
Ерөнхийлөгчөө сэрдсэн АНУ-ын 
тагнуулын алба

Дрон ажлын нөхцөлийг өөрчлөх нь Японы корпорацийн удирдлагын 
шинэчлэл удаашрав

Оросын тагнуулын албад Д.Трампын туслахуудыг элсүүлсэн байж 
магадгүй хэмээн сэтгэл түгшиж байснаа хүлээжээ. > 10

Дэлхий даяар эртний байгууламжийг эрж хайх ажилд дрон 
ашигласнаар археологийн судалгаа мөн өөрчлөгдөж байгаа. > 10

Сүүлийн хоёр жилд Японы компаниуд захирлуудын зөвлөлдөө 
гаднаас хүн авах нь нэмэгджээ. > 10

Жад Вебер
Улс төрийн тагнан турших 

ажиллагаа, авлигын хэргээр эх 
орондоо эрэн сурвалжлагдаж 
буй, Панамын экс Ерөнхийлөгч 
Рикардо Мартинеллиг олон улсын 
хэмжээнд баривчлах тушаа лыг 
Интерпол гаргаад байна. 

Ноён Мартинелли төв Аме-
рикийн улсыг удирдаж байхдаа 
Бразилийн Odebrecht компаниас 
59 сая ам.долларын авлига авсан 
хэрэг дэгдсэн үетэй зэрэгцэн 
энэхүү баривчлах тушаал гарчээ. 
Интерпол түүний хоёр хүүг 
ч Odebrecht-ээс авлига авсан 
хэрэгт буруутгадаг. Эцэг, хүүх-
дүүд өөрсдөд нь тулгасан хэргийг 
“үндэслэлгүй” хэмээн мэдэгдсэн. 

Панамын телевизийн TVN 
компанийн нэвтрүүлгээр, 
Интерполын улаан санамж 
бололтой бичгийг хуучин удир-
дагчийн гэрэл зураг, хурууны 
хээ ний дүрсийн хамтаар харуулж 
байлаа. Интерполын вэбсайтад 
энэ талаар мэдээлэл байхгүй ч 

Панамын мөрдөн бай цаах албаны 
комиссар Маркос Кордоба улаан 
санамж гарсан болохыг Reuters 
зэрэг мэдээллийн хэрэгсэлд 
батлан тайлбарлажээ.   

Майамид өөрөө өөрийгөө 
цөл чихөөд байгаа, супермар-
кетийн магнат ноён Марти нелли 
одоогоор дээрх мэдээлэл тэй 
холбоотой тайлбар өгсөн гүй. 
Буруугүй гэдгээ эртнээс мэдэг дэж 
ирсэн ноён Мартинел ли Панамын 
одоогийн Ерөнхийлөгч Хуан 
Карлос хэргээс бултах зорилгоор 
өөрийг нь хэлмэг дүүлж буй 
талаар Twitter-т бичжээ. 

Алдар хүндтэй, баян эрх мүүд 
татвараас бултацгааж буйг 
баталж өгсөн “Панамын баримт 
бичиг”-ийн дуулианы үеэр ноён 
Мартинелли Financial Times-
т захидал бичиж байсан юм. 
Миний шалгаж байсан татвараас 
бултагчид, мөнгө угаагч нар 
эргээд мөрдөн мөшгөх болсон тул 
аргагүйн эрхэнд зугтан Майамид 
байгаагаа ноён Мартинелли 

Том Митчелл
БНХАУ-ын хүн амзүйч, бие 

даасан судлаачийн тооцоог үзвэл, 
Энэтхэг улс аль хэдийнэ Хятадыг 
гүйцэж түрүүлэн, дэл хийд хүн 
амын тоогоор тэргүүлэгч болсон 
бололтой. 

Хятадын эрх баригчид тус 
улсад 1990-2016 оны хооронд 
мэндэлсэн иргэдийн тоог даруй 
90 саяар хэтрүүлж тооцоолсон 
хэмээн Висконсин-Мэдисоны 
их сургуулийн эрдэмтэн И 
Фусянь үзэж байна. Тооцоонд 
будлиан үүссэн шалтгаан нь 
эмэгтэйчүүдийн төрөлтийн 
хувь хэмжээг хэт өөдрөг тооцсон 
явдал. Эрх баригчид уг хувь 
хэмжээг 2015 оны байдлаар 
нэг эмэгтэй хүнд 1.6 хүүхдээр 
тооцоолжээ. Хэрэг дээрээ энэ 
нь 1.05-аас бага байсан болов уу 
хэмээн ноён И таамаглав. 

