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Монголын зарим тогтмол хэвлэлд 2000, 2010 онд 
нийтлэгдсэн 

ОХУ, БНХАУ-ын тухай нийтлэлийн харьцуулсан судалгаа 
 
Удиртгал 
 
Хэвлэлийн Хүрээлэн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн Монголын хэвлэл 
мэдээллийн хөгжлийн чиг хандлагыг тандсан урт, богино хугацааны олон 
арван судалгааны төслийг хэрэгжүүлж ирсэн билээ. Тухайлбал монголын 
хэвлэл мэдээллийн байдлын талаар статистик мэдээлэл  бүрдүүлэх зорилго 
бүхий Мониторингийн судалгаа, Хэвлэл мэдээллийн хэрэглэгчдийн 
судалгааг тогтмолжуулахын сацуу сонин хэвлэл, радио телевизийн нийтлэл, 
нэвтрүүлгийн агуулгын судалгаа хийж байгааг дурьдаж болно. Гэсэн хэдий ч 
мэргэжлийн сэтгүүл зүйг хөгжүүлэхэд судалгааны ажлын аргачлал, чанарыг 
улам сайжруулан шинжлэх ухааны ахисан түвшний  судалгаа хийх 
шаардлагатай байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл сэтгүүл зүйн нийтлэл нэвтрүүлэгт 
гүнзгийрүүлсэн дүн шинжилгээ хийх, улмаар шүүмжлэлт хэвлэл мэдээллийн 
шүүмжийг хөгжүүлж энэ талаар шинэ стандарт тогтоох эхлэлийг тавихад 
“Монголын зарим тогтмол хэвлэлд 2000, 2010 онд нийтлэгдсэн ОХУ, 
БНХАУ-ын тухай нийтлэлийн харьцуулсан судалгаа”-ны ажил зохих хувь 
нэмэр оруулах болно. 
Шүүмжлэлт хэвлэл мэдээллийн шүүмж нь хариуцлагатай, иргэний сэтгүүл 
зүйг хөгжүүлэхэд томоохон хувь нэмэр оруулах төдийгүй, хэвлэл 
мэдээллээр дамжуулж нийгэмд ардчилал, олон ургалч үзлийг бэхжүүлэхэд 
чухал алхам болох юм. Улмаар ардчиллыг бэхжүүлэхэд хэвлэл мэдээллийн 
үүрэг, үр нөлөөг дээшлүүлэх,  шийдвэр гаргахад олон түмний санаа бодлыг 
төлөвшүүлэхэд ихээхэн ач холбогдолтой.  
Шүүмжлэлт дискурс анализийг үндэслэгчдийн нэг, Английн Ланкастерийн Их 
Сургуулийн профессор Норман Фэйрклоухийн тэмдэглэн хэлснээр” Сонин 
хэвлэлийн бичвэр буюу текст нь нийгэмд бодитойгоор оршин байгаа юмс, 
нэгж хэсгүүд,  харилцаа холбоог дүрслэн тусгахаас гадна тэдгээрийг бүтээж 
бүрэлдүүлдэг.” Үүнийг дискурс гэх бөгөөд шүүмжлэлт дискурс анализийн гол 
зорилго нь энэхүү дискурсийг дүрсэлж, тайлбарлах, өөрөөр хэлбэл эрх 
мэдэл, хүчнүүдийн харьцаа дискурсаар хэрхэн илэрхийлэгдэж буй, мөн 
үүгээр дамжин тодорхой үзэл санаа хэрхэн яаж бүрэлддэг, улмаар нийгмийн 
онцлог хэв шинж, нийгмийн харилцаа, мэдлэгийн тогтолцоог яаж 
хэлбэржүүлэн бүрэлдүүлдгийг тайлбарлахад оршино. 
Түүнчлэн шүүмжлэлт дискурс анализ нь нийгэм, улс төрийн шийдвэр гаргах 
үйл ажиллагаанд нөлөөлөн улмаар нийгмийг бүхэлд нь өөрчлөх суурь 
өөрчлөлт рүү хөтөлдөг.Тийм ч учраас “шинэ”, “залуу” ардчилал бүхий 
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Монгол оронд иргэний нийгмийг хөгжүүлэх, ардчиллыг бэхжүүлэхэд хэвлэл 
мэдээллийн шүүмж “ус агаар” мэт чухал учраас Хэвлэлийн Хүрээлэн 
Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэнгийн санхүүжилтээр “Хэвлэл мэдээллийн 
шүүмжийн чадавхийг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд энэхүү судалгааг хийсэн 
юм. Судалгаагаар хоёр хөрш орон 2000, 2010 онд өдөр тутмын болон долоо 
хоног тутмын сонинуудад хэрхэн тусгагдсаныг харьцуулан судалсан бөгөөд 
сонинууд Орос, Хятадын тухай мэдээ нийтлэлд хэр зай талбай зориулсан, 
тус хоёр орны талаар ямар сэдвээр, бичлэгийн аль төрөл зүйлээр, ямар 
өнгө аяс, хандлагаар зонхилон нийтэлсэн, эдгээр сонинуудад хоёр хөрш улс 
ямар дүрээр хэрхэн илэрхийлэгдсэнийг гаргаж ирэхийг зорилоо. 
 
 Орос,Хятад хоёр их гүрэнтэй олон жил хөрш зэргэлдээ оршсоор ирсэн 
Монгол улсын хувьд 1992 оноос эдгээр улс орнуудтай эрх тэгш харилцаатай 
болсны зэрэгцээ ялангуяа Хятад бол тус орны хувьд худалдааны томоохон 
түнш, хөрөнгө оруулалтын гол эх үүсвэр болжээ. /Л.Бэгзжав, 2010/ БНХАУ 
нь Монголд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтын хэмжээнээс гадна хөрөнгө 
оруулалттай компанийн бүртгэгдсэн тоогоороо тэргүүлж, гол төлөв геологи, 
уул уурхайн судалгаа хайгуул, олборлолт, худалдаа, нийтийн хоол, 
инженерийн барилга байгууламж, барилгын материалын үйлдвэрлэл, 
хөнгөн үйлдвэрийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийж байна. 
 Харин Монгол улсын гадаад худалдааны нийт эргэлтэнд ОХУ-ын эзлэх 
хувийн жин 1990-ээд оноос эрс буурч сүүлийн жилүүдэд 20 орчим хувийг 
эзэлж байна /А.Даваасүрэн, 2010//  
 
Ийнхүү Монголын тогтмол хэвлэлд нийтлэгдэж буй ОХУ, БНХАУ-тай 
холбоотой мэдээ, мэдээллийн утга агуулга, үзэл санаа нь хойд, урд хоёр 
хөрштэйгөө тогтоосон манай уламжлалт харилцаа, олон улсын тавцанд 
Монгол Улсын эзлэх байр суурь, үндэсний аюулгүй байдлаа сахин 
хамгаалахад  багагүй үүрэгтэй юм. Тиймээс Монголын хэвлэлд нийтлэгдсэн 
хоёр хөрш оронтой холбоотой мэдээллийн мөн чанар, чиг хандлагыг 
тодорхойлж, Орос, Хятад үндэстний талаар  нийтлэг ямар хэвшмэл ойлголт 
зонхилж байгаа, тэр нь хэвлэл мэдээлэлд хэрхэн тусаж уншигчид ямар 
мессэж хүлээн авч буйг илрүүлэн гаргах  үүднээс дээрхи сэдвийг сонгон 
авсныг дурьдах хэрэгтэй. 
 Судалгаа үндсэн хоёр хэсгээс бүрдсэн бөгөөд эхний хэсэгт онолын үндэс 
болон тоон судалгааны баримт мэдээлэл, хоёрдугаар хэсэгт сонины мэдээ 
нийтлэлд хийсэн чанарын анализ, дүн шинжилгээ орсон болно.  
 
 
Онолын үндэс 
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2011 оны хоёрдугаар сард батлагдсан Монгол улсын гадаад бодлогын үзэл 
баримтлалд  “ОХУ, БНХАУ-тай найрсаг харилцаатай байх нь Монгол Улсын 
гадаад харилцааны бодлогын эн тэргүүний зорилт мөн бөгөөд тэдгээр 
улстай бүхэлдээ тэнцвэртэй харилцаж, сайн хөршийн ёсоор өргөн хүрээтэй 
хамтын ажиллагаа хөгжүүлнэ. Чингэхдээ энэ хоёр улстай харилцаж ирсэн 
түүхэн уламжлал, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны өвөрмөц онцлогийг 
харгалзана” гэжээ. Иинхүү манай улс Орос, Хятад улстай сайн хөршийн 
найрсаг харилцааг хөгжүүлэхийг зорьж буйгаа тунхагласан бөгөөд хоёр 
оронтой тогтоосон уламжлалт харилцаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, 
төр засгийн тэргүүнүүдийн айлчлал, бизнесийн түншлэл, урлаг соёл,  
байгаль орчны гэх мэт олон асуудлаар нийтлэгдсэн мэдээ, материалыг бид 
Монголын өдөр тутмын сонин хэвлэлийн хуудаснаас түвэггүйхэн олж 
хардаг. Харин тэдгээр мэдээ, нийтлэлийн утга агуулга, цар хүрээ, өнгө аясыг 
харьцуулан шинжилсэн судалгааны бүтээл байдаггүй байна.  
 
Тиймээс бид Монголын тогтмол хэвлэлд хоёр хөрш орны талаар хэрхэн 
нийтэлж ирсэн, тухайлбал дээр дурьдсан бодлогын үзэл санаа хэвлэл 
мэдээллийн хуудаснаа илэрч буй эсэхийг  харьцуулан судлахыг зорьлоо. 
Ингэхдээ Шүүмжлэлт дискурс анализ, Хэвшмэл ойлголт буюу 
төсөөлөл/стереотип/-ийн болон  Үндэсний онцлог хэв шинжийн тухай онолыг 
судалгааны үндэс тулгуур болгож, бүрдүүлсэн мэдээллийг эдгээр онолын 
үүднээс тайлбарлахыг  хичээсэн болно.  
 
Шүүмжлэлт дискурс анализ 
 
1990-ээд оны эхээр Европын  хэсэг судлаачдад Амстердамын Их 
Сургуулийн дэмжлэгтэйгээр Амстердамд цугларч, шүүмжлэлт дискурс 
анализийн онол, аргачлалын талаар  ярилцах завшаан тохиосноор энэхүү 
судалгааны шинэ урсгал эхэлсэн гэж үздэг. Шүүмжлэлт дискурс анализийн 
судлаачид дотроос хэвлэл мэдээллийн шүүмж судлалд хамгийн олонтаа иш 
татагдсан эрдэмтэн бол Нидерландын Ван Дайк юм.  
Түүний тодорхойлсноор, шүүмжлэлт дискурс анализ гэдэг нь “аливаа эрх 
мэдэл, ноёрхол, тэгш бус байдал, ялгаварлалын эх сурвалжийг илчлэх 
зорилгоор  аман болон бичгийн харилцааны бичвэрийг шинжлэн судлах үйл 
явц” гэжээ. Жишээлбэл, тодорхой улс оронд байгаа цагаачид, дүрвэгсэд 
болон үндэстний цөөнхийг  ялгаварлан гадуурхах эсвэл эмэгтэйчүүд 
эрчүүдийн ноёрхлын улмаас бэлгийн дарамтад өртөх явдлын мөн чанар, 
түүний үр дагаврыг судлан дүгнэхэд дээрх арга барил чухал ач 
холбогдолтой. 
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 Шүүмжлэлт дискурс анализ нь нийгэм дэх юмс, үзэгдэл, хүмүүсийн болон 
нийгмийн харилцаа нь аман болон бичгийн хэлэнд хэрхэн тусгалаа олж буйг 
судлахаас гадна үг хэл нийгмийн ямар тулгамдсан, ээдрээтэй асуудлыг 
хэрхэн илэрхийлж буйг судалдаг учрааас шинжлэх ухааны олон салбарын 
аргачлалыг нэгэн зэрэг ашигладаг. “Энэ нь ганцхан хэлэнд хамаарах бус  
мэдээлэл харилцааны нөхцөл байдлыг ч судалдаг. Тухайлбал ямар нийгэм, 
орчин нөхцөлд  хэн хэнтэй яагаад харилцаж байна ? мэдээлэл харилцааны 
янз бүрийн төрөл болон тэдгээрийн хоорондын уялдаа хэрхэн бий болж 
байна, эдгээр нь мэдээллийн ямар хэрэгслээр дамжиж байна вэ гэдгийг 
өргөн хүрээнд авч үздэг.” (Күүк, 1992)  
 
Бусад  судлаачдын үзэж байгаагаар шүүмжлэлт дискурс анализ бол “эрх 
мэдлийн хувьд нийгэмд ноёрхлоо тогтоосон бүлэг, тэдгээрийн удирдлагад 
байдаг доод, дунд шатныхны хоорондох нийгэм, эдийн засгийн болон түүхэн 
эрх мэдэл, хүчний харилцааг тодорхойлохын тулд хэвлэл мэдээлэл болон 
элит бүлгийнхний (нийгмийн дээд давхаргын) үзэл санааг задлан шинжлэх, 
арга хэрэгсэл” гэжээ.  
( Хэнри, Татор, 2002) Энэ нь тайлбарлах, задлан шинжлэх зорилго бүхий  
чанарын судалгааны арга боловч уг арга нь судалгааны ямар нэгэн “жор”, 
нарийн тодорхой дүрэм журмыг санал болгодоггүй. Гэхдээ хэд хэдэн үндсэн 
асуудалд төвлөрдөг. Тухайлбал:  
-Эрх мэдлийн харилцаа / Хэвлэл мэдээлэл хэнд нээлттэй, хүртээмжтэй 
байна вэ?, хэн орхигдож, хэний дуу хоолой илүү тод сонсогдож байна вэ? 
Тэгш бус байдал оршсоор байх нөхцөлд хариуцлага хүлээх эрх мэдэл бүхий 
хүмүүсийн хэл яриаг гол төлөв судлан шинжилдэг. Өөрөөр хэлбэл үг 
хэллэгэнд тусгалаа олж буй буй нийгмийн тэгш бус байдлыг 
шүүмжлэлтэйгээр шинжлэн судална./  
 
-Үзэл суртал /Үзэл суртал буюу идеологи нь тухайн нөхцөл байдлыг хэвээр 
нь байлгах, хадгалах  үүрэгтэй. Идеологи нь нийгмийн бодит байдлыг 
илэрхийлэхээс гадна түүний хэв шинж, онцлогийг, нэн ялангуяа хамтын  
буюу нийгмийн хэсэг бүлгийн онцлог шинжийг  бүтээдэг /Манай жишээн дээр 
бол Орос, Хятад/   
 
- Эрх мэдлийн харилцааны хүлээн зөвшөөрөгдөх, байж болох  үндэслэл 
/Сонин, хэвлэлийн бичвэр дэх эрх мэдэл, хүчнүүдийн далд харилцааг нээж, 
илрүүлэх/   
 Шүүмжлэлт хэл шинжээч, судлаачдын гол зорилт бол зөвхөн дүрслэх төдий 
бус, харин мэдээллийн харилцаанд эрх мэдэл, хүчнүүдийн харилцаа болон 
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үзэл санаа хэрхэн илэрч  байгаа, энэ нь нийгмийн хэв шинж болоод 
харилцаанд яаж нөлөөлж буйг тайлбарлахад оршино.  
Тийм ч учраас манай судалгааны ажил Орос, Хятад улсыг Монголын 
тогтмол хэвлэлийн хуудаснаа хэрхэн дүрсэлж буйг  харуулахыг зорьсон 
бөгөөд хэн, юу ярьж байна вэ?, хэний дуу хоолой ямар байдлаар сонсогдож, 
хэний ямар үзэл бодол хэвлэлээр дамжин илэрч байна вэ?, Орос 
Хятадуудын талаар хэвлэл мэдээлэл ямар имиджийг буй болгож байна вэ? 
гэх мэт асуултуудад хариулт өгөхийг хичээсэн болно.                                                                  
 
Хэвшмэл ойлголт буюу төсөөлөл/стереотип/-ийн онол 
 
Хэвшмэл ойлголт буюу төсөөлөл гэж юу вэ? Хэвшмэл ойлголт бодит үнэнд 
суурилдаг уу? гэдэг асуултад судлаачид ямар байр суурьтай байдгийг энд 
авч үзье. 
“Хэвшмэл ойлголт буюу төсөөлөл гэдэг бол хувь хүн болон хэсэг бүлгийн 
тухай үзэл бодол, тэдгээрийн онцлог хэв шинжийн талаарх хэт 
хялбаршуулсан ойлголт “ хэмээн (Оллпорт,1954) тодорхойлсон байдаг. Өөр 
нэг судлаач хэлэхдээ, төсөөлөл гэдэг бол нийгэм дэх юмс,үзэгдлийн тухай 
хувь хүний “толгойдоо буй болгосон зураглал” (Липманн, 1922) гэжээ. 
Хэвшмэл ойлголт буюу төсөөлөл нь нийгэм дэх зонхилогч бүлэг, цөөнхийн 
бүлгийн харилцаа холбоо, ялгааг тусган харуулдаг (Мэйкович, 1972). 
Тухайлбал зонхилогч бүлгийн тухай  эерэг шинж тэмдэг бүхий төсөөлөл 
давамгайлж байдаг бол цөөнхийн талаар сөрөг төсөөлөл илүү түгээмэл 
байдгийг судалгаагаар тогтоосон байдаг аж. (Мэйкович, 1972)i.  
 
Хэвшмэл ойлголт нь хувь хүн, нийгэм дэх юмс, үзэгдлийг зөвхөн дүрслэн 
тодорхойлох бус бас үнэлж дүгнэдэг. Хэвшмэл ойлголт ихэнхи тохиолдолд 
үнэний тодорхой хувийг агуулдаг хэмээн судлаачид үздэг боловч бүх  
үнэнийг илэрхийлж чаддаггүй. Тийм ч учраас энэхүү өрөөсгөл үнэн  нь  гол 
төлөв ялгаварлал, гадуурхлын эх сурвалж болж байдаг аж. Энэ нь  ялангуяа 
үндэстний цөөнхи, эмзэг бүлгийнхний талаар яриа өрнөх, , эсвэл хэсэг 
бүлгийн хоорондох харилцаа хөндий хүйтэн байх үед илэрдэг.  
 
Харамсалтай нь мэдээллийн хэрэгсэл тодорхой улс үндэстний талаар үнэн 
зөв ойлголт, нарийвчилсан тодорхой дүрслэл өгөхийн оронд хэвшмэл 
ойлголтыг буй болгох,  түүнийг хэт өсгөх, хүчтэй болгоход  “хувь нэмрээ” 
оруулсаар байна.(Росс,2003) Зарим судалгаанаас харахад, олон хүн 
өнөөдөр Африкчуудыг залхуу, арчаагүй гэсэн төсөөлөл, дүр зургаар хардаг. 
Иймэрхүү хэвшмэл ойлголт нь ерөнхийдөө, хүмүүсийн урьд өмнө 



6 
 

хуримтлуулсан мэдээллийг түгээх үүргийг гүйцэтгэхээс гадна хуучин 
төсөөллийг улам баталгаажуулж байдаг аж.  
 
