэмжээний үнэн 
бодит,  цаг үеэ олсон мэдээ,  
мэдээлэлтэй байсан,  үүнээс ямар  
дүгнэлт хийж,  шийдвэр  гаргасныг 
төвөггүй тодорхойлж болно. 

Тодруулбал,  дээрх хоёр  улсын 
Карабахын мөргөлдөөнд оролцуулсан 
үндсэн хүч хэрэгсэлээр  тэд эсрэг 
талаа харилцан хэрхэн үнэлсэнийг 
үзвэл:

Армен
Нэгдүгээр  цувраанд:
Уулын дивиз            -     1
Мото  буудлагын хороо  -     9 
Танкийн бригад  -     1 
Тусгай хүчний бригад -     1
Хангалтын анги салбарууд 
Хоёрдугаар  цувраанд:

Мото  буудлагын дивиз-    1
Уулын хороо   -      5

Азербайжан
Нэгдүгээр  цувраанд:

Хуурай замын цэргийн
корпус   -     4
Мото  буудлагын бригад-15
Танкийн бригад -     1
Артиллерын бригад -     1
Нахичеванийн Автономит 
БНУ дахь корпус -     1
Хангалтын анги салбарууд

Хоёрдугаар  цувраанд: 
Мото  буудлагын бригад-  5

ЦЭРГИЙН ТАГНУУЛЫН ҮНЭЛГЭЭ: 
ЕРЕВАНЫ СУРГАМЖ

Докторант Б.Ганбат
Судлаач Э.Дашдулам
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Үүнээс үзвэл,  Бакугийн тал 
эсрэг талынхаа хүч хэрэгслийг 
нарийн үнэлж үүнд тулгуурлан 
хүч хэрэгслээ зөв тооцож,  цэргийн 
ажиллагааны давуу талыг бий болгох 
үүндээс хүч хэрэгслийн харьцааг 5 : 
1 байхаар  тооцсон бол  Ереван үүний 
эсрэг хуучин ЗХУ-ын үеийн сонгодог 
тактикийн онолоор  хориглолтыг 
зохион байгуулдаг гурав дахин 
хүчний эсрэг зогсох тэр  л онолоор  
буюу 3 : 1 хэмжээний хүч хэрэгслийг 
цэргийн ажиллагаанд оруулахаар  
тооцсон нь нэгдүгээр  цуврааны 
анги,  нэгтгэлүүдийн тооноос илтэд 
харагдаж байна.

Угтаа бол мөргөлдөөн эхлэхэд 
Армены тал цэргийн ажиллагааг 
амжилттай явуулахад шаардагдах 
бусад хүчин зүйлээс хамаарч дор  
хаяж гурван дивиз,  цаашилбал 
нөөц нэг дивизийг зохион байгуулах 
шаардлагатай байжээ. 

Үүнээс харахад,  Ереваны 
цэргийн тагнуулын үнэлгээ анхнаасаа 
дулимаг,  эсрэг талаа гүйцэд үнэлж 
чадаагүйгээс болж Армены ЗХЖШ  
өөрийн талд шаардлагдах хүч 
хэрэгслээ анхнаасаа оновчтой тооцож 
чадаагүй байна. Үнэлгээ хийхдээ 
өнгөрсөн зуунд ашиглагддаг байсан 
өнөөдөр  хэдийнээ ач холбогдолоо  
нэгэнт алдаад эхэлсэн сонгодог 
тактикийн хуучирсан арга хэлбэрийг 
ашигласан нь сул тал болжээ.

Мөн түүнчлэн байлдааны 
ажиллагааны газар  орондоо  
дутуу,  буруу үнэлгээ хийснээс 
болж эсрэг талын цэргийн 
ажиллагааны хувилбарыг оновчтой 
тооцоолж чадаагүйн улмаас Ереван 
мөргөлдөөний эхэн үед богино  
хугацаанд ихээхэн хохирол амссан ба 
уг алдаагаа засах үүднээс,  Армены 
ЗХЖШ-ын Цэргийн тагнуулын 
дарга,  хошууч генерал Аракел 

Мартикян өөрийн биеэр  байлдааны 
ажиллагааны газар  орон дээр  
ирж газар  орон,  цагийн байдлыг 
дахин үнэлж,  өөрийн мэдлийн 
тусгай хүчний анги,  салбарыг 
байлдааны ажиллагаанд оруулж 
мөргөлдөөний хувь заяаг өөрчлөх 
зорилгоор  хурандаа Хайкян.Н.М,  
тусгай хүчний бригадын захирагч 
дэд хурандаа Ареги.В.Л нартай үүрэг 
гүйцэтгэж яваад 2020 оны 9 дүгээр  
сарын 28-ны өдөр  эсрэг талын 
тэсрэх бөмбөгөнд өртөж амь насаа 
алдсан нь Ереваны цэргийн тагнуул 
анхнаасаа оператив-тактикийн 
түвшиний тагнуулын үнэлгээг зохих 
түвшинд хийж чадаагүй,  орон зайн 
тагнуулын мэдээ,  мэдээлэл илэрхий 
дутмаг,  байр  зүйн болон хэмжил 
зүйн тагнуул зохих үүргээ гүйцэтгэж 
чадаагүй,  инженерийн тагнуулын 
мэдээ,  мэдээлэл ихээхэн дутмаг 
байсан зэрэг нь эсрэг талынхаа 
гар  хийцийн тэсрэх төхөөрөмжөөр  
тоноглосон минижүүлсэн талбайд 
нэвтэрч улмаар  өндөр  албан 
тушаалаас бүрдсэн туршуулын бүлэг 
бүхэлдээ амиа алдсан хэрэг явдал 
болсоноор  нотлогдож байна.

Армены цэргийн тагнуул 
өөрийн шууд удирдлагад дахь 
тусгай томилолтын анги,  салбараас 
мөргөлдөөний эхний өдрүүдэд эсрэг 
талынхаа ар  талд илгээсэн тагнуул,  
хорлон сүйтгэх ажиллагаанууд 
бүтэлгүйтэж,  хуурай газраар  улсын 
хил нууцаар  нэвтрүүлсэн бүлгүүд 
нь ээлж дараалан илэрсэн нь тайван 
цагт тэдний судалж,  төлөвлөж 
байсан бүхэн нь алдаатай байсныг 
Азарбайжаны талд баригдсан 
тусгай томилолтын тагнуулын 
бүлгийн дарга,  ахлах дэслэгч 
Гурген Алавердяны эрүүгийн 
хуулийн 5 зүйл ангиар  буруутгагдан 
байцаагдах үеэр  өгсөн мэдүүлгээр  
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бүрэн дүүрэн нотлогдож байгаа нь 
2020 оны 8 дугаар  сарын 26-ны өдөр  
Азербайжаны Ерөнхий прокурорын 
газраас гаргасан албан мэдээлэлд 
тодорхой тусгагджээ.

Үүгээр,  Ереваны цэргийн 
тагнуулын үйл ажиллагаа нь 
анхнаасаа алдаатай,  эсрэг талын 
нутгийн гүнд цэргийн байр  зүйн 
болон орон зайн тагнуулыг үр  дүнтэй 
явуулаагүй,  тагнуул-хорлон сүйтгэх 
бүлгүүдийг хил нэвтрүүлэх нууц 
арга хэмжээнүүд нь мэргэжлийн 
бус,  үйл ажиллагааны нууцлал 
сул,  халхавч түүнийг бататгасан 
байдал нь бодит байдалд нийцээгүй,  
бие  бүрэлдэхүүний сэтгэл зүйн 
бэлтгэл хангалтгүй байсан зэрэг нь 
ахлах дэслэгч Гурген Алавердяны 
байцаалтын үеэр  Бакуд тус улсын 
иргэн болох хүсэлт гаргаж эх 
орноосоо  уравсан зэргээс харж 
болохоор  байна.

Армены ЗХЖШ-ын ТЕГ-ын 
гаргасан алдаа,  дутагдалыг бүхэлд 
нь авч үзвэл: 

 - Азербайжаныг ямар  төрлийн 
техник,  зэвсэглэлийг аль 
улсаас ямар  хэмжээгээр  
худалдан авч байгаа талаар  
зохих үнэлгээг хийгээгүй,  
уг асуудалд өөрийн төр,  
засгийн хийгээд цэргийн 
дээд удирдлагын анхаарлыг 
төвлөрүүлж чадаагүй;

 - Мөн Азарбейжанд түүний 
стратегийн түншлэгч,  
холбоотны зүгээс үзүүлж 
болзошгүй улс төр,  гадаад 
харилцааны нөлөө,  нөлөөлөл,  
батлан хамгаалах салбар,  
цэргийн зэвсэглэлийн 
чиглэлээр  үзүүлж болох 
дэмжлэг туслалцааг нарийн 
нягт тооцоогүй;

 - Хамгийн том алдаа нь 

Ереваны зэвсэгт хүчин 2020 
оны 07 дугаар  сараас Уулын 
Карабахын сөргөлдөөний 
нөхцөл байдал даамжирч 
эхлэхэд хэтдээ үүсч болзошгүй 
дайны бэлтгэлийн угтвар  
нөхцөлийг сайтар  ажиглаж 
судлаагүй;

 - Хилийн зөрчил,  хил орчмын 
иргэдийн өөр  хоорондын 
сөргөлдөөн,  эсрэг талын хил 
орчмын айл өрхийн нутгийн 
гүн рүү чиглэсэн шилжилт 
хөдөлгөөний урсгал зэрэг 
жижиг асуудал нь хэтийн 
томоохон ашиг сонирхол бүхий 
цэргийн нэгдсэн ажиллагаа 
руу алгуурхан шилжиж 
байгааг таньж,  мэдээгүй,  
эсрэг талын дайнд бэлтгэж 
буй илэрхий шинж тэмдэгийг 
оновтой тодорхойлж чадаагүй 
байна. 

Мөн Армени улс нь ШХАБ,  
ХАБГБ-ын гишүүн орны хувьд ОХУ-
ын цэргийн тагнуулын байгууллагатай 
тогтоосон харилцаа,  хамтын 
ажиллагааны өргөн хүрээнд мэдээлэл 
солилцох боломжтой байсан хэдий ч 
энэ боломжоо  бүрэн дүүрэн ашиглаж 
чадаагүй бөгөөд өөрийн хамгийн 
томоохон найдвар  гэх ОХУ-ын  
ЗХЖШ-ын Цэргийн тагнуулын 
ерөнхий газар  (ГРУ)-тай харилцан 
хамтын ажиллагаа,  мэдээлэл 
солилцох уулзалт нь зогсонги 
байдалд орсон байсан нь үүсч буй 
нөхцөл байдлыг бодитоор  үнэлж 
чадаагүй нэг томоохон хүчин зүйл 
болжээ.

Армены цэрэг-улс төрийн 
удирдлага нэгэнт үүссэн зэвсэгт 
мөргөлдөөний үргэлжлэх хугацааг 
тагнуулын байгууллагын өгсөн 
мэдээлэлд тулгуурлан буруу 
таамагласнаас ОХУ зэрэг аюулгүй 
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байдлын хамтын ажиллагааны 
гэрээтэй өөрийн түншлэгч гүрний улс 
төрийн оролцоо  (холбоотон улсын 
улс төрийн байр суурь, байгуулсан 
гэрээний хэрэгжих үндсэн нөхцөлийн 
гол агуулга, тухайн улсын хууль 
тогтоомжийг нарийн судалж 
мэдээгүй нь гол алдаа байсан)-той 
дипломат яриа хэлэлцээрийн арга 
замаар  үүссэн нөхцөл байдлыг 
хязгаарлаж чадна гэсэн бодлого  
баримталж ажилласан нь бас нэг 
гол алдаа болсныг зайлшгүй дурдах 
шаардлагатай.

Түүнчлэн Олон улсын судлаач,  
Иран судлалын төвийн шинжээч,  
Анкара хотын хүмүүнлэгийн ухааны 
их сургуулийн багш Умут Башарын 
үзэж байгаагаар,  Иран нь олон улсын 
эрх зүйн үүднээс мөргөлдөөний үед 
Азербайжаныг илэрхий дэмжиж 
байсан ч далдуур  Арменийг дэмжих 
оролдлого  хийсэн. Гэсэн хэдий ч энэ 
нь үр  дүнд хүрэхгүй нь тодорхой 
байсан гэх дүгнэлтээс үзэхэд 
Ереваны Москвагаас нэгэнт дэмжлэг 
авч чадахгүй нь тодорхой болмогц бүс 
нутгийн нөлөө бүхий бусад гүрнээс 
тусламж,  дэмжлэг авах гэсэн ихээхэн 
хүчин чармайлт нь байгаа оноогүй,  
цаг хугацааны хувьд хэт хожимдсон 
байсныг харуулж байна гэж төгсгөлд 
нь дүгнэж болохоор  байна.

Ашигласан эх сурвалжийн 
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ОХУ,  АНУ-ын стратегийн 
давшилтын зэвсгийн өрсөлдөөний 
шинэ үе  2018 оноос эхэлсэн ба 
зэвсэглэлд хяналт тавих тогтолцоо  
ганхаж эхэлсэн нь түүнээс ч өмнө,  
АНУ-ын Ерөнхийлөгчөөр  Д.Трампын 
ажилласан 2016-2020 оныг бүхэлд 
нь хамаарч байв. “Хүйтэн дайн”-ы 
хоёрдахь үе  шат буюу “Намжмал 
байдал” хэмээн томьёолсон 1910-аад 
оны эхээс үндэс суурь нь тавигдаж,  
“Хүйтэн дайн”-ы дараах үе  буюу 
“Дэлхийн шинэ дэг журам” хэмээн 
томьёолсон 1990-ээд онд хэлбэрээ 
олсон зэвсэглэлд хяналт тавих 
олон улсын механизмын “тулгын 
гурван чулуу” хэмээн нэрлэгдсэн 
гурван гэрээ (хоёр  нь АНУ-ОХУ-
ын хоёр  талын,  нэг нь олон талын 
боловч хоёр  их гүрний тэргүүлэх 
оролцоо  бүхий)-ний хоёрынх нь 
үйлчлэл бүрмөсөн зогсож,  нэгийнх 
нь цаашдын хувь заяа ганхсаар  2021 
онтой золгож,  зарим тохиролцоонд 
хүрч чадаад байна.  

Эдгээр  нь,  Дунд болон ойрын 
тусгалтай пуужинг устгах тухай 
Гэрээ (хоёр  талын,  АНУ 2019 оны 8 
дугаар  сарын 2-ны өдөр  дангаараа 
гарснаар  үйлчлэл нь зогссон),  
Агаарын нээлттэй орон зайн тухай 
Гэрээ (олон талын,  АНУ 2020 оны 11 
дүгээр  сарын 22-нд гарч,  ОХУ 2021 
оны 1 дүгээр  сарын 15-нд дагаж 
гарсан ба нэгдэн орсон бусад 33 талын 
хувьд хүчин төгөлдөр  үйлчилж 

байгаа ч эрх зүйн чадамж нь ихэд 
суларч,  улс төрийн ач холбогдлоо  
алдсан),  Стратегийн давшилтын 
зэвсэглэлийг хорогдуулах тухай 
Гэрээ (хоёр  талын,  АНУ,  ОХУ хоёр  
2021 оны 2 дугаар  сарын 5-наас 
дахин таван жилээр  сунгасан) бөгөөд 
тус бүрийг тойрсон улс төрийн 
болон цэрэг-техникийн асуудлуудыг 
тоймлон авч үзнэ.  

Íýã. Дунд боëон ойрын 
òуñãаëòай пуужинã уñòãах 
òухай Ãýрýýний ¿йëчëýë зоãññон 
нь 

Дунд болон ойрын тусгалтай 
пуужинг устгах тухай гэрээ (ДОТПГ,  
“Вашингтоны гэрээ”)-нд 1987 оны 12 
дугаар  сарын 8-ны өдөр  ЗХУКН-
ын Төв Хорооны ерөнхий нарийн 
бичгийн дарга М.С.Горбачёв,  АНУ-
ын Ерөнхийлөгч Р.Рейган нар  
Вашингтон хотноо  гарын үсэг 
зурж,  ЗСБНХУ-ын Дээд зөвлөл,  
АНУ-ын Конгрессын Сенат тус тус 
батламжилсны үндсэн дээр  1988 
оны 6 дугаар  сарын 1-нээс хүчин 
төгөлдөр  мөрдөгдөж ирсэн.