Эрдэмтний таамаг зөв бол 

Хятадын хүн ам өнгөрсөн оны 
эцэст 1.29 тэрбумд хүрсэн хэрэг. 
Энэ нь эрх баригчдаас гаргасан 
1.38 тэрбум гэсэн албан ёсны 
тооноос бага байгаа юм. Харин 
Энэтхэгийн хүн амыг эрх 
баригчид нь 1.33 тэрбум хэмээн 
тооцоолдог. 

Ноён И Фусянийн судал гааг 
энэ долоо хоногт Бээжин хотноо 
эрдэмтдэд танил цуулсан нь 
Хятадын бодлого тодор хой логчид 
хүн ам зүйн хямралаас үүдэлтэй 
бэрхшээ лийг шийдвэрлэх гарц 
хайж буйн илрэл юм. Хятад орны 
хөдөлмөрийн насны хүн ам 2012 
онд анх удаа цөөрсөн цагаас эхлэн 
жил бүр зогсолтгүй буурсаар. Тус 
улс “баяжиж амжихаасаа өмнө 
хөгшрөх” аюултай тулгарлаа. 

“Энэтхэгийн хүн амтай 
холбоотой тоо баримтыг би 
хараахан судлаагүй. Энэтхэгийн 
хүн ам одоо Хятадынхыг 

давчихаар гүй байгаа бол удахгүй 
давна. Цаашид бүр ч ихсэнэ” 
хэмээн эрдэмтэн өгүүлж байна. 

Ноён И БНХАУ-д 1980-аад 
оны эхэн үеэс 2015 он хүртэл 
үргэлжилсэн “Нэг хүүхэд” хэмээх 
маргаантай бодлогыг эртнээс 
шүүмжилж иржээ. Тэрбээр 2007 
онд хэвлүүлсэн “Хоосон үүртэй 
том улс” (Big Country with an 
Empty Nest) номдоо ХКН-ын 
бодлого төлөв лөгчдөөс үүдэлтэй 
Мальтусын айдас ор үндэсгүй 
талаар тайлбарласан юм. 

Нэг хүүхдийн бодлогоос 
шалт гаалан БНХАУ “Льюисийн 
эргэлтийн цэг”-т очих хурдац 
эрс түргэссэн хэмээх тайлбарыг 
эдүгээ Хятадын албаны 
хүмүүс, эрдэмтдийн дийлэнх нь 
зөвшөөр дөг. Аливаа улс орны 
хөдөө нутгийн ажиллах хүчний 
илүүдэл шавхагдмагц цалингийн 
өсөлт эрс хурдасдаг үе эхэлдэг 

тухай “Льюисийн эргэлтийн цэг” 
гэсэн тодорхойлолтыг 1954 онд 
эдийн засагч Артур Льюис анх 
дэвшүүлсэн юм. 

Нэг хүүхдийн бодлого хэрэг-
жээгүйсэн бол Хятадын хүн 
амын өсөлт 2040 онд 1.6 тэрбум 
буюу оргилдоо хүрч, хүн ам 
зүйн ноогдол ашгаа хавьгүй урт 
хугацаанд эдлэх бололцоотой 
байх байлаа.

БНХАУ-ын Засгийн газар 
ноён И Фусянийн байр суурийг 
олон жилийн турш үл таашааж 
ирсэн юм. Түүний хэвлүүлсэн 
ном 2013 он хүртэл Хятадад 
хориотой байв. Эрх баригчид 
нэг хүүхдийн бодлогын сөрөг 
үр дагаврыг хожуу ухаармагцаа 
АНУ-д ажиллаж амьдардаг 
эрдэмтнийхээ үгэнд нааштай 
хандах болжээ. 

Хятадын эрх баригчид Хай-
нань арлын Боаод гуравдугаар 

сард болсон Азийн чуулга 
уулзалтад оролцуулахаар ноён И 
Фусянийг нисэх онгоцны бизнес 
зэрэглэлийн суудалд суулган 
залж авчирсан. 

Нэг хүүхдийн бодлогын үед 
үндэсний цөөнх, хөдөө нутгийн 
зарим айл өрхөд эхний хүүхэд 
охин байх тохиолдолд хоёр дахь 
хүүхдээ төрүүлэхийг зөвшөөрдөг 
байв. Бусад тохиолдолд хань 
үндэстэн айл ердөө ганц 
хүүхэд төрүүлэх эрх эдэлнэ. 
Хоёр жилийн өмнөөс энэхүү 
хязгаарлалтыг халж, хятад гэр 
бүлд хоёр хүүхэд төрүүлэхийг 
зөвшөөрөх болжээ. 