Хэвшмэл ойлголт, төсөөллийг нэг талаас хэрэглэхэд хялбар, нөгөө талаас 
үнэний хувьтай учраас үүнийг сэтгүүлчид нийгмийн бусад гишүүдийн адил 
ашигладаг. Хэвшмэл ойлголтод суурилсан сэтгүүлзүйн бүтээл нь  
судалгаанд бус нийтлэг төсөөлөлд тулгуурласан байдгийн улмаас үүнийг 
залхуу сэтгүүл зүй гэж нэрлэх нь ч бий.  
Хэвшмэл ойлголт буюу төсөөллийн онолоор тодорхой хүчин зүйлийн 
нөлөөгөөр  аливаа зүйлийн шинж, төрх өөрчлөгдөхөд түүний талаарх 
төсөөлөл өөрчлөгдөж болно гэж үздэг. Нөгөө талаар мэдээллийн хэрэгсэл 
аливаа улс, үндэстний талаар тодорхой ойлголт бий болоход чухал ач 
холбогдол бүхий  төсөөлөл, дүр төрхийн түгээгч нь болдог.  
Энэхүү судалгааны хүрээнд бид Монголын тогтмол хэвлэлд гарч буй Орос, 
Хятадын дүр төрхийг тодорхойлохдоо дээр дурдсан онолын байр суурийг 
эш үндэс болгосон юм. Өөрөөр хэлбэл хөрш хоёр улсын талаарх хэвшмэл 
ойлголт Монголын сэтгүүлзүйд ямар байр суурь эзэлж буйг тандахын 
зэрэгцээ тодорхой хугацаанд буюу арван жилийн дотор дээрх хоёр орны 
талаарх төсөөлөл хэрхэн өөрчлөгдөж ирснийг тогтоохыг хичээсэн болно.  
 
Үндэсний онцлог,хэв шинжийн тухай онол 
 
Төр улс болгон их, бага хэмжээгээр хамтын зохион байгуулалтын талаарх 
тодорхой үзэл баримтлалын илэрхийлэл мөн. Энэ нь гадааад хүчин зүйлийн 
хувьд бусдаас хэрхэн ялгарах болон бусдад хэрхэн хамаарах тухай 
ойлголтыг агуулдаг. (Вайку,1994) Барууны сэтгэлгээнд, үндэсний онцлог хэв 
шинжийн цэгцтэй илэрхийлэл нь Грекийн төрийн бодлогоос эх үндэстэй төрт 
ёсны нийтлэг  шинжээс үүддэг аж. Хэдэн зуун жилийн тэртээгээс энэ 
чиглэлээр янз бүрийн үзэл, урсгал, байр суурь гарч ирсэн боловч дараах 
гурван үзэл баримтлал хамгийн нөлөөтэйд тооцогддог ажээ. Үүнд: 

1. Грекийн төрийн бодлогын үед төрт ёсны хэв шинж нь сайн сайхан 
амьдралыг цогцлоон бүрдүүлэх зорилгыг хангахад чиглэж байв. 

2. XVII зууны үед эрх мэдлийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн бүтэцтэй, хууль 
ёсны дагуу бий болсон төрт ёсны тогтолцооноос үндэсний хэв 
шинжийн үзэл баримтлал  үүдэн гарчээ.  

3. XIX зуунд үндэсний үзэл санаа өргөжин дэлгэрсэн нь үндэсний хэв 
шинжийн гурав дахь буюу өөр урсгал үүссэнтэй холбоотой. Төрт ёс нь 
харьцангуй бие даасан (дангаар тусгаар орших) үндэстэн ястанг буй 
болгоход чиглэгдсэн үндэсний байр суурь, үзэл бодлын биет 
илэрхийлэл буюу нэгдмэл тогтолцооог бий болгох явц юм. 
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Үндэсний төрх, үндэсний үзэл  нь тухайн үндэсний нийтлэг, нэгдмэл 
чанарын тухай төсөөлөл хөгжин дэлгэрэх  улс төр, соёлын  үйл явц юм. 
(Венедикт,1992) Өөрөөр хэлбэл соёлын хэв шинж бүрдэнэ гэдэг нь өөрөө 
улс төрийн үйл явц болж байхад улс төрийн хэв шинж нь үргэлж соёлын 
бодлогоор дамжин буй болдог. 
    
Коммунист дэглэм нуран унасны дараа бусад социалист орнуудын нэгэн 
адил Монгол улс ч үндэсний хэв шинжийн хямралыг амссан бөгөөд 1990 
оноос ардчилсан тогтолцоонд шилжиж  эхлэх үед Монголын уламжлалт 
соёлыг сэргээн дэлгэрүүлэх, түүхээ эргэн залруулах, бурхны шашныг 
сэргээхийн төлөөх тууштай оролдлого, хүчин чармайлт  хөгжиж ирсэн билээ. 
Тухайлбал нэг талаас бурхны шашны зан үйлийн ёс, нөгөө талаас уул ус, 
газар нутгаа тахин шүтэхийн илрэл болсон овооны ёслол дэлгэрсэн. 
Хамгийн анхны  төрийн тахилга 1994 онд Хэнтий аймгийн Хан хэнтий буюу 
Бурханхалдун ууланд, дараа нь Завханы Отгонтэнгэр, Сүхбаатар аймгийн 
Алтан-Овоо, Ховд аймгийн Алтанхөхийд тус тус  болж Монгол улсын 
Ерөнхийлөгч оролцов.  
Үндэсний онцлог хэв шинжийн өөрчлөлт, хөгжилд мэдээллийн хэрэгсэл 
чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Орчин үеийн мэдээллийн хэрэгсэл үндэсний онцлог 
хэв шинжийг буй болгох үйл явцад дараах байдлаар нөлөөлж байна: 
Нэгдүгээрт, мэдээллийн хэрэгсэл үндэсний бэлэг тэмдэг, зан үйл, 
уламжлалыг тухайн улс үндэстний ой санамжид гүн бат шингээж өгөх 
замаар нийгмийн гишүүдийг өөр хооронд нь ижил төстэй зүйлээр холбож 
өгөх үүргийг гүйцэтгэдэг. Энэ нь нэн ялангуяа хямралын үе, нийгмийн огцом 
өөрчлөлт, эсвэл гадаад аюул заналхийлэл учрах үед онцгой тод илэрдэг 
байна. Хоёрдугаарт,  мэдээллийн хэрэгсэл “бид” болон “тэд”-ний харилцан 
хамаарал болон эсрэг тэсрэг байдлыг бий болгож, тодотгодог. Тухайлбал 
сэтгүүлчид “тэд”  нийгмийн аюулгүй байдал, сайн сайханд аюул 
заналхийлэл учруулж байгаа тухай сурталчилж, тэрхүү аюул заналхийллээс 
гарах цорын ганц арга бол “тэднийг” үгүй хийх явдал гэсэн мэдээллийг 
нийгэмд түгээдэг. (Хамелинк 1997: 32) Энэ нь үндэстэн ястны хоорондох 
зөрчлийг хурцдуулж, үзэн ядалтыг нэмэгдүүлдэг бөгөөд үүний хамгийн тод 
жишээ нь Нацист үзлийг түгээн дэлгэрүүлж, үндэстэн ястныг үй олноор нь 
хөнөөхөд хүргэж байсан түүх юм.    
Мэдээллийн хэрэгслээр үндэсний ухамсарт хэт үндсэрхэг үзэл суртал 
нэвтрүүлэх нь мэргэжлийн соёл ( ёс зүйн хэм хэмжээ,эрх зүйн орчин, 
хэвлэл мэдээллийнхний мэдлэг боловсрол дулимаг байдал), хэвлэл 
мэдээллийн зохион байгуулалт (мэдээллийг нягтлан шалгах, 
тэнцвэржүүлэх цаг хугацааг сэтгүүлчдэд олгодоггүй байдал), техник 
шалтгаан (сэтгүүлчдийн ажлын тоног төхөөрөмж дутмаг, мэдээлэл 
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цуглуулах эрэн сурважлалх арга техник нь дулимаг), улс төрийн дарамт 
шахалт(цензур, лоббидох, улс төр, хэвлэл мэдээлэл болон бизнесийн ашиг 
сонирхол холилдон сүлэлдэх),эдийн засгийн дарамт (зах зээлийн эрүүл 
бус нөхцөл байдал, дуулиан шуугиантай мэдээлэлд анхаарлаа хэт 
хандуулдаг сэтгүүлзүй, хэвлэл мэдээллийн салбарт арилжааны сонирхол 
хэт давамгайлах байдал) гэх мэт олон янзын шалтгаантай байж болно.   
 
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл тухайн улс үндэстнийг хадгалж хамгаалахад 
чухал үүрэг гүйцэтгэдгийн дээр Хамелинкийн дээр хэлсэнчлэн мэдээлэлийн 
хэрэгсэл “бид” болон “тэд”-ний харилцан хамаарал болон эсрэг тэсрэг 
байдлыг бий болгож тодотгодог.Бидний судалгааны түүвэрт хамрагдсан 
нийтлэлүүд, ялангуяа бизнес, уул уурхайн сэдвээрх томоохон өгүүлэлүүдэд 
сэтгүүлчийн өрөөсгөл хандлага илэрч байсан нь эх нутаг,газар усаа  
эрхэмлэн   дээдлэх үүднээс, нөгөө талаар газар нутгаа, газар доорхи 
баялагаа харийнханд алдчих вий гэсэн болгоомжлолоос эхтэй байв. Хүний 
эрхтэй холбоотой зарим мэдээ,нийтлэлд хэл соёл, удам угсаагаа цэврээр нь 
авч үлдэх гэсэн санааг сэтгүүлч хөндсөн байв. Эдгээр мэдээ, нийтлэлд 
үндэсний онцлог хэв шинжийн онолыг эш үндэс болгон гүнзгийрүүлсэн дүн 
шинжилгээ хийхийг зорилоо. 
 
Аргачлал 
 
Судалгааны арга 
Монголын тогтмол хэвлэлд Орос, Хятадын тухай хэрхэн мэдээлж буйг  
харьцуулан судлахын тулд 2000, 2010 оны өдөр тутмын болон 7 хоног 
тутмын сонины нийтлэлийг сонгож, тоон болон чанарын судалгааны аргыг 
хослуулан ашиглав: 
1.Контент анализийн тоон аргаар түүвэрт хамрагдсан нийт мэдээ, 
нийтлэлийн хичнээн хувь нь Орос болон Хятадын тухай болох, нийтлэлийн 
хувь хэмжээ цаг хугацааны явцад хэрхэн өөрчлөгдсөн талаар тоон мэдээлэл 
бүрдүүлэхийн сацуу өгүүллийн сэдэв, хандлага, хэмжээ, давтамж, 
сэтгүүлчийн нэр, эх сурвалжийн тоо, түвшин, гарчиг агуулгын зөрчил, 
бичлэгийн төрөл зэргээр категори үүсгэн мэдээлэл бүрдүүлсэн болно.   
2. Шүүмжлэлт дискурс анализийн аргад түшиглэн түүвэрт хамрагдсан нийт 
өгүүллээс сонины дөрөвний нэгээс том хэмжээтэй 13 өгүүллийг сонгож 
гүнзгийрүүлсэн анализ хийлээ. Мөн дээрх өгүүллийн санааг дэмжих 50 гаруй 
сонины дөрөвний нэгээс бага хэмжээтэй мэдээ, өгүүлэлд дүн шинжилгээ 
хийв. Ингэхдээ текст бүрийг нарийвчлан уншиж, үг сонголт, үг давталт, далд 
санаа, хэвшмэл ойлголт буюу төсөөлөл, метафор зэрэгт ажиглалт, анализ 
хийн, тухайн өгүүллээр дамжуулж нийгмийн ямар үзэгдэл, хандлагыг 
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илэрхийлж буйд дүгнэлт гаргасан. Түүнчлэн гарчгийн анализ хийж, гарчгаар 
дамжуулан ямар үзэл санаа, хандлагыг илэрхийлж буйг тодорхойлов.  
 
Түүвэр: 
 
“Монголын хэвлэл мэдээлэл -Өнөөдөр” тайланд дурьдсанаар 2011 оны 
эхний байдлаар өдөр тутмын 15, долоо хоногийн 24 сонин тогтвортой гарч 
байна. Дээрх сонинуудаас борлуулалтын тоогоороо тэргүүлж, хамгийн олон 
хүнд хүрдэг “Өдрийн сонин”, “Өнөөдөр”, “Зууны мэдээ”, “Монголын үнэн”, 
“Өглөөний сонин”-г, 7 хоног тутмын хамгийн хүртээмжтэй сонин болох 
“Сэрүүлэг”-ийг сонгож судалгаанд хамрууллаа. Ингэхдээ тухайн сонины 
нийтлэлийн бодлого дахь улс төрийн чиг баримжаа, үйл ажиллагаа 
явуулсан хугацаа зэргийг давхар харгалзсан болно. Тухайлбал, “Өдрийн 
сонин” ардчилсан хүчний хүчтэй дуу хоолой болдог бол “Зууны мэдээ” 
консерватив байр суурьтай, “Өнөөдөр” сонин харьцангуй төвийг сахисан, 
“Монголын үнэн” сонин улс төрийн ууган намын төв хэвлэл хэмээн үзсэний 
улмаас шинжилгээнд хамрууллаа.  
 
Харин “Өглөөний сонин” түүвэрт хамрагдсан сонинуудаас хамгийн залуу 
буюу 2006 оноос үйл ажиллагаагаа эхэлсэн бөгөөд өдөр тутмын 
сонинуудаас нийтлэлийн бодлого нь шар хэвлэл хэвлэлийн өнгө 
аястайгаараа ялгардаг. (дэлгэрэнгүйг Хавсралт 1-ээс харна уу)  
Ийнхүү дээрх сонинуудыг судалгаанд хамруулснаар судалгааны сэдвийн 
хүрээнд Монголын тогтмол хэвлэлд гарч буй агуулга, хэлбэрийн нийтлэг чиг 
хандлагыг тогтоох боломжтой хэмээн үзлээ.   
Түүнчлэн хоёр хөрш орны талаар сонин хэвлэлд хэрхэн тусгаж ирсэн түүхэн 
хандлага, үзэл санааны өөрчлөлтийг харьцуулан судлахын тулд судалгааны 
түүвэрт 2000 оны таван сонины 40 дугаар, 2010 оны зургаан сонины 48, 
нийт 88 дугаарыг хамруулав. (Эдгээр өгүүллийн гарчгийг Хавсралт 2 ба 3-
аас харна уу) 
   
Мэдээлэл цуглуулах:  
 
Харьцуулсан судалгааны анхдагч мэдээллийг бүрдүүлэхдээ сонины 
агуулгын бүтэц, редакцийн бодлогод нөлөөлөхүйц онцгой үйл явдал, 
тэмдэглэлт баярын үеэс зайлсхийж, 2000, 2010 оны 9-10 дугаар сарыг 
сонгов. Ийнхүү сонин тус бүрээс хоёр сарын хугацааны нийт найман дугаар, 
хоёр оны 16 дугаарыг шүүлээ. Сонины дугаарыг сонгохдоо эхний долоо 
хоногийн Даваа гараг, хоёрдахь долоо хоногийн Мягмар гараг, гуравдахь 
долоо хоногийн Лхагва гараг гэх мэтээр сонгож, зургаан сониноос хоёр хөрш 
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оронтой холбоотой нийт 156 нэгж (2000 онд 64, 2010 онд 92 нэгж мэдээлэл) 
мэдээллийн сан бүрдүүлсэн. 
 
Тоон судалгааны мэдээлэл бүрдүүлэхэд 4 судлаачаас бүрдсэн баг 
ажилласан. Ингэхдэээ судлаач бүр оногдсон сонины дугаараас урьдчилан 
боловсруулсан категорийн дагуу мэдээллийг бүртгэж, үүний дараа бусад 
судлаачидтай мэдээллийг холбогдох ангилалд зөв оруулсан эсэхийг нягтлан 
тулгах байдлаар ажиллав. 
 
Чанарын судалгааны мэдээлэл бүрдүүлэхдээ сонгосон өгүүллүүдийг 
судалгааны багийн гишүүн бүр уншиж, тухайн өгүүллийн гол болон далд 
санаа, аргумент, нотолгоо, хэвшмэл ойлголт, давтагдсан санаа зэрэгт 
дүгнэлт гаргасан. Гишүүн бүр өөрсдийн ажиглалт дүгнэлтээ бусаддаа 
танилцуулж, үүнийгээ баримт, нотолгоогоор тайлбарлах, бусдын ажиглалт 
дүгнэлтэд шүүмжлэлт байр сууринаас хандаж, нотолгоо шаардах зэргээр 
нэг өгүүллийг дор хаяж 3-4 удаа хэлэлцэж, зөвлөх мэргэжилтнүүдээс санал 
шүүмжлэл авсны үндсэн дээр нэгдсэн дүгнэлт гаргасан юм.  
  
Тоон судалгааны дүн 
 
Мэдээллийн давтамж 
 
Судалгааны түүвэрт 2000 оны “Үнэн”, “Өнөөдөр”, “Өдрийн сонин”, “Зууны 
мэдээ”, “Сэрүүлэг” сонины 138 дугаар, 2010 оны эдгээр сонины адил 
хэмжээний дугаар дээр “Өглөөний сонин”-ы 30 дугаарыг нэмээд 168 дугаар, 
нийт 306 дугаарыг хамруулсан тухай судалгааны аргачлалын хэсэгт 
дурьдсан.  
Түүвэрт хамруулсан 2000 оны дугаараас хоёр хөрштэй холбоотой 64, 2010 
оны дугаараас 92 нийт 156 мэдээ, өгүүлэл бүртгэж авлаа. Нэг дугаарт Орос, 
Хятадын талаар сэтгүүл зүйн хичнээн бүтээл нийтлэгдэж буйг тооцоход 
2000 онд дунджаар 0.46, 2010 онд 0.55 мэдээ, өгүүлэл оногдож байв. 
Өөрөөр хэлбэл, 2000 онд хоёр дугаар тутмаас урд, хойд хөрштэй холбоотой 
нэг хүрэхгүй материал олдож байсан бол 2010 онд ийм материалын тоо 20 
орчим хувиар өссөн нь бидний таамаглаж байснаас харьцангуй цөөн байв. 
  
Хүснэгт 1. Судалгаанд хамрагдсан нийт мэдээллийн давтамж /оноор  

 
Хятад Орос 

Орос, 
Хятад 

Нийт 

2000 он 23 38 3 64 
2010 он 52 34 6 92 
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Нийт 75 72 9 156 
 
2000 оны түүвэрт хамрагдсан нийт материалын талаас илүү хувь нь (64 
материалын 38) Оростой холбоотой байсан бол мөн 2010 оны нийт 
материалын талаас илүү хувь нь (92 материалын 52) Хятадтай холбоотой 
байв. Өөрөөр хэлбэл, 2000 онд сонинууд Оросын тухай түлхүү мэдээлж 
байсан бол арван жилийн дараа Хятадын тухай түлхүү мэдээлэх болжээ. 
Харин хоёр хөрштэй хоёулантай нь холбоотой есөн материалын зургаа нь 
2010 онд нийтлэгджээ. (Хүснэгт 1) 
 
Сонин тус бүрээр харвал, Оросын тухай 2000 онд “Зууны мэдээ” сонин 
хамгийн олон буюу 14 материал, “Өнөөдөр”, “Өдрийн сонин”, “Үнэн” сонин 
тус бүр найман  материал нийтэлсэн байв.  
2010 онд “Зууны мэдээ” сонин мөн адил Оросын тухай 14 материал гаргасан 
бол “Үнэн” сонин хойд хөршийн талаар зургаан удаа  нийтэлжээ. Харин 
“Өнөөдөр”, “Өдрийн сонин”-д Оросын тухай материал хоёр дахин буурч, 
Хятадын тухай хамгийн олон буюу 10-12 удаа нийтэлсэн байв. Мөн 
“Өглөөний сонин”, “Сэрүүлэг” сонин Хятадын тухай тус бүр 10 материал 
гаргасан байна.  
 