Гэрээ ёсоор  хоёр  тал дунд 
(1000-5500 км) болон ойрын (500-
1000 км) зайн тусгалтай,  газрын 
байрлалтай бүх баллистик болон 
далавчит пуужинг устгаж,  
цаашид ийм пуужинг үйлдвэрлэх,  
турших,  зэвсэглэлд нийлүүлэхийг 
хориглохоор  тохиролцсон нь 

ЗЭВСЭГЛЭЛД ХЯНАЛТ ТАВИХ ОЛОН УЛСЫН 
МЕХАНИЗМЫГ ТОЙРСОН ҮЙЛ ЯВДЛУУД: 

“ТУЛГЫН ГУРВАН ЧУЛУУ”-НЫ НЭГ НЬ ҮЛДЭВ

Докторант Д.Мөнх-Очир
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зэвсэглэлийн нэг төрлийг бүхлээр  
нь устгах боломжийг бүрдүүлсэн 
юм. Гэрээний дагуу талууд 500-5500 
км-ийн ажиллагааны радиус бүхий 
бүх пуужин,  тэдгээрийг харвах 
төхөөрөмж (XT)-ийг гурван жилийн 
дотор  устгаж дуусах,  энэ үеэр  
талууд ажиглагч солилцон устгалын 
явцыг харилцан хянах үүрэг хүлээсэн 
байна.

Уг гэрээ нь баллистик пуужин 
(БП)-гийн ангилалыг ч шинэчилсэн 
байдаг. Гэрээ байгуулахаас өмнө 
АНУ-д БП-г тив алгасагч (5000 км-
ээс дээш тусгалтай),  дунд тусгалтай 
(500-5000 км),  ойрын тусгалтай (150-
500 км) гэж ангилдаг байв. ЗХУ-д 
оператив-тактикийн зориулалттай 
пуужингийн ажиллагааны радиусыг 
1-500 км гэж тооцдог байсан бол 
АНУ-д тактикийн пуужингийн 
тусгалыг 1-150 км-ээр  хязгаарладаг 
байлаа. 1987 онд Вашингтоны гэрээг 
байгуулснаар  эдгээр  пуужингийн 
шинэ ангиллыг адилтгасан байдлаар  
эцэслэн тогтоожээ.

Гэрээний 3 дугаар  зүйлд 
зааснаар  дараах загварын пуужинг 
бүрмөсөн устгахаар  болсон байна. 
Үүнд:

	Дунд тусгалтай пуужин: 
ЗХУ-ын “РСД-10 Пионер”,  
“Р-12,  “Р-14” (эдгээр  нь 
Зөвлөлтийн нэршил бөгөөд 
тухайн үед НАТО-ийн 
ангиллаар  “SS-20”,  “SS-4”,  
“SS-5” гэж нэрлэдэг байсан),  
газрын байрлалтай “РК-55” 
далавчит пуужин (НАТО-ийн 
тогтсон нэршлээр  “SSC-X-4 
Slingshot”);  АНУ-ын 
“Першинг-2”,  “BGM-109G” 
буюу газрын байрлалтай 
“Tomahawk” далавчит 
пуужин;

	Ойрын тусгалтай пуужин: 
ЗХУ-ын “ОТР-22 Темп-С”,  
“ОТР-23 Ока” (НАТО-ийн 
тогтсон нэршлээр  “SS-12”,  
“SS-23”);  АНУ-ын “Pershing-
1A”.1

Гэрээ байгуулах явцад хоёр  тал 
дунд болон ойрын зайн тусгалтай 
пуужингийн нэгдсэн ангиллыг 
боловсруулахыг харилцан зөвшөөрч,  
устгалд оруулах зэвсэглэлийг 
эцэслэн тогтоогоод зогсохгүй,  
гэрээний үйлчлэлд хамаарахгүй 
зарим нэр  төрлийн зэвсэглэлийг ч 
хамруулах талаар  тохиролцсон нь 
тухайн үед хоёр  их гүрэн харилцан 
буулт хийсэн,  итгэлцлийг улам 
бэхжүүлсэн алхам болсон. Тухайлбал,  
ЗХУ өөрийн зүгээс уг ангилалд 
багтахгүй ч “ОТР-23 Ока” (НАТО-
ийн нэршлээр  “SS-23”)-г устгахаар  
болсон бол АНУ газрын байрлалтай 
“Tomahawk” далавчит пуужинг мөн 
ангилалд багтаан устгах,  нейтроны 
цэнэг бүхий “Lance-2” пуужинг 
Төв Европт байршуулахаасаа 
татгалзахаар  болжээ.

Гэрээг эргэж харах оролдлогууд
Зэвсэглэлд хяналт тавих 

олон улсын дэглэмийн тулгуур  
багануудын нэг гэж зүй ёсоор  үзэж 
болох Вашингтоны гэрээний үйлчлэл 
зогссон нь ОХУ,  АНУ аль аль нь 
нөгөө талаа гэрээг зөрчиж байна гэж 
буруутгах болсонтой холбоотой.

Ийм санааг анх 2000 оны 6 
дугаар  сард ОХУ-ын Ерөнхийлөгч 
В.В.Путин цухалзуулсан байдаг. 
АНУ-ын тухайн үеийн Ерөнхийлөгч 
Ж.У.Буш Пуужингийн довтолгооноос 
хамгаалах систем (ПДХС)-ийг 
хязгаарлах тухай гэрээнээс АНУ 

1 В чём суть договора о  ракетах средней 
дальности?  | Вечные  вопросы | Вопрос-Ответ | 
Аргументы и Факты (aif.ru)



70 “ÒÓÑÃÀÀÐ ÒÎÃÒÍÎË” ñýòã¿¿ë.  2021 ¹ 1 (53)

дангаараа гарах болсон талаар  
мэдэгдсэний хариу болгож ОХУ 
ч төстэй алхам хийж болох тухай 
тэрээр  дурдсан.

2007 оны 2 дугаар  сарын 15-
нд тухайн үед ОХУ-ын Зэвсэгт 
хүчний Жанжин штабын даргын 
албыг хашиж байсан армийн генерал 
Ю.Н.Балуевский Зүүн Европт 
ПДХС байрлуулах гэсэн Америкийн 
санаархлыг сөргүүлж,  ОХУ ч цөмийн 
тогтоон барих хүчний тэнцвэрийг 
хадгалахад чиглэсэн гэрээ-эрх зүйн 
системийг бүхэлд нь эргэж харах,  
тухайлан ДОТПГ-нээс дангаараа 
гарах асуудлыг ч сөхөж тавьж 
болно  хэмээн мэдэгдэж байв. Тэрээр  
“… Гэрээг хугацааагүй байгуулсан 
хэдий ч аль нэг тал гэрээнээс гарах 
зайлшгүй шаардлагатай болсныг 
бодит үндэслэлтэйгээр  нотолж 
чадсан тохиолдолд үйлчлэлийг нь 
зогсоох боломж бий. Өнөөдөр  тийм 
бодит үндэслэл бий болоод байна. 
Дунд тусгалтай пуужинг цөөнгүй улс 
боловсруулж эхлээд байгаа ч Орос уг 
гэрээний нөхцөлийг биелүүлснээрээ 
энэ төрлийн зэвсгийн системээ 
үндсэндээ алдаад байна”2 хэмээсэн нь 
өнөөдөр  АНУ-ын засаг захиргааны 
баримталж буй байр  суурьтай яг 
адил байгаа юм.

ОХУ-ын БХЯ-ны сайд асан 
С.Б.Иванов ч Вашингтоны гэрээг 
“Хүйтэн дайны үлдэц” гэж 
тодорхойлж байлаа. Түүний хэлсэн 
“Манай улсын хилээс холгүй орших 
Энэтхэг,  Пакистан,  БНАСАУ,  
БНХАУ,  Иран,  Израиль улсууд 
ийм төрлийн пуужин боловсруулж,  
үйлдвэрлэж болоод байхад Орос,  
Америк гэсэн хоёрхон улс л ийм 
зэвсэгтэй байх эрхгүй. Ийм байдал 

2 Россия может в одностороннем порядке  выйти 
из оборонного  договора с Америкой-Российская 
газета (rg.ru)

мөнхөд үргэлжилж болохгүй”3 гэх үг 
АНУ-ын Ерөнхийлөгчийн үндэсний 
аюулгүй байдлын асуудал эрхэлсэн 
зөвлөх Ж.Болтоны 2019 оны 6 
дугаар  сард Москвад айлчлахдаа 
Оросын дээд албан тушаалтнуудад 
танилцуулсан байр  суурьтай яв цав 
давхцаж байгаа нь ч анхаарал татна.

Мөн 2007 оны 2 дугаар  сард 
ОХУ-ын Зэвсэгт хүчний Стратегийн 
зориулалттай пуужингийн цэргийн 
командлагч дэслэгч генерал 
Н.Е.Соловцов нэгэн хэвлэлийн бага 
хурлын үеэр  Орос дунд тусгалтай 
БП-гийн үйлдвэрлэлээ сэргээх 
ёстой хэмээн мэдэгдэж байв. Тэрээр  
“Дунд тусгалтай БП-г ангиллын 
хувьд устгасан боловч технологи,  
баримтын бүрдэл нь байж л байгаа. 
Тиймээс шаардлагатай бол ахар  
богино  хугацаанд энэ төрлийн 
пуужингийн үйлдвэрлэлийг сэргээх 
бүрэн боломжтой. Мэдээж,  шинэ 
технологиор,  шинэ элементийн 
суурин дээр,  удирдлагын шинэ 
системтэйгээр,  илүү өргөн 
боломжтойгоор  шүү дээ”4 гэх 
энэ санаагаа Польш,  Чех улсууд 
Америкийн ПДХС-ийн бүрдэл 
хэсгүүдийг,  тухайлбал,  ажиглалтын 
зориулалттай радиолокацийн станц,  
амдан устгагч пуужингуудыг нутаг 
дэвсгэртээ байрлуулах шийдвэр  
гаргасны хариуд илэрхийлсэн байдаг.

2007 онд хэвлэгдсэн “ОХУ-ын 
гадаад бодлогын тойм”-д “Дунд болон 
ойрын тусгалтай пуужинг устгах 
тухай ЗСБНХУ,  АНУ-ын хооронд 
байгуулсан гэрээний эргэн тойронд 
үүсэн буй нөхцөл байдал санаа 
зовоож байна. Энэ хоёр  ангиллын 
3 Иванов: Выход США из ДРСМД ускорит 
развертывание  ракет этого  класса-Российская 
газета (rg.ru)
4 Шанс России — в неотвратимости возмездия: 
эксперт объяснил тактику Москвы в споре  о  
ДРСМД | Да,  скифы мы! (maxpark.com)
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пуужинг уг гэрээний дагуу 1991 онд 
устгаж дууссан хэдий ч өнөөг хүртэл 
олон улсын эрх зүйн энэхүү актын 
үйлчлэлийг бүх нийтийнх болгож 
чадаагүй байна. Түүгээр  зогсохгүй 
улам бүр  олон улс,  түүний дотор  
манай хил хязгаараас холгүй орших 
улсууд ч ийм төрлийн пуужинг 
боловсруулж,  зэвсэглэлд аваад 
байна. Ийм нөхцөлд бид өөрийн 
аюулгүй байдлыг хангах талаар  
тунгаан бодох шаардлага урган гарч 
байна”5 гэж дурджээ.

2013 оны 6 дугаар  сард В.В.Путин 
ОХУ-ын цэрэг-аж үйлдвэрийн 
салбарын удирдах ажилтнуудтай 
хийсэн уулзалтын үеэр  “… 
тухайн үед ЗХУ дунд тусгалтай 
пуужингаасаа татгалзсан явдал нь 
хамгийн багаар  бодоход эргэлзээтэй 
шийдвэр  байсан”6 гээд Вашингтоны 
гэрээнээс гарах боломжийн талаар  
цухас дурдсан байна.

Америкийн талаас ч уг гэрээний 
үйлчлэлийн талаар  байр  сууриа 
анхлан илэрхийлсэн нь Д.Трамп 
байсангүй. 2014 оны 7 дугаар  сард 
Ерөнхийлөгч Б.Обама В.В.Путинд 
илгээсэн захидалдаа: “ОХУ гэрээний 
заалтуудыг зөрчин дунд тусгалтай 
далавчит пуужин туршиж байгааг 
буруушаасан” байна.7  2016 оны 11 
дүгээр  сард Женев хотноо  2003 
оноос хойш анх удаа уг гэрээний 
хэрэгжилтийг дүгнэх хяналтын 
хамтарсан комиссын хуралдааныг 
америкийн талын санаачлагаар  
хуралдуулсан ч хоёр  талын 
маргааныг эцэслэн шийдвэрлэж 
чадаагүй юм.

5 Обзор  внешней политики Российской 
Федерации » ИНТЕЛРОС (intelros.ru)
6 NEWSru.com :: Пресса увидела опасность в том,  
что  Путин “перешел к ручному управлению 
армией”
7 Obama Invited Russia Missile Treaty Violations | 
Investor’s Business Daily

2017 онд АНУ-ын 
Ерөнхийлөгчөөр  Д.Трамп ажиллаж 
эхэлснээс хойш гэрээнээс гарах 
талаарх америкийн идэвхжил эрс 
нэмэгдсээр  2017 оны 8 дугаар  сарын 
2-ны өдөр  Конгрессын Төлөөлөгчдийн 
танхимын Зэвсэгт албаны байнгын 
хороо  (House Armed Services 
Committee)-гоор  АНУ Вашингтоны 
гэрээнээс гарах үндэслэл,  боломжийн 
талаар  анхны хэлэлцүүлэг өрнөсөн. 
2018 оны турш ийм шийдвэрт 
гарахад ойрхон байгаагаа Д.Трамп 
жиргэсээр  байсан ба 10 дугаар  
сарын 19-ний өдөр  хэлэлцүүлгийн 
“Валдай” клубын чуулга уулзалт 
дээр  В.В.Путин “АНУ ДОТПГ-
нээс гарсан тохиолдолд ОХУ нэн 
даруй,  адил хэмжээний хариу өгөх 
болно”8 хэмээн мэдэгдэв. Маргааш нь 
буюу 10 дугаар  сарын 20-ны өдөр  
Д.Трамп энэ асуудлаар  шийдвэр  
гаргах эрмэлзэлтэй байгаагаа албан 
ёсоор  илэрхийлэхдээ “Оросын 
тал гэрээгээр  хүлээсэн үүргээ 
биелүүлэхгүй байгаа”,  “Хятад ийм 
төрлийн зэвсэг үйлдвэрлэж байгаа”9 
гэсэн хоёр  үндэслэлийг дурдав.

АНУ-ын гол холбоотон Их 
Британийн БХЯ-ны сайд Г.Уильямсон 
2018 оны 10 дугаар  сарын 21-нд 
Д.Трампын байр  суурийг дэмжиж,  
“Орос өөрөө гэрээгээ эхэлж зөрчсөн,  
өөрөө үр  дагавраа хүлээх ёстой”,  
“… онолын хувьд Вашингтоны 
гэрээний үйлчлэлийг цуцлахгүй 
байхыг Их Британи дэмжинэ,  гэхдээ 
гэрээгээ биелүүлэх эрмэлзэл Орост 
байхгүй тохиолдолд АНУ-ын алхмыг 
ойлгож байна” гэсэн мэдэгдлийг 
хийснээр  уг асуудал зөвхөн ОХУ,  

8 Путин выступает на пленарном заседании 
клуба «Валдай». Видеотрансляция | Новости | 
Известия | 18.10.2018 (iz.ru)
9 Trump says US  will withdraw from nuclear 
arms treaty with Russia | Nuclear weapons | The 
Guardian
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АНУ-ын хоорондын үл ойлголцлын 
хавтгайгаас хальж,  Европ дахь 
АНУ-ын холбоотнуудыг төдийгүй 
ОХУ-ын стратегийн түнш Хятад 
зэрэг орнуудыг ч “хавчуулж” эхлээд 
байна.