Нэг хүүхдийн бодлогыг орон 
нутгийн эрх баригчид хүчээр 
хэрэгжүүлж, оройтсон хойно 
албадан үр хөндөх, нөхөн үржих 
чадваргүй болгох арга 
хэмжээ авах нь нийтлэг 
байсан юм. 

1
АНУ тэргүүлдэг эвсэл хол-

боо нь олон улсын аюулгүй 
байдлын тогтолцооны түшиг 
тулгуур учраас иймэрхүү байр 
суурь нь эцсийн дүндээ дэлхий 
ертөнцийн тогтвортой байдалд 
занал учруулж буй хэрэг. 

Ноён Трамп энэ долоо хоногт 
Саудын Араб, Израиль дахь 
холбоотнуудаа тайвшруулах хэд 
хэдэн мэдэгдэл хийсэн. Мөн ийм 
мэдэгдлийг Брюссельд ч хийж 
болзошгүй байгаа нь нөгөө 
л урьдчилан тааварлашгүй 
байдлын илрэл болж чадахаар.  

Эдүгээ дэлхий ертөнцөд ноён 
Трампын тааварлашгүй байдлын 
гурван түвшинт бэрхшээл тул-
гараад байна. Нэгдүгээрт, 
Ерөнхийлөгчийн улс төрийн 
чиг хандлага, хоёрдугаарт, зан 
авир, гуравдугаарт, үүсгэсэн 
нөхцөл нь тогтвортой байж чадах, 
эсэхтэй холбоотой бэрхшээл. 
Вашингтоныг донсолгож буй 
дуулиант олон хэрэг явдал ноён 
Трамп жилийн дараа албан 
тушаалдаа байж чадах байгаа 
гэсэн асуулт тавихад хүргэв. 

Улс төрийн түвшинд ноён 
Трамп хэд хэдэн толгой эргэм 
маневр хийгээд авсан. Тэрбээр 
Саудын Арабт айлчлах үеэрээ 
исламын шашныг “дэлхийн агуу 
шашны нэг” хэмээн мэдэгдэв. 
Уул нь дөнгөж өмнөхөн нь мань 
хүн АНУ-д мусульманчуудыг 
нэвтрүүлэхийг хориглох уриалга 
гаргаж байсан юм. НАТО ч 
байдгаа шавхсан эд хэмээн 
зарлаад байсан хүн дараа нь 
хэлсэн үгээ үгүйсгэж сууна. 
Хятадыг дэлхийн валютын зах 
зээл дээр явуулга үйлдэгч хэмээн 
хэлж байсан үгээ одоо болохоор 
буцааж буй бололтой. 

Ерөнхийлөгч Ойрхи Дорнодод 
хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх 
талаар ярьж байсан. Дараахан 
нь химийн зэвсэг хэрэглэсэн 
дэглэмийг залхаахаар Сирийн 
нутагт пуужингийн цохилт 
өглөө. Нэг бол Brexit-ийг маг-
тана. Тэгснээ Европын холбоог 
сайшаана. ОХУ-тай харилцах 
харил цаа нь бүр толгой эргүүл-
сэн тоглоом. 

Ерөнхийлөгч Обамаг ч хол-
боотнуудтайгаа тогтвортой 
харьцаж чадахгүй байна 
хэмээн шүүмжилж байсан 
удаатай. Ноён Трамп Саудын 
Араб, Израи лиас аяллаа эхэлж 
байгаа нь Обамагийн засаг 
захиргаатай онцгой түнжин 
муутай хоёр улстай зэрэг хол боо 
тогтоох оролдлого юм. Саудын 
Араб, Израиль бол АНУ-ын 
холбоотнууд дотор ноён Трам-
пын ялалтад баярласан том 
бус хэсгийг төлөөлж буй хоёр 
улс. Гэхдээ эдгээр улс ч Цагаан 
ордны ацалсан байр сууринд 
дургүйцдэг. 

Ирантай байгуулсан цөмийн 
хэлэлцээрийг цуцлах талаар 
ноён Трамп сонгуулийн кам-
панийнхаа үеэр амласан нь 
Саудын Арабын удирдлагад огт 
таалагдаагүй. Эр-Риядад байхдаа 
Ираны талаар хатуу байр суурь 
баримтлахаа мэдэгдсэн ч ноён 
Трамп хэлэлцээрийн нөхцөлийг 
сахисаар. АНУ-ын Элчин сайдын 
яамыг Израильд Иерусалимд 
шилжүүлэх талаар өгсөн 
амлалтаа янз нь өөрч лөхөөр 
эргэцүүлж буй бололтой. 