Эндээс харахад “Зууны мэдээ”, “Үнэн” сонины Оросын тухай мэдээллийн 
давтамж бараг хэвээр байгаа бол “Өнөөдөр”, “Өдрийн сонин”-ы нийтлэлийн 
бодлого, мэдээллийн сонголтод цаг үеийн өөрчлөлт орж буй нь 
ажиглагдлаа.  
 
 
Сэдэв 
Түүвэрт хамрагдсан онуудад өдөр тутмын болон долоо хоногийн сонинд 
хоёр хөрш оронтой холбоотой ямар сэдэв давамгайлж байсныг тандаж 
үзэхэд улс төр, эдийн засаг, гэмт хэргийн тухай мэдээлэл илүү олон 
давтагдсан байв. Тухайлбал, 2000 онд улс төрийн дээд албан тушаалтны 
айлчлал, улс хоорондын түншлэл, дипломат харилцааны тухай мэдээлэлд 
түлхүү анхаарч байсан бол 2010 онд худалдаа бизнес, банк санхүү, уул 
уурхай, гэмт хэрэг, соёл урлаг зэрэг илүү өргөн сэдвийг хамрах болжээ. Энэ 
нь Монгол улс хөрш орнуудтайгаа улс төрийн дипломат харилцаанаас гадна 
эдийн засаг, соёл, боловсрол, худалдааны  түншлэлээр өргөн харилцаатай 
болон хөгжиж буйг харуулж байна. 

Монгол улс, БНХАУ-тай олон жилийн сайн хөршийн найрамдалт 
харилцаатай байсан бөгөөд 1994 онд найрсаг харилцаа хамтын 
ажиллагаатай болж, 2003 оноос сайн хөршийн түншлэлийн харилцааг 



12 
 

тогтоосон байна. Харин 2011 онд стратегийн түншлэлийн харилцаатай 
болж, хоёр улс эдийн засгийн хувьд харилцан ашигтай хөгжих бодлого 
баримтлах болжээ. Түүнчлэн манай улс зөвхөн Хятадтай бус ОХУ-тай 
стратегийн түвшинд түншлэхээр болсон.1 
 
Монгол банкны судалгаагаар 2010 онд гадаадаас 1.6 тэрбум гаруй 
ам.долларын шууд хөрөнгө оруулалт хийгдэж рекорд тогтоосон ба Гонконг, 
АНУ, БНХАУ, Канад, ОХУ улс хамгийн их хөрөнгө оруулжээ.2 Дээр 
өгүүлснийг орон тус бүрээр нь ялгаж үзвэл дараах дүр зураг харагдаж 
байна. 
 
Хүснэгт 2. Орос улстай холбоотой мэдээллийн сэдэв /оноор / давтамжаар 

2000 он 2010 он 

Улс төрийн түншлэл, дипломат 
харилцаа, геополитик 

17 10 

Эдийн засгийн түншлэл, бизнес 
худалдаа, банк санхүү, уул 
уурхай 

8 12 

Соёл урлаг, спорт 5 5 
Шинжлэх ухаан, технологи, 
экологи 

3 3 

Гэмт хэрэг, хулгай, зодоон 2 1 
Бусад 3 3 
Нийт 38 34 

 
Сонинуудад Орос улсын тухай мэдээлэхдээ улс төрийн түншлэл, дипломат 
харилцаа, геополитикийн асуудалд түлхүү анхаарчээ. Тухайлбал, 2000 онд 
Оростой холбоотой ойролцоогоор хоёр материалын нэг нь, 2010 онд гурван 
материалын нэг нь Орос улсын улс төрийн албан тушаалтнуудын айлчлал, 
Оросын төрийн тэргүүний тухай, хоёр орны дипломат харилцаа, түншлэлийн 
тухай байв.  
 
Харин 2010 онд улс төрийн сэдэвтэй материал долоогоор цөөрч, эдийн 
засгийн түншлэл, бизнес, уул уурхайн тухай нийтлэл дөрвөөр нэмэгджээ. 
(Хүснэгт 2) 
 
 
 

                                                            
1 http://www.open-government.mn/read-1015-.html 

2 Монгол банк “Монгол улсын төлбөрийн тэнцэлийн тойм” 2010 оны жилийн эцэс 
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Хүснэгт 3. Хятад улстай холбоотой мэдээллийн сэдэв /оноор 
/давтамжаар 

 2000 он 2010 он 

Эдийн засгийн түншлэл, бизнес 
худалдаа, банк санхүү, уул уурхай 

1 18 

Түүх, соёл урлаг, спорт  4 10 
Улс төрийн түншлэл, дипломат 
харилцаа, геополитик 

4 9 

Гэмт хэрэг, терроризм 7 4 
Хүний эрх 1 4 
Шинжлэх ухаан, технологи, экологи 2 2 
Биеэ үнэлэлт, түүнийг зохион 
байгуулах 

2 - 

Бусад 2 5 
Нийт 23 52 

 
Арван жилийн өмнөх байдалтай харьцуулахад 2010 онд сонинууд Хятад 
улстай холбоотойгоор эдийн засгийн түншлэл, бизнес худалдаа, уул 
уурхайн асуудлыг хөндөх нь эрс нэмэгджээ. Эдгээрийн дийлэнх нь сонины 
нэг нүүрийн дөрөвний нэгээс илүү том хэмжээтэй, уул уурхайн тухай дүн 
шинжилгээ бүхий өгүүллүүд байв.  
Эдийн засгийн сэдвийн дараа түүх, соёл урлаг, улс төрийн түншлэл, 
дипломат харилцааг хөндсөн мэдээллийн давтамж жин дарж байна. 2000 
онтой харьцуулбал, Хятад улстай холбоотой соёл урлаг, улс төр, хүний 
эрхийн тухай мэдээлэл нэмэгдэж, харин гэмт хэргийн тухай материал 
буурчээ. (Хүснэгт 3) 
Долоо хоног тутмын сониныг төлөөлж буй “Сэрүүлэг” сонин хүний эрх, гэмт 
хэргийн тухай мэдээлэлд түлхүү анхаарчээ. 
 
Хандлага    
 
2000 онд сонинуудын Орос, Хятадтай холбоотой нийт материалын 80 орчим 
хувь нь төвийг сахисан зөөлөн өнгө аястай мэдээлэл байв. Тухайлбал, 
Оросын тухай 38 материалын 32 нь, Хятадын тухай 23 материалын 16 нь 
төвийг сахисан өнгө аястай, ямар нэгэн шүүмжлэл, зөрчил агуулаагүй, улс 
төрийн айлчлал, түншлэл, шинжлэх ухаан, технологи, соёл урлагийн 
сэдвээрхи үйл явдлын мэдээ голдуу байв. Эдийн засаг, бизнес, худалдааны 
тухай мэдээлэл ч төвийг сахисан байр суурьтай байлаа.   
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Харин 2010 онд гарсан урд, хойд хөрш оронтой холбоотой мэдээлэлд сөрөг 
өнгө аястай, хурц шүүмжлэлтэй мэдээ, өгүүлэл эрс нэмэгдэж, талаас бага 
буюу 41 хувийг нь төвийг сахисан байр сууринаас бичжээ. Өөрөөр хэлбэл, 
2000 онд гарсан найман материалын нэг нь сөрөг хандлагатай байсан бол 
2010 онд хоёроос гурван мэдээ, өгүүллийн нэг нь сөрөг өнгө аясаар 
бичигджээ.  
 
Тухайлбал, Оросын тухай сөрөг материал 2000 онд нэг байсан бол 2010 онд  
найм болж, Хятадын тухай сөрөг материал дөрөв байснаа 20 болж 
нэмэгдсэн байна. Мөн уул уурхайн найман материалын зургаа, хүний 
эрхийн тухай дөрвөн материалын гурав нь сөрөг хандлагатай байлаа. 
(Хүснэгт 4)  
 
Хүснэгт 4: Сэдвийн хандлага /орноор болон оноор харьцуулсан /давтамж 

Он Хандлага Хятад Орос 
Орос, 
Хятад 

Нийт 

2000 он 

Эерэг  3 5 - 5 

Сөрөг 4 1 - 8 

Төвийг сахисан 16 32 3 51 

Нийт 23 38 3 64 

2010 он 

Эерэг  16 9 - 20 

Сөрөг 20 8 1 34 

Төвийг сахисан 16 17 5 38 

Нийт 52 34 6 92 

 
Түүнчлэн 2010 онд сөрөг өнгө аястай материал нэмэгдэхийн сацуу эерэг 
материалын тоо өсөв. Тухайлбал, Хятадын тухай эерэг мэдээлэл тав дахин 
нэмэгдсэний дотор хоёр улсын дипломат харилцааны тухай 2000 онд нэг 
удаа мэдээлж байсан бол ийм мэдээллийн давтамж 2010 онд найм болж 
өссөн байна .  
Харин Орос улсын хувьд 2000 онд ихэвчлэн төвийг сахисан байр суурьнаас 
мэдээлдэг, сөрөг хандлагатай мэдээлэл тун бага буюу ганцхан тохиолдол 
бүртгэгдэж байсан бол 2010 онд шүүмжлэлтэй, сөрөг өнгө аястай 
материалын тоо долоогоор нэмэгджээ.  
Эндээс харахад  2000 онд сонинууд хоёр хөрштэй холбоотой асуудалд 
төвийг сахисан байр суурьнаас хандах нь нийтлэг байсан бол 2010 оноос 
эерэг болон сөрөг байр суурьнаас хандах буюу туйлшрах байдал 
ажиглагдаж эхлэв.  
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2010 оны нэг онцлог нь Монгол улсад уул уурхай, ашигт малтмалын 
олборлолт нэмэгдэж, байгалийн нөөц баялгаараа олон улсын анхаарлын 
төвд орсон үе байв. Үүнийг дагаад сонин хэвлэлд уул уурхайн эргэн тойрны 
асуудал хөндсөн томоохон өгүүллүүд гарах болсон бөгөөд тэдгээрийн 
дийлэнх нь Хятадтай холбоотой сөрөг өнгө аястай материал байлаа. Жишээ 
нь: “Монгол нүүрс, Хятадын шохоорхол” /Өнөөдөр, 2010.09.22/, “Хятадын 
“Лейшон Ресурсес” манай ашигт малтмалын газрынхны толгойг эргүүлж 
дөнгөв” /Өглөөний сонин, 2010.10.26/ гэх мэт.  
Мөн Оростой холбоотой байгалийн баялаг, уул уурхайн сэдэвт материалд ч 
сөрөг өнгө аяс илэрч байсан. Жишээ нь: “Монгол улс дахин Путины хиймэл 
дагуул болох нь” /Зууны мэдээ, 2010.10.11/  
Долоо хоног тутмын “Сэрүүлэг” сонинд нийтлэгдсэн хүний эрх, гэмт хэргийн 
тухай Хятадтай холбоотой материал ихэвчлэн сөрөг өнгө аястай, цөөн 
Монголчууд Хятадад уусах вий, өөрийн охид бүсгүйчүүдээр дамжин монгол 
цэвэр цус алдагдах вий гэсэн болгоомжлол бүхий олон материал байв. 
Үүнд: “О.Байгаль: Намайг баарнаас гарч иртэл хятад цагдаа шууд 
баривчилж гав зүүгээд авч явсан” /Сэрүүлэг. 2000.12 №34/, “Хүрээ говь” 
компани Монгол хүүхнүүдийг хятадуудад зарах гэж оролдлоо” /2000 оны 5 
сар, №15/ 
 
Бичлэгийн төрөл зүйл  
Уул уурхайн тухай материалуудын ихэнх нь сонины нүүрний дөрөвний 
нэгээс том хэмжээтэй, асуудал хөндсөн, дүн шинжилгээ бүхий өгүүллүүд 
байсан бол худалдаа бизнес, улс төрийн айлчлал, түншлэлийн тухай 
мэдээлэл нь дийлэнхдээ үйл явдлын мэдээ байв. Судалгаанд хамрагдсан 
материалуудын төрөл зүйлийг ажиглахад, 2000 онд мэдээ, ярилцлага 
зонхилж байсан бол 2010 онд асуудал хөндсөн өгүүлэл, сурвалжлага, дүн 
шинжилгээ бүхий өгүүлэл зэрэг бичлэгийн илүү олон төрөл зүйлийг ашиглаж 
эхэлснийг  онцолж болохоор байна. (Хүснэгт 5) 
 
 Хүснэгт 5. Бичлэгийн төрөл зүйл /оноор харьцуулсан 

2000 он 2010 он Нийт 

Мэдээ 41 47 88 
Ярилцлага 11 5 16 
Асуудал хөндсөн өгүүлэл 2 11 13 
Сурвалжлага 4 11 15 
Дүн шинжилгээтэй 
өгүүлэл 

4 11 15 

Редакцийн өгүүлэл - 1 1 
Бусад 2 6 8 
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Нийт 64 92 156 

 
Хятад болон Оросын талаарх сөрөг агуулгатай мэдээллийн дийлэнх нь 
асуудал хөндсөн өгүүлэл, дүн шинжилгээ бүхий өгүүлэл байв. Тухайлбал, 
Хятадын тухай асуудал хөндсөн найман өгүүллийн зургаа, дүн шинжилгээ 
бүхий таван өгүүллийн гурав, Оросын тухай дүн шинжилгээтэй найман 
өгүүллийн гурав нь сөрөг өнгө аястай байна. Хятадын тухай материалууд 
дийлэнхдээ бичигчийн үзэл бодол, байр суурийг тусгасан асуудал хөндсөн 
өгүүлэл болон сурвалжлага байхад Оросын тухай бичихдээ ярилцлагын 
хэлбэрийг ашиглах нь давамгай байна.  
Үйл явдлын мэдээний хувьд аль орны тухай мэдээлж буйгаас үл хамаараад 
ихэвчлэн төвийг сахисан (Хятадын тухай 42 мэдээний 23, Оросын тухай 45 
мэдээний 37) байдлаар бичжээ. 
 
 
Бичлэгийн хэмжээ 
 
Сонинууд 2000 онд хоёр хөршийн тухай мэдээлэлд зориулсан сонины нийт 
талбайнхаа 53 хувийг Оросын, 47 хувийг Хятадын тухай мэдээлэлд 
зориулжээ. Тэгвэл 2010 онд 34 хувийг Оросын тухай, 66 хувийг Хятадын 
тухай мэдээлэлд зориулсан байна. (Хүснэгт 6) 
 
Хүснэгт 6. Орос, Хятадын мэдээлэлд зориулсан сонины талбайн хэмжээ 
/см2, хувиар 

Нийт талбай Орос Хятад 

2000 он  21032 см² 10330см² (53%) 9413см² (47%) 

2010 он  33728 см² 10957 см² (34%) 22171см² (66%) 

 
Бичлэгийн төрөл зүйлээр харьцуулан харвал хоёр онд сонины талбайн 200 
см2 хүртэл зай талбайд нийтлэгдсэн жижиг болон маш жижиг хэмжээтэй 
мэдээнүүд давамгайлж байна. Томоохон хэмжээтэй буюу сонины нүүрийн 
талаас илүү зай талбайд нийтлэгдсэн асуудал хөндсөн өгүүлэл, 
сурвалжлагууд Хятадын тухай, мөн хэмжээний ярилцлагууд нь Оросын 
тухай материал байв.  
Хэмжээгээрээ дунд буюу сонины нүүрний дөрөвний нэгээс хоёрны нэг 
хэмжээтэй материалууд нь хоёр орны тухай асуудал хөндсөн, дүн 
шинжилгээтэй өгүүллүүд байна.  
2000 онд том буюу сонины нүүрний хоёрны нэгээс илүү хэмжээтэй гурван 
материал байснаа 2010 онд найм болж, дунд буюу сонины нүүрний 
дөрөвний нэгээс хоёрны нэг хэмжээтэй 14 өгүүлэл байснаа 27 болж 
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нэмэгджээ. Ийнхүү сонинууд 2010 онд хоёр хөршийн тухай томоохон 
өгүүлэл, нийтлэл бичих нь нэмэгдсэнээс гадна Хятадын тухай мэдээлэлд 
илүү их зай талбай зориулжээ.  
 
Эх сурвалж 
 
Мэдээллийг олон талын эх сурвалжаар баталгаажуулах  замаар өрөөсгөл 
ашиг сонирхлоос ангид, тэнцвэртэй байдлаар олон нийтэд хүргэх 
мэргэжлийн хэм хэмжээ бий. Харьцуулсан судалгааны хүрээнд эх 
сурвалжийг хүйс, гарал үүсэл, нийгмийн статус, тоо, төлөөлөл зэргээр 
ангилан үзлээ.  
Судалгааны дүнгээс харахад сонинд эх сурвалжгүй хийгээд нэг эх 
сурвалжтай мэдээ, өгүүлэл давамгайлж байна. 2000 онд хоёр хөрш орны 
тухай нэг эх сурвалжтай мэдээлэл дийлэнх нь буюу сэтгүүл зүйн хоёр 
бүтээлийн нэгд, 2010 онд гурван бүтээлийн нэгд нэг талын эх сурвалжийг 
ашигласан байв.  
Харин 2000 онд нийт материалын 29 хувь нь, 2010 онд 38 хувь нь ямар ч эх 
сурвалжгүй мэдээлэл байв. Эх сурвалжгүй мэдээллийн дийлэнх нь үйл 
явдлын мэдээ байсан бөгөөд 2010 онд мэдээнээс гадна асуудал хөндсөн, 
дүн шинжилгээ бүхий  өгүүллийг ч эх сурвалжгүй бичих тохиолдол гарчээ. 
(Хүснэгт 6) 
 
  Сонинуудад Хятадын тухай мэдээлэхдээ нэг болон түүнээс дээш эх 
сурвалжид тулгуурласан байхад Оросын тухай хоёр мэдээллийн нэгд эх 
сурвалж ашиглаагүй, эсвэл нэг эх сурвалжтай байв. Мөн Хятадын тухай 
материалд гурав ба түүнээс дээш эх сурвалж түлхүү ашигласан нь 
харагдлаа.  
  
Хүснэгт 7. Эх сурвалжийн тоо /оноор болон улс орноор харьцуулсан 

Улс Эх сурвалж 2000 он 2010 он Нийт 

Хятад 

Эх сурвалжгүй 2 17 19 
1 эх сурвалжтай 8 21 29 
2 эх сурвалжтай 5 5 10 
3 ба түүнээс дээш 8 9 17 
Нийт 23 52 75 

Орос 

Эх сурвалжгүй 16 17 33 
1 эх сурвалжтай 16 13 29 
2 эх сурвалжтай 2 1 2 
3 ба түүнээс дээш 3 4 7 
Нийт 36 34 72 
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Эх сурвалжийн тооноос гадна тэдний нийгмийн гарал, хүйс, албан тушаалыг 
ажиглахад тогтмол хэвлэлд Оросын тухай мэдээлэлд дээд түвшний 
эрэгтэйчүүд, Хятадын тухай мэдээлэлд  дундаас доош түвшний эрэгтэйчүүд 
эх сурвалж болжээ.  Нийтэд нь авч үзвэл хөрш орнуудын тухай мэдээлэлд 
эрэгтэйчүүдийг эх сурвалж болгон ашиглаж, тэдний үг яриа, дүр төрх, байр 
суурийг илэрхийлэх нь түлхүү байна. Гэхдээ 2010 оноос эмэгтэй эх 
сурвалжийн тоо нэмэгдэх хандлага ажиглагдлаа. Тухайлбал, 2000 онд нийт 
материалын 21-д өндөр түвшний Орос эрэгтэй эх сурвалжийг оролцуулсан 
байхад Хятадын өндөр түвшний 6 эрэгтэй төлөөллийг оролцуулжээ. Харин 
эмэгтэй төлөөлөл 2 байснаа 6 болж нэмэгдсэн байна.   
Эх сурвалжийн төрлийн хувьд ихэвчлэн албаны, гадаад болон бичгийн эх 
сурвалжид тулгуурлан бичих нь нийтлэг байна. 2000 онд гадаад эх 
сурвалжаас авсан мэдээлэл хамгийн олон байсан бол 2010 онд албаны эх 
сурвалжаас гадна бичгийн эх сурвалжийг түлхүү ашиглах болжээ. Түүнчлэн 
2010 онд нийгмийн салбарын тодорхой төлөөллийг (бизнесмэн, багш, эмч, 
иргэний холбоо, хөдөлгөөн гэх мэт) эх сурвалжаар ашиглаж, илүү олон 
төрлийн төлөөллийг хамруулах болсон байна.  
 