Бусад улсын зэвсэглэлд
Хятадын цөмийн тогтоон барих 

хүчийг 1000 гаруй нэгж газрын 
байрлалтай дунд тусгалтай пуужин 
бүрдүүлж байдаг гэх мэдээлэл 
бий. Үүнийг Д.Трамп үндэслэл 
болгож,  Бээжин ямар  нэгэн үүрэг 
хүлээгээгүй атлаа ийм төрлийн 
пуужинг зэвсэглэлд байлгаж байгаа 
нь АНУ мөн уг гэрээгээр  заасан 
үүргийг биелүүлэх боломжгүй болгож 
байна гэж үзэж байгаа аж. Ж.Болтон 
Москвад хийсэн айлчлалынхаа 
үеэр  оросын “Коммерсантъ” 
сонины сурвалжлагчийн асуултад 
хариулахдаа “… Зэвсэглэлд хяналт 
тавих аливаа гэрээ бусад улс орнууд 
нэгдэн орсон цагт л хэрэгжих 
боломжтой байдаг”10 гээд Хятад 
дунд тусгалтай пуужингуудаа сайн 
дураар  устгах магадлал бараг тэгтэй 
тэнцэнэ,  өөрөөр  хэлбэл уг гэрээ 
ямар  ч практик ач холбогдолгүй гэж 
үзэж байгаагаа илэрхийлсэн.

ОХУ-ын зүгээс Хятадын 
пуужингийн хөтөлбөрийн талаар  
ямар  нэгэн байр  сууриа хараахан 
илэрхийлээгүй байна. 2014 онд 
В.В.Путин “Америк манай хоёр  
л өөрсдийгөө хязгаарлаад байж 
таарахгүй” гэж хэлэхдээ БНХАУ-ыг 
бус,  Пакистаныг онцгойлон дурдсан. 
Тэрээр  “… цөмийн зэвсэгтэй,  
зэвсэглэлдээ дунд тусгалтай 
пуужинтай улсуудын дотроос 
харамсалтай нь хамгийн тогтворгүй 
улс төрийн нөхцөл байдалтай улс 

10 Bolton Affirms U.S. Intent To Pull Out Of  Arms 
Treaty With Russia | KPBS

болохын хувьд бидний санааг 
хамгийн ихээр  зовоож байна”11 
хэмээн өгүүлсэн нь бусад улсыг ч 
орхигдуулаагүй гэж ойлгож болох 
юм.

Пакистан улс 2016 онд 2750 
км хүртэлх тусгалтай “Шахин-
III” пуужинг амжилттай туршиж 
зэвсэглэлд нэвтрүүлсэн ба 
ажиллагааны радиус нь Энэтхэгийн 
нутаг дэвсгэрийг бүрэн бүрхэх 
боломжтой. Тэгвэл Энэтхэгийн 
“Агни-III” пуужингийн ажиллагааны 
радиус 5000 км хүртэл байгаа нь 
мөн л Вашингтоны гэрээнд заасан 
хязгаарлалтад багтаж байна. 
БНАСАУ-ын “Хвасон-1” пуужингийн 
тусгал (1500-2000 км) нь гэрээний 
заалтаар  тогтоосон хоригт багтах ба 
харин “Хвасон-2” пуужингийн (4000-
8000 км) хамгийн алсын тусгалаар  
биш,  ойрын радиусаар  тооцвол 
мөн хамаарахаар  байна. Нийтдээ 
тус улсын зэвсэглэлд 30-40 нэгж 
“Хвасон” загварын пуужин байна 
гэж үздэг.

Дурдсан улсуудаас гадна 
цөмийн зэвсэгтэй болохоо  албан 
ёсоор  зарлаагүй ч тэгж тооцогддог 
Израилийн зэвсэглэлд дунд 
тусгалтай пуужин байгаа бол 
түүний гол дайсан Иран мөн цөмийн 
хөтөлбөр  хэрэгжүүлж байгаа ч 
хараахан зэвсгийн боловсруулалтын 
шатанд хүрээгүй,  гэхдээ мөн л 
дунд тусгалтай пуужинтай аж. 
Эдгээр  улс бүгд Вашингтоны 
гэрээгээр  хориглосон хязгаар  бүхий 
ажиллагааны радиустай пуужинг 
зэвсэглэлдээ авсан боловч гэрээнд 
гарын үсэг зурж батламжилсан тал 
биш тул ийнхүү олон улсын гэрээ-эрх 
зүйн ямар  нэгэн хязгаарлалтгүйгээр  
боловсруулалт,  үйлдвэрлэлээ 

11 Путин: Договор  по  РСМД не  помешает 
обеспечить безопасность России (yandex.ru)
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явуулж байгаа нь ОХУ,  АНУ-ын 
аль алийг стратегийн хувьд ашиггүй 
байдалд оруулж байна.

Харин НАТО-ийн гишүүн 
орнуудаас Их Британи 1960-аад 
онд америкт үйлдвэрлэсэн “Thor” 
загварын пуужингуудаа зэвсэглэлээс 
гаргасан бол Франц хамгийн сүүлийн 
үеийн газрын байрлалтай ийм 
пуужингуудаа 1996 онд зэвсэглэлээс 
татаж,  тэнгисийн байрлалтай 
пуужингийн хөтөлбөрөө хөгжүүлж 
иржээ.

Харилцан буруутгал
Америкийн зүгээс Оросыг 

буруутгаж эхэлсэн гол үндэслэл 
нь “Искандер” пуужингийн 
цогцолборын шинэчлэн сайжруулсан 
боловсруулалттай холбоотой. 
Зөвлөлтийн үеийн “ОТР-23 
Ока” пуужингийн сайжруулсан 
загвар  болох “Искандер”-ийн 
боловсруулалтыг ОХУ 2007 оноос 
хийж эхэлсэн бөгөөд тусгал нь 500 км-
ээс дотогш тул Вашингтоны гэрээгээр  
тогтоосон хязгаарлалтад багтахгүй 
юм. Харин түүний сайжруулсан 
хувилбар  болох дараагийн үеийн 
“Искандер-К” цогцолборыг “Х-101” 
далавчит пуужингаар  тоноглосон 
бөгөөд тэдгээрийн тусгал 1000 км-ээс 
давж гарна гэж америкийн тал үзэж 
байна.

ОХУ 2008-2011 онд гэрээг зөрчин 
500 км-ээс дээш тусгалтай газрын 
байрлалтай далавчит пуужингийн 
туршилт хийсэн ба зэвсэглэлд нэгэнт 
аваад байгаа гэх мэдээлэл 2017 онд 
америкийн хэвлэл,  мэдээллийн 
хэрэгслүүдээр  цацагдсан. Оросын 
тал энэ мэдээлэлд няцаалт өгөхдөө,  
туршиж зэвсэглэлд авсан нь 500-
аас дотогш км-ийн тусгалтай 
“9М729” пуужин гэж мэдэгдэж 
байв. Энэ нь ОХУ-ын агаар-сансрын 

хамгаалалтын “Алмаз-Антей” 
концерний бүрэлдэхүүнд ордог,  
Екатеринбург хотод байрладаг,  
Л.В.Люльевийн нэрэмжит туршин 
зохион бүтээх “Новатор” товчоонд 
боловсруулсан шинэ төрлийн 
зэвсэглэл аж.

2012-2013 онд 5500 км 
хүртэлх радиусын тусгалтай “РС-
26 Рубеж” БП-гийн туршилтыг 
амжилттай дуусгасан нь америкийн 
талын хардлага сэрдлэгийг улам 
лавшруулсан. 2017 оны 2 дугаар  сард 
“Нью-Йорк Таймс” сонинд гарсан 
мэдээллээр: “… ОХУ Вашингтоны 
гэрээгээр  хориглосон пуужингийн 
хоёр  батальоныг,  нэгийг нь 
Капустин Яр  дахь полигонд,  нөгөөг 
нь тодорхойгүй өөр  нэг байршилд 
байнгын байрлалд оруулан бэлэн 
байдлыг хангаж байна”12 хэмээн 
дурдаад,  батальон тус бүрийн 
зэсвэглэлд тус бүр  зургаан цөмийн 
цэнэгт хошуу бүхий пуужингаар  
тоноглогдсон дөрөв,  дөрвөн 
хөдөлгөөнт ХТ байгаа бөгөөд эдгээр  
нь өмнө дурдсан “Х-101” далавчит 
пуужин бүхий “Искандер-K” 
цогцолбор  мөн хэмээн өгүүлжээ. Гол 
нь “Искандер-К” цогцолборыг ямар  
пуужингаар  тоноглох боломжтой нь 
тодорхой бус,  өөрөөр  хэлбэл 500 км-
ээс дотогш болон гадагш радиустай 
пуужингийн аль алийг байршуулан 
харвах боломжтой аваас гэрээг 
зөрчсөн үйлдэл болоод зогсохгүй 
Европ дахь НАТО-ийн хүчинд шууд 
заналхийлнэ гэж үзсэн байна.

Харин үүний эсрэг Оросын 
зүгээс,  АНУ Европт ПДХС-ийн 
ХТ-үүдийг суурилуулж байгаа нь 
далавчит пуужин суурилуулан 
зориулалтыг нь өөрчилж болохуйц 

12 Russia Deploys Missile,  Violating Treaty and 
Challenging Trump - The New York Times 
(nytimes.com)
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байгаа,  газрын байрлалтай дунд 
болон ойрын тусгалтай пуужинтай 
тактик-техникийн үзүүлэлтээр  
төстэй пуужинг сургуулийн бай 
болгон онилох болсон,  түүнчлэн 
давшилтын нисэгчгүй аппаратын 
ашиглалтыг нэмэгдүүлж байгаа 
зэрэг нь бүгд гэрээний заалтуудыг 
илт зөрчиж буй явдал гэж үздэг. 
Тухайлбал,  АНУ 2000-аад оны эхээр  
“Hera” загварын пуужинг ПДХС-
ийн болосвруулалтад зориулан 
үйлдвэрлэн гаргасан. Эдгээр  нь 
зөвхөн сургуулийн зориулалтаар,  бай 
болгож ашиглах зориулалттай гэж 
Вашингтон нотолж байгаа ч “Hera”-
ийн тусгал нь гэрээгээр  хориглосон 
хязгаарт багтаж байна гэж Москва 
үзэж байна. Түүнчлэн америкийн 
“Reaper”,  “Predator” загварын 
нисэгчгүй нисэх аппаратууд ч гэрээг 
“тойрч гарах” нөхцөл бүрдүүлнэ гэж 
оросын тал буруутгаж байв.

Гэхдээ америкийн тал гэрээний 
заалтуудыг хамгийн ноцтой зөрчиж 
буй үйлдэл бол саяхнаас Румыний 
нутагт ПДХС байрлуулах болсон 
явдал гэж оросууд үзэж байгаа. 
Тухайн газар  оронд “Raytheon 
Standard Missile 3” амдан устгагч 
пуужин бүхий “Мark-41” ХТ 
байрлуулсан нь ТАБП-г устгах 
чадалтай бөгөөд АНУ-ын тэнгисийн 
цэргийн сөнөөгч онгоцуудыг 
тоноглосон цогцолбортой адил юм. 
Нөгөө талаас,  уг төхөөрөмжид яг ямар  
пуужин суурилуулах боломжтой 
нь мөн тодорхойгүй,  дунд тусгалын 
“Tomahawk” далавчит пуужингаар  
ч тоноглох хүчин чадалтай байж 
магадгүй тул гэрээний заалтыг шууд 
зөрчинө гэж оросын тал болгоомжилж 
байгаа нь “Искандер-К” цогцолборын 
талаарх америкийн эмзэглэлтэй яг 
адил байлаа.

Энэ эргэлзээг америкийн албаны 
хүмүүс мөн л няцааж байлаа. 2019 оны 
8 дугаар  сарын эхээр  Конгрессийн 
судалгаа,  шинжилгээний албанд 
гаргаж өгсөн тайландаа цөмийн 
зэвсгийн шинжээч А.Вүлф “Mark-41” 
цогцолбор  нь  тэнгисийн байрлалтай 
пуужингийн цогцолбортой зарим 
талаар  адил бүтэцтэй нь үнэн хэдий 
ч “Tomahawk” шиг далавчит пуужин 
харвахад шаардагдах программ 
хангамж,  хяналтын техник 
хангамж,  дэмжлэгийн төхөөрөмж,  
бусад дэд бүтэц илт дутагдах тул 
дунд тусгалтай пуужин суурилуулах 
боломжтой гэж үзэхгүй байгаа13 
талаар  дурджээ.

Гэрээг зогсоосны үр дагавар
Хэдийгээр  Вашингтоны гэрээг 

эргэж харах тухай санааг хоёр  талын 
аль аль нь сүүлийн хорь шахам жилд 
цухуйлгаж ирсэн боловч эрх зүйн 
үйлчлэлийг нь зогсоох,  гэрээнээс 
дангаар  гарах асуудлыг АНУ анх 
сөхөж тавьсан байна. Энэ нь АНУ-
ын хувьд анхны тохиолдол биш,  
өмнө нь ийм туршлага байсныг мөн 
дурдах ёстой. 1972 онд байгуулсан 
Пуужингийн довтолгооноос хамгаалах 
зэвсэглэлийг хязгаарлах тухай гэрээ 
(ПДХГ)-нээс 2002 онд Ж.У.Бушийн 
засаг захиргаа дангаараа гарсан. 
Эдгээр  гэрээнүүд бол “Хүйтэн 
дайн”-ы үед байгуулагдсан,  
намжмал байдлын гол тулгуур  
байсан төдийгүй “Хүйтэн дайн”-ы 
дараах үед ч стратегийн тэнцвэр,  
тогтвортой байдлыг хангахад чухал 
үүрэгтэй байсаар  ирсэн юм.

Гэрээний үйлчлэл зогссоноор  
талууд газрын байрлалтай далавчит 
пуужингийн цогцолбор  боловсруулж 

13 Russian Compliance with the Intermediate 
Range Nuclear Forces (INF) Treaty: Background 
and Issues for Congress
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эхлэхэд технологийн болон хүний 
нөөцийн ямар  нэгэн хүндрэл байхгүй,  
гагцхүү санхүүгийн хязгаарлалттай 
тулгарч болзошгүй. Ялангуяа ОХУ-
ын хувьд ийм бэрхшээл АНУ-ынхаас 
илүү магадлалтай юм. Москва 
Цагаан ордны энэ бодлогыг хүчтэй 
эсэргүүцсэн хэдий ч нэг тал гарснаар  
гэрээ шууд хүчингүй болсон тул 
нөлөөлөх хөшүүрэг бараг үгүй,  тэгээд 
ч өөрийн ашиг сонирхлын үүднээс 
пуужингийн хөтөлбөрөө шинэ шатанд 
гаргахад гэрээ-эрх зүйн ямар  нэгэн 
хориг,  хязгаарлалт үгүй болно  гэдэг 
утгаар  нь хүлээн авч байна. ОХУ 
“Искандер-К” цогцолбороо  улам 
боловсронгуй болгох,  АНУ газрын 
байрлалтай “Tomahawk” пуужингийн 
үйлдвэрлэлээ сэргээхийг эрмэлзэх 
болов. Түүнчлэн АНУ “Оросын 
төстэй зэвсгийг сөргүүлэхүйц” 
шинэ загварын далавчит пуужин 
боловсруулахад зориулж 57 сая 
ам.долларыг төсөвтөө тусгаад байгаа 
аж.