Яадаг ч байсан АНУ-ын Ерөн-
хийлөгч сонгуулийн кампанийн 
үеэр өгсөн бодлогогүй амлал-
туудаасаа няцаж, илүү зөв 
зүйтэй шийдвэр гаргадаг болж 
буй бололтой. Гэхдээ л энэ бүхэн 
АНУ-ын дотоодод төдийгүй 
гадаадад бүрэлдчихээд байгаа, 
“үгэнд нь итгэж болохгүй хүн” 
гэсэн төсөөллийг сарниаж 
дийлэхгүй. 

Цагаан ордноос эрс утгатай 
“жиргээ” гарах бүрт ноён 
Трампын хувь хүний онцлог, 
зан төрхтэй холбоотой эргэлзээ 
ихэссээр. Энэ удаагийн засаг 
захиргаанд итгэж болох, эсэхийг 
шийдэхийн тулд АНУ-ын 
холбоотон бүр дахин нэг удаа 

Дэлхийд 
тээртэй, 
таамаглашгүй 
байдал

тунгааж байх шаардлагатай 
тулгарлаа. Ноён Трамп бодлоо 
хувиргавал яана. Түүний 
Ерөнхийлөгчийн засаглал сүр 
дуулиантай нурж унавал Цагаан 
ордонд хэт ойртсоны төлөөсийг 
амсахад хүрэх юм биш биз? 

Трампын эринд АНУ-ын 
олон улсын үүрэгтэй холбоотой 
түвэгтэй асуудал хэдий чинээ 
их үүснэ, хэт их гүрэнтэй олон 
улсын тавцанд өрсөлдөгч нар нь 

үүссэн нөхцөлөөс ашиг хонжоо 
гаргахаар төдий чинээ чармайна. 
ОХУ-ын Гадаад хэргийн сайд 
Сергей Лавров Зууван танхимд 
ноён Трамптай уулзах үедээ баяр 
хөөрөө чүү чамай нууж байлаа. 
Холбооны мөрдөх товчооны 
тэргүүнээ “жинхэнэ балай” 
учраас хөөж орхисон тухайгаа 
чухам энэ уулзалтын үеэр ноён 
Трамп зочиндоо ярьсан байж 
таараад байна. Өрнөд бэрх шээлдээ 

орооцолдоод завгүй байгаа 
өнөөгийн нөхцөлийг ашиглан 
ОХУ байр сууриа Балкан, Ойрхи 
Дорнодод бэхжүүлж байна. 

Вашингтоны эмх замбараагүй, 
Бээжингийн биедээ эрэмшсэн 
байдал эрс тэс ялгаа үүсгэж буй 
нь гайхал төрүүлэх хэмжээнд 
хүрлээ. Жэймс Комиг халсантай 
уялдан үүссэн бэрхшээлийг 
Трампын засаг захиргаа 
шийдвэрлэхээр сандчиж байх 

үед БНХАУ-ын дарга Ши 
Жиньпин эх орондоо 2008 оны 
Бээжингийн олимпоос хойш 
цугларч байгаагүй, гадаадын дээд 
зиндааны олон зочин хүлээж авав. 
Евразийг хамарсан олон тэрбум 
ам.долларын хөрөнгө оруулалт 
бүхий “Нэг бүс, нэг зам” төсөл 
Хятадын нийслэлд 100 гаруй улс 
орны төлөөлөгчийг авчирч чадлаа. 
Энэхүү аварга санаачилгад багтах 
төслүүдийн тал нь биелэхэд л 

Хятад орныг чиглэсэн эдийн 
засаг, геополитикийн аварга ач 
холбогдол бүхий дэд бүтцийн 
сүлжээ үүснэ. 

Хятад орны баялаг, алсын 
хараа, итгэл төгс байдал нь 
“Азийн зуун”-ы талаар ярих 
шалтгаан болж хувирлаа. Харин 
Трампын Ерөнхийлөгчийн 
засаглал өрнөдийн 
уналтын бэлгэ тэмдэг 
болох аюул ёрлож байна.

Интерпол Панамын экс Ерөнхийлөгчийг 
баривчлах тушаал гаргав

тайлбарласан. 
Эдийн засаг хөгжиж, дэд бүтэц 

байгуулах ажил эрчимжсэн 
2009-2014 онд Ерөнхийлөгч 
байсан ноён Мартинеллийг 
шилжүүлэн авах хүсэлтийг 
Панам улс өнгөрсөн онд АНУ-д 
тавьжээ. Ноён Мартинелли нь 
АНУ-ын одоогийн Ерөнхийлөгч 
Дональд Трамптай бизнесийн 
хэлхээ холбоотой. Дональд 
Трамп Панамын нийслэлд 
байгуулсан цамхгаа нээж байх 

үед Ерөнхийлөгч байсан ноён 
Мартинеллид төрийн мөнгөөр 
тагнан туршсан хэрэг ч тулгаж 
байгаа. Панамын сөрөг хүчин, 
үйлдвэрчний эвлэл, орон нутгийн 
захиргаа, Конгрессын гишүүд, 
сэтгүүлч зэрэг 150 гаруй хүн 
хуучин Ерөнхийлөгчийн эсрэг 
хэрэг үүсгэжээ. Үүнд төрийн 
компаниудын үнэт цаасыг 
хуйвалдааны аргаар борлуулсан, 
үрэн таран хийсэн хэрэг багтаж 
байна. 