Зохиогч 
Хоёр хөрштэй холбоотой нийт материалын тал орчим хувь нь тухайн 
сонины орон тооны сурвалжлагч, сэтгүүлчдийн бие даасан бүтээл байна. 
Харин ямар ч зохиогчийн нэргүй мэдээлэл 2010 онд тав дахин нэмэгджээ. 
Үүнээс гадна мэдээллийн агентлагаас авсан мэдээллийн тоо илт буурсан 
боловч ямар агентлагийн, ямар эх сурвалжаас авсан нь тодорхойгүй 
мэдээлэл түлхүү байв.  
Нөгөө талаас мэдээллийн агентлагаас авсан мэдээ 2000 онд 11 байснаа  
2010 онд 2 болж буурч, сэтгүүлчдийн өөрийн бүтээл нэмэгдсэн байна.  
 
График 1. Мэдээ, өгүүллийг хэн бичсэн бэ? / оноор  
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Тоон судалгааны дүгнэлт 
o Түүвэрт хамрагдсан зургаан сонины 2000, 2010 оны нийт 306 дугаарыг 

шүүж үзэхэд хөрш орнуудтай холбоотой 156 мэдээ, өгүүлэл (2000 онд 64, 
2010 онд 92) нийтлэгджээ. Өөрөөр хэлбэл, 2000 онд хоёр дугаар тутмаас 
урд, хойд хөрштэй холбоотой нэг хүрэхгүй материал олдсон бол 2010 
онд ийм материалын тоо 20 орчим хувиар өссөн нь судалгааны 
багийнхны таамаглаж байснаас харьцангуй цөөн байв.   

o 2000 онд сонинууд Оросын тухай түлхүү мэдээлж байсан бол арван 
жилийн дараа Хятадын тухай түлхүү нийтэлжээ. Тухайлбал, 2000 оны 
нийт материалын талаас илүү хувь нь Оросын тухай байсан бол 2010 
онд эсрэгээрээ Хятадын тухай мэдээлэл талаас илүү хувьд нь гарсан 
байна.   

o Сонинууд 2000 онд улс төрийн дээд албан тушаалтны айлчлал, улс 
хоорондын түншлэл, дипломат харилцааны тухай мэдээлэлд түлхүү 
анхаарч байсан бол арван жилийн дараа худалдаа бизнес, банк санхүү, 
уул уурхай, гэмт хэрэг, соёл урлаг зэрэг өргөн сэдвийг хамрах болсон 
байна. Ингэхдээ Оросын тухай мэдээлэлд улс төрийн түншлэл, дипломат 
харилцаа, геополитикийн асуудлыг, Хятадын тухай мэдээлэлд эдийн 
засгийн түншлэл, бизнес худалдаа, уул уурхайн сэдвийг илүү хөнджээ.  

o 2000 онд сонинууд хоёр хөрштэй холбоотой нийт материалын 80 орчим 
хувьд  нь төвийг сахисан зөөлөн өнгө аясаар мэдээлж байсан бол 2010 
онд сөрөг өнгө аястай, хурц шүүмжлэлтэй мэдээ, өгүүлэл эрс нэмэгджээ. 
Өөрөөр хэлбэл, 2000 онд найман материалын нэгийг сөрөг хандлагаар 
бичсэн бол арван жилийн дараа хоёроос гурван материалын нэг нь сөрөг 
өнгө аястай байв. 

o 2010 онд уул уурхай, газрын нөөц баялгийн тухай асуудал хөндсөн, дүн 
шинжилгээ бүхий томоохон нийтлэлүүд нэмэгдсэн бөгөөд тэдгээрийн 
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дийлэнх нь Хятадтай холбоотой сөрөг өнгө аястай мэдээлэл байна. 
Үүний зэрэгцээ долоо хоног тутмын сонины төлөөлөл болох Сэрүүлэг 
сонинд урд хөрштэй холбоотой хүний эрх, гэмт хэрэг, садар самууны 
тухай сөрөг материалууд зонхилж байв.  

o Сонинууд Оросын тухай ихэвчлэн төвийг сахих байр суурьнаас 
мэдээлдэг, сөрөг хандлагатай мэдээлэл тун бага буюу ганцхан тохиодол 
бүртгэгдэж байсан бол 2010 онд шүүмжлэлтэй, сөрөг өнгө аястай 
нийтлэлийн тоо долоогоор нэмэгдсэн байв.  

o Бичлэгийн төрөл зүйлийн хувьд мэдээ, ярилцлага зонхилж байснаа 2010 
онд асуудал хөндсөн өгүүлэл, сурвалжлага, дүн шинжилгээ бүхий 
өгүүлэл зэрэг бичлэгийн олон төрөл зүйлийг ашиглаж эхэлжээ. Түүнчлэн 
Хятадын тухай мэдээлэлд бичигчийн байр суурь, үзэл бодлыг тусгасан 
асуудал хөндсөн өгүүлэл, сурвалжлага давамгайлж байхад Оросын 
тухай материалд ярилцлагын хэлбэрийг түлхүү ашигласан байна.   

o  Хоёр хөрштэй холбоотой мэдээлэлд эх сурвалжгүй хийгээд нэг эх 
сурвалжтай мэдээ, өгүүлэл зонхилж байна. Түүнчлэн хөрш орнуудын 
тухай мэдээлэлд эрэгтэйчүүдийг эх сурвалж болгон ашиглаж, тэдний үг 
яриа, дүр төрх, байр суурийг илэрхийлэх нь нийтлэг ажиглагдав. 
Тухайлбал, Оросын тухай мэдээлэлд дээд түвшний эрэгтэй, Хятадын 
тухай мэдээлэлд дундаас доош түвшний эрэгтэй эх сурвалжийг түлхүү 
ашиглажээ.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Чанарын судалгааны үр дүн 
 
1. Хятадтай холбоотой мэдээллийн агуулга, шинж чанар 
  
1.1 2000 онд Хятадыг төвийг сахисан байр сууринаас мэдээлэв 
2000 оноос 2010 он хүртэлх арван жилийн хугацаанд улс орны гадаад 
харилцаа, хамтын ажиллагаа, дотоод нөхцөл байдлаас үүдэн хөрш 
орнуудын тухай ойлголт, хандлагад гарч буй өөрчлөлт сонин хэвлэлийн 
мэдээллийн агуулга, шинж чанарт яаж илэрч буйг судалгааны хүрээнд 
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тогтоохыг хичээлээ. Судалгаанд хамрагдсан зургаан сонины 156 мэдээ, 
өгүүллийг нэг бүрчлэн уншиж үзэхэд нэн түрүүнд сэтгүүлзүйн мэдээллийг 
хэвшмэл ойлголт буюу төсөөлөлд үндэслэн бэлтгэх явдал 2010 онд 2000 
оныхыг бодвол илүү түгээмэл байна. 
 
2000 оны түүвэрт хамрагдсан  өдөр тутмын сонинд  улс төр, дипломат 
харилцааны сэдвээр болон цаг үеийн үйл явдлын талаарх товч мэдээ 
давамгайлж байсны зэрэгцээ харьцангуй төвийг сахих хандлага илт 
зонхилж, шүүмжлэлт өнгө аяс бүхий мэдээлэл бага гарч байв.  
Эдгээр мэдээнд Хятадыг албан ёсны бүтэн нэрээр нь буюу БНХАУ хэмээн 
нэрлэх нь түгээмэл байв. Тухайлбал, “Нисдэг тэрэгний үйлдвэрлэлээр 
дэлхийд тэргүүлэх зорилготой” мэдээнд “Мэргэжилтнүүдийн хэлснээр 
БНХАУ энэ төрлийн бүх машиныхаа 97 хувийг гадаадаас худалдаж авдаг 
байна” /Үнэн, 2000.09.21/,  “Эрээн замын үүдийн боомтыг түр хаана” 
мэдээнд “БНХАУ-ыг тунхагласны баярын өдөр ирэх сард болно.” /Өнөөдөр, 
2000.09.27/, “Хил нэвтрэхээр зогсч байсан машинтай хүмүүс рүү 
автоматаар галлажээ” өгүүлэлд “БНХАУ-тай хиллэдэг манай улсын 
хэсэгт есөн түр боомт байдаг ...” /Өнөөдөр, 2000.10.05/ гэх мэт.  
 
Үүний зэрэгцээ хоёр орны найрамдалт харилцааны тухай дэлгэрэнгүй мэдээ 
нийтлэгдсэн нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, МАХН-ын дарга Н.Энхбаярт 
ХКН-ын Төв хорооны УТТ-ны Байнгын хорооны гишүүн, нарийн бичгийн 
дарга нарын газрын нарийн бичгийн дарга, ноён Вэй Зяньшин захидал 
ирүүлсэн тухай байв. Тэрбээр захидалдаа “Хятад, Монгол хоёр орны ард 
түмний уламжлалт найрамдал нь хүмүүсийн сэтгэлд хоногшсон бөгөөд 
хоёр орны хамтын ажиллагаа нь өргөн хүрээтэй байгааг бид гүнээ 
мэдрэв. ... Хятад, Монголын 21-р зуунд чиглэсэн урт удаан хугацаанд 
тогтвортой, эрүүл саруул, харилцан итгэлцэлтэй сайн хөршийн найрсаг 
харилцаа, хамтын ажиллагаа тогтоон хөгжүүлэх нь чухал юм.” /Үнэн, 
2000.10.03/ гэжээ.Энэхүү захидлыг хоёр орны харилцааг тодорхойлсон 
чухал баримт бичиг хэмээн үзсэний улмаас “Үнэн” сонин хоёрдугаар нүүр 
буюу “Улс төр”-ийн нүүрэндээ нийтэлжээ.  
Хятад улсыг бүтэн нэрээр нь нэрлэж бичиж байгаа нь албан ёсны, дипломат 
ёс жаяг, харилцааны илрэл болж байхад дээрхи захидалд “Хятад, Монгол 
хоёр орны...”гэж бичсэнээрээ илүү энгийн, ойр харилцааг илэрхийлж байна. 
 
2000 онд гарсан мэдээ, өгүүллүүдийн өөр нэгэн нийтлэг хандлага гэвэл 
эерэг, сөрөг аль ч тохиолдолд хувь хүнийг овог нэрээр нь тодорхой дурьдах 
явдал байв.. Жишээлбэл: “50 мянган хуурамч юанийн хэрэг замхарч буй 
нь үнэн үү” мэдээнд “Хятадын харъяат өвөрмонгол Ван овогтой 
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Алтанбагана гэгч Улаанбаатарын харъяат Энхцэцэгтэй хамтран 30 
мянган юанийг гүйлгээнд оруулах гэж байжээ” /Зууны мэдээ, 2000.09.28/, 
“Хятадын иргэн хууль бусаар тэсрэх бодис оруулжээ” мэдээнд 
“Монгол, Хятадын хамтарсан “Илч түлш” компанийн захирал Сунт-И 
хууль бусаар гурван вагон аммонит гэдэг тэсрэх бодис оруулж ирсэн 
байна” /Зууны мэдээ, 2000.10.23/, “Хятад улс саран дээр буухыг зорьж 
байна” мэдээнд “... Хятадын эрдэмтдийн холбооны орлогч дарга Жуан 
Фэнган хэлсэн байна” /Үнэн, 2000.10.06/ гэх мэт.  
Ийнхүү төвийг сахисан байр сууринаас хандсан мэдээ, нийтлэлд юмс 
үзэгдэл, үйл явдлыг бодитой байдлаар нь бичжээ. 
 

1.2 2010 оны нийтлэлүүдэд Хятад гэдэг үгийг сөрөг агуулгаар ерөнхийлөн 
хамаатуулж ашиглах хандлага  
 

2010 оны мэдээ нийтлэлүүдэд эх сурвалж болон үйлийн эзнийг тодорхой 
дурьдах явдал багасч, тухайн асуудлын эзэн, шалтгааныг ерөнхийлөн 
хамаатуулах хандлага нэмэгдсэн байв.  Өөрөөр хэлбэл тухайн үйл явдал, 
хэрэг зөрчилд холбогдсон тодорхой нэгэн хятад иргэний овог нэрийг 
мэдээлэхгүй нийт хятад хүмүүст хамаатуулан “хятадууд” гэж бичдэг 
тохиолдол нэлээд түгээмэл ажиглагдав. Тухайлбал Сэрүүлэг сонины 2010 
оны № 16-д нийтлэгдсэн “Хятадууд 2 монгол залууг зодож машинаар 
чирч алжээ” гэсэн гарчигтай товч мэдээ “Өдрийн сонины 2010 оны №242-т 
дэлгэрэнгүй сурвалжлага байдлаар нийтлэгдсэн. Энэхүү дэлгэрэнгүй 
сурвалжлагад тухайн хэргийг Дорноговь аймгийн Айраг сумын нутагт жонш 
олборлодог Хятадын хөрөнгө оруулалттай “Эжүмэн” компанийн эзэн Жан 
үйлдсэн тухай мэдээллийг өгч байна. 
 
 Гэтэл “Сэрүүлэг” сонин Хятадын нэг иргэн энэ хэргийг үйлдсэн байхад  нийт 
хятад хүмүүст хамааруулан “Хятадууд 2 монгол залууг зодож машинаар 
чирч алжээ” гэжээ. Үүнтэй адил “Хятадуудад зодуулсан монгол 
залуугийн бие тааруу байна”(Өнөөдөр, 2010, №226), “Хятадуудад 
хариуцлага хүлээлгэхээс татгалзав” (Зууны мэдээ, 2010-9-9), “Хятадууд 
бидэнд хайр зарлаж, их мөнгө амладаг” (Сэрүүлэг, 2000, №11), “Хүрээ 
говь компани” монгол хүүхнүүдийг хятадуудад зарах гэж оролдлоо 
(Сэрүүлэг, 2000, №15) гарчигтай нийтлэлүүдээс нэг хүний үйлдлийг нийт 
хятадуудад хамаатуулах хандлага 2010 онд илүү хүчтэй ажиглагдаж байна. 
Хятад хүмүүс бүхэл бүтэн үндэстнээрээ тухайн хэрэгт оролцоогүй нь 
тодорхой. Хятад улс буюу хятадуудыг ингэж илэрхийлж байгаа нь хэвлэл 
мэдээлэл тодорхой нэргүй “бусад” буюу “бид” болон “тэд”-ний харилцан 
хамаарал, эсрэг тэсрэг байдлыг бий болгож, тодотгодгийн жишээ юм. Нэгэнт 
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“бусад” гэдэг нь нэргүй, өөрөөр хэлбэл үйлийн эзэн нь тодорхойгүй учраас 
тэдэнд сөрөг, шүүмжлэлт нэр хоч зүүх нь хялбар.  
 
Дээрхи нийтлэлүүдэд “хятадууд хүн алахаас ч буцахгүй болсон”,”гартаа 
тааралдсан мод чулуу, арматурын төмөр шидэлсэн”, “хятадаар хараал 
урсган аашилсан”, “тэд ойролцоогоор 50 см богиносгож тайрсан 
арматурын төмрийг үзүүрлэж, зэвсэглэсэн”, “тэд ямар ч бичиг 
баримтгүй, хятадын дугаартай автомашинаар зорчсон” гэх зэргээр 
хятадуудын сөрөг хандлагыг дүрсэлсэн байна. 
 
Гэтэл Хятадын тухай эерэг агуулга бүхий цөөн бус мэдээ, нийтлэлд 
“хятадууд“ гэж ерөнхийлж хамаатуулах байтугай “хятад” гэдэг үг ороогүй нь 
сонирхолтой. Жишээ нь, “Жэки Чаныг монгол цустай гэж өвөө нь 
хэлжээ”(Зууны мэдээ, 2010-10-4) гарчигтай сурвалжлагад хятад гэдэг үг нэг 
ч удаа ороогүйгээр зогсохгүй, Жэки Чаныг олны хайртай, алдартай 
жүжигчин, тулааны мастер, хүмүүнлэгийн ажилд оролцдог буяны үйлстэн, 
жинхэнэ хүнлэг “ардын баатар”-ын дүрээр гаргажээ.  
Түүнийг Монголд зочлоход нь УБ-ын “Чингис хаан” олон улсын нисэх 
онгоцны буудалд монголчууд хэрхэн яаж угтсаныг дараахи байдлаар 
илэрхийлжээ. “Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх төвийн бяцхан хүүхдүүд, 
үндэсний хувцсаар гоёсон бүсгүй хадаг сүү барьсаар түүнийг угтсан 
боловч, хамгаалалтын албаны залуус нэрт жүжигчнийг тусгай машинд 
бушуухан суулгаад, дагалдан яваа хүмүүсийг нь хүртэл хаяж одсон 
юм.Хайртай жүжигчнээ барааг нь ч болов харахаар зорин ирсэн шүтэн 
бишрэгчид, угтан авахаар олон хоног зэхсэн бяцхан хүүхдүүд “Чи Жэкиг 
харж чадав уу” гэж бие биенээсээ гонсгордуухан асуусаар автобус руугаа 
алхаж байлаа” ”(Зууны мэдээ, 2010-10-4)  
 
Энэхүү ишлэлээс  монголчууд түүнд хайртай, маш хүндэтгэлтэй хандаж буйг 
бид бэлхэнээ харж байна. Нөгөө талаас,”Намайг жаахан байхад өвөг эцэг 
маань бидний судсаар монгол цус гүйж байгаа тухай ярьдаг байсан. Тэр 
цагаас танай улсыг хайрлаж,очиж үзэхийг хүсэх болсон” (Зууны мэдээ, 
2010-10-4) хэмээн Жэки Чан хэлж байгаа нь  монгол цустай, монголд 
хайртай, буяны үйлстэн, алдарт жүжигчнээр монголчууд бахархан хүндэтгэж 
Цонжинболдогт түүний дүрийг мөнхлөн хөшөө босгох шийдэлд хүргэжээ.  
 