Гэрээ байгуулж байсан 1980-аад 
оны дунд үе,  өнөө үеийн хоорондын 
гол ялгаа нь пуужингийн цэцэд гарсан 
дэвшил юм. Нэн өндөр  цэцтэй орчин 
үеийн пуужин байлдааны ямар  ч 
ажиллагааны үед өндөр  үр  ашигтай,  
өөрөөр  хэлбэл,  эсрэг талд учруулах 
хохирол ихтэй,  алдагдал багатай,  
ажиллагааны радиус,  ачаалах хүчин 
чадлыг урьдчилан тооцоолох бараг 
боломжгүй болсон. Иймд ДОТПГ-ний 
үйлчлэл зогссоноор  зэвсэглэлээр  
хөөцөлдөх шинэ үеийг эхлүүллээ гэж 
ойлгож болно.

Үүнээс ноцтой нь,  1987 оны 
Вашингтоны гэрээний үйлчлэл 
зогссоноос хамааран 2010 онд 
байгуулсан Стратегийн давшилтын 
зэвсэглэлийг хорогдуулах тухай 
гэрээ (СЗДГ-III,  START-III,  СНВ-3)-
ний цаашдын хувь заяа шалтгаалах 

нөхцөл үүсээд байсан юм. ОХУ-ын 
Ерөнхийлөгч Д.А.Медведев,  АНУ-ын 
Ерөнхийлөгч Б.Обама нарын гарын 
үсэг зурсан уг гэрээг хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах хөрөнгийг ДОТПГ-ний 
хэрэгжилтээр  “барьцаалан” царцаах 
шийдвэрийг АНУ-ын Конгресс 
гаргасан. Нэгэнт Вашингтоны гэрээг 
хэрэгжүүлэхгүй зөрчиж буй этгээд 
нь оросын тал гэж үзэж буй тул 
америкийн хууль тогтоогчид СДЗГ-
III-ыг ч нэгэн адил гацаах нь өнгөрсөн 
оны сүүлээр  бараг тодорхой болоод 
байв. Мөн ийм агуулгатай зөвлөмжийг 
Ж.Болтон ерөнхийлөгчдөө өгч байсан 
ба 2021 онд START-III гэрээний 
хугацаа дуусмагц дахин сунгахгүй 
байх нь зүйтэй гэж үзсэн байна. 
Зэвсэглэлд хяналт тавих олон улсын 
тогтолцоо  бүхлээрээ ганхаж,  үеэ 
өнгөрөөж эхэлсэн талаар  оросын улс 
төрчид ил цагаан ярьж эхэлсэн нь 
үүнтэй холбоотой.

Харин 2020 оны 11 дүгээр  сарын 
3-ны өдөр  болж өнгөрсөн АНУ-ын 
Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үр  дүнг 
цааш цаашдын үйл явдалд зарим 
өөрчлөлт оруулсан юм. 

Хоёр. Àãаарын нýýëòòýй 
орон зайн òухай ãýрýýнýýñ ÀÍÓ 
данãаараа ãарав

Агаарын нээлттэй орон зайн 
тухай гэрээ (АНОЗГ,  “Нээлттэй 
тэнгэр”)-нээс гарах тухай АНУ-
ын шийдвэр  болон Стратегийн 
давшилтын зэвсгийг хязгаарлах 
тухай гэрээг тойрсон тодорхойгүй 
нөхцөл байдал нь 2020 оны турш ОХУ-
АНУ-ын харилцаан дахь сөргөлдөх 
уур  амьсгалыг гүнзгийрүүлсээр  
хоёр  улсын улс төрийн харилцааны 
цаашдын хандлагыг тодорхойлох 
төлөвтэй болж ирсэн юм.

Америкийн улс төрийн баруун 
жигүүрийн (эрх баригч БНН-ын) үзэл 
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суртлыг илэрхийлдэг “The National 
Interest” сэтгүүлийн 2020 оны 6 
дугаар  сарын 6-ны өдрийн дугаарт 
Д.Саймс бичихдээ: “коронавирусын 
цар  тахалтай тэмцэх чиглэлээр  
Москва,  Вашингтон харилцан бие  
биедээ дэмжлэг үзүүлэх зэрэг 
нааштай хандлага ажиглагдаж 
байгаа хэдий ч,  стратегийн (зөвхөн 
улс төрийн бус) асуудлаарх байр  
суурь нь улам холдсоор  байна”14 гэж 
дүгнэжээ. Түүнийхээр,  зэвсэглэлд 
хяналт тавих асуудлаарх АНУ,  
ОХУ-ын зөрөлдөөний огтлолцлын цэг 
нь БНХАУ болж байгаа ба Москва 
өнөөг хүртэл Бээжинтэй илүү 
ойртохоос “болгоомжилж” ирсэн бол 
одоо  цэргийн хамтын ажиллагаагаа 
эрчимжүүлэх алхам хийж эхэлнэ 
гэж Д.Саймс таамагласан байна.   

Орос,  Америкийн стратегийн 
харилцаанд дахин нэг ан цав гарсан 
нь 2020 оны 5 дугаар  сард Цагаан 
ордноос гаргасан АНОЗГ-нээс 
зургаан сарын дараа дангаар  гарах 
шийдвэрийн тухай мэдэгдэл байв. 
Мөн сарын 20-ны өдөр  АНУ-ын 
Төрийн департаментаас энэ тухай 
мэдэгдэхдээ,  уг гэрээг “ОХУ байнга,  
ноцтой зөрчиж ирсэн” гэсэн үндэслэл 
дурдлаа. Чингэхдээ,  “хэрвээ ОХУ уг 
гэрээг чанд сахин биелүүлж эхэлбэл 
энэ шийдвэрийг эргэн харж болно”15 
хэмээн Америкийн тал нэмж дурдав. 

1992 онд байгуулсан АНОЗГ-
ний дагуу нэгдэн орсон 35 оролцогч 
улс,  түүний дотор  ОХУ,  АНУ ч 
бие  биеийн нутаг дэвсгэр  дээгүүр  
ажиглалтын нислэг үйлдэх эрхтэй 
болсон. Гэрээний заалтуудыг ОХУ 
зөрчиж байна гэсэн Вашингтоны  
шүүмжлэлийг Москва няцааж,  
АНУ өөрөө “аюултай,  урьдчилан 
14 Is Putin Planning for an Arms Control Showdown 
| The National Interest
15 On the Treaty on Open Skies - United States 
Department of  State

таамаглагдашгүй”16 үйлдэл гаргаж 
байна хэмээн 2020 оны 5 дугаар  
сарын 21-ний өдөр  буруутгав. Уг 
гэрээг ОХУ цаашид ч хэлбэрэлтгүй 
сахин мөрдөх болно  гэж Москва 
мэдэгдлээ.

Оросын цэргийн “Арсенал 
Отечества” сэтгүүлийн эрхлэгч,  
ОХУ-ын Цэрэг-аж үйлдвэрийн 
зөвлөлийн шинжээчдийн зөвлөлийн 
гишүүн В.Мураховскийн үзэж 
буйгаар,  Д.Трампын засаг 
захиргаа АНОЗГ-нээс гарах тухай 
шийдвэрлэсэн нь Оросын хувьд тийм 
ч том гарз хохирол биш агаад ОХУ ч,  
АНУ ч орон зайн тагнуулын өгөгдөл 
цуглуулах ажлынхаа ихэнхийг 
хиймэл дагуулаас хийдэг тул АНУ-
ын агаарын орон зайг хянах Оросын 
чадавхид бараг нөлөөлөхгүй гэжээ. 
Тэрээр  “АНУ-ын энэ шийдвэрээс 
болж үүдэн гарах цэргийн үр  
дагавар  гэж юм бараг байхгүй,  
гагцхүү итгэлцлийг бэхжүүлэхэд 
чиглэсэн бас нэгэн гэрээ нуран 
унаж байгаагаараа улс төрийн үр  
дагавартай гэж үзвэл зохино”17 гэж 
дүгнэв.

Харин Москвагийн хувьд 
Стратегийн давшилтын зэвсэглэлийг 
хорогдуулах тухай гэрээ (СДЗГ-
III)-ний цаашдын хувь заяа илүү 
анхаарал татсан асуудал болж байна. 
Энэхүү хэлэлцээрийн хүрээнд хоёр  
улс хадгалалтад болон байлдааны 
жижүүрлэлтэд байгаа стратегийн 
цөмийн зэвсгээ хязгаарлах үүрэг 
авсан. АНУ-ын тагнуулын албад 
БНХАУ ойрын арван жилд цөмийн 
цэнэгт хошууныхаа тоог хоёр  
дахин нэмэгдүүлэхээр  зэхэж байна 

16 МИД: обвинения в использовании Россией 
ДОН для нацеливания высокоточного  оружия 
надуманны - Политика - ТАСС (tass.ru)
17 Мураховский: договор  об открытом небе  
угрожал России. Политическое  обозрение  
(politobzor.net)
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хэмээн үзсэн тул Д.Трампын засаг 
захиргаа уг хэлэлцээрт Хятадыг 
оруулах замаар  дахин боловсруулах 
шаардлагатай гэж үзэж байлаа.

Харин Бээжин зэвсэглэлд 
хяналт тавих гурван талт хэлэлцээр  
байгуулах тухай Д.Трампын засаг 
захиргааны уриалгыг нэг бус удаа 
няцааж,  Хятадын цөмийн зэвсгийн 
нөөц нь гурван зуу хүрэхгүй цэнэгт 
хошуунаас бүрдэх бөгөөд тус бүр  нь 
зургаан мянган цэнэгт хошуу бүхий 
АНУ,  Оросын нөөцийн хаана нь ч 
хүрэхгүй гэж үзэж байна.

СДЗГ-III-ний ирээдүй ийнхүү 
тодорхойгүй байгаа нөхцөлд ОХУ,  
АНУ-ын цөмийн хурцадмал байдал 
даамжирсаар  байна. 2020 оны 2 
дугаар  сарын эхээр  Пентагон бага 
хүчин чадлын цөмийн пуужинг 
шумбагч онгоцон дээр  байрлуулж 
эхлэхээ зарласан. Үүний хариуд 
ОХУ-ын ГХЯ мэдэгдэл гаргаж: 
“Оросын эсрэг ийм төрлийн пуужинг 
хэрэглэсэн тохиолдолд хариу цөмийн 
цохилт өгөх болно” хэмээн зарласан. 
Дараахан нь Пентагон өөрийн 
мэдэгдэлд: “цэргийн сургуулилтын 
үеэр  Оросын эсрэг хязгаарлагдмал 
цөмийн цохилт өгөх дадлага хийсэн”18 
гэж мэдэгдэв. Үүнийг ОХУ-ын ГХЯ 
нэн даруй буруушааж,  Вашингтон 
“туйлын аюултай тоглоомоор  наадаж 
байна”19 хэмээн мэдэгдэхэд хүргэсэн.

2019 оны 4 дүгээр  сард 
Д.Трамп зэвсэглэлд хяналт тавих 
тусгай төлөөлөгчөөр  өмнө нь АНУ-
ын Сангийн яамны терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх асуудал 
эрхэлсэн орлогч сайдаар  ажиллаж 
байсан М.Биллингслиг томилсон. 

18 The Pentagon reluctantly confirmed the 
preparation of  a nuclear strike on Russia (news-
front.info) 
19 “Затевают крайне  опасную игру”: МИД РФ 
отреагировал на военные  учения Вашингтона 
(kp.ru)

Тэрээр  томилогдсон даруйдаа 
зэвсэглэлээр  хөөцөлдөх явдал 
даамжрах аваас АНУ “Орос,  
Хятадыг арчихад бэлэн”20 гэх эрс 
хатуу мэдэгдэл хийсэн байна.

ОХУ батлан хамгаалах зардлын 
өсөлтөөрөө АНУ-ыг гүйцэж хараахан 
чадахгүй боловч шинэ стратегийн 
тэнцвэрээ алдахгүйн тулд пуужингийн 
тоог нэмэх бус,  харин шинэ зэвсэг 
бүтээх,  зэвсэглэлд нэвтрүүлэхэд гол 
анхаарлаа хандуулж байна.

“ЗХУ-ыг дампууруулж 
сөхрүүлсэн шиг тийм маягаар  
зэвсэглэлээр  хөөцөлдөхгүй,  
гэхдээ илүү оновчтой,  ойлгомжтой 
зорилготойгоор  хариуг нь барина 
хэмээн В.Путин удаа дараа 
мэдэгдсэн” талаар  Москвагийн Олон 
улсын харилцааны их сургуулийн 
профессор,  ерөнхийлөгчид зөвлөх 
эрдэмтдийн багт ордог А.Мигранян 
өгүүлж байна. Тэрээр  “АНУ-
ын батлан хамгаалахын жилийн 
төсөв 700 тэрбум ам.доллар  хол 
давж байна. Харин манай улс тийм 
хэмжээний мөнгө гаргах бололцоо  
байхгүй,  харин америкийн зүгээс 
учруулж байгаа эрсдэлд дорвитой 
хариу өгч тогтоох барих хүчин чадал 
бүхий дуунаас хэт хурдан пуужин 
болон бусад төрлийн зэвсгийг хямд 
өртгөөр  боловсруулж,  үйлдвэрлээд 
зогсохгүй зэвсэглэлд амжилттай 
нэвтрүүлсэн”21 хэмээн дурдав.

А.Мигранян цааш нь 
“Москвагийн хувьд 2020 оны АНУ 
бол 1980-ынхтай харьцуулахад тийм 
ноцтой аюул учруулж чадахгүй. 
Вашингтон өнөөдрийн байдлаар  
өөр  бусад улстай сөргөлдөхөд 

20 U.S. prepared to spend Russia,  China ‘into 
oblivion’  to win nuclear arms race: U.S. envoy | 
Reuters
21 National Interest: Москва готовится к 
стратегическому противостоянию с США?  - 
Александр  Белов - ИА REGNUM
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хүч,  анхаарлаа ихээхэн зарцуулж 
байгаа учир  Орост тоймтой дарамт 
үзүүлж хүчрэхгүй. Тэр  байтугай 
Д.Трампын засаг захиргаа худалдаа,  
цэргийн зардал гэх мэт асуудлаар  
уламжлалт холбоотнуудтайгаа ч 
түнжин хагараад байгаа тул Орос,  
Хятадын алинд нь ч бодитой эрсдэл 
учруулж дөнгөхгүй. Трамп боломжит 
өрсөлдөгч бүхэнтэйгээ нэгэн зэрэг 
сөргөлдөхийн сацуу боломжит 
холбоотон бүхэнтэйгээ эвдрэлцээд 
байвал дэлхий даяарын шинжтэй 
сөргөлдөөнд яавч өөртөө давуу тал 
бий болгохгүй”22 гэж дүгнэсэн байна.

Харин Америкийн албаны хүмүүс 
энэ талаар  өөр  бодолтой байсан 
юм. Д.Трампын тусгай төлөөлөгч 
М.Биллингсли Хятадын зэвсэглэлд 
хяналт тавих нь Цагаан ордны эн 
тэргүүний зорилт байх бөгөөд үүнд 
Москватай ямар  нэг хэмжээгээр  
хамтран ажиллах хэрэгтэй болно  
гэж тооцож,  тэр  байтугай ОХУ-ын 
дэмжлэгийг авч чадна гэж найдаж 
байна. Гэхдээ арга хэрэгслийн хувьд 
мөнөөх л хориг арга хэмжээ,  өөрөөр  
хэлбэл дарамт шахалтыг илүүд 
үзэж байгаагаа ч нуусангүй. “The 
Washington Examiner” сонинд өгсөн 
ярилцлагадаа тэрээр: “Москва 
хятадуудыг хэлэлцээний ширээний 
ард авчрах байх. Учир  нь Хятадын 
цэргийн хүчин чадлын хэт хурдан 
өсөлтийг хязгаарлах нь юуны 
түрүүнд Орост өөрт нь ашигтай”23 
гэж дурджээ.