Оdebrecht-ийн хэрэгтэй 
холбогдуулан 77 компанийн 
гүйцэтгэх захирлаас гаргасан 
гэрчийн мэдүүлгийг удахгүй 
Панамын дээд шүүх нийтэд 
мэдээлнэ. Тус улсад метроны 
шугам байгуулж буй Оde-
brecht-ийн хуучин захирлууд 
Панам болон Латин Америкийн 
бусад есөн улсад 
хахуул өгдөг байснаа 
хүлээсэн нь бүс нутгийг 
доргиосон юм.

Энэтхэгийн хүн ам Хятадынхаас их байх магадлал

Вашингтоныг 
донсолгож 
буй дуулиант 
олон хэрэг 
явдал ноён 
Трамп жилийн 
дараа албан 
тушаалдаа байж 
чадах байгаа 
гэсэн асуулт 
тавихад хүргэв.



Женнифер Томсон
Долоон жилийн өмнө Жеймс 

Харрисон дроныг бизнест хэрхэн 
ашиглах талаар судалгаа хийн, 
ширээнийхээ ард толгойгоо 
гашилгаж байв. Британийн 
армиас дөнгөж халагдсан тэрбээр 
хоёр нөхрийн хамт компани 
байгуулж, нисэгчгүй онгоцыг аль 
салбарт хэрэглэвэл ашигтайг эрж 
хайсан гэнэ. Харрисон нефтийн 
цамхгийн зургууд үзэж байтал 
далай дахь нефтийн цамхгийн 
гадаргын аюулгүй байдлыг 
троссонд дүүжлэгдэн шалгаж 
буй ажилчны дүрс тааралдсан 
гэнэ. Түүнийг Афганистанд алба 
хааж байхад дайсны байрлалыг 
дроны технологи ашиглан 
агаараас тандах арга нэвтэрсэн 
байв. Тэрбээр цамхгийн аюул гүй 
байдлыг хянахад дрон ту салж 
болохыг ойлгосон байна.

Ноён Харрисоны байгуулсан 
Sky-Futures нэртэй компани 
одоо Eni хэмээх Италийн хий 
үйлдвэрлэгч зэрэг хэрэглэгчдэд 
хяналтын үйлчилгээ үзүүлж 
байна. Ажилчид хүрэхэд хүнд 
хэсэг рүү оосроор бэхлэн очихын 
оронд төхөөрөмжөө хөөргөөд 
байгууламжийн гаднах ан цав, 
элэгдлийг илрүүлэх боломж 
нээгдэв. Дроноос авсан зургийг 
аюулаас хамгаалах ажилтнууд 
эргэн тоглуулж үзээд ямар 
арга хэмжээ авахаа төлөвлөнө. 
Хар рисон “Троссноос зүүгдэн 
шал галт хийснээс хавьгүй бага 
зар далтай” хэмээн өгүүллээ.

Цамхгийг шалгах дрон ажлын 
байрыг өөрчилж буй зөвхөн нэг 
жишээ энэ. Норфолкынэ фермер 
Крис Эллингтон Хятадад үйлд -
вэрлэсэн, 15000 паундын үнэтэй 

дрон ашиглан, хоёр метр хүртэл 
өндөр ургадаг тосны ургамлын 
тариаланд өвчлөл үүссэн 
эсэх, байгаль орчинд хохирол 
учруулж буй байдлыг хянадаг 
аж. Тэрбээр “Тодорхой өндөр 
хүртэл ургахаар очиж үзэх 
боломжгүй болдог. Дроноос бол 
гайхалтай нарийн харагддаг” 
гэжээ. Ноён Эрлингтон бас Crop 
Angel хэмээх компани үндэс-
лэж, тариаланг агаараас хянах 
үйлчилгээ санал болгодог авч 
олонх фермер өөрсдөө дрон 
ху далдан авахыг илүүд үздэг 
байна.