Ойр дотнын хүнтэйгээ хадаг барин золгодог, хүндэт зочин, анд нөхрөө хадаг 
барин угтдаг, монгол цусны үндэс угсаагаа эрхэмлэдэг гэх мэт зан үйл бол  
монголчуудын үндэсний  бахархал, онцлог хэв шинжийн нэг илрэл юм. Энэ 
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өгүүлэл Жэки Чаныг  Монголын сонинууд дахь Хятадын ерөнхий дүр зургаас 
тэс өөрөөр илэрхийлсэн байна. 
 “Петрочайна Дачин тамсаг гурван сая төгрөг хандивлав” (Зууны мэдээ, 
№002) гарчигтай мэдээнд “Дорнод аймгийн зарим суманд гарсан мал 
амьтны гоц халдварт шүлхий өвчний дэгдэлтийг зогсооход зориулан 
газрын тосны “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК  Матад сумын Засаг 
даргын Тамгын газар, ариутгалын цэгийн ажилчдад гурван сая төгрөгийн 
тусламж үзүүллээ. Мөн “Халдваргүйжүүлэх цэг” барихыг дэмжиж, 
Сүхбаатар аймгийн Онцгой байдлын комисст 15 сая, Дорнод аймгийн 
Онцгой байдлын хэлтэст 9,7 сая төгрөг хандивласан” тухай  өгүүлэхдээ 
нэг ч удаа хятад гэдэг үг хэрэглээгүй байна. 
  
Харин энэ компанитай холбоотой шүүмжлэлт нийтлэлд хятад, хятадын гэдэг 
тодотгол хэд хэдэн удаа давтагдаж байна. Жишээ нь “Өнөөдөр” сонины 
2010 оны 206 дахь дугаарт нийтлэгдсэн “Петрочайна Дачин Тамсаг”-ийн 
нууцлаад байгаа гэрээ энэ биш биз” гарчигтай сонины бүтэн нүүр дүүрэн 
өгүүлэлд, мөн “Петрочайна  Дачин Тамсаг” ХХК Монголд эдийн засгийн 
үлэмж хохирол учруулна” (Өглөөний сонин, 2010,№185) гарчигтай 
шүүмжлэлт нийтлэлд уг компанийг хятадынх болохыг нь тодотгож өгсөн 
төдийгүй “хятадын”, “хятадууд” гэх үгийг нэлээд давтамжтайгаар хэрэглэсэн 
байна.      Тухайлбал “Петрочайна Дачин Тамсаг”-ийн нууцлаад байгаа 
гэрээ энэ биш биз” / өгүүлэлд “БНХАУ –ын “ гэдэг үг 8 удаа, “Петрочайна  
Дачин Тамсаг” ХХК Монголд эдийн засгийн үлэмж хохирол учруулна” 
(Өглөөний сонин, 2010,№185) өгүүлэлд “БНХАУ”-ын гэсэн үг 3 удаа 
“Хятадын”гэдэг үг мөн 3 удаа орсон байна.  
 
Дээрхи хоёр өгүүлэлд тус компанийг давуу эрх эдэлдэг, Монгол улсын нутаг 
дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг мөртлөө Монголын хууль үйлчилдэггүй 
гэдгийг баримт түшин өгүүлсний дээр их нөөцтэй газрын тосон дээр эзэн 
сууж, монголыг хоосруулах нь гэдэг санааг гаргажээ. Энэхүү санааг бататгах 
үүднээс тус компанийг дараах үг  хэллэгээр тодорхойлжээ: “ямар ч хараа 
хяналтгүй хятад руу зөөсөөр”, “тус компанид манай улс дарамтлуулж, 
залилуулж, шулуулж эхэлсэн”, (Өглөөний сонин, 2010,№185)“нутгийн 
малчид байтугай орон нутгийн удирдлагыг ч хүн гэж тоодоггүй”, “шууд 
Засгийн газрын хэмжээнд харилцах онцгой эрхтэй хэмээн ярьдаг” 
(Өнөөдөр сонин, 2010,№ 206) гэх мэт. 
 

1.3 Зөрчил гаргагч Хятад ба хохирогч Монгол   
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2010 онд Хятадын талаар гарсан нийтлэлүүдэд гэмт хэрэг, хүний эрхийн 
зөрчил, зодоон авлига, Хятадаас Монголд орж ирсэн хүнсний баталгаагүй 
байдал, Монголд ажиллаж буй Хятад барилгачид, нүүрсний уурхайн 
ажилчид монгол ажилчдыг зодож бэртээсэн тухай, Хятадууд ажлаа 
бүтээхийн тулд Монголын төрийн албаныханд авлига өгдөг тухай, мөн 
Монголын нутаг дэвсгэр дээр гэмт хэрэг хийгээд ял зэмгүй өнгөрдөг талаар  
өгүүлсэн материал жин дарж байна.  
 
Эдгээр нийтлэлүүдэд Хятад хүний авлигач, шунахай, зальтай, худлаа 
ярьдаг, хууран мэхэлдэг, хүн зоддог, хүний амь хохироодог дүр төрх 
зонхилж айна.  Тийнхүү  дүрсэлснийг “Айраг суманд хүн дайрсан хятад 
иргэний хэрэг хэрэгсэхгүй болох нь ээ”/Өдрийн сонин, 2010-10-
9/,”Монголын нүүрс, Хятадын шохоорхол” /Өнөөдөр, 2010-9-6/, 
“Хятадын “Лейшон Ресурсес” манай АМГ-ынхны толгойг эргүүлж 
дөнгөв”/Өглөөний сонин, 2010-10-26/, “Хятадуудад зодуулсан монгол 
залуугийн бие тааруу байна”/Өнөөдөр, 2010-9-30/, “Ха Ха Ха... Хэ Хэ 
Хэ...Хо Хо Хо “Өдрийн сонин, 2010-10-27/, “Хятадуудад хариуцлага 
хүлээлгэхээс татгалзав” /Зууны мэдээ, 2010-9-9/ зэрэг нийтлэлүүдээс 
тодорхой харж болно. 
 “Айраг суманд хүн дайрсан хятад иргэний хэрэг хэрэгсэхгүй болох 
нээ” сурвалжлагад “...Дорноговь аймгийн Айраг сумын Цагаан дэл гэх 
газарт жонш олборлогч Хятадын хөрөнгө оруулалттай “Эжүмэн” 
компанийн эзэн Жан гэгч... Т.Сүхболд гэж залууг дайрч унагаагаад, буцаж 
ухран цээжин дээгүүр нь таллан гарчээ” /Өдрийн сонин, 2010.10.09/, хэмээн 
гарсан гэмт хэргийг баримттайгаар дэлгэжээ.  
Энэхүү хэргийн эргэн тойронд нэг талаас жирийн иргэд буюу нинжа нар 
болон уул уурхайн эзний хооронд, нөгөө талаас хохирогчид,  тэдний гэр бүл  
болон хэрэг үйлдэгч буюу хүний амь хороогчийн хооронд, хохирогчид болон 
хууль, цагдаагийн байгууллагын хоорондын  эсрэг тэсрэг байр суурь илэрч 
байна. Хэрэг үйлдэгч хятад иргэний харгис байдал, шударга бус, авлигач 
чанарыг  “Компанийн эзэн Жан гэгч жагсагчдын дундуур машинаараа 
дайран гарах үедээ Т.Сүхболд гэж залууг дайрч унагаагаад, буцаж ухран 
цээжин дээгүүр нь таллан гарчээ. Тэгээд бууж ирээд зөндөө зодсон тухай 
гэрчүүд мэдүүлсэн байдаг.” (Өдрийн сонин, 2010, №242), мөн  “Хятад эзэн 
манай өмгөөлөгчид 3 сая төгрөг өгье, цаад хүмүүсээ гомдолгүй гэж 
хэлүүлж өгөөч гэж гуйсан байна лээ” гэх зэргийн ишлэлээр тодотгож өгчээ.  
Нөгөө талаар хэргийн  хохирогч монгол хүний шаналалыг мөн тод томруун 
харуулах зорилгоор  “Хэрэг явдал замхарч магадгүй байгаа дуулдаад 
сэтгэл хямраад, гомдоод сууж байна. Монгол хүний амь нас ийм үнэ 
цэнэгүй болчихсон юм уу, эсвэл хууль цагдаагийн байгууллага нь 
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мөнгөтэй хүнд үйлчлээд байдаг юм уу бүү мэд хэмээн нулимс унагав”  гэж 
талийгаачийн ээжийг ишлэсэн байдаг.    (Өдрийн сонин, 2010, №242) Эндээс 
харахад уг  нийтлэл хятадууд болон хятад иргэнийг буруушаахаасаа илүү 
Монголын хууль эрхзүйн орчин, шүүхийн системийн гажуудал, төр, засгийн 
түшмэдийн дундах авлигыг илчлэн харуулсан байна. 
“Хятадуудад зодуулсан монгол залуугийн бие тааруу байна” нийтлэлд 
мөн л монголын иргэд, цагдаа хохирч  байгаа тухай өгүүлж, “Сүүлийн үед 
манай оронд ажиллаж байгаа хятад иргэд монголчуудыг бүлэглэн зодож 
танхайрах нь хэрээс хэтэрсэн” хэмээн дүгнэжээ. /Өнөөдөр, 2010.09.30/ 
“Хятадын иргэн хууль бусаар тэсрэх бодис оруулжээ” (Зууны мэдээ, 
2000-10-23), “50 мянган хуурамч юанийн хэрэг замхарч буй нь үнэн үү” 
(Зууны мэдээ, 2000-9-28) мэдээ, нийтлэлд ч хэргийг өдүүлсэн хүн нь Хятад 
улсын иргэд харин хохирогч нь монгол хүн байна. 
Ийнхүү 2000 онд ч, арван жилийн дараа ч, Хятадтай холбоотой мэдээ 
нийтлэлд монголчуудыг  хохирч, газар доорхи баялгаа цөлмүүлж байгаа, 
эмэгтэйчүүд нь Хятад улсад очиж биеэ үнэлж, хэрэг зөрчилд холбогдож 
байгаа дүрээр дүрслэх хандлага түгээмэл байгаа нь судалгааны үр дүнд 
тодорч харагдлаа. “Хохирогч”-ийн тухай хэвшмэл ойлголт нь дараах нийтлэг 
шинжийг агуулдаг талаар судалгааны бүтээлүүд бий. / Christie, N. (1986)  

 Хохирогч бол түрэмгийлэгчээс сул /залуу, эмэгтэй, настай / 
 Хохирогч нь гэм зэмгүй, “мөрөөрөө”, өдөр тутмын ажил амьдралаа 

залгуулж яваа хүн  
 Хохирогч нь болж буй үйл явдалд буруугуй  
 Хохирогч гэмт этгээдтэй холбоо хамааралгүй  
 Гэмт этгээд буюу түрэмгийлэгч бол аварга том бөгөөд маш муу 
 Хохирогч нь хэн нэгэнд ямарваа нэгэнд, ялангуяа гэмт этгээдийн талд 

заналхийлэл учруулахааргүй хэмжээний байр суурь, эрх мэдэлтэй  
 Хохирогч, гэмт этгээд хоёр нь өөр өөр, эрс тэс ялгаатай орчноос 

гаралтай 
 

Хятадтай холбоотой мэдээ, өгүүлэлд Хятадыг гэмт этгээд, Монголыг 
хохирогч дүрээр дүрслэх хандлага нь “хохирогч”ийн тухай дээрх хэвшмэл 
ойлголттой тодорхой хэмжээгээр давхцаж байгаа нь өгүүлэлд гарч буй 
хохирогчдын дүрээр илэрч байгаа билээ. Харин ийнхүү “хохирогч”ийн дүр 
зургийг хэвшмэл ойлголтоор бүтээж, ерөнхийлөн хамаатуулах нь бодит 
амьдралын нөхцөл байдлаас зөрөөтэй байдгийг мөн судалгаагаар нотолсон 
байдаг. / Christie, N. (1986)/ 
 
“Хохирогчийн” дүрийг мэдээллийн хэрэгслээр хүчтэй бүтээх нь айдас 
түгшүүрийг бий болгох, болгоомжлон сэрэмжлэх хандлагыг төрүүлж, 
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урьдчилан сэргийлэх, өөрийгөө хамгаалах арга замыг эрэлхийлэх аян замд 
уншигч хэрэглэгчдийг мордуулдаг аж.(Elias, 1986) Тэрхүү айдас, 
болгоомжлол нь тогтмол хэвлэлийн дараачийн сэдэв болж буй.  
 

 
 
 
1,4 Монголын айдас, болгоомжлол ба Хятадын сонирхол, хэрэгцээ 

 
2010 онд ялангуяа Хятадтай холбоотой эдийн засаг, бизнес, худалдаа, уул 
уурхайн сэдэвт мэдээлэл эрс нэмэгдсэн талаар тоон судалгааны тайлан 
хэсэгт дурьдсан. Энэхүү тоон өөрчлөлт нь хоёр орны хоорондох эдийн 
засгийн хамтын ажиллагаа өргөжин тэлсний тусгал, нөгөө талаар Хятад бол 
Монголын томоохон худалдааны түнш, хамгийн том хөрөнгө оруулалтын эх 
үүсвэр улс болсонтой холбоотой юм.”2009 онд Хятад улсаас Монголд 116 
сая ам.долларын хөрөнгө оруулж, бодит хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 101,1 
сая ам. доллар болж, Хятад улс 12 жил дараалан Монголд хамгийн их 
хөрөнгө оруулагч улс болоод байна”(Л.Бэгзжав, 2010) хэмээн судлаач 
тэмдэглэжээ.Түүнчлэн өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсад БНХАУ-ын 2,3 
тэрбум ам. долларын хөрөнгө оруулалттай 4927 аж ахуйн нэгж байгаа албан 
ёсны бүртгэлийн мэдээ байна. 
 
Манай улс уул уурхайн болон мал аж ахуйн түүхий эдийн нөөцийнхөө 
дийлэнх хувийг  Хятад улсад  шууд гаргаж байгаа нь эдийн засагч, судлаач, 
улс төрчдийн дунд маргаан үүсгэж буй асуудлуудын нэг болоод байгаа. ”Бид 
байгалийн бүтээсэн баялгийг газраас нь ухаж аваад түүхий эд чигээр нь 
шахуу ганцхан оронд борлуулж байгаа. Монголын экспортын 85 хувь нь 
урд хөршид гарч, уул уурхайн эспортын 60 хувь нь эсвэл нүүрс, эсвэл зэс 
болжээ... Хятадын хэрэгцээг дагаад манай экспорт өссөн ч импорт 
түүнээс ч хурдан өсч байна. Бараг бүх зүйлээ бид гадаадаас, ихэнхийг нь 
ахиад л Хятадаас авч байгаа” хэмээн эдийн засагч, судлаач 
Д.Жаргалсайхан нэг улсаас хэт хараат байдалд орж буйд санаа зовниж 
байна.  (Д.Жаргалсайхан, 2011)  
Судлаач Ч.Батцэцэг Монголын нийт экспортод түүхий эдийн эзлэх хувийн 
жин 60% -иас хэтэрч, хүнсний бараа бүтээгдэхүүний талаас илүү хувийг нэг 
улсаас буюу Хятадаас импортлож байгаа нь манай орны эдийн засгийн 
аюулгүй байдалд нөлөөлж болзошгүйг анхааруулсан байдаг.  
(Ч.Батцэцэг,2011)   Эдийн засагч, судлаач Даваасүрэн ч хөрш хоёр орны 
экспорт, импортын бүтэц хязгаарлагдмал байгаа нь тодорхой бүтээгдэхүүн, 
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тухайлбал  жонш, шатахуун түлшний хувьд манай улс хойд, урд хөршөөс 
хараат болох боломжтойг дүгнэж байна. (А.Даваасүрэн,2011)  
Монголчуудын айдас болгоомжлолыг Бээжингийн Их Сургуулийн Монгол 
судлалын төвийн судлаач, доктор Ван Хао тайлбарлахдаа “НҮБ-ын байнгын 
гишүүн хоёр том гүрэнтэй хил залгаа, далайд гарцгүй, эдийн засгийн 
хөгжлийн хувьд сул дорой, өргөн уудам нутаг дэвсгэрт тархсан цөөн хүн 
амтай зэрэг байдал нь ашигт малтмалаа булаалгахаар барахгүй, соёлоо 
алдах нь гэж монголчуудад болгоомжлол төрүүлж байгаа юм” гэжээ.(2011) 
Дээрхи судлаач, эдийн засагчдын хэлсэн үнэлэлт дүгнэлтүүдийн санаа, 
аюулгүй байдлаа хангах хүсэл эрмэлзэл бидний судалгаанд хамрагдсан 
өгүүллүүдэд / Судалгаанд хамрагдсан өгүүллүүдийг хавсралтаас үзнэ үү/ 
тусгалаа олж буйг бид агуулгын задлан шинжилгээгээр олж тогтоосон 
болно. Тийнхүү олж тогтоосон чиг хандлагыг баталгаажуулах үүднээс бид  
бизнес, уул уурхайн сэдвээр нийт 13 өгүүлэлд гүнзгийрүүлсэн чанарын 
анализ, дүн шинжилгээ хийж, зарим дүгнэлтийг нь доор танилцуулж байна. 
Хятад, Монгол улсын хоорондох эдийн засаг, худалдааны өргөжин тэлж буй 
харилцаа нь зарим талаар айдас, болгоомжлол дагуулж байгаа нь Хятадтай 
холбоотой бизнес, эдийн засгийн сэдэвт мэдээ, өгүүллүүдэд дараах 
байдлаар илэрч байна:  
Тухайлбал, “О. Машбат: Долнуурт Хятад цөмийн зэвсэг туршсан. Гэтэл 
бид тэндээс ногоо зөөсөөр байна” (Өдрийн сонин 2010, №250) 
ярилцлагад“...Эдийн засгийн аюулгүй байдлын өнцгөөс харвал Монголд 
хөрөнгө оруулж байгаа гадны хөрөнгө оруулалт дотор нэг улсын хөрөнгө 
оруулалт 30 хувиас хэтэрч болохгүй. Одоо бол Хятадын хөрөнгө 
оруулалт бараг 70-80 хувьтай яваа. Тэрнийг ядаж 30 хувьд буулгах гэдэг 
асуудал наад зах нь гарч ирнэ” хэмээн бодит байдлыг цэгнэж, цаашдын 
авах арга хэмжээг тодорхойлжээ.  Нөгөө талаар Монгол улс Хятадын түүхий 
эдийн бааз болон хувирах вий гэсэн болгоомжлол ч байна. Хятадууд 
байгалийн баялгийг цөлмөж дууслаа, Хятадын “ёроолгүй ходоод”ны 
хэрэгцээг бид хангаж байна, газрын баялгаа урагшаа зөөгөөд дуусах нь 
гэсэн хардлага, болгоомжлол давамгайлж ирсэн.  
 
Үүнийг нэгэн өгүүллийн жишээн дээр тодруулъя.“Монгол нүүрс, Хятадын 
шохоорхол” /Өнөөдөр, 2010.09.22/  гарчигтай өгүүлэл дараахи байдлаар 
эхэлнэ:  
“Нүүрсний нөөцөөрөө дэлхийд тэргүүлдэг атлаа Монголынход нүд унагах 
хятадуудын сувдаг сэтгэлийг ойлгоход бэрх ажээ. ... Монгол нүүрснээс 
ахиухан монжих зорилгодоо хүрэхийн тулд хятадууд төрөл бүрийн арга 
мэх хэрэглэж эхэлжээ...” /Өнөөдөр, 2010.09.22/ 
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Лийд хэсэгт дэвшүүлсэн “хятадуудын сувдаг сэтгэл”-ийн тухай  санааг 
өгүүллийн туршид “ахиухан монжих”,“арга мэх”, “илүү харж, билүү долоох”, , 
“дангаараа сорж”, “ёроолгүй ходоод” гэх мэт сөрөг агуулга бүхий үг 
хэллэгээр лавшруулан бататгаж, шунахай сувдаг хятадууд өөрийн үүцээ 
задлахын оронд манайхаас нүүрс зөөгөөд байна гэсэн үндсэн агуулгыг 
илэрхийлж байна.  
 