НАТО-ийн Ерөнхий нарийн 
бичгийн дарга Й.Столтенберг ч энэ 
санааг баяжуулан 2020 оны 6 дугаар  
сарын 10-ны өдөр  BBC агентлагийн 
радиогоор  “Бид БНХАУ-ын ийн 
хүчирхэгжиж байгааг үл тоож 
22 Там же.
23 US  believes China willing to talk 
about ‘dangerous’  nuclear arms buildup 
(washingtonexaminer.com)

хэрхэвч болохгүй. Хятад тун удахгүй 
дэлхийн хамгийн том эдийн засагтай 
болох нь. Одоогийн байдлаар  тэд 
аль хэдийн дэлхийн хамгийн их 
батлан хамгаалахын төсөвтэй хоёр  
дахь орон болсон байна”24 хэмээн 
анхааруулжээ.

Ийнхүү Орос,  Хятадын хооронд 
“яс хаях” гэсэн оролдлогыг ОХУ-ын 
ГХЯ-ны орлогч сайд С.Рябков эрс 
няцааж,  Москва ямар  ч тохиолдолд 
Бээжингийн талаар  Вашингтоны 
байр  суурийг дэмжихгүй хэмээн 
мэдэгдэв. “БНХАУ-тай тогтоосон 
стратегийн түншлэлийн харилцаагаа 
бид өндөр  үнэлдэг. Харин АНУ гэдэг 
бол өнөөдрийн нөхцөлд гэрээгээр  
хүлээсэн үүргээ сахидаггүй,  
итгэл даадаггүй түнш болоод 
байна. Зэвсэглэлд хяналт тавих 
тогтолцоог бүхэлд нь нурааж байгаа 
этгээд бол АНУ. Ийм нөхцөлд бид 
яахаараа туйлын эргэлзээтэй ямар  
нэгэн ашиг хонжоо  эрэлхийлж,  
түр  зуурын явуулгад оролцох 
ёстой гэж?”25 хэмээн тэрээр  
оросын “Коммерсантъ” сонинд өгсөн 
ярилцлагадаа дээрх байр  сууриа 
үндэслэж тайлбарлалаа.

Пуужингийн довтолгооноос 
хамгаалах (ПДХ) чиглэлд Орос,  
Хятадын хамтын ажиллагаа 
Д.Трампын засаг захиргаа СДЗГ-
III-нээс гарах талаар  мэдэгдэхээс 
ч өмнө хэлбэржиж эхэлсэн 
байдаг.  Тухайлбал,  хоёр  улс 2016 
оноос хойш жил бүр  ПДХ хамтарсан 
сургуулийг компьютерийн симуляц 
ашиглан явуулж байна. Түүгээр  
зогсохгүй,  одоогоор  зөвхөн ОХУ,  
АНУ хоёрт байгаа пуужингийн 
24 The Chinese are coming: NATO chief  Stoltenberg 
warns Beijing nearing West in multiple ways — 
RT World News
25  Интервью заместителя Министра иностранных 
дел Российской Федерации С.А.Рябкова газете  
«Коммерсант»,  опубликованное  22 октября 2020 
года | Политика | Селдон Новости (myseldon.com)
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довтолгоог эрт илрүүлэх системтэй 
болоход нь БНХАУ-д тусална гэж 
В.Путин 2019 оны 10 дугаар  сард 
мэдэгдсэн.26

“Ийм байдлаар  зэвсэглэлд 
хяналт тавих чиглэлд АНУ-ын дураар  
авирлах байдал нэмэгдсээр  байх 
аваас харин ч Вашингтоны хүссэнээс 
тэс өөр,  эсрэг хувилбар  биеллээ олж,  
Орос,  Хятад пуужингийн довтолгоог 
эрт илрүүлэх системийн мэдээллээ 
харилцан солилцож,  эцсийн дүндээ 
өөр  өөрсдийн аюулгүй байдлыг 
бэхжүүлэх эрх ашгийн төлөөх хоёр  
улсын хамтын ажиллагаа улам илүү 
итгэлцэлтэйгээр  идэвхжинэ”27 хэмээн 
В.Мураховский дүгнэсэн байна. Энэ 
хамтын ажиллагаа ирээдүйтэй бөгөөд 
Хятадын улам бүр  хүчин чадал нь 
өсөн нэмэгдэж буй тэнгисийн цэргийн 
хүчин,  түүнээс үүдэх далай тэнгис 
дэх эрт илрүүлэлтийн боломж,  
Оросын АДХ болон ПДХ орчин 
үеийн шилдэг системийн хоршил 
үүсэж ч болзошгүй талаар  тэрээр  
мөн анхааруулав.  

Хэдийгээр  цэвэр  цэрэг-
стратегийн талаасаа АНОЗГ,  
СДЗГ-III аль алийг нь АНУ нурааж 
буй үйлдэл “аюултай үр  дагавар  
авчрахгүй” гэдэгт Орос,  Америкийн 
шинжээчид өөр  өөрийн байр  суурь,  
өнцгөөс ерөнхийдөө санал нэгдэх 
хандлагатай байгаа бол үүний 
цэрэг-улс төрийн,  геополитикийн 
үр  дагавар  нь илүү ноцтой юм. 
А.Миграняны үзэж буйгаар: “Орос,  
Хятад хоёр  цэрэг-улс төрийн 
холбоотон болох тухай өөрсдөө ч 
төсөөлж,  төлөвлөж байгаагүй атал 
Америкийн зүгээс хоёуланд нь 
шахалт үзүүлэх гэсэн оролдлого  тийм 

26 Заседание  дискуссионного  клуба «Валдай»  
Президент России (kremlin.ru)
27 ЗМураховский рассказал,  как Россия и Китай 
ответят на размещение  ПРО США в Азии | 
Новости (riafan.ru)

санаа сэдлийг ч төрүүлж болзошгүй,  
өөрөөр  хэлбэл өөр  сонголт үлдээхгүй 
нөхцөл рүү ч хөтөлж мэдэх”28 аж.

ХБНГУ-ын Олон улс,  аюулгүй 
байдал судлалын хүрээлэнгийн 
цэргийн шинжээч,  бэлтгэл хурандаа 
В.Рихтерийн дүгнэж хэлсэн 
“Зэвсэглэлээр  хөөцөлдөх шинэ 
өрсөлдөөнд ялна гэсэн тооцоотой байгаа 
талуудад үүнийхээ хор  хохирлыг 
ойлгоход шаардагдах яаралтай,  
ноцтой дохио  сануулга хараахан 
очоогүй байгаа ч байж магад”29 гэсэн 
таамаглал их гүрнүүдийн албаны 
хүмүүс,  эрх мэдэлд ойр  шинжээч 
мэргэжилтнүүдийн мэдэгдлүүдээр  
ийнхүү дахин нотлогдож байна.

Ãурав. Ñòраòеãийн 
давшиëòын зýвñýãëýëийã 
хороãдууëах òухай ãýрýýã òаван 
жиëýýр ñунãав

АНУ-ын шинэ засаг захиргаа 
бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж эхэлснээр  
олон улсын аюулгүй байдлын 
тулгуур  багануудын нэг болсон 
зэвсэглэлд хяналт тавих олон улсын 
гэрээ,  хэлэлцээрүүд “амь орж” эхлэв. 
АНУ Цагаан ордон,  Капитолийг 
(Конгрессийн хоёр  танхим) бүрэн 
хянах болсноор  Д.Трампын “Америк 
эн тэргүүнд” бодлого  халаагаа өгч,  
олон улсын институциүдийн хүрээн 
дэх олон талт хамтын ажиллагаанд 
ач холбогдол өгч эхлээд байна. Үүний 
тод жишээ нь,  2021 оны 1 дүгээр  
сарын 26-ны өдөр  “Стратегийн 
давшилтын зэвсэглэлийг цаашид 
хязгаарлах,  хорогдуулахад чиглэсэн 
зарим арга хэмжээний тухай” АНУ,  
ОХУ-ын гэрээ (товчлон Стратегийн 
давшилтын зэвсэглэлийн тухай 

28 Here’s What’s in Store for U.S.-Russia Relations 
| The National Interest
29 Wolfgang Richter,  “How to Prevent a New 
Arms Race in Europe?” лекц,  2019 оны 11 дүгээр  
сар.
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гэрээ буюу “СДЗГ”,  орос товчлолоор  
“СНВ”,  анги товчлолоор  “START”)-г 
дахин таван жилийн хугацаатайгаар  
сунгах тухай тохиролцоонд хүрсэн 
тухай ноот солилцсоноор  СДЗГ-
III-ний үйлчлэх хугацаа 2026 оны 1 
дүгээр  сар  хүртэл хүчин төгөлдөр  
байхаар  боллоо. Энэ нь одоогийн 
байдлаар  ОХУ,  АНУ-ын хооронд 
цаашид үргэлжлэхээр  болж буй 
зэвсэглэлд хяналт тавих цорын ганц 
механизм гэдэг утгаараа хоёр  улсад 
төдийгүй дэлхий дахины аюулгүй,  
тогтвортой байдалд туйлын ач 
холбогдолтой эрх зүйн баримт бичиг 
юм. 

Америкийн өмнөх засаг захиргаа 
СДЗГ-III-г сунгах сонирхолгүй,  
гэрээг хоёр  талын биш,  Хятадыг 
оролцуулаад гурван талын механизм 
бий болгох эрмэлзэлтэй байгаагаа 
удаа дараа илэрхийлж байсан 
юм. 11 дүгээр  сарын 3-нд болсон 
ерөнхийлөгчийн сонгуулиар  Д.Трамп 
дахин сонгогдож,  бүрэн эрх нь дахин 
дөрвөн жил үргэлжилсэн тохиолдолд 
уг Гэрээг сунгах боломжгүй болох нь 
тодорхой байв. Д.Трампын үед Цагаан 
ордон олон улсын аюулгүй байдал,  
зэвсэглэлд хяналт тавих механизмын 
“тулгын гурван чулуу” гэгдэх гурван 
гэрээний хоёр  нь болох ДОТГ,  
АНОЗГ-нээс мөн адил үндэслэл буюу 
“зөвхөн Москвад ашигтай нэг талын 
эрх ашигт нийцсэн гэрээг өөрчлөх”,  
“БНХАУ-ыг оролцуулсан гурван 
талт хэлэлцээр  байгуулах” гэсэн 
болзолтойгоор  дангаараа гараад 
байсан юм. Түүнчлэн Вашингтон 
СДЗГ-III-нд стратегийн зэвсэглэлийн 
шинэ төрлүүд,  тактикийн цөмийн 
зэвсэг зэргийг хамааруулах,  үзлэг,  
баримтжуулалт,  хяналт,  шалгалтын 
нэмэлт механизмуудыг оруулах 
байр  суурьтай байсан ба эдгээрийн 
заримыг Москва ч дэмжиж байв. 

Гагцхүү цаг хугацааны хувьд Гэрээг 
дахин таван жилээр  сунгах нь эн 
тэргүүний зорилт гэж үзэж байсан.

“Олон улсын гэрээ,  эрх зүйн 
энэхүү чухал механизмыг цаашид 
хэвийн хэрэгжих нөхцөлийг 
бүрдүүлэх зорилгоор  хоёр  тал 
ойрын ирээдүйд шаардлагатай 
бүхий л үйл ажиллагааны горимыг 
цэгцэлж,  цөмийн цэнэгт пуужингийн 
нөөцийг харилцан тэнцвэртэйгээр  
хязгаарлахад чиглэсэн бүх арга 
хэмжээг хамтран авна”30 хэмээн 
Кремлийн хэвлэлийн албанаас 
мэдээлэв. 

Гэрээний түүхэн замнал
СДЗГ-III нь 2010 оны 4 дүгээр  

сард Прага хотноо  Ерөнхийлөгч 
Д.Медведев,  Б.Обама нар  гарын үсэг 
зурж,  хоёр  улсын хууль тогтоох 
дээд байгууллага батламжлан ноот 
бичгийг 2011 оны 2 дугаар  сарын 
5-нд солилцсоноор  хүчин төгөлдөр  
үйлчилж эхэлсэн ба гэрээний хугацааг 
10 жилээр,  уг хугацаа дуусахад 
талууд харилцан тохиролцвол 
дахин таван жилээр  сунгах,  хэрэв 
тохиролцоонд хүрэхгүй бол 10 жил 
өнгөрмөгц хүчингүй болохоор  заасан 
байдаг. Энэ хугацаа 2021 оны 2 дугаар  
сарын 5-наар  дуусгавар  болохоор  
байв. 

СДЗГ-III-г байгуулах 
шаардлагатай гэдэг ойлголцолд 
хоёр  тал бүр  1997 оны 3 дугаар  
сард буюу Б.Ельцин,  Б.Клинтон 
нарын Хельсинки дэх дээд түвшний 
уулзалтын үеэр  хүрсэн. Тухайн үед 
хүрсэн урьдчилсан тохиролцоогоор  
талууд стратегийн зориулалттай 
цөмийн цохилтын цэнэгт хошуу,  
хүргэгч төхөөрөмжийн дээд хязгаар  
буюу “тааз”-ыг 2,000-2,500-

30 Status of  U.S.-Russian Nuclear Arms Control 
Talks (congress.gov)
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гаар  тогтоох,  гэрээг хугацаагүй 
байгуулахаар  ярилцаж байсан 
ч яриа хэлэлцээ эхний шатнаас 
цааш өрнөөгүй юм. Яриа хэлэлцээг 
шинээр  эхлүүлэх санаачилгыг дахин 
2006 онд В.Путин дэвшүүлж,  2009 
оны 4 дүгээр  сарын 1-нд Лондонд 
болсон “Их 20”-ийн уулзалтын 
үеэр  Д.Медведев,  Б.Обама нар  
тохиролцоонд хүрсний дараа хоёр  
талын шинжээчид баримт бичгийн 
эхийг зохиох,  зохицуулах асуудлын 
хүрээ,  зохицуулалтын горимыг 
тодорхойлох ажлыг эхлүүлснээр  
жилийн дараа гарын үсэг зуржээ. 

Гэрээг батламжлах явц багагүй 
(он дамнан 9 сарын турш) сунжирсан 
нь хоёр  тал Гэрээнд хэд хэдэн 
нэмэлт тодруулга хийх,  өөрийн 
тусгайлсан болзлыг оруулах гэж 
оролдсонтой холбоотой. Хоёр  улсын 
ерөнхийлөгчийн зүгээс уг Гэрээг 
тус бүрийн парламентынхаа дээд 
танхимд 2010 оны 5 дугаар  сард өргөн 
мэдүүлсэн ч АНУ-ын Конгрессын 
Сенат 12 дугаар  сарын 22-нд,  ОХУ-
ын Холбооны хурлын Холбооны 
зөвлөл 2011 оны 1 дүгээр  сарын 26-
нд соёрхон батлав. Гэрээг соёрхон 
баталсан тухай АНУ-ын Конгрессын 
тогтоолд: “энэхүү Гэрээ нь ПДХС-
ийг хилийн чанадад,  түүний дотор  
Европт суурилуулахад хязгаарлалт 
тогтоохгүй” гэсэн болзол бүхий 
нэмэлт тайлбар  оруулсан бол ОХУ 
“АНУ-ын ПДХС-ийн боловсруулалт 
нь ОХУ-д аюул занал учруулах 
түвшинд хүрсэн тохиолд ОХУ уг 
Гэрээнээс гарах эрхээ эдэлнэ” гэсэн 
болзолтойгоор  соёрхон баталсан. 
Хоёр  тал “стратегийн давшилтын 
зэвсэглэл,  ПДХС хоёрын харилцан 
хамаарлын тухай талуудын тайлбар  
нь эрх зүйн бүрэн хүчин чадалтай 
бөгөөд уг Гэрээний нэгэн адил 
үйлчилнэ” гэж нэмж зааснаар  

эцсийн зөвшилцөлд хүрсэн юм. 
Гэрээг соёрхон баталсан тухай 

хуульд ОХУ-ын Ерөнхийлөгч 2011 
оны 1 дүгээр  сарын 28-ны өдөр,  
АНУ-ын Ерөнхийлөгч 2 дугаар  
сарын 2-ны өдөр  гарын үсэг зурж,  
батламж бичгийг мөн оны 2 дугаар  
сарын 5-ны өдөр  Мюнхен хотноо  
солилцжээ. Үүгээр  1991 оны 7 
дугаар  сарын 31-ний Стратегийн 
давшилтын зэвсэглэлийг хязгаарлах,  
хорогдуулах тухай Гэрээ (СЗДГ-I),  
2002 оны 5 дугаар  сарын 24-ний 
Стратегийн давшилтын нөөцийг 
хорогдуулах тухай Гэрээ (СЗНГ-II)-
ний үйлчлэл зогссон юм. 