Дэлхий даяар эртний байгуу-
ламжийг эрж хайх ажилд дрон 
ашигласнаар археологийн су-

дал гаа мөн өөрчлөгдөж байгаа. 
Иорданы өмнөд нутагт оршдог 
МЭӨ 3600-3200 оны үеийн 
эртний булшийг 1980-аад оноос 
хойш хулгайч нар талхлах 
болжээ. Эндээс авсан ваар сав хар 
зах дээр 200-300 ам.долларын үнэ 
хүрдэг. Археологичид уг газрыг 
хамгаалахын тулд явганаар 
эргүүл хийдэг байсан одоо дрон 
тэдний оронд ажил лах боллоо. 
Энд ажиллаж бай сан Чикагогийн 
их сургуулийн археологич Мораг 
Керсел өдөр бүр дрон нисгэхээс 
ажлаа эхэлдэг байснаа дурсав. 
Тэрбээр “Дрон төсөл хэрэгжих 
хугацааг асар их өөрчилсөн. 
Бид нэг шөнийн дотор газрын 
зураглал хийдэг болсон” гэжээ.

Тэд анхандаа дроныг өөрсдөө 
угсарчээ. Төхөөрөмж дээрээ Go-
Pro хэмээх камер суурилуулж, их 
биед нь доош чиглэсэн дурантай 
Canon 100 зургийн аппарат 
байрлуулсан нь 2-3 секундэд 
нэг зураг дардаг байна. 2016 
онд бичлэг хийж, зураг авдаг DJI 
Phantom 3 нисдэг төхөөрөмжийг 
онлайнаар 500 ам.доллараар 
худалдан авсан байна. Дроноос 
авсан зурагт газрын хөрсний 
өнгө өөрчлөгдөн харагдвал 
тэнд хүний гар хүрснийг 
мэддэг аж. Профессор Керсел 
цааш нь ярихдаа “Дээрээс 
авсан зураг хөрсний талаар 
бидний төсөөллийг өөрчилсөн. 
Хиймэл дагуулаас авсан зураг 
хангалттай тод гардаггүй. 
Газраас хараад илрүүлэх бо-
ломж гүй өөрчлөлтийг бид 
агаа рын зургаас олж чад на” 
хэмээн өгүүллээ.

тойрсон дуулианы улмаас 
ХМТ-ны захирал Жеймс Коми 
ажлаасаа халагдсан. Шалтгааныг 
нь Хиллари Клинтоны хувийн 
мэйлийг шалгасан хэрэгтэй 
холбон тайлбарлаж байв. Гэвч 
ноён Трамп туслахуудынхаа 
тайлбартай зөрчилдөж, Оросын 
явдлаас болсон мэтээр ярьжээ. 
Ерөнхийлөгч хувийн уулзалтын 
үеэр Комид шахалт үзүүлж, 
сурталчилгааных нь зөвлөх асан 
Майкл Флиннийг байцаалтаас 

чөлөөлөх санал тавьсан тухай 
мэдээ тарсан нь бас гал дээр 
тос хийхтэй адил болсон байна. 
Флиннийг Цагаан ордны 
зөвлөхөөр томилоод байсан авч 
сар хүрэлгүй Оросын Элчин 
сайдтай уулзсан тухайгаа ташаа 
мэдээлсэн гэдэг шалтгаанаар 
халахад хүрсэн билээ.

Ноён Мюллерийг мөрдөн 
байцаалтын ахлагчаар томилсны 
дараа Ерөнхийлөгч энэхүү 
шуугианыг “шулам ангуучлах” 

хэмээн нэрлэжээ. Трамп Оросын 
Гадаад хэргийн сайд Лавровтой 
уулзах үедээ ноён Комийг хатуу 
самар хэмээн нэрлээд түүнийг 
халсан нь Оросын талаарх 
дарам тыг зөөлрүүлнэ гэж хэлсэн 
ту хай мэдээлэл алдагдаж, New 
York Times сонинд нийтлэгдэв. 
Ерөн хийлөгчийг Оросын сай дад 
алан хядагчдын дунд нэвтэр-
сэн тагнуулын нууц мэдээ 
зад руул сан хэмээн буруутгасан 
байна. Трамп даваа гарагт Тель 

Авивт айлчлахдаа “Оросуудтай 
ярилцахдаа би Израилийн 
тухай үг хэлээгүй” гэсэн нь 
Израилийн тагнуулд ажилладаг 
мэдээлэгчийг задруулаагүй шүү 
хэмээн өөрийгөө зөвтгөж байгаа 
мэт сонсогдсоныг сэтгүүлчид 
шүүмжлэн бичжээ.