Хэдийгээр сэтгүүлч хятадын нүүрсний хэрэглээ өсөж буйн шалтгааныг 
баримтаар тодруулж, “ихэвчлэн олборлох боломжгүй, олборлолоо гэхэд 
өртөг өндөртэй нүүрс гарах ордууд л байдаг”, ”ердөө 25 хувь нь л 
олборлоход таатай нөхцөлд буюу 400 метрээс гүехэн байрлалтай оршиж  
байна”, ”энэ их эрэлт хэрэгцээгээ хангахын тулд хятадууд дотооддоо “хар 
алт” олборлохын хажуугаар гадаадаас авахаас өөр замгүй” хэмээн 
тайлбарласан боловч “хятадууд шунахай” хэмээх хэвшмэл ойлголт, 
төсөөлөл нь дээрх баримтуудыг үгүйсгэж, ерөөсөө л “хятадууд манай 
нүүрсэнд шунаж байна, болгоомжлогтун” гэсэн санааг голлон дэвшүүлж 
байна. 
   
Сэтгүүлч нүүрсийг боловсруулалгүйгээр түүхийгээр нь их хэмжээгээр 
Хятадад гаргаж буйг буруушаасан, нөгөө талаар эдийн засгийн энэхүү амин 
чухал асуудал монгол хүн бүрийн санаа зовинох асуудал юм шүү гэдгийг 
илэрхийлэхийг оролдсон. Энэ бүхэн  өгүүлэлд олонтаа хэрэглэгдсэн 
метафорууд, асуух анхааруулах аяс бүхий өгүүлбэрүүд, сэтгүүлчийн  “эмоци 
“-той үг хэллэгээр илэрч байна. Тухайлбал:  

”....  Хятад улс  “хар алт”-ны нөөц нүүрсний үйлдвэрлэлийн хувьд бүр 
“Номер 1” гээд л бод. Тэгсэн атлаа манайхаас авах нүүрсний 
хэмжээгээ байнга ихэсгэж ирснийг яана..” 
“....Гэтэл хятадууд үүцээ задлахын оронд Австрали, Монгол, Орос, 
Индонез зэрэг орноос имдортлоод байдаг нь ямар учиртай юм 
болоо?..” 
“...Дэлхийн нийт нүүрсний хэрэглээний бараг тал хувийг БНХАУ 
дангаараа сорж байна гэвэл та итгэх үү?..” 
“...өөрсдөө болохоор 7000 нүүрсний жижиг уурхайгаа хаана гээд 
байдаг энэ хятадуудыг ээ.. Гэтэл ингэж илүү харж, билүү долоох 
шалтгаан урд хөршийн хувьд мундахгүй бий аж.”  

Нөгөө талаас өөрсдөө  нүүрсний тархацын байршил муугаас бусад орноос 
импортолж байж “Ёроолгүй ходоодны хэрэгцээ”-гээ хангана гэсэн санааг 
тусгажээ.  
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”Хятадууд шунахай, сувдаг” гэсэн дүрслэл, мөн монголчуудын баялгийг 
маань цөлмөх нь гэсэн айдас, болгоомжлол уул уурхайн сэдвээр 
нийтлэгдсэн бусад хэд хэдэн өгүүлэлд илэрч байна.  
 
Тухайлбал Хятадын компаниуд Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр томоохон 
талбайд хайгуул хийж их хэмжээий ашигт малтмал олборлохоор “шунаж” 
байгаа тухай дараахи нийтлэлүүдэд ингэж бичжээ.   
“Хятадын “Лейшон Ресурсес” манай АМГ-ынхны толгойг эргүүлж 
дөнгөв” нийтлэлд “... Лейшон Ресурсесийн удирдлагын мэдэгдэж буйгаар 
манай улсад их нөөцтэйд тооцогдох талбайд хайгуул хийхээр төлөвлөсөн 
нь ирээдүйд Хятадын нүүрсний зах зээлийн их хэрэгцээг хангахад үнэтэй 
хувь нэмэр оруулна хэмээн найдсаных гэнэ...Тэд нэмж 4 лицензи авахаар 
хөөцөлдөж байна... ” /Өглөөний сонин, 2010.10.26/, “Доншен газрын тос 
Монгол” Цагаан элсийн 40 сая баррель газрын тосыг зөөж дууслаа” 
нийтлэлд “...Тэгэхээр монголчууд бид газрын тос боловсруулах буюу 
дотооддоо шатахуун үйлдвэрлэх гэсээр байтал хятадууд тэрхүү 
үйлдвэрийн түүхий эд болох газрын тосыг маань гадагшаа зөөгөөд дуусах 
нээ” /Өглөөний сонин, 2010.10.08/  
Мөн өдөр тутмын сонины зарим нийтлэлүүдэд Хятад Монгол улсын 
геополитикийн асуудал, эдийн засгийн хувьд Монгол улс зарим талаар 
хараат байдаг, хятадын хямд, эрүүл ахуйн баталгаагүй хүнс Монголд их 
хэмжээгээр орж ирдэг тухай баримт түшин өгүүлжээ. Тухайлбал “Төв Азийн 
геополитикийг бид сайн ойлгодог байх ёстой” /Өдрийн сонин, 2000-10-
19/ өгүүлэлд “...Монгол шахагдаад Манжид дагаар орсон. 1911 онд тусгаар 
тогтнолоо олъё гээд тэмцсэн. Үр дүн нь хоёр орноос хоёулангаас нь 
хараат автономит улс болсон. 24 оноос Оросын дагуул болоод 70 жилийг 
тууллаа. Ингэж л хоёр их гүрний дунд арилжааны зоос шиг байлаа. Үүнээс 
бид сургамж авах ёстой. Яагаад ингэж хараат болдог вэ? гэхээр  төр 
доройтож, төр худалдагдахаар эсвэл тухайн их гүрний суртлыг нь 
дагахаар” хэмээн үндэс угсаа, тусгаар тогтнол, үндэсний онцлог хэв шинжээ 
хадгалж үлдэхийг сануулжээ.  
 
“О.Машбат: Долнуурт Хятад цөмийн зэвсэг туршсан. Гэтэл бид тэндээс 
ногоо зөөсөөр байна” /Өдрийн сонин, 2010-10-19/ өгүүлэл хүнсний 
аюулгүй байдлын асуудал цаашлаад хүн амын эрүүл мэнд, үр удамд 
нөлөөлөх ноцтой асуудлыг хөнджээ. “... Долнуурт Хятадын цөмийн зэвсэг 
дэлбэлж туршиж байсан. Тэр хавиас л бид ногоогоо зөөгөөд байгаа шүү 
дээ. Тэгэхээр цацраг идэвхит бодисын хэмжээ тэр ногоонд их байж л 
таарна. Бид хилийн хяналт, эрүүл ахуйн хяналтаа сайжруулаад 
Шинжаанаас, Долнуураас цацрагт идэвхит бодистой төмс аваад ирж 
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байгаа хүмүүст “Өө наадах чинь эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй байна” 
гээд буцаах учиртай” гэжээ. 
 
Хятадтай холбоотой бизнес, эдийн засгийн сэдэвт мэдээ өгүүлэлүүд дотор 
уул уурхайн сэдэв зонхилсон бөгөөд эдгээрт нэг талаас, Монгол улс газар 
доорхи баялгаа Хятадын компаниудад цөлмүүлээд дуусах вий, гадаад орны 
түүхий эдийн нийлүүлэгч хавсарга орон болчих вий гэсэн болгоомжлол,  
нөгөө талаас Хятад хэмээх том зах зээлийн өсөн нэмэгдэж буй эрэлт 
хэрэгцээний хоорондох эсрэг тэсрэг байдлыг гаргахдаа хятадуудыг “сорон 
мөлжигч” ,” шунахай”  дүрээр илэрхийлжээ. 
 
 
2.Оростой холбоотой мэдээллийн агуулга, шинж чанар 
 
2.1 Путин бол Оросын нүүр царай 
2000 оны сонин хэвлэлд хөрш орнуудын тухай харьцангуй төвийг сахисан 
өнгө аястай мэдээ, мэдээлэл давамгайлж байсныг тоон судалгаагаар 
тогтоосон. Энэ онд хурц шүүмжлэлтэй материал цөөн бөгөөд ихэвчлэн улс 
төрийн албан тушаалтан, төрийн тэргүүнүүдийн айлчлал, улс хоорондын 
харилцаа, түншлэлийн асуудлууд хөндөгдсөн байв. Үүнд ялангуяа ОХУ-ын 
Ерөнхийлөгч В.Путины нэр хамгийн олон дурьдагдаж, Путины эргэн тойрны 
асуудлаар хөндсөн материал зонхилж байв. Тухайлбал 2000 онд Оросын 
тухай 38 материал нийтлэгдсэнээс 15 нь буюу  39,5 хувь нь Путинтай 
холбоотой байлаа. Харин 2010 онд Путинтай холбоотой мэдээлэл 8,8 хувь 
болтлоо буурсан ч шинэ ерөнхийлөгч Медведевтэй холбоотой мэдээлэл 
17,6 хувийг эзэлж байна.  Өөрөөр хэлбэл Орос улсыг Путинээр төлөөлүүлэх, 
Путин хэмээх гол баатраар дамжуулан Орос орны улс төр, эдийн засгийн 
байдал, хөгжлийн түвшинг илэрхийлж байв.  
 
Мөн Путины тухай зөвхөн Монгол улстай холбоотой асуудлаас гадна Путин 
Энэтхэг, ХБНГУ, Япон, АНУ зэрэгт айлчилсан айлчлалын эргэн тойрны 
асуудал ч Монголын тогтмол хэвлэлд цаг үеэ алдалгүй гарч байв.  
Путин бол хамгийн чадварлаг улс төрч, тэрээр дэлхийд нэр хүндтэй, 
Оросуудын хувьд баатар, эх орон, ард түмэндээ хайртай, түүний улс төрийн 
шийдвэр хамгийн чухал, тэрээр Монгол улсад айлчилсан нь нэр төрийн 
хэрэг гэсэн санаанууд өгүүлэлд давтагдаж байв.  
 
Түүнчлэн 2000 онд өдөр тутмын сонинуудад хамгийн олон зураг тавигдсан 
хүн бол Путин. Түүнтэй холбоотой мэдээ, өгүүлэл бүрт түүний нөлөө бүхий 
харагдах, үйл явдалтай холбоотой, албаны төрхтэй гэрэл зургийг тавьсан 
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байгаа нь ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Путин бол зөвхөн Монголд төдийгүй 
дэлхийд нөлөө бүхий улс төрч гэсэн санааг баталгаажуулж байв. Бараг бүх 
мэдээ, өгүүлэл “ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Путин, ОХУ-ын төрийн тэргүүн” хэмээн 
эхэлж байгаа нь түүнийг мэдээллийн цөм, анхаарлын төв нь болж ирснийг 
харуулж байна. 
Путины дүр төрхийг 2000 онд Монголын тогтмол хэвлэлд дараах байдлаар 
тодорхойлж байв: 
В.Путин бол дэлхийн нөлөө бүхий улс төрч: 

- “Дэлхийн бодлого тодорхойлцдог хөрш их гүрний удирдагчийн 
хөдөлгөөн болгон, хэлэх үг, хийх үйлдэл бүр олны анхаарлын төвд 
байдаг гэж хэлж болно.” 

- “ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.Путин пүрэв гарагийн орой НҮБ-ын байранд 
хэвлэлийн бага хурал зарлалаа. Мэдээлэл хийхээс нь цагийн өмнө 
сэтгүүлчдийг хурлын танхимаас гарахыг хүсэв. Америкийн Аюулаас 
хамгаалахын ажилтнууд том гэгч хоёр нохой дагуулсаар В.Путины 
мэдээлэл хийх ёстой танхимд ороод явчихав. Хар, шар зүсмийн 
ноход өрөөний булан тохой, ширээ сандал болгоныг үнэрлэн, тэсэрч 
дэлбэрэх зүйл байгааг эсэхийг тандаж байгаа бололтой. Хэдхэн 
минутын өмнө энд Венесуэлийн удирдагч хэвлэлийнхэнтэй уулзахад 
ийм арга хэмжээ аваагүй юм.” /Өнөөдөр, 2000.09.11/ 

- Харин В.Путиний айлчлалын ачаар Монгол улс нэг хоёр хоног 
дэлхийн олон нийтийн анхаарлын төвд байна гэдэг нь тодорхой. 
/Зууны мэдээ, 2000.10.23/ 

- В.Путин бол энэрэнгүй, авьяаслаг хүн 
- Путин: Бид сайн үйл хийхээр дэлхий дээр ирсэн  
- Путин жудогийн сурах бичиг зохиожээ 

 
В.Путин Монголын Ерөнхийлөгчтэй дотно харилцаатай 

- Багабанди, Путин нар утсаар ярив. Тэд хоёр улсын харилцааны 
болон Путиний айлчлалтай холбоотой асуудлаар саналаа хуваалцав. 
- ОХУ-ын “Тэргүүн”-тэй монголчууд танилцана. /Өдрийн сонин, 
2000.10.27/ 

Путины дүрээр дамжуулан Орос улс нь манай улсын хувьд улс төрийн 
нөлөө бүхий орон, тэндээс гаргаж буй шийдвэр нь манай улсын анхаарлын 
төвд байдаг гэсэн санааг сонин хэвлэл нийгэмд түгээж байсан нь дээрхээс  
харагдаж байна.  
 
Мөн ОХУ, Монгол улсын хамтын ажиллагааны тухай мэдээллээр хоёр улсын 
найрамдалт харилцаа хэвийн үргэлжилж буйг харуулахад сонинууд ач 
холбогдол өгч байв. Тухайлбал, Эрхүү мужтай хамтран ажиллана, Захын 
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хорооллыг хөгжүүлэхэд Москва, Улаанбаатар хамтран ажиллаж болох юм, 
ОХУ-ын Москва хотын өдөр нийслэлд болох бөгөөд 100 гаруй төлөөлөгч 
хүрэлцэн ирнэ  гэх мэт мэдээлэлийг агуулсан мэдээ, сурвалжлагууд 
нийтлэгджээ. Тогтмол хэвлэлд ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.Путиний тухай 
дүрслэхдээ “мэдэгдлээ, гарын үсэг зурлаа” гэсэн үгийг давтамжтайгаар 
олон удаа хэрэглэсэн нь дэлхийн геополитик, эдийн засгийн хувьд нөлөө 
бүхий, томоохон улсын тэргүүний улс төрийн шийдвэр гаргалт, үр дагаврыг 
чухалчилж байна.  
 
Түүнчлэн В.Путинтэй холбоотой мэдээлэл дэх үйл явдлыг “онцлон 
тэмдэглэв, баяр хүргэв, дэмжиж уриалав, чухал асуудал хөндөв, айлчлав” 
гэсэн эерэг илгээлт бүхий үйл үгсээр илэрхийлсэн нь хойд хөршийн 
асуудалд манай сонин хэвлэлүүд                           
шүүмжлэлт бус, албан ёсны байдлаар ханддаг нь ажиглагдлаа. 
В.Путины гадаад улсуудад хийсэн улс төрийн айлчлалын эргэн тойрны 
асуудлыг хөндөхдөө: “Орос, Энэтхэг Стратегийн түншлэлийн тухай 
тунхаглалд гарын үсэг зурав” /Өнөөдөр. 2000.10.05/ нийтлэлд “В.Путиний 
энэ удаагийн айлчлал нь экс Ерөнхийлөгч Борис Ельцин Энэтхэгт 
айлчилснаас долоон жилийн дараа болж байгаа юм. “Шинэ мянганы босгон 
дээр хоёр орны харилцааг шинэ түвшинд гаргахад чухал ач холбогдолтой 
айлчлал боллоо” гэж Энэтхэгийн Ерөнхий сайд А.Важпай уулзалтыг 
үнэлсэн байна” хэмээн тэмдэглэв. “ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн Монгол 
улсад хийх айлчлалын тов ойрын өдрүүдэд тодорно” /Зууны мэдээ. 
2000.10.23/ өгүүлэлд “26 жилийн тэртээ тэр үеийн ЗХУ-ын Дээд зөвлөлийн 
тэргүүлэгчдийн дарга Л.И.Брежнев манай улсад айлчилснаас хойш манай 
хойд хөршөөс ийм том хэмжээний зочин айлчилж ирээгүй байгаа билээ. 
Тийм учир хоёр тал энэ айлчлалд их ач холбогдол өгч байгаа нь зүй ёсны 
хэрэг” хэмээн тэмдэглэжээ. Мөн “В.Путин Курилийн арлуудыг Японд 
өгөхгүй” /Өдрийн сонин. 2000.09.05/ нийтлэлд “Дэлхийн 2 дугаар дайнаас 
хойш хоёр улсын харилцаа нэлээд өндөр түвшинд хүрээд байгаа гэдгийг 
В.Путин тэмдэглэн хэлээд энэ айлчлал нь харилцааг улам бэхжүүлнэ 
гэдэгт найдаж байгаагаа илэрхийлэв” гэжээ. 
Эндээс харахад В.Путин ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн хувьд улс төр, эдийн 
засгийн гол түншлэгч орнууд дахь айлчлалыг сэргээн идэвхжүүлж, шинэ 
зууны босгон дээр улс хоорондын харилцааны түвшинг шинэ шатанд гаргаж 
байгаагаар нь онцолсон байв.  
 ОХУ-аас манай улс тодорхой хүчин зүйлээр хараат байгааг харуулсан 
мэдээлэл ч байв. Үүнд, “ОХУ-аас цахилгаан авдаг манай зарим аймаг, 
байгууллагад муугаар нөлөөлж болзошгүй, Москва төмөр замын тийзнийхээ 
үнийг 20-25 хувиар нэмжээ” гэх мэт. Гэхдээ Хятадын талаарх мэдээлэлтэй 
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харьцуулахад энэхүү хараат байдалд эмзэглэсэн, Орос улсаас айж 
болгоомжилсон хандлага 2000 оны өгүүлэлүүдэд илэрсэнгүй.  
 
2.2 Хуучныг санагалзах, эргэн дурсах хандлага  
 
Улс төр, хоёр орны түншлэлийн тухай сэдэвт мэдээллээс гадна соёл 
урлагийн мэдээлэл түлхүү нийтлэгджээ. Үүнд сонины нүүрний хоёрны нэгээс 
дээш зай талбайд нийтлэгдсэн ОХУ-ын нэр хүндтэй жүжигчин, уран 
бүтээлчдийн тухай эргэн дурссан эерэг, дулаахан сэтгэгдэл төрүүлэхүйц 
мэдээллүүд багтаж байв. Зууны мэдээ сонины 2000.10.06-ны дугаарт 
нийтлэгдсэн “Ю.В.Никулинийг Монголд урьсан минь” дурсамж өгүүлэлд 
“Өнөөх л нүдэнд танил болсон тоглолтын хувцастайгаа өлгүүрийн 
дэргэдэх вандан дээр хоёр хөлөө унжуулаад суучихсан, нэг нүдээ зальжин  
ирмээд ах нь дүүдээ хандаж байгаа мэт уриалгахнаар дуудлаа” хэмээн 
дүрсэлжээ.  
 