Зохицуулах харилцаа, үндсэн 
заалтууд 

Гэрээ хүчин төгөлдөр  болсноос 
долоон жилийн дотор  (мөн түүнээс 
цааш) талууд стратегийн давшилтын 
зэвсгээ дараах тоон хязгаарт 
багтааж,  уг таазаас давсныг нь 
устгахаар  заажээ. Үүнд: дэлгэн 
байрлуулсан тив алгасагч БП 
(ТАБП),  шумбагч онгоцны БП 
(ШОБП),  хүнд бөмбөгдөгч (ХБ) 700 
нэгж,  тэдгээрийн цэнэгт хошуу 1,550 
нэгж,  ТАБП,  ШОБП-гийн дэлгэн 
байрлуулсан болон дэлгээгүй харвах 
төхөөрөмж (ХТ) 800 нэгж. Гэрээнд 
“дэлгэн байрлуулсан”,  “дэлгээгүй” 
зөөгч болон ХТ гэж ялгаж оруулсан. 
Дэлгээгүй зөөгч болон ХТ нь 
байлдааны бэлэн байдалд бус,  
харин сургалтын зориулалтаар  
ашиглаж буй,  цэнэгт хошуугаар  
тоноглогдоогүй байх СДЗГ-3-
ний хамрах хүрээнд багтаасан 
(СДЗГ-1,  СДНГ-2-д зөвхөн дэлгэн 
байрлуулсан,  цөмийн цэнэгт хошуу 
бүхий стратегийн зөөгч зэвсгийг 
хамааруулж байв).

Талууд Гэрээгээр  тогтоосон 
тооны дээд хязгаарын хүрээнд 
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өөрийн зэвсэглэлд байгаа СДЗ-
ийг боловсруулах,  нэмэгдүүлэх 
эрхтэй байхаар  заасан. Мөн гадаад 
улсын нутаг дэвсгэрт СДЗ-ийг 
байрлуулахыг хориглосон.

ПДХС-ийн талаар  хоёр  заалт 
орсон. Нэг нь СДЗ,  ПДАС хоёрын 
харилцан хамаарлыг,  нөгөө нь 
ТАБП,  ШОБП-ийн ХТ-ийг ПДХС-д 
болон ПДХС-ийн ХТ-ийг ТАБП,  
ШОБП-д шилжүүлэн суурилуулахыг 
хориглосон. Харин ПДХ-тай өөртэй 
нь холбоотой хязгаарлалт байхгүй. 
Түүнчлэн хадгалалтын горимд байгаа 
цөмийн цэнэгийг гэрээний хамрах 
хүрээнд багтаагаагүй,  ийм нөөцийг 
аль нэг тал гэрээнээс дангаараа 
гарахаар  шийдсэн тохиолдолд 
дэлгэн байрлуулах бүрэн боломжтой 
байхаар  үлдээсэн. 

Гэрээний протокол,  техникийн 
хавсралтууд нь уг Гэрээтэй адил эрх 
зүйн үйлчлэлтэй юм. 

Зөвлөлдөх комисс, хяналт 
шалгалт

Гэрээний заалтуудын 
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор  
хоёр  талын Хамтарсан зөвлөлдөх 
комисс (ХЗК)-ыг байгуулсан байна. 
ХЗК-ийн хуралдаануудыг аль нэг 
талын хүсэлтээр  зохион байгуулдаг,  
тогтмол бус ажиллагаатай. Комиссын 
бүрэлдэхүүн дэх ажлын хэсгүүд 
тусгайлсан асуудлуудыг дагнан 
хэлэлцэнэ. Комиссын хуралдааны 
хэлэлцэх хэргийн болон үйл 
ажиллагааны талаарх мэдээллийг 
нийтэд ил гаргадаггүй. 

Гэрээний хэрэгжилтийг 
баталгаажуулах механизм нь 
СДЗ-ийг хорогдуулах үйл явцын 
эргэлт буцалтгүй,  ил тод байдлыг 
хангахад чиглэнэ. Тухайлбал,  
пуужин харвах талаарх телеметрийн 
мэдээлэл солилцох ажлыг харилцан 

тохиролцсоны үндсэн дээр  жил 
бүр  таваас илүүгүй удаа харилцан 
тэнцвэртэйгээр  явуулдаг. Талууд 
жилд хоёр  удаа (3,  9 дүгээр  
сард) байлдааны цэнэгт хошуу,  
зөөвөрлөгчийн тооны талаар  
мэдээлэл солилцох ёстой. 

СДЗГ-III ёсоор  хоёр  тал эсрэг 
талынхаа стратегийн зэвсгийг 
“газар  дээр  нь” буюу ТАБП-
ийн бааз,  шумбагч онгоцны бааз,  
агаарын цэргийн баазад харилцан 
зөвшилцсөний үндсэн дээр  шалгалт 
хийх эрхтэй. Жилд хоёр  төрлийн 18 
үзлэг хийх боломжтойгоос нэг төрөл 
нь СДЗ бүхий газрын байрлалтай 
ТАБП-ийн баазууд,  ШОБП-ийн 
баазууд,  агаарын цэргийн баазуудад,  
нөгөө төрөл нь пуужин тээвэрлэлт,  
засвар,  хадгалалтын цэгүүдэд 
явагдана. Гэрээний протоколд талууд 
эхний төрөлд арав хүртэлх,  хоёр  
дахь төрөлд наймын үзлэг хийх 
боломжтой гэж заасан байдаг.

Гэрээ үйлчлэх хугацаанд буюу 
2021 оны 1 дүгээр  сарын байдлаар  
талууд 328 үзлэг хийж,  21,403 удаа 
мэдээлэл солилцсон байна.

Хэрэгжилт, тоон үзүүлэлт
2011 онд Стратегийн давшилтын 

зэвсэглэлийг хорогдуулах тухай 
гуравдугаар  Гэрээ (СДЗГ-III) хүчин 
төгөлдөр  үйлчилж эхлэх үед АНУ-
ын зэвсэглэлд тус улсын Төрийн 
департаментын мэдээллээр,  дэлгэн 
байрлуулсан цөмийн цэнэгт хошуу 
зөөгч,  түүний дотор  ТАБП,  ШОБП,  
ХТ нийт 882 нэгж,  цэнэгт хошуу 
1,800 нэгж,  дэлгэн байрлуулсан 
болон дэлгээгүй ХТ 1,124 нэгж тус 
бүр  байжээ. АНУ гэрээгээр  хүлээсэн 
үүргээ 2017 оны 9 дүгээр  сард бүрэн 
биелүүлсэн ба 660 нэгж зөөгч,  1,393 
нэгж цэнэгт хошуу,  800 нэгж ХТ-тэй 
үлдсэн байна. 
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ОХУ-ын зэвсэглэлд 2011 оны 
байдлаар  дэлгэн байрлуулсан тээгч 
521 нэгж,  цэнэгт хошуу 1,537 нэгж,  
ХТ 865 нэгж байв. ОХУ гэрээгээр  
хүлээсэн үүргээ 2018 оны 2 дугаар  
сарын 5 гэхэд бүрэн биелүүлж,  527 
нэгж дэлгэн байрлуулсан зөөгч,  
1,444 нэгж цэнэгт хошуу,  779 нэгж 
ХТ-тэй үлджээ.

2020 оны 9 дүгээр  сарын 1-ний 
байдлаар,  ОХУ 510 нэгж дэлгэн 
байрлуулсан цөмийн зэвсэг тээгч,  
1,447 нэгж цөмийн цэнэгт хошуу,  
764 нэгж дэлгэн байрлуулсан болон 
дэлгээгүй ХТ,  АНУ 675 нэгж тээгч,  
1,457 нэгж цэнэгт хошуу,  800 нэгж 
дэлгэн байрлуулсан болон дэлгээгүй 
ХТ зэвсэглэлдээ тус тус байлгаж 
байв.

Ийнхүү ОХУ,  АНУ-ын 
стратегийн цөмийн хүчний тэнцвэр  
хадгалагдаж байна. 

Хэдий тийм боловч америкийн 
тал уг Гэрээгээр  тогтоосон 
үзүүлэлтэд хүрэхийн тулд “дахин 
тоноглогдсон” гэх СДЗ буюу 
“Trident-2” ШОБП-ийн 56 нэгж ХТ,  
сургуулийн зориулалттай ТАБП-
ийн дөрвөн нэгж ХТ,  мөн 41 нэгж 
“В-52Н” хүнд даацын бөмбөгдөгчийг 
гэрээний тооцооноос дангаараа дур  
мэдэн гаргасан гэх шүүмжлэлийг 
оросын тал байнга тавьдаг. ОХУ-ын 
ГХЯ-ны үзэж буйгаар,  дээрх тооцоог 
оруулаад АНУ СДЗГ-III-нд хамаарах 
ёстой боловч тооны дээд хязгаараас 
дээрх аргаар  хэтрүүлсэн хэмжээ нь 
101 нэгж болж байгаа ажээ. 

Нөгөөтэйгүүр,  уг Гэрээгээр  дээд 
хязгаар  хэмээн тогтоосон 1,550 нэгж 
цэнэгт хошуу гэдэг нь шууд утгаараа 
яг ийм тоо  гэсэн үг хараахан биш. 
Учир  нь,  энэхүү Гэрээнд нэг нэгж 
хүнд даацын бөмбөгдөгчийг нэг нэгж 
цөмийн цэнэгт хошуутай дүйцүүлж 
тооцох заалт орсон. Харин бодитоор  

нэг ийм онгоц төрлөөсөө хамаарч 12-
24 цөмийн цэнэгт пуужин,  эсхүл 
бөмбөг тээвэрлэх хүчин чадалтай. 
Тиймээс бодит утгаараа цөмийн 
цэнэгт хошууны тоо  ойролцоогоор  
ОХУ-ын хувьд 2,100,  харин АНУ-
ын хувьд зэвсэглэлдээ арай олон 
тооны ийм бөмбөгдөгчтэй тул 2,400 
орчмоор  хязгаарлагдана. Цаашид 
америкийн “В-1В” бөмбөгдөгчийг 
цөмийн хүчний харьяаллаас гаргаж 
цөмийн бус,  ердийн зэвсгээр  
тоноглох явцад энэ зөрүү арилах 
болно. Учир  нь эдгээрийг дахин 
цөмийн зориулалтаар  ашиглахын 
тулд буцаан тоноглох явц цаг хугацаа 
шаардсан,  өртөг өндөртэй байх юм. 

СДЗГ-I-нээс ялгаатай нь СДЗГ-
III-нд “Тополь”,  “Тополь-М”,  
“Ярс” загварын газрын байрлалтай 
хөдөлгөөнт пуужингийн цогцолборын 
байлдааны жижүүрлэлтийн газар  
орны талбай,  тоо  хэмжээтэй 
холбоотой хязгаарлалт байхгүй.

Талууд “цөмийн гурвал” буюу 
хуурай газар,  агаар,  тэнгисийн 
байрлалтай зөөгчийн нийлбэр  
дүнгийн “тааз”-ыг барьж байгаа 
тохиолдолд эдгээрийн бүтцийг өөрийн 
үзэмжээр  тодорхойлох эрх эдлэх 
ба чингэхдээ харилцан мэдээлэх 
л үүрэгтэй. Ийм эрх,  үүрэг мөн 
тооны дээд хязгаарт багтаан шинэ 
төрлийн пуужин,  бусад зөөгчийг 
боловсруулах,  туршихад нэгэн адил 
хадгалагдана. 

Дуунаас хэт хурдан шинэ зэвсэг 
хамаарах уу?

Шинээр  боловсруулсан дуунаас 
хэт хурдан (“гиперзвуковые”,  
“hypersonic”) зэвсгийг СДЗГ-III-ний 
үйлчлэлд хамааруулах сонирхол 
ОХУ-д байна. Энэ талаар  болон 
цаашид шинэ төрлийн зэвсэглэлд 
хяналт тавих механизмуудыг уг 
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Гэрээг хэрэгжүүлэх горимд суулгаж 
өгөх нь зүйтэй гэсэн саналыг ОХУ-ын 
ГХЯ-ны сайд С.Лавров илэрхийлсэн.31 

СДЗГ-III байгуулагдсан 
2010 оноос хойш ОХУ,  АНУ-д 
боловсруулж,  зэвсэглэлд 
нэвтрүүлсэн зарим төрлийн зэвсэг уг 
Гэрээний үйлчлэлд хамаарах ёстой ч 
зохих нэмэлт,  өөрчлөлт оруулахгүй 
бол зохицуулалтгүй үлдэж байгаа 
юм. Ер  нь дуунаас хэт хурдан зэвсэг 
нь хэтдээ стратегийн тогтоон барих 
хүчийг цөмийн зэвсгийн хүрээнээс 
хальж цөмийн бус хүрээнд ч хэрэглэх 
боломжийг бүрдүүлэх ба энэ нь 
дайны мөн чанарт зарчмын өөрчлөлт 
оруулна гэж Москва үзэж байна. 
Энэ талаар  2018 оны 1 дүгээр  сард 
В.Путин “Стратегийн тэнцвэрийг 
алдагдуулах зорилгоор  зөвхөн ПДХ 
глобал систем төдийгүй цөмийн 
зэвсэгтэй дүйх цохилтын системийг 
боловсруулж байгаа оролдлогуудыг 
бид ажиглаж байна. Цөмийн бус 
боловч цохилтын хүч,  цэцээрээ 
цөмийнхээс огт дутахгүй хөнөөлтэй 
орчин үеийн систем. Ийм зэвсгээр  
яах гэж?  Ганцхан зорилготой,  тэр  
нь сүрдүүлэг гэж би бодож байна”32 
хэмээсэн байдаг. 

Гэхдээ дуунаас хэт хурдан 
бүх пуужинг автоматаар  СДЗГ-нд 
хамааруулна гэсэн үг биш. Тухайлбал,  
БП биш бол өөр  зарчимд суурилсан 
зэвсгийн физик чанарууд үүнд 
багтахгүй юм. Энэ талаар  “өнгөрсөн 
оноос хойш АНУ-д сануулсаар  
ирсэн”33 гэж С.Лавров хэлж байна. 
ОХУ-ын зэвсэглэлд нэвтрээд 
байгаа дуунаас хэт хурдан БП-гаас 
31 Лавров: Россия готова включить два из пяти 
новых видов вооружений в соглашение  СНВ-3 
(life.ru)
32 Путин рассказал о  проблеме  в связи с 
исполнением США договора СНВ-3 (yandex.ru)
33 Лавров: Россия готова включить два из пяти 
новых видов вооружений в соглашение  СНВ-3 
(life.ru)

гадна сүүлийн жилүүдэд АНУ-д 
боловсруулаад буй дэлхийн хаана 
ч эгшин зуур  цохилт өгөх чадвар  
бүхий пуужингийн систем (“глобал 
цахилгаан дайн”-ы систем хэмээгдэх 
нь бий,  гэхдээ энэ систем цөмийн 
цэнэг тээдэггүйгээрээ онцлогтой) ч уг 
Гэрээний үйлчлэлд хамаарах ёстой 
гэж оросын тал үзэж байна.