Төлөөлөгчдийн танхимд болсон 
хэлэлцүүлэг дээр ноён Брен нан 
тагнуулын мэдээллийн эх сурвал-
жийг задруулах нь маш хортойг 
онцлоод задруулагчийг заавал 

илрүүлэх ёстой гэжээ. Гэхдээ ноён 
Трампын хувьд нууцыг хуваалцах 
тухай хоёр про токолыг зөрчсөн 
байж болзошгүйг сануулсан байна. 
Брен нан АНУ-ын тагнуулын 
албад гадаадын тагнуулын албад-
тай нууцаа солилцдог боло хоос 
айлчлалаар ирсэн сайдад мэдээлэл 
өгдөггүй хэмээн онц лоод мэдээлэл 
хуваалцах бол эх сур валж болох 
байгууллагаас нь зөв-
шөөрөл авах ёстой 
байдаг гэжээ.

Ерөнхийлөгчөө сэрдсэн 
АНУ-ын тагнуулын алба

Деметри Севастопуло
Тагнуулын төв газрын дарга 

асан Жон Бреннан мягмар гарагт 
конгресст өгсөн мэдүүлэгтээ 
Оросын тагнуулын албад 
өнгөрсөн оны сонгуулийн сур-
талчилгааны үеэр Дональд 
Трампын туслахуудыг элсүүлсэн 
байж магадгүй хэмээн сэтгэл 
түгшиж байснаа хүлээжээ. 
Тэрбээр төлөөлөгчдийн танхимын 
тагнуулын хороонд хэлсэн 
үгэндээ “Намайг нэгдүгээр сарын 
20-нд огцруулах үед шийдэгдээ-
гүй асуудал байсан... Оросууд 
сурталчилгаанд оролцогчдыг 
талдаа татахад амжилтад хүр сэн 
эсэх, сайн дураар буюу алба-
дах аргаар уу гэх мэт” хэмээн 
тэмдэглэжээ.

ТТГ-ын дарга болохоосоо өмнө 
Барак Обамагийн зөвлөх байсан 
ноён Бреннан цааш нь Трампын 
баг болон Оросын хоорондын 
холбооны талаар Холбооны 
мөрдөх товчооны мөрдөн 
байцаалт “сайн үндэслэлтэй” гэж 
онцолсон байна. Өнгөрсөн долоо 
хоногт Шүүх яам хуучин ХМТ-
ны босс асан Роберт Мюллерийг 
бие даасан мөрдөн байцаалтын 
ахлагчаар томилсон. Ерөнхийлөгч 
Трамп уг асуудлаар мөрдөлтийг 
зогсоохыг албаныханд шахалт 
үзүүлсэн тухай мэдээ тараад буй. 
Тухайлбал, АНУ-ын үндэсний 
тагнуулын албадын тэргүүн Дэн 
Коэтс Трампын зүгээс ХМТ-ны 
мөрдөлтийн хүрээг багасгах 
хүсэлт ирсэн талаар тайлбар 
өгөхөөс татгалзсан юм. Тэрбээр 
сенатын зэвсэгт хүчний хороонд 
үг хэлэхдээ “Энэ талаар нийтийн 
өмнө тайлбар өгөх нь зохимжгүй” 
хэмээн өгүүлжээ.

Washington Post сонинд 
Ерөнхийлөгч ноён Коэтс болон 
Үндэсний аюулаас хамгаалах 
агентлагийн тэргүүн адмирал 
Майкл Рожерс нарт хандаж, 
түүний сурталчилгаа Оростой 
холбоогүйг мэдэгдэх хүсэлт 
тавьсан аж. Цагаан ордон 
ийнхүү шуугианд нэрвэгдэн 
импичментийн асуудал сөхөгд-
сөнийг Ерөнхийлөгч асан Ричард 
Никсоны Уотергейтийн хэрэгтэй 
адилтгаж байгаа юм. Гэвч засаг 
захиргааны төлөөлөгч мягмар 
гарагийн хэлэлцүүлгийн талаар 
“Мөрдөн байцаалт жил үргэлжилж 
байгаа ч Орос, Трампын холбоог 
нотлох баримт алга” хэмээн 
мэдэгдэв.

АНУ-ын Ерөнхийлөгчийн 
сонгуульд Оросын оролцоог 

Лео Льюс
Японы хувьцааны үйл чил гээ-

ний хамгийн том ком пани болох 
Secom-ийн тайлан нийтлэгджээ. 
Тус компани санхүүгийн бус 
тэтгэврийн сангууд дотроос 
ганцаараа 2014 онд тайлангаа 
ил болгох Удирдлагын журам, 
гэрээнд гарын үсэг зурсан юм. 
Toyota, Panasonic мэтийн аж 
үйлдвэрийн аваргууд уг журамд 
нэгдээгүй аж. Нийтдээ Японы 
нэр хүнд бүхий 600 орчим 
тэтгэврийн сан жил бүрийн 
уулзалтад санал өгсөн байдал, 
компанийн менежментийн стан-
дартыг сайжруулах журмыг 
хэ  рэгжүүлэхээс татгалзсан 
бай  даг. Компаниуд олон арван 
жилийн турш ажиллагсдынхаа 
эрх ашгийг дээдэлдэг хэмээн 
сур талчилсан хэрнээ тэтгэврийн 
сангийн менежментийг сайж-
руулах журмыг үл тоомсорлосон 
нь гайхалтай.