Тус сонины мөн өдрийн дугаарт, Монгол-Оросын  найрамдлын уламжлалт 
сарын ажлын хүрээнд 2000 оны 10 дугаар сард Улаанбаатар хотноо болсон 
“Москвагийн өдрүүд”-ийн тухай “Мартагдсаныг сануулж, холыг 
ойртуулсан дулаахан өдрүүд” хөмсгийн дор сонины бүтэн нүүрэнд гэрэл 
зургийн  сурвалжлага нийтэлжээ. Үүнд “Соёлын төв өргөөнд өмнөх орой нь 
болсон Монгол, Орос жүжигчдийн хамтарсан концерт ёстой л 
мартагдсаныг сануулж, холыг ойртуулсан” хэмээн дурсжээ. 
    
Сэтгүүлч Москвагийн урлагийнхны тоглолтыг нийслэлийн урлаг соёлын 
томоохон төвүүдийн “тайзуудыг хэдэн өдрийн турш доргиож”, “намрын 
сайхан өдрүүдийг чимсэн мартагдашгүй дурсамж үлдээлээ”, ,“Москвагийн 
өдрүүдийн оргил үе болсон” концерт хэмээн сайн, сайхнаар тодорхойлсон 
байна. “Манай үзэгчдэд өндөр сэтгэгдэл төрүүлсэн”, “үзэгчдийн сэтгэлд 
хүрсэн”, “орос хүний эрэмгий хэрнээ тун эмзэг дотоод сэтгэлийг тэр чигт 
нь дэлгэдэг уянгалаг романсыг үзэгчид халуун дотно хүлээн авсан”, 
“сэтгэл уяртал дуулсан” гэх мэт орос ах нарыгаа дурсан санасан    
сэтгэлийн үгээс Орост элэгтэй монголчуудын нийтлэг хандлага илэрч байна.   
 
“Зууны мэдээ” сонинд нийтлэгдсэн “Домогт тагнуул Штирлиц Монголд 
ажиллаж байжээ” /2010-09-17/, “Зөвлөлтийн анхны саятан С.Бондарчук” 
/2010-09-25/ зэрэг дурсамж-нийтлэлд ч хуучин танил орос ах нарыгаа 
дурсчээ. Социализмын үеэс уламжлалтай монголчуудын орос боловсрол, 
орос хэлний мэдлэг, оросын нөлөө зэрэг нь монголчуудыг Оросын урлаг, 
соёлын бүтээлүүдтэй эртнээс танил болгосон. Үүний нэг илрэл эдгээр 
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нийтлэлийн эхний өгүүлбэрээс л харагдаж байна. “Зөвлөлтийн домогт 
тагнуулч Макс отто фон Щтирлицийн тухай киног Монголын үзэгчид 
андахгүй”  “Зууны мэдээ” /2010-09-17/, “Сергей Бондарчукийг монголчууд 
“Хүний хувь заяа”, “Дайн ба Энх”, “Тэд эх орныхоо төлөө тулалдсан юм” 
зэрэг киногоор нь андахгүй”  “Зууны мэдээ” /2010-09-25/  гэх мэт. 
 
Орост эергээр хандах хандлага ялангуяа “Зууны мэдээ” болон “Үнэн” 
сонины түүвэрт илэрхий ажиглагдаж байв. 
 “Үнэн” сонины хувьд ОХУ-ын эрдэмтдийг шагнасан тухай “ОХУ-ын 
эрдэмтдэд шагнал гардуулав” мэдээнд /2010-10-07/ “Монголчууд 
оросуудад эртнээс элэгсэг дотно хандаж ирсэн” гэсэн үгээр, “Ерөнхий 
сайдтай Оросын төмөр замын төлөөлөгчид уулзлаа” /2010-11-02/ 
мэдээнд төлөөлөгчдийг “эрхэм зочид” хэмээн өргөмжилжээ. Ийм өнгө аяс 
“Өдрийн сонинд “ОХУ-ын уран барималчдын бүтээл Төрийн ордонд 
заларчээ” /2010-10-27/ гэсэн хүндэтгэлийн үгээр, “ЗМ” сонинд 
Л.И.Брежневийг “өгөөмөр өвгөн” /ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн Монгол Улсад 
хийх айлчлалын тов ойрын өдрүүдэд тодорно. 2000-10-23/ хэмээн 
өхөөрдсөнөөр илэрч байна. Түүгээр үл барам Москва хотын захирагч 
Ю.Лужковын огцрох тухай мэдээлэлд “хөөрхий Лужков” хэмээн хөөрхийлж, 
“мань эр” хэмээн дотночилжээ /”Хийж бас идэж чаддаг Москвагийн 
мэрийн огцролт”. 2010-10-04/. 
 
 2.3 Монголчууд “ах нартаа” шүүмжлэлтэй ханддаг болов 
 
Харин 2010 онд Оросын тухай В.Путин төвтэй улс төрийн айлчлал, 
түншлэлийн асуудал хөндсөн мэдээллээс эдийн засаг, бизнесийн тухай 
мэдээлэлд шилжсэн байв. Өөрөөр хэлбэл, арван жилийн өмнөх материалд 
В.Путин гол дүрийг бүтээж, түүгээр дамжуулсан хэвшмэл ойлголт хэвлэлд 
тусаж байсан бол 2010 оны сонинд В.Путинтэй холбоотой материал 
цөөрсний зэрэгцээ түүнтэй холбоотой материалд сөрөг өнгө аяс ажиглагдаж 
эхэлжээ. Жишээлбэл: “Уолл Стрийт”: Монгол улс дахин Путиний хиймэл 
дагуул болох нь” /Зууны мэдээ, 2010.10.11/, “ОХУ үр тарианы экспортод 
тавьсан хоригоо 2011 оны дунд үе хүртэл сунгалаа” гэсэн нийтлэлд 
В.Путин улс төрийн шийдвэр гаргасан бөгөөд энэ нь улаан буудайн 
экспортоос хараат бүхий л улс оронд хүнд цохилт болох хэдий ч үүнд хэн ч 
нөлөөлөх боломжгүй гэсэн санааг харуулжээ /Өглөөний сонин, 2010.09.06/ 
 
Хятадтай холбоотой шүүмжлэлт материалтай харьцуулбал харьцангуй 
зөөлөн, аядуу өнгө аястай ч Оросууд бидэнд хүчээр нөлөөлж байна, үнэтэй 
бараагаа шахдаг, авилга хээль хахуулийг өөгшүүлдэг гэсэн санаа 2010 
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оноос илэрч эхлэв. Жишээ нь: “Р.Рашийн стратегийн алдаа” нийтлэлд 
“Баруун хойд айлын данхны цоргоор гоожих нефтийн бүтээгдэхүүний үнэ 
ханшаас бүх зүйл хамаарахын зэрэгцээ тээврийн тарифаас бас хамаардаг 
болох нь, ... Төмөр замын удирдлагыг авах сонирхол Оросуудад байгаа. 
Р.Раш гуайд улсад гэхээсээ өөрт нь УБТЗ-ын удирдлагын хяналтын багц 
олдохгүй бол хэзээнээсээ элэг бөөрөөрөө нийлсэн баруун хойд ахдаа өгөх 
боловуу… Тэр хэзээнээсээ орос ах нартай хэл амаа ололцдогоороо 
алдартай…” /Өдрийн сонин, 2010.09.14/ гэх мэт.  
 
Оросын ард түмнийг монголчууд “ах нар” хэмээн өөриймсгөөр нэрлэж 
заншсан нь олон жилийн найрамдалт харилцаанаас үүдсэн эерэг төсөөлөл 
буюу эерэг хэвшмэл ойлголт байсан. Гэтэл дээрхи нийтлэлд орос ах нараа 
“баруун хойд айл”,”хэзээнээсээ элэг бөөрөөрөө нийлсэн баруун хойд ах” 
гэхчилэн хүнийрхүү өнгө аясаар тодорхойлжээ. Өөрөөр хэлбэл “ах нар” 
гэсэн эерэг төсөөлөл бүдгэрч эхэлж буйг дээрх жишээ илэрхийлнэ. 
 “Төмөр замын ерөнхий хороо зүтгүүр худалдан авах гэрээнээс болж 
хоёр хуваагдан үүрэг гүйцэтгэгч Д.Жигжиднямаа Орос дарга нартайгаа 
түнжин хагарчээ” /Сэрүүлэг, 2010 №37/ өгүүлэлд Монголын төмөр замд 
удирдлагуудын дунд хагарал гарч, хоёр үндсэн “тоглогч”-той болсныг 
өгүүлээд, нэг талаас Монголын тоглогчид “Оросуудыг аялдан дагадаг”, 
”хүлцэнгүй”,”нөлөөнд автсан”, нөгөө талаас Оросын тоглогчид “дээрэнгүй”, 
“хэт эрх мэдэлтэн”-ээр дүрслэгджээ. 
 
Гол маргаан нь Төмөр замын Ерөнхий Хорооны хурлаас батлагдсан 
гэрээгээр 100 гаруй зүтгүүрийг аль улсаас, ямар нөхцөлөөр, ямар үнээр 
авах вэ гэдэг дээр гарчээ.Асуудлын гол нь сэтгүүлчийн бичсэнээр “Манай 
төмөр замд тогтсон бичигдээгүй хуулиар бол хойд хөршөөс, гэхдээ 
хуучин зүтгүүр өндөр үнээр авдаг байлаа. Оросууд энэ уламжлалаа 
хадгалж,  ахиад л өөрийнхээ техникийг шахах гэж дайрчээ.” /Сэрүүлэг, 
2010 №37/ 
Энэхүү маргааныг “-төмөр зам ойрноос бужигналдан”, “хагарал улам бүр 
хүрээгээ тэлж байна”,“хоёр хуваагдаад хагаралын байдалд 
орчихжээ”,“бараг дайсагнахдаа тулсан гэнэ” гэсэн хүчтэй үйл үг, хэллэгээр 
илэрхийлжээ. 
 
Хэдийгээр Монголын төмөр зам Орос, Монгол улсын хамтын өмч хэдий ч 
Оросуудын зүгээс Монголын төмөр замыг “атгасан “ мэт ойлголт уг 
өгүүлэлээс төрөхөөр байна. Орос дарга нарыг дээрэнгүй, бусдыг үл сонсдог, 
асуудлыг зөвхөн өөрсдийнхээрээ шийддэг байдлаар дүрсэлжээ.Энэхүү 
дүрслэл дараахи үг хэллэгээр илэрч байна. “... техникээ шахах гэж 
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дайрчээ”, “Оросууд хориг тавьсан”, “Трансмашхолдинг”-оо л зүтгүүлээд 
байсан”, “Домбровский зад эсэргүүцсэн”, “Ширүүн, догшин ааштай, 
өөрийнхээрээ зүтгэдэг”, “Төмөр замчдын дунд “Домбоо” гэгдэх болсон орос 
дарга”, “зад загнан,  оруулж ирсэн асуудлыг нь унагасан”, 
“Монголын төмөр зам Оросын нөлөө, дэмжлэг дор л хөгжинө, та нар ямар 
мөнгөөрөө зүтгүүр авах юм...”, “Зүтгүүр худалдан авах асуудал дээр 
дураараа зүтгээд байх юм бол суудалтай чинь ярина шүү гэдгийг хойд 
хөршийнхөн ойлгуулсан гэнэ “ гэх мэт. 
 
Монгол даргын байр суурь Орос даргын өмнө хүчин мөхөсдөж, хүлцэнгүй, 
үүссэн нөхцөл байдалтай өөрийн эрхгүй эвлэрсэн дүр зураг өгүүлэлээс 
харагдаж байв. (“Д.Жигжиднямаа Орос даргад зад загнуулсан”,”Байдал 
эвгүйдсэнийг мэдсэн монгол үүрэг гүйцэтгэгч арын албаны ажил оролдож 
сууна”, ”Орос дарга нарыг нүүр улайхааргүй дайлаад мордуулжээ”)  гэх мэт. 
 
Эрт дээр үеэсээ Оросууд Монголд нөлөө бүхий байсны ул мөр энэхүү 
өгүүлэлийн гол санаагаар илэрч байна гэж үзэх үндэстэй. Монголчууд 
нөлөөнд автаж Оросуудын хэлснийг ”хууль мэт биелүүлдэг“байдал одоо ч 
хэвээр байгааг,  мөн Оросууд  өөрсдийнхээ эрх ашгийг нэгдүгээрт тавьдаг 
гэсэн  санаа харагдаж байна.  
 
Түүнчлэн төмөр замын Орос болон Монгол дарга нар авилгад өртдөг 
магадлал өндөр байгааг “Мөнгө том байх тусам төмөр замын дарга 
нарын өрсөлдөөн хэл ам улам ширүүсэж одоо бараг дайсагнахдаа тулсан 
гэнэ” /Сэрүүлэг, 2010 №37/  гэсэн өгүүлбэр илэрхийлж байна. 
Зөвхөн нэг салбарын буюу төмөр замын жишээн дээр Монголын нийгмийн 
төдийгүй Оросуудын авилга, өгч авдаг, томоохон дарга нар зөвхөн өөрсдийн 
эдийн засгийн явцуу ашиг сонирхлын төлөө шийдвэр гаргадаг байдлыг 
илчлэн харуулжээ. 
 
 Дээр үеэсээ “Орос ах” нарыг байнга сайн дүрээр бичиж нийтэлдэг 
Монголын хэвлэлүүдийн хэвшмэл ойлголтыг энэ өгүүлэл эвдсэн байна. 
Урьд өмнө Оросуудад гол төлөв эерэг ойлголт, хандлагатай  байсан 
монголчууд Оросуудад сөрөг ханддаг болсныг орос дарга  Домбровскийг 
Монголын төмөр замчид “домбоо” хэмээн хочилж буйгаар  илэрхийлж 
байна. “Домбоо” гэдэг үг нь монгол хэлэнд доромжилсон, өөлж шоолсон 
өнгө аястай, утгын хувьд “тэнэг”, ”мангар” гэдэгтэй дүйж байна. 
 
Гэхдээ энд нэг зүйлийг онцлон дурьдвал, Оросын тухай шүүмжлэлт 
материалд дан ганц оросуудыг бус монголчуудыг холбож, сөргөлдүүлэн 
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харьцуулж, тэднийг буруутгасан өнгө аяс илэрч байв. Жишээ нь: “Хийж бас 
“идэж” чаддаг Москвагийн мээрийн огцролт” өгүүлэлд “Ерөнхийлөгчийн 
сонгуульд хамгийн их асуудал тарьж мэдэх өрсөлдөгчөө Д.Медведев, 
В.Путин нар эртхэн шиг “жийсэн” байхыг үгүйсгэхгүй. ... Москваг дэлхийн 
орчин үеийн хөгжил дэвшил бүхий хамгийн өндөр өртөгтэй хот болгож 
чадсан Юрий Лужковийг эрх баригчид нь нэг л нартай өдөр өөрчилж 
чадсан байхад харин манайд бол эсрэгээрээ дээшээ дэвшээд л байх 
бололтой. Сонирхолтой парадокс шүү” /Зууны мэдээ, 2010.10.04/, гэжээ. 
 
 “Төрийн ордны хамгаалалтын алба журмаа дахин зөрчлөө, 
Г.Лхагвасүрэн дарга аа” Зууны мэдээ, 2010.10.27/өгүүлэлд төрийн ордонд 
албаны болон үндэсний хувцастай орох журам үйлчилдэг байтал энэхүү 
журмыг зөрчин Оросын гэрэл зурагчин жинсэн өмдтэй нэвтэрсэн тухай 
өгүүлэхдээ  ОХУ-ын иргэнийг буруутгахаасаа илүү түүнийг дотогш 
нэвтрүүлсэн хамгаалалтын албаныхныг буруушаан бичсэн байв.  
 
3.Төлөөлөл /Мэдээ, нийтлэлд нийгмийн ямар бүлгүүд давамгайлж 
байв? 
Сонин хэвлэлд нийтлэгдсэн Орос, Хятад улстай холбоотой мэдээ 
нийтлэлийн дүрүүд буюу оролцогчид хэн байв, аль улсын, нийгмийн ямар 
түвшний дуу хоолой давамгайлж буйг тандахдаа социологийн ухааны 
доктор /Ph.D/ О.Мөнхбатын3 нийгмийн давхраажилтын ангилалыг 
ашиглалаа. 
Тэрбээр эд баялаг ашиг орлого, эрх мэдэл, мэргэжил боловсрол, албан 
тушаал гэсэн үзүүлэлтүүдийг гол шалгуур болгон судалсны үндсэн дээр 
өнөөгийн нийгмийн давхраажилтын статусыг дээд,дундаас 
дээгүүр,дунд,дундаас доогуур,доод гэж 5 давхраанд хуваажээ. 
 
Энэхүү ангилалд үндэслэн Орос, Хятадын тухай сонины бичлэгт гарч буй 
хүмүүсийг нийгмийн статусаар нь ангилж үзвэл ихэнх нь дээд түвшний 
албан тушаалтнууд байна. 2000 оны материалуудад ялангуяа Оросын дээд 
болон дундаас дээгүүр түвшний эрэгтэй төлөөлөл ихэвчлэн ажиглагдсан. 
Жишээ нь тус онд В.Путинтай холбоотой 15 материал нийтлэгдсэн нь 
Оросын тухай нийт материалын 39,5 хувийг эзэлж байв. 
 
 Мөн шинээр сонгогдсон ерөнхийлөгч, ерөнхий сайдын шинэчлэлийн 
бодлого, дээд хэмжээний айлчлал, Москва хотын дэд дарга, Газпромын 
томоохон бизнесменүүд зэрэг Оросын дээд түвшний албан тушаалтны 

                                                            
3 О.Мөнхбат. Нийгмийн социаль бүтцийн социологи, УБ., 2000. 
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тухай байв. Харин 2010 онд нийтлэгдсэн Хятадтай холбоотой материалд 
дунд болон дундаас дээгүүр төлөөлөл олон байв. Хятадын “Лейшон ресурс”, 
“Доншен газрын тос Монгол”, “Эжүмэн” гэх мэт уул уурхайн компанийн эзэд, 
захирлуудын төлөөлөл ихэвчлэн сөрөг хандлагаар монголын талын дунд 
түвшний хүмүүстэй холбогдсон дүрээр илэрхийлэгдэж байна. 
Жишээ нь “Өглөөний сонин”-д Хятадын “Лейшон Ресурс” компани Ашигт 
Малтмалын Газрынханд авилга өгсөн тухай, “Доншен газрын тос Монгол” 
ХХК монголын газрын тосыг гадагш нь зөөж дууслаа, Өдрийн сонинд 
Эжүмэн компаний эзэн Жан Монгол залууг машинаар дайрлаа гэх мэтчилэн 
Хятад дүрийг сөргөөр бичих нь их байна. 
 
Оролцогч, төлөөллийг хүйсийн хувьд ямар байгааг авч үзвэл нийт 
материалд нийгмийн давхаргаас үл хамааран эрэгтэйчүүдийн оролцоо 
түлхүү харагдлаа. Харин Хятад, Орос эмэгтэйгээс илүүтэй монгол эмэгтэйн 
дүр олонтаа гарч байна. Ялангуяа долоо хоног тутмын “Сэрүүлэг” сонинд 
хүний эрхийн зөрчил, хүн худалдах гэмт хэрэг, биеэ үнэлэх зэрэг сэдвийг 
хөндөхөд монгол эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой илүү тод гарчээ. Энэ нь гэмт 
хэрэг, хүчирхийллийн золиос, хохирогч нь залуу, эмэгтэй, эсвэл настай, “сул 
дорой” хүн байдаг тухай хэвшмэл ойлголтоор  дүрийг сонгож буйн нэг илрэл 
мөн аж.  
 