Улс төрийн хүчин зүйл, бусад 
нөхцөл 

СДЗГ-III-г Москвагийн санал 
болгож,  шаардаж байсны дагуу 
ямар  нэгэн урьдчилсан нөхцөл,  
нэмэлт болзолгүйгээр  таван жилийн 
хугацаатайгаар  сунгах шийдвэрийг 
Ж.Байдены засаг захиргаа гаргасан. 
“Энэ нь америкийн үндэсний ашиг 
сонирхолд нийцнэ гэж Вашингтон 
үзсэн гэсэн үг”34 гэж “Валдай” 
клубын шинжээч Р.Вайц дүгнэж 
байна. Хэдий тийм ч энэ нь АНУ 
Оросын талд ямар  нэгэн буулт 
хийсэн гэсэн үг огтхон ч биш бөгөөд 
Конгресстой тохиролцоонд хүрэх 
шаардлагагүй,  хамгийн амархан 
алхам юм. Учир  нь АНУ-ын 
хуулиар,  олон улсын гэрээнд нэмэлт,  
өөрчлөлт оруулахгүйгээр  сунгах 
асуудлыг ерөнхийлөгч Конгресстой 
зөвшилцөхгүйгээр  өөрийн зарлигаар  
шийдвэрлэх эрхтэй байдаг. 
Тиймээс энэ алхам нь олон улсын 
зэвсэглэлд хяналт тавих горимын 
хувьд маргаангүй нааштай уур  
амьсгал авчирч байгаа боловч Орос-
Америкийн хоёр  талын харилцааны 
дүр  зургийг тодорхойлохгүй юм. 
Магадгүй энэ чиглэлд Д.Трампын 
үеийнхээс ч илүү хатуу байр  суурь 
баримтлах төлөвтэй. 

“Сонгуулийн компанит ажлын 
үеэр  Ж.Байден гадаад бодлогын 

34 Эксперт Ричард Вайц о  судьбе  СНВ-3. 
Интервью на “России 24” (vesti.ru)
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чиглэлээр  өгсөн гол амлалтууд нь 
АНУ-ын нэгдэн орсон олон улсын 
гэрээ,  конвенцүүдэд буцаж орох 
асуудалд төвлөрч байсан. Үүгээрээ 
тэрээр  Д.Трампын бодлого,  үйл 
ажиллагаанаас эрс ялгарахаа 
тодотгон харуулахыг зорьсон тул 
одоогоор  энэ амлалтаа биелүүлэх 
зорилт эн тэргүүнд тавигдана”35 
гэж Москва дахь Америкийн их 
сургуулийн захирал Э.Лозанский 
үзэж байна. Учир  нь СДЗГ-III-ний 
хувьд,  АНУ-ын Европ дахь ихэнх 
холбоотон,  түүний дотор  НАТО-
ийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга 
Й.Столтенберг ч уг Гэрээг сунгах 
ёстой гэж үзэж байсан ба Вашингтоны 
хувьд холбоотны харилцаанд гарсан 
ан цаваа засварлах шаардлага 
Москватай тохиролцохоос ч дутахгүй 
ач холбогдолтой байсан юм. Өөрөөр  
хэлбэл,  АНУ-НАТО-ийн харилцаа,  
АНУ-ОХУ-ын харилцааны ашиг 
сонирхлын давхцал нь СДЗГ-III 
болсон гэсэн үг. Түүнээс гадна,  
зэвсэглэлээр  дахин хөөцөлдөх нь 
үлэмж бэрхшээлтэй тулгарч буй 
америкийн эдийн засагт 28 их наяд 
ам.долларын өртөгтэй тул мөн дотоод 
улс төр,  төсөв санхүүгийн тооцоотой 
ч холбоотой. 

Харин шинэ засаг захиргааны 
Оросыг чиглэсэн бодлого  цаашаа 
хэрхэн өөрчлөгдөж,  хэлбэржихийг 
харахын тулд хугацаа хэрэгтэй. Үүний 
нэг жишээ бол Ж.Байден ОХУ-д 
суугаа элчин сайд Ж.Салливаныг 
эгүүлэн татах бус,  харин албаа 
үргэлжлүүлэн хашихыг үүрэг 
болгосон явдал юм. Энэ оны 5 дугаар  
сар,  магадгүй 6 дугаар  сараас нааш 
зэвсэглэлд хяналт тавихаас бусад 
чиглэлд Оросын талаарх бодлого  
ч тодорхойлогдохгүй,  уг бодлогыг 
хэрэгжүүлэх хүмүүс ч томилогдохгүй 

35 Войнодумец | Мнения | Известия (iz.ru)

бололтой. Тиймээс СДЗГ-III нь АНУ-
ын хувьд хоёр  талын асуудал биш,  
цэргийн аюулгүй байдлаа хангах 
глобал тогтолцооны нэг хэсэг гэдэг 
утгаараа үнэ цэнэтэй бөгөөд ОХУ-
ын хувьд яг адил утга учиртай болж 
байна. 

СДЗГ-III нь 2026 оны 2 дугаар  
сарын 5-ны өдөр  хүртэл хүчин 
төгөлдөр  үйлчлэх ба түүнийг 
дахин сунгах,  эсхүл шинээр  гэрээ 
боловсруулах эсэх асуудал хоёр  
улсын улс төрийн байр  суурь 
төдийгүй,  томоохон асуудлаар  
“наймаалцах” (“Умард урсгал” хийн 
хоолой зэрэг) шаардлагаас хамаарах 
төлөвтэй. Мөн энэ хугацаанд БНХАУ-
ын зэвсэглэлийн шинэчлэл ямар  
шатанд хүрч хөгжихөөс хамаарч 
Д.Трампын үеийн бодлого,  байр  
суурь (мөн Д.Трамп болон түүний 
үзэл санаа нэгтнүүдийн улс төрийн 
карьер  ч нэгэн адил) дахин сэргэх ч 
магадлалтайг мартаж болохгүй.   

Àч хоëбоãдоë, цаашдын чиã 
хандëаãа

Зэвсэглэлд хяналт тавих горим 
сулрахын зэрэгцээ дэлхий дахинд,  
бүр  тухайлан ОХУ,  АНУ,  БНХАУ,  
төдийгүй бусад улсад ч батлан 
хамгаалах төсвөө нэмэгдүүлэх,  
зэвсэглэлийн олон шинэ хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх хандлага ажиглагдсаар  
байна. Шинэ боловсруулалтын үр  
дүнд пуужин,  сансраас агаар  мандалд 
эргэн орж ирэх төхөөрөмжийн хурд,  
цэц,  илрүүлэлтээс дайжих хүчин 
чадлыг эрс нэмэгдүүлэх бололцоотой 
болно. Ингэснээр  дохио  авснаас хойш 
маш богино,  тооцооны алдаа гарах 
өндөр  магадлалтай хугацааны дотор  
нэвтрэлтийн болон оновчтой цохилтын 
боломжийг үлэмж нэмэгдүүлнэ. 
Алсын тусгалын тактикийн цөмийн 
зэвсэг шинээр  байрлуулснаар  
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байлдааны бэлэн байдлыг 
дээшлүүлнэ хэмээн эдгээр  улс үзэж 
буй. Мөн ПДХС илүү боловсронгуй 
болж,  цэц өндөртэй алсын тусгалын 
ердийн пуужин,  нисэгчгүй нисэх 
аппаратууд стратегийн давшилтын 
шинэ боломжуудыг нээж өгч байна. 

АНУ-ын Цөмийн хүчний 
үнэлгээний илтгэлд энэхүү 
зэвсэглэлээр  хөөцөлдөх чанарын 
өрсөлдөөнд технологийн давуу 
байдлаа хадгалах зорилтыг 
дэвшүүлсэн байдаг. Ийм нөхцөлд 
Орос,  Хятад нь стратегийн тэнцвэрт 
байдлыг тогтоож буй суурь болох 
цөмийн хоёрдахь цохилтын хүчин 
чадлаа алдана хэмээн эмзэглэж 
буй. “Харилцан устгах баталгаат 
тогтолцоо” хэмээн томьёологдсон 
цөмийн хүчний тэнцвэр  нь ОХУ-
ын хувьд АНУ-тай адил түвшинд,  
БНХАУ-ын хувьд АНУ-ыг тогтоон 
барихад хангалттай хүчин чадалтай 
байлгадгаараа цөмийн зэвсэгтэй 
эдгээр  гүрний язгуур  ашиг сонирхол,  
улс төрийн болон газар  нутгийн бие  
даасан байдалд нь халдах зорилгоор  
цөмийн зэвсэг ашигласан,  эсхүл 
стратегийн бусад хэлбэрийн цохилт 
өгөхөөс найдвартай хамгаалж байдаг. 

Тиймээс стратегийн цөмийн 
зэвсгийг хязгаарлах чиглэлээрх 
хоёр  талын зэвсэг хураах гэрээ,  
хэлэлцээрүүд нь “харилцан устгах 
баталгаат тогтолцоо”-нд нийцэх 
зэвсэглэлийн дээд хязгаар  буюу 
таазыг адил түвшинд тогтоох ач 
холбогдолтой юм. Зэвсэг хураах ийм 
гэрээ,  хэлэлцээрт алдагдал хүлээх,  
зэвсэглэлээр  хөөцөлдөх шинэ 
өрсөлдөөнд чанарын ялагдал хүлээх 
нь аль аль талын хувьд тогтоон барих 
хүчин чадлаа алдаад зогсохгүй олон 
туйлт ертөнц дэх бие  даасан хүчний 
төв гэсэн стратегийн байр  сууриа 
алдахад хүргэнэ. Чингэвээс нөгөө 

талын цэргийн давамгай байдал он 
удаан жилийн турш тогтоно  гэсэн 
үг. Тиймээс зэвсэглэлээр  хөөцөлдөх 
чанарын өрсөлдөөн ид эрчээ авч 
байгаа бөгөөд одоо  цагийн хямралт 
байдал,  аюул заналын талаарх 
харилцан төсөөлөл нэмэгдэж буй 
нь үүний улс төрийн зөвтгөл болж 
байгаа юм. Ийм чиг хандлагыг буцааж 
эргүүлэх,  ядахдаа удаашруулахын 
тулд цэргийн хөтөлбөрүүдийг 
хурдасгахгүй. 

Мөн одоо  цагт олон улсын хамтын 
нийгэмлэгийг хуваан талцуулж 
байгаа хямрал,  мөргөлдөөнүүд аяндаа 
хамтын хүчээр  шийдвэрлэгдэнэ 
хэмээн гар  хумхин суухгүй байх 
хэрэгтэйг Москва,  Вашингтоны 
аль аль нь ухамсарлаж байна. Улс 
орнуудын төр,  засгийн эн тэргүүний 
зорилт нь хямралыг зохицуулах 
явдал байх ёстой хэдий ч,  түүхийн 
бүхий л үеийн туршид байсан шиг 
улс төрийн ноцтой ялгарал цаашид ч 
оршсоор  байх болно  гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрч,  зэвсэг хураах шинэ 
тогтолцоог яаралтай буй болгохыг 
чармайж ажиллах шаардлагатай юм.

Д¿ãнýëò
ОХУ,  АНУ хоёрын хувьд,  

хэдийгээр  2016-2020 оны 
хооронд зэвсэглэлд хяналт тавих 
механизмын “тулгын гурван чулуу” 
гэгдэх гэрээнүүдийн хоёрынх нь 
үйлчлэлийг зогсоосон ч АНУ-ын 
шинэ засаг захиргааны өнгөн дээр  эн 
тэргүүнд стратегийн цөмийн цэнэгт 
хошуу,  тээвэрлэх хэрэгслийн таазыг 
тогтоосон СДЗГ-III-ний үйлчлэлийг 
сунгасан нь өндөр  ач холбогдолтой. 
Германы стратеги судлаач 
В.Рихтерийн үзэж байгаагаар,  “... 
ингэж чадаагүй бол цөмийн зэвсгийг 
хязгаарлах,  хянан нягтлах талаар  
эрх зүйн заавал даган мөрдөх баримт 
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бичиггүй болж,  ингэснээр  1972 оноос 
өмнөх “Хүйтэн дайн”-ы оргил үед 
эргэж очихоор  байв”.36

Ийнхүү сунгасан нь СДЗГ-III 
төдийгүй түүний дараа боловсруулах 
шаардлагатай,  хоёр  талын байр  
суурийн огтлолцлын цэг болсон 
дуунаас хэт хурдан зэвсэг,  дунд 
болон ойр  тусгалын шинэ загварын 
пуужин,  цөмийн цэнэгт хошуу бүхий 
тэнгисийн байрлалтай далавчит 
пуужин,  стратегийн зориулалттай 
нисгэгчгүй нисэх аппарат,  дэлхий 
дахины хэмжээнд стратегийн түргэн 
цохилт өгөх чадамж бүхий ердийн 
зэвсэг зэрэг стратегийн тогтвортой 
байдалд учруулж буй шинэ төрлийн 
сорилтуудыг хязгаарлахад чиглэсэн 
шинэ гэрээний талаар  хэлэлцэхэд 
мөн шаардагдана. Өөрөөр  хэлбэл,  
СДЗГ-III-ний хамрах хүрээ шинэ 
сорилтуудыг шийдвэрлэхэд 
хангалттай бус,  хэт явцуу байгаа ба 
хүрээг нь өргөтгөх шаардлагатай ч,  
энэ талаар  яриа хэлэлцээ эхлүүлэхэд 
хугацаа хэрэгтэй юм.

36 Wolfgang Richter,  “How to Prevent a New 
Arms Race in Europe?” лекц,  2019 оны 11 дүгээр  
сар.
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ШИНЭ ТӨРЛИЙН КОРОНА ВИРУС 2020 ОНД УЛС 
ОРНУУДЫН ЦЭРГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД УЧРУУЛСАН 

НӨЛӨӨЛЛИЙН ТАЛААРХ ХЯТАДЫН ЦЭРГИЙН 
МЭРГЭЖИЛТНИЙ ХИЙСЭН ТООЦОО, СУДАЛГАА 

Улиран одсон 2020 оныг эргэн 
харахад,  шинэ төрлийн корона 
вирус дэлхий даяар  тархаж,  их 
гүрнүүдийн өрсөлдөөн үргэлжилж,  
дэлхий дахины нөхцөл байдал 
хурдтай өөрчлөгдөн,  бүс нутгийн 
халуун цэгүүд ар  араасаа гарч,  олон 
улсын цэргийн тэмцэл болон аюулгүй 
байдалд гүн гүнзгий өөрчлөлт,  
хөдөлгөөн орлоо. 

Үүнтэй холбоотойгоор  ХАЧА-
ийн цэргийн шинжээч,  хошууч 
генерал Жинь И Наны “Дэлхийн 
томоохон гүрнүүдийн цэргийн үйл 
ажиллагаанд цар  тахал хэрхэн нөлөө 
үзүүлсэн” талаар  тооцоо,  судалгаанд 
үндэслэсэн ярилцлага өгсөн. Түүний 
хийсэн үнэлэлт,  дүгнэлтүүдийг 
уншигч танд хүргэе.  

Цар  тахлын нөхцөл байдал 
ноцтой хэмжээнд хүрснийг их 

гүрнүүдийн хоорондын харилцаанаас 
харж болно. Тухайлбал,  Америк 
болон Орос,  Америк болон Хятад,  
НАТО ба Хятад,  Хятад,  Энэтхэгийн 
хоорондын харилцаанд нөлөөлөх 
болов. 

Нэг талаар  цар  тахал нь их 
гүрнүүдийн хоорондын сөргөлдөөнийг 
удаашруулсан. Энэ нь армийн цэрэг,  
офицерүүд корона вирусийн халдвар  
авснаар  тулалдах хүчин чадалд 
шууд нөлөөлсөн. Тухайлбал,  2020 онд 
номхон далайн баруун хэсэгт үүрэг 
гүйцэтгэх ёстой байсан АНУ-ын нисэх 
онгоц тээвэрлэгч хөлөг онгоц 3 сарын 
турш нэг ч үүрэг гүйцэтгэж чадаагүй 
нөхцөл байдал үүссэн. Америкийн 
“Рейган”,  “Вашингтон”,  “Стеннис” 
нисэх онгоц тээвэрлэгч хөлөг 
онгоцны цэргийн алба хаагчид бүгд 

Судлаач Д.Нямхүү

Америкийн B-1B загварын стратегийн бөмбөгдөгч 

Зураг 1
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корона вирусийн халдвар  авч,  маш 
олон цэргийн ажиллагаа,  хөдөлгөөн 
аргагүйн эрхэнд цуцлагдсан. Цар  
тахлын үед цэргийн үйл ажиллагаа 
хойшлогдоход үзүүлж байгаа 
нөлөөлөл үнэхээр  бага биш байна. 