Гэвч Secom-ийн тайлангаас 
кор   порацийн удирдлагын шинэч-
лэл удааширсан хэдий ч цаашдаа 
юунд хүргэхийг таамаглаж 
болохоор байна. Эндээс үзэхэд 
Японы корпорацийн удирдлагын 
шинэчлэл Ерөнхий сайд Шинзо 
Абэ, бүх төрлийн хөрөнгө оруу-
лагчид болон өөрчлөгдөх дургүй 
корпорациудад томоохон сорилт 
болох нь тодорхой. Зургадугаар 
сард Японы олонх компанийн 
тайлангийн хурал болдог 
агаад Удирдлагын журам хоёр 
жилд хэрхэн хэрэгжсэн болон 
гадаадын томоохон хөрөнгө 
оруулагчид Японд орж ирсэн 

талаар үзүүлэлт гарах ёстой.
Өөдрөг үзэлтнүүд Secom-ийн 

тайланг ганц жишээ бус, эхлэн 
хэрэгжүүлэгч гэдэг өнцгөөс 
харж, дэвшил гарлаа гэж үнэлсэн 
байна. Сүүлийн хоёр жилд 
Японы компаниуд захирлуудын 
зөвлөлдөө гаднаас хүн авах нь 
нэмэгджээ. Журам гарахаас 
өмнө компаниудын 22 хувь нь 
зөв  лөлдөө гаднын захиралтай 
байсан бол одоо тавны дөрөв 
нь ийм болсон байна. 2017 он 
даруухан эхэлсэн боловч хоёр 
жилд хувьцааны эргэн худалдан 
авалт эрс нэмэгдэж, хувьцааны 
өгөөж гэдэг нэр томъёо Японы 
хөрөнгө оруулалтын хэлэнд 
нэвтэрч эхлэв.

Нөгөө талаас удирдлагын 
шинэчлэл үл тоомсорлох, эс 
хүлцэх байдалтай тулгаран 
эцэстээ нурна гэж үздэг хүмүүс 
бас Secom-ийг муу жишээ бол-
гон тайлбарлах боломжтой. 
Тухайлбал, том компаниуд 
биржид бүртгэлтэй салба руудаа 
худалдан авсан тоо олширсон 
нь хоёрдогч хувьцаа эзэм шигч-
дийн эрхийг ноцтой зөрчсөн 
явдал юм. Тэтгэврийн сангууд 
нь дээрх журамд гарын үсэг 
зураагүй агаад яагаад татгалз-

санаа ч тайлбарлахгүй байгаа 
Toyota, Panasonic зэрэг томоохон 
ком паниудын хувьд Secom-ийн 
жишээ түгшүүртэй байж ма-
гад   гүй. Учир нь томоохон 
ком  паниудын бүртгэлтэй 
сал   ба   рууд тайгаа харилцах биз-
не  сийн харилцаанд нөлөөлөх 
бо   ломжтой. Ялангуяа Toyota, 
Pana sonic хоёр уг асуудлаас болж 
бусад ком  па нийн анхаарлын төвд 
ирээд байна.

Удирдлагын журамд гарын 
үсэг зурсан компанийн тоо ийм 
цөөн байгаа нь том корпорациуд 
хойш сууснаас шалтгаалдаг гэж 
жижгэвтэр компанийн захирлууд 
ярьжээ. Хэрэв энэ хоёр аварга 
санаа бодлоо өөрчилбөл хэдэн 
зуун корпорацийн тэтгэврийн 
сан үлгэр жишээг нь дагах байх 
гэж шинжээчид үздэг. Ингэсэн 
тохиолдолд ганц шөнийн до-
тор хувьцаа эзэмшигчдэдээ 
нээлт тэй, хувьцааг нь эзэмшдэг 
компаниуддаа шаардлага тавьдаг 
хөрөнгө оруулагч сангуудын 
бүлэг бий болно. Энэ нь чухамдаа 
Удирдлагын журмын үндсэн 
зорилт агаад корпорациудын 
болгоомжлоод буй ганц 
шалтгаан юм.

Японы корпорацийн шинэчлэл 
удаашрав

Дрон ажиллах нөхцөлийг өөрчилнө
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