Нөгөө талаар,  цар  тахал зарим 
цэргийн ажиллагааг улам бүр  
даамжруулж байна. Яагаад гэвэл,  
зарим улс орны дотоодын зөрчил 
маш хурцадмал болж ирснээр  ард 
иргэдийнхээ анхаарлыг өөр  чухал 
асуудалд хандуулах шаардлагатай 
болсон. Тухайлбал,  Энэтхэгт цар  
тахал өргөн хүрээнд гарсны дараа 
тус улсын Засгийн газар  цар  
тахлаас урьдчилан сэргийлэх,  
хамгаалах ажлыг зохион байгуулж,  
хяналтандаа аваагүй тул Хятад,  
Энэтхэгийн хил дээр  өдөөн хатгалга 
үйлдэж,  ард иргэдийн анхаарлыг 
өөр  тийш нь хандуулж,  Засгийн 
газар  цар  тахалтай тэмцэх хүчин 
чадал мөхөс болохыг ард иргэдээс 
нуухын тулд эх оронд нь аль нэг улс 
орон халдан довтолж байгаа тухай,  
олон түмэн нэг сэтгэл зүрхээр  
“дайсан”-тай тэмцэх хэрэгтэй тухай 
ухуулж байна. Хятад,  Энэтхэгийн 
хилийн мөргөлдөөний гэнэтийн 
шинж нь хаана байна вэ?  гэвэл 
цар  тахал сөргөлдөөнийг улам бүр  
хурцатгасанд байгаа юм. 

Түүнээс гадна,  цар  тахал олон 
цэргийн ажиллагааг хойшлуулсан. 
Зарим бүс нутаг ялангуяа эмзэг 
бүс нутагт цар  тахал улс төрчдийн 
санал авах,  нэр  хүндээ дээшлүүлэх,  
зорилго  зорилтыг өөрчлөх хэрэгсэл 
болж байна. АНУ-д бас ийм байдал 
гарсан. Цар  тахал Америкийн 
хуурай зам,  тэнгис,  агаарын 
хүчинд харьцангуй их хэмжээтэй 
нөлөөлөл үзүүлсэн нь бодитой зүйл 
бөгөөд Трампын Засгийн газрын гол 
ажил цар  тахалтай тэмцэхэд биш 
ерөнхийлөгчийн сонгуулийн бэлтгэл 
ажилд чиглэгдэж байв. Трамп 
Америкийн хүчирхэг дүр  төрхийг 
хамгаалахын тулд Орос,  Хятадтай 
идэвхтэй сөргөлдөж,  Вашингтоны 
үндэсний ашиг сонирхлыг хамгийн 
тууштайгаар  хамгаалах үүргээ 
гүйцэтгэсэн. Тэрээр  дунд хугацааны 
улс төрийн зорилгодоо  хүрч,  санал 
авах,  ерөнхийлөгчөөр  сонгогдохын 
тулд жирийн иргэд,  цэрэг армийн 
офицерын амь насыг үл хайхран 
ямар  ч үнээр  хамаагүй зорилгодоо  
хүрэхийг хичээсэн. Энэ нь 2020 онд 
цар  тахлын үед их гүрнүүдийн 
сөргөлдөөн,  үйл ажиллагаанууд 
хойшлогдох болон нөхцөл байдал 
хурцдах хосолсон зөрчилдөөнтэй 
үзэгдэл болсон юм. 

Зураг 2

Оросын S-300V4 загварын агаарын довтолгооноос 
хамгаалах пуужингийн систем 
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Цар  тахлын үед Орос зарим нэг 
шинэ алхамуудыг хийв. Тухайлбал,  
2020 оны 8 дугаар  сард Америкийн 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн 
мэдээлснээр,  ОХУ Африкт 6 
цэргийн бааз байгуулах хүсэлтэй 
байгаа бөгөөд 11 дүгээр  сард Орос 
улс Уулын карабахын мөргөлдөөнийг 
уян хатнаар  зохицуулж,  Судан 
улстай тус улсын нутаг дэвсгэрт 
тэнгисийн цэргийн ар  тал хангалтын 
цэг /бааз/  байгуулах хэлэлцээр  
байгуулсан. Мөн оны сүүлээр  Орос-
Японы маргаантай байгаа арал 
дээр  S-300V4 загварын АДХПС 
байрлуулж,  номхон далайн баруун 
хойд бүс нутаг руу онцгой анхаарлаа 
хандуулах хандлагатай байна. 

Дээрх үйл ажиллагаа нь цар  
тахлаас шалтгаалж үүсээгүй юм. 
Нэг улсын хувьд авч үзвэл,  энэ нь 
тухайн улсын хэтийн төлөвлөгөөний 
нэг хэсэг юм. АНУ-ын арми байнга 
юу хийдэг вэ?  Тухайлбал,  Америк 

аль эрт 1997 онд “2010 оны Үндэсний 
аюулгүй байдлын тайлан илтгэл”-ээ 
гаргаж ирсэн. Орос ч мөн ялгаагүй. 
Иймд Оросын эдгээр  үйл ажиллагаа 
нь нэлээд эртнээс төлөвлөгдсөн 
байсан гэсэн үг. Зөвхөн цар  тахлын 
нөлөөллөөс болж ажиллагааны 
далайц,  цар  хүрээ,  цаг хугацаанд 
зарим нэг өөрчлөлт орсон хэдий ч 
ажиллагааг зайлшгүй хэрэгжүүлэх 
юм. Цар  тахал улс орны улс төр,  цэрэг 
армийн ажил,  амьдралыг бүхэлд нь 
зогсонги байдалд оруулаагүй. Орос 
улс үндэсний ашиг сонирхолдоо  
хүрэхийн тулд маш олон ажиллагааг 
явуулсаар  байна. 2020 оныг цар  
тахалгүйгээр  төсөөлвөл,  хэрэв цар  
тахал гараагүй байсан бол Орос улс 
маш олон талаар  цэргийн хүчин 
чадлаа одоогийнхоос илүү бэхжүүлэх 
байсныг харах байсан. Цар  тахлын 
тархалт нь Оросын цэргийн үйл 
ажиллагааны цар  хүрээг багасгажээ. 

Зураг 3

Тайлбар: 2020 оны 11 дүгээр сард Орос-Суданы хооронд байгуулсан 
хэлэлцээрийн дагуу Орос улс ирээдүйд Суданы газар нутаг дээр Тэнгисийн 
цэргийн ар тал хангалтын төв байгуулна гэж мэдэгдэв. Шинжээчдийн 
дүгнэж байгаагаар тэнгисийн цэргийн арын албаны хангалтын төвийг 
байгуулснаар Орос улс Ойрх Дорнодын бүс нутагт стратегийн шинэ 
байршилтай болж, Ойрх Дорнодын бүс нутагт бас шинэ тоглолт гарч 
ирэхээр байна.
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2020 онд цар  тахлын нөлөөгөөр  
Орос улс цэргийн хүчин чадлаа 
бэхжүүлэх алхам их,  бага 
хэмжээгээр  удааширсан хэдий 
боловч цэрэг дипломатын салбарт 
урьдын адил давтамжаа хадгалсаар  
байна. 2020 онд Сири дэх цэргийн 
ажиллагаагаа үргэлжлүүлж,  
Б.Ассадын дэглэмийг дэмжиж,  
Америк,  Израиль,  Турк зэрэг орны 
Сири дэх санаархлыг хязгаарлаж,  
Ойрх Дорнодын бүс нутаг дахь өөрийн 
нөлөөний хүчийг алхам алхмаар  
нэмэгдүүлж,  бэхжүүлсээр  байна. 
Түүнээс гадна Уулын карабахын 
мөргөлдөөний үеэр  Орос улс хоёр  
талыг гал зогсооход шийдвэрлэх 
үүрэг гүйцэтгэсэн төдийгүй төвөгтэй 
нөхцөл байдлыг зөөлрүүлсэн байна. 
Эдгээр  үйл ажиллагааны үр  дүнд 
Оросын цэргийн нөлөөлөл нэмэгдсэнд 
эргэлзэхгүй байна.  

Зөвлөлт Холбоот Улс задрахаас 
өмнө ч Оросын үзүүлэлт Ойрх 
Дорнодод үндсэндээ хүчтэй нөлөөгүй 
байсан. Ялангуяа Зөвлөлт Холбоот 
Улс дөнгөж задраад байсан тэр  
хэдэн жилийн хугацаанд Орос Ойрх 
Дорнодыг алдчихаад байсан юм. 2014,  
2015 оноос Орос Сирид орсноор  
Ойрх Дорнод дахь нөлөөллийн 
хүчээ дахин сэргээж эхэлсэн. 
Бодит байдал дээр  Оросын 
Сири дэх ажиллагаа хамгийн 
эхэнд стратегийн шинжтэй 
ажиллагаа байгаагүй юм. 
Тухайн үед Өрнөдийн орнууд 
Оросын Крымд хийсэн дайны 
асуудлаар  маш их дарамт,  
шахалт үзүүлсэн. Тиймээс Орос 
Сирийг сонгож,  ажиллагаа явуулж,  
Крымийн асуудал дээр  авсан дарамт 
шахалтаа багасгасан юм. Зарим 
хүмүүс довтолгоо  бол хамгийн 
сайн хамгаалалт гэж хэлдэг. Орос 
нэгэнтээ Крымд ажиллагаа явуулсан 

болохоор  Өрнөдийн орнууд Сирийн 
асуудлаар  Оростой тохиролцоонд 
хүрсэн. Иймэрхүү маягаар  Крымийн 
асуудлаар  үзүүлэх дарамтыг 
мэдэгдэхүйц багасгасан юм. Дараа 
нь Сири дэх Оросын ажиллагаа 
улам бүр  стратегийн шинжтэй болж 
хувирсан. Учир  нь Ойрх Дорнодод 
олж авсан стратегийн ашиг сонирхол 
нь Крымийн асуудлаарх дарамтыг 
багасгахаас илүү байсан юм. 
Бодит байдал дээр  Орос Сирийн 
ажиллагаагаар  дамжуулан тус 
улсыг өөрийн талд оруулсан. Дээрээс 
нь Иран,  Иракийн хагасыг,  Туркийн 
гуравны нэгийг,  ийм маягаар  
харилцааны шинэ хүрээллийг бий 
болгосныг нэгэн цоо  шинэ хэлбэр  
гэж хэлж болно. Иймд энэ талаас нь 
харвал,  ОХУ цар  тахлын үеэр  ч 
гэсэн өөрийн зарим бүс нутаг дахь 
оролцоогоо  бэхжүүлсээр  байгаа 
төдийгүй тэндээ аль хэдийн маш 
том стратегийн ашиг сонирхолтой 
болоод байна. Одоо  эдгээр  ашиг 
сонирхлоо  улам бүр  бэхжүүлж,  бат 
бэх болгосоор  байна. 

Зураг 4

Харин Америкийн цэргийн 
хүчний давуу байдлыг ОХУ-тай 
харьцуулах аргагүй юм. Сансрын 
орон зай,  агаар,  усан дээр  болон 
усан доор,  хуурай газрыг үл 
хамааран Америкийн цэргийн хүчин 
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чадлыг Оростой харьцуулахад 
хэцүү,  хол давуу байдалтай. Гэхдээ 
одоогийн байдлаар  Оросын нэг давуу 
тал Америктай эсрэгцэх боломжтой 
зүйл нь цөмийн зэвсэг бөгөөд түүний 
алсын зайн тусах чадвар  юм. Тив 
хоорондын баллистик пуужингийн 
цөмийн цэнэгт хошууны тоогоор  
Америкийн ихэнх давуу талыг үгүй 
болгож байна. Орос бас цэргийн 
зарим салбарт онцгой хэвээр  байна. 
Тухайлбал,  “Посейдон” торпед,  
цөмийн реактораар  ажилладаг 
залуурт пуужин гэх мэт. Эдгээр  нь 
бүгдээрээ Оросын нэг бие  даасан 
технологи төдийгүй давуу тал болж 
байгаа нь Америкт маш их дарамтыг 
бий болгож байна. Сүүлийн хэдэн 
жилд Америкийн жил бүрийн 
Батлан хамгаалахын зардал 700 
гаруй тэрбум доллар  байгаа бол 
харин Оросын жил бүрийн Батлан 
хамгаалахын зардал ихээр  тооцоход 
40 гаруй тэрбум доллар,  багаар  
тооцоход 37-38 тэрбум доллар  
болж байна. Иймд,  Орос өөрийн 
гол чухал хүчин чадлыг Америк,  
Оросын харилцааг тэнцвэржүүлэх 
боломжтой чухал цэгт төвлөрүүлэх 
нь зүй ёсны хэрэг юм. Америк,  
Оросын Батлан хамгаалах зардлын 
зөрүү ийм их байгаа ч практик 
түвшинд харьцангуй стратегийн 
тэнцвэртэй байдалд хүрсэн. Энэ бол 
Оросын бий болгосон нэг гайхамшиг 
гэж хэлж болно. 

Ж.Байден АНУ-ын Ерөнхийлөгч 
болохоосоо  өмнө “Ирээдүйд 
Америкийн хамгийн том дайсан бол 
ОХУ,  хамгийн том өрсөлдөгч бол 
Хятад байх болно” гэж хэлснийг бид 
бүгдээрээ мэдэж байгаа. Ж.Байден 
яагаад Оросыг хамгийн том дайсан 
гэж нэрлэв?  Миний бодлоор  Америк-

Оросын харилцаа цаашид улам 
муудаж магадгүй. Үнэн хэрэгтээ,  
одоогийн хоёр  улсын харилцаан дахь 
Газар  дундын тэнгис,  Хар  тэнгис,  
мөн Хойд туйл дахь сөргөлдөөн нь 
харьцангуй хурцадмал биш юм. 
Яагаад гэвэл,  Д.Трампын субьектив 
хүсэл нь Оростой харилцаагаа 
сайжруулахыг хүсэж байсан. Гэвч 
Д.Трамп хүчтэй эсэргүүцэлтэй 
тулгарч,  олон нийтийн дунд гарсан 
санал шүүмжийг дагахаас аргагүй 
байдалд хүрч,  Орост өөрийн хүч 
чадлаа бүрэн хэмжээнд харуулж 
чадаагүй. Үүнийг бас Орос гүнзгий 
ойлгож мэдээд хариу арга хэмжээ 
авч байв. 

Иймд,  Орос,  Америкийн 
сөргөлдөөн,  тэр  дундаа агаар,  далай 
тэнгис дэх сөргөлдөөнийг өнөөгийн 
өнцгөөс авч харвал,  яг үнэндээ их 
гүрнүүдийн сөргөлдөөний бодит 
ач холбогдолгүй,  хоёр  улс зөвхөн 
дотоодын улс төрийн зорилгоор  
л энэ бүхнийг хийсэн гэж харж 
байна. Энэ талаас нь харвал,  Хятад,  
Америкийн харилцааны одоогийн 
энэ нөхцөл байдал бол хэдийнээ хоёр  
талын харилцааны хамгийн сайхан 
цаг үеийн нэг юм. Цаашид Ж.Байден 
гарсны дараа Америк,  Оросын 
харилцаа одоогийн нөхцөл байдлаас 
ч төвөгтэй болно. Ялангуяа цэргийн 
харилцаа одоогийнхоос сайхан 
болохгүй аж. 

Эх сурвалж: ХАЧА-ийн хошууч 
генерал, цэргийн шинжээч Жинь 
И Наны 2021.01.07-нд  Хятадын 
төвийн радио, телевизийн 
мэдээллийн сайтад нийтлэгдсэн 
өгүүлэл 
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