Нийгмийн дээд түвшний төлөөлөлд эмэгтэй хүний эзлэх байр суурь бага 
байлаа. Дээд түвшний орос эмэгтэйн тухай 2000 болон 2010 онд нэг нэг 
удаа (”Сансрын нисэгч В.Терешкова зууны эмэгтэйгээр шалгарав” 
Өнөөдөр 2000, “Хийж бас идэж чаддаг Москвагийн мээрийн огцролт” 
ЗМ 2010-10-13, мээрийн эхнэр, Оросын хамгийн баян хатагтай Елена 
Батурина), монгол эмэгтэйнх  нэг удаа (Т.Гандиг Хятадад урилаа. Сэрүүлэг 
2000-01-3), Хятадын хувьд дээд, дунд түвшний аль алинд нь эмэгтэй 
төлөөлөл огт харагдахгүй байна. 
“Сансрын нисэгч В.Терешкова зууны эмэгтэйгээр шалгарав” мэдээнд 20-р 
зууны манлай эмэгтэй, Оросын Олон улсын соёл, шинжлэх ухааны хамтын 
ажиллагааны төвийн захиралаар ажилладаг зэргээр илтэд сайшаан  
магтсан агуулга харагдлаа. 
 
Хоёр онд нийгмийн дунд түвшнийхэн сонин хэвлэлд ямар оролцоотой 
байгааг тандвал, мэргэжилтэн хятад эрэгтэй, энгийн хятад эрэгтэй болон 
иргэдийн төлөөлөл нийт мэдээлэлд 30 шахам хувийг эзэлж байв. Энэ нь 
Хятадын тухай бичлэгт уул уурхайн асуудал, газар нутгийн маргаан, хүн 
худалдах гэмт хэрэг, хүчирхийлэлтэй холбоотой мэдээлэл зонхилж, эдгээр 
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үйл явдалд энэ түвшнийхнийг гол төлөв хамаатуулан оролцуулж буйтай 
холбоотой байна. 
 
2010 оны зарим нийтлэлд Оросын дунд давхаргын төлөөлөл давамгайлж 
байна. Энэ нь уул уурхайн салбарын орос мэргэжилтэн, бизнесмэнүүд 
нийтлэлийн баатар болж эхэлсэнтэй холбоотой юм. Харин Хятадын хувьд 
2010 онд дунд болон дундаас доогуур давхаргынхан үнэмлэхүй ажиглагдаж 
байна. Хятад улстай холбоотой уул уурхай, байгаль орчны асуудал тойрсон 
маргаан, хэрэг зөрчил, зонхилж буй мэдээлэлд Хятадын бизнесмен, хятад 
мэргэжилтнүүд, нөгөө талаас Монголын дунд болон дундаас доогуур 
түвшнийхний оролцоо голлож байгаа юм.  
 
2010 оны “Сэрүүлэг” сонины бичлэг арван жилийн өмнөхөөсөө сэдвийн 
хувьд өргөжиж зарим гэгээтэй материал хэвлэх болсон нь нийтлэлийнх нь 
баатар эмэгтэйчүүдийн нийгмийн байдлаар илэрч байна. Тухайлбал, 2000 
оны нийтлэлүүдэд эмэгтэйчүүд ихэвчлэн боловсрол бага, садар самуун 
явдал, хүн худалдах гэмт хэргийн хохирогч, золиос дүрээр гарч байхад 2010 
онд телевизийн хөтлөгч, топ модель, гавьяат жүжигчин эмэгтэйчүүдийн дуу 
хоолой сонсогдож эхлэв. Жишээ нь 2000 онд "Зарагдах шахсан ìîíãîë 
õүүõíүүä” “Биеэ үнэлэгч О.Байгаль” гэх мэт дүр тод томруун байсан бол 2010 
онд “Дуучин Номин, Сэрчмаа, жүжигчин Чаминчулуун” гэх мэт олны танил 
урлагийн салбарын хүмүүсийн тухай илүү ихээр бичдэг болсон байна. 
 
Нийтэд нь авч үзвэл, 2000 оны материалуудад дээд түвшний орос 
эрэгтэйчүүдийн төлөөлөл зонхилж байсан бол 2010 онд дунд төвшний хятад 
эрэгтэйн төлөөлөл давамгайлах болжээ. 
 

4. Хятад цагдаа ба биеэ үнэлэгч монгол эмэгтэй “Сэрүүлэг” сонинд  
5.  

“Сэрүүлэг” сонин бол долоо хоног тутмын сонин дундаас харьцангуй удаан 
хугацаанд тогтвортой гарч буй, хамгийн олон уншигчтай, “шар” хэвлэлийн 
төлөөлөл. Гол төлөв дуулиант мэдээлэл нийтэлдэг. Хятадын талаар 
“Сэрүүлэг” сонинд гарсан нийтлэлүүдийн  өнгө аяс, сэдэв, агуулга, 
бичлэгийн хэв маяг нь  бусад сониныхтой харьцуулахад  маш өөр байна.  
 
Елизабет Бердийн тэмдэглэсэнчлэн, олны сонирхлыг татахын тулд голдуу 
дуулиантай мэдээлэл агуулсан, зураг чимэглэлээр ”дарсан”, товч бичвэртэй, 
бичлэгтээ хүчтэй хэвшмэл ойлголт, төсөөлөл оруулсан сониныг төлөөлөхөд 
“шар” буюу таблойд гэх нэр шошгыг хэрэглэдэг гэжээ. (1992, хуудас 8)  
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Үүнтэй төсөөтэй тодорхойлолтыг Колин Спаркс өгсөн байдаг. ”Шар хэвлэл 
улс төр, эдийн засаг, нийгмийн асуудалд харьцангуй бага анхаарч харин 
спорт, хов жив, хэрүүл шуугиан, зугаа цэнгээн, улмаар хүмүүсийн хувийн 
амьдрал тэр дундаа алдар цуутай болон энгийн хүмүүсийн хувийн нууцыг 
дэлгэн бичихэд түлхүү анхаарч, улс орны улс төрийн амьдрал, үйл явц, 
эдийн засгийн хөгжил, нийгмийн өөрчлөлтийг харьцангуй бага тусгадаг” 
(2000, хуудас 11) гэсэн байна.  
 
Энэхүү хэв шинж “Сэрүүлэг” сонинд тод тусгалаа олжээ.  Тиймээс өдөр 
тутмын сонины нийтлэлийн бодлого, агуулга, бичлэгийн хэв маягаас 
ялгаатай байдлыг нь харгалзаж, Сэрүүлэг сонинд Хятад, Оросын талаар 
хэрхэн нийтэлж ирснийг тусад нь судалж, өдөр тутмын сонинд гарч буй дүр 
зурагтай харьцуулан шинжихийг оролдлоо.  
Сэрүүүлэг сонинд 2000 онд Хятадтай холбоотой 7 материал нийтлэгдсэнээс  
зөвхөн нэг нь л улс төр, дипломат харилцааны сэдвээр, бусад нь буюу 
дийлэнх нь Хятадтай холбоотойгоор хүний эрхийн зөрчил, хүн худалдах 
гэмт хэрэг, биеэ үнэлэх, садар самуун явдлыг уудлан илчилсэн дуулиант 
мэдээлэл, урлаг соёлын одод, загвар өмсөгчдийн хувийн амьдрал руу 
өнгийсөн  нийтлэлүүд байлаа.  
 
Тэдгээрт ихэвчлэн Монгол, Хятадын нутаг дахь шөнийн цэнгээний газар, 
хүний наймааны зах зээлийг дүрсэлж нийтлэлийн гол дүр нь баарны эротик 
бүжигчин, тайчигч бүсгүй, хүүхэн зардаг залуу, Хятадын эрлийз жүжигчин гэх 
мэт тухайн үйл явдалд оролцсон хүмүүс байдгаараа өдөр тутмын сониноос 
онцлог байна. Хэдийгээр 2010 онд тус сонин улс төр, урлаг соёлын сэдвийг 
илүү ихээр хөндөх болсон ч дээрх дүр зураг давтагдаж байв. Тус сонинд 
гарсан 19 нийтлэлийн /2000, 2010 онд/ зөвхөн нэг нь Оростой хамаатай 
бусад нь Хятадтай холбоотой мэдээ нийтлэл байна.  
 
Таблойд буюу шар сонины “сонгодог” елементүүдийг “Сэрүүлэг” сониноос 
хялбархан харж болно. Тухайлбал нийтлэлийн содон, дуулиантай гарчгууд, 
тод өнгийн том том гэрэл зураг, зарим этгээд болон бүдүүлэг үг хэллэг гэх 
мэт. 
Нийт 19 материалын дөнгөж 5 нь л зохиогчийн нэртэй нийтлэгдсэн. 2000 
оны нийтлэлүүд нь бүгд зурагтай, 2010 оны 12 материалын 3 жижиг 
мэдээнээс бусад нь гол дүр, эсвэл хохирогчийн гэрэл зургийн хамт 
нийтлэгджээ. 
 
2000 онд нийтлэгдсэн дийлэнхи материал монгол охид, хүүхнүүд Хятадад 
очиж биеэ үнэлсэн, хүн худалдаалах гэмт хэрэгт өртсөн эмэгтэйчүүд, эсвэл 
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энэ ажлыг зохион байгуулахад оролцсон зарим эрэгтэйчүүдээс буюу  тухайн 
үйл явдалд оролцсон, зохион байгуулсан, эсвэл хохирогч нь болсон 
хүмүүсээс авсан ярилцлага байна. Эдгээр ярилцлагын гол баатруудын  
хэлсэн үг, хариултаар дамжин Хятадын хүчний байгууллагын буюу 
Цагдаагийн ажилтнуудын дүр төрх, нөгөө талаас сэтгүүлчдийн Хятад хүнд 
хандах хандлагын өнгө аяс тодорхой харагдаж байна. Эдгээр ярилцлага 
Хятадын цагдаагийн ажилтнуудын “бүдүүлэг”, “биеэ үнэлэгч эмэгтэйгээр 
үйлчлүүлдэг”, ”монгол эмэгтэйчүүдийг зоддог”, “дарамталдаг” дүр төрхийг 
гаргажээ. 
 
Хэдийгээр аль ч газрын цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд иргэдийн амь 
нас, эрх чөлөөг болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хууль дүрэм, дэг 
журам сахиулах үүрэгтэй боловч Хятадын цагдаагийн байгууллагад энэ 
үүргээ хэтрүүлэн хэрэглэж, хүний эрхийг зөрчсөн зохисгүй үйлдэл гаргадаг 
цагдаагийн ажилтан нэг бус байгаа гэсэн санааг  Сэрүүлэг сонин дэвшүүлж 
байв.  Энэхүү санаагаа Хятадад хоригдож байсан, хятадын цагдаатай ямар 
нэг байдлаар харьцаж байсан монгол хүн, ялангуяа эмэгтэйчүүдийн 
яриагаар баталгаажуулж байв. 
“Хятадын цагдаа нар шөнө зочид буудлын хажуугаар явж байвал ямар ч 
хүүхнийг янхантай адилтгаад, дарамтлаад байдаг... Зарим хятад цагдаа 
нар нь хүртэл биднийг хоргооно. Олсон мөнгөө алдахгүйн тулд заримтай 
нь хүртэл зохицоод явчихдаг гэсэн. Үйлчлүүлж байгаа хүмүүс хэрцгий ааш 
авир их гаргана. Ялангуяа хятадууд зодно, дарамтална, зарим нь мөнгө 
төгрөгөө ч өгөхгүй хөөж явуулдаг... Хятадад бол  биеэ үнэлэгчид яг л хог 
гэсэн үг...” (Сэрүүлэг сонин, О.Байгаль: Намайг баарнаас гарч иртэл 
хятад цагдаа шууд баривчилж гав зүүгээд авч явсан, 2000 оны 12 
дугаар сар, №34)  
 
Үүнтэй адил санаа бүхий үг, өгүүлбэрүүдийг бусад нийитлэлээс ч харж 
болно. “Паспорт байхгүй, визний хугацаа хоёр сараар хэтэрсэн гээд 2 
мянган долларын торгууль тавиад хорьчихсон. Тэнд нэг хятад хүүхэн 
байсан. Түүний бохирыг биднийг аваачиж хая гэж харгалзагч нар нь зодно. 
Хөнжил гудас нь ч авах юмгүй. Бид хөнжилд нь ч гар хүрээгүй байхад өглөө 
нь харгалзагч нь орж ирээд өнцөг гаргаж хурааж чадахгүй байна гээд 
суран бүсээр ороолгодог.” (Сэрүүлэг сонин, “Хүрээ говь” компани монгол 
хүүхнүүдийг хятадуудад зарах гэж оролдлоо, 2000 оны 5 дугаар сар, 
№15) 
 Нөгөө талаас, тус сонины нийтлэлүүдэд гарч буй садар самуунд оролцогч 
хятад хүмүүсийн талаар сөрөг сэтгэгдэл төрүүлэхүйц үг хэллэг нийтлэг 
байна. Тухайлбал, “Анх удаа гадаадад хүүхэн зарсан хэргээр 401 дүгээр 
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ангид ял эдэлж буй Б.Очирсүрэн: Манай нэртэй мисс Тяньжиний 
хужаатай “00”-д сексдэж байсан” (Сэрүүлэг, 2000, 7 дугаар сар,№23) 
гарчигтай ярилцлагыг  дурьдаж болно. 
 
 Уг ярилцлага гарчгаасаа эхлээд л доромжлолын өнгө аяс агуулах  бөгөөд 
энд Монголчуудын дунд Хятадуудын талаархи сөрөг төсөөллийг хүчтэй 
илэрхийлсэн “хужаа” гэдэг үгийг  5 удаа давтжээ. Жишээ нь, “Гэтэл нэг нь 
Эрээний зочид буудлын эзэн хужаагаас хүүхэдтэй болчихсон байсан”, 
“Манай нэгэн нэртэй мисс эмэгтэй Тянжинээс ирсэн хужаатай 00-д 
сексдэж байхыг нь ч харсан. Өмнөөс нь очоод хужааг нь нүдчихмээр, дэндүү 
царайлаг, гоё хүүхнүүд ч байж л байх юм”, “Монголын сайхан охид, 
хүүхнүүдээ хөгшин хужаагийн өвөр лүү бүү түлхээрэй гэж захия 
“(Сэрүүлэг,2000,7 дугаар сар, №23) гэх мэт.   
 
Эдгээр материалд үйл явдалд оролцогч гол дүрүүд, түүнчлэн нийтлэлийг 
бичигч сэтгүүлчдийн аль аль нь улс үндэстнээ аврах, үндэс угсааны хувьд 
цэврээр нь авч үлдэх, өв соёлоо хамгаалах санааг дэвшүүлсэн байна.  
Энэ санаа мөн 2010 оны нийтлэлүүдэд ч давтагдаж байгаа төдийгүй 
Хятадын иргэнтэй холбогдвол гутаан доромжилсон хандлага илэрхий байна. 
“Монголчууд интернетээр Сэрчмааг хятад хүнтэй суулаа гэж хайр 
найргүй шүүмжилж, Монголд битгий эргэж ирээрэй гэж уурлаж, зарим нь 
ална хядна гэж заналхийлж аль муу үгээр дайрч сэтгэл зүйн хувьд хүндхэн 
айлын гэргий болж байна.”(Сэрүүлэг, 2010, №02) гэсэн өгүүлбэр дээрхи 
санааг илэрхийлэхээс гадна Хятадуудын талаар сөрөг сэтгэгдэл төрүүлнэ. 
Тэр ч байтугай уг нийтлэлд хятадуудын тухай “өмхий хужаа” гэх хүчтэй, 
сөрөг төсөөллийг ийн илэрхийлжээ: “Дуучин Сэрчмаагийн нөхөр нь хуриман 
дээрээ “Монголчууд маань намайг өмхий хужаа гэдэг, харин хятадууд 
намайг үхэр монгол гэдэг” гэж хэлж ер нь өөрийгөө жинхэнэ монгол эр хүн 
гэж боддог гэдгээ ний нуугүй хэлжээ.”(Сэрүүлэг, 2010, №02) 
Үүний зэрэгцээ Хятадын тухай эерэг зүйл хэлсэн хүнийг буруушаах хандлага 
бүхий  мэдээ материал ч байна. Эмэгтэйчүүдийн талаар нэвтрүүлэг хийдэг, 
телевизийн хөтлөгч Халиунаа БНХАУ-ын нутагт хар тамхи тээж яваад 
насаараа хорих ял авсан Байгалмаагийн асуудлыг хөндөөд “Хятадууд 
хууль журмаа баримталдаг мундаг ард түмэн. Тэд байхгүй бол монголчууд 
тэжээлгэх эх үүсвэргүй болно.Тиймээс хятадуудад маш их хайртай шүү” 
хэмээн ярьсныг нь тус сонин шүүмжилж, .”Том гүрний хажууд уусахгүй 
хэрхэн оршин тогтнох вэ ? гэдэг том асуудал тулгараад байхад бахдан 
гайхуулан ярьж, ард иргэдийн тархийг угааж суух биш яаж тэднээс эдийн 
засгаа хамгаалах талаар эмэгтэйчүүдээ уриалж суувал илүү дээр 
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баймаар. Үүнийг сонссон хүмүүс “Энэ Халиунааг хятад эр эргүүлбэл дуун 
дээр зөвшөөрөх нь ээ”  гэж дургүйцэж байна.  (2010, №16)  
 
 Өөр нэгэн мэдээнд хятад эрэгтэй хүний тухай өгүүлэхдээ гарчгаасаа эхлээд 
л “өвөрлөгч” хэмээх сөрөг өнгө, утга агуулсан хүчтэй төсөөлөлийг 
хэрэглэжээ. Жишээ нь “Дуучин Номинд өвөрлөгч эрчүүд нүд 
унагажээ”(Сэрүүлэг 2010 №32) 
Түүнчлэн тус сонинд гэмт хэргийн сэдэв зохих байр суурийг эзэлж байна. 
Эдгээр нь мөн л хятадуудын талаар сөрөг хандлагыг илэрхийлсэн байна. 
 
Засгийн газар хоорондын гэрээгээр ирсэн барилгачин хятадуудад монголын 
хамгаалалтын албаныхан, дараа нь цагдаа, сүүлдээ үндэсний үзэлт 
залуучууд зодуулж хөөгдсөн тухай “Гишүүдээ зодуулсан “Даяар Монгол”-
ын удирдагчид иргэний хөдөлгөөнийхнөөс эмчилгээний зардал 
гуйгаад зад загнуулжээ” гарчигтай (Сэрүүлэг, 2010,№33) нийтлэлд 
өгүүлжээ.Тус хөдөлгөөний тэргүүн Э.Бат “даварсан хятадуудын асуудлыг 
шийдэх чадалтай” хэмээн мэдэгдэж байна. “Хятадууд 2 монгол залууг 
зодож машинаар чирч алжээ.”(Сэрүүлэг, 2010, №16) гарчигтай мэдээнд 
“аймшигтай хэрэг”, “хэрцгийгээр зодож”,”машинаар чирч” гэх мэт үг хэллэг 
хятадуудын талаар хүчтэй сөрөг сэтгэгдэл төрүүлнэ. 
 
Энд яагаад зөвхөн Хятадтай холбоотой нийтлэлүүдийн талаар яригдаж 
буйн учир гэвэл 2000, 2010 онд тус сонинд /нийт 19 материалаас/ Оросын 
тухай ердөө ганцхан материал нийтлэгдсэнтэй холбоотой гэдгийг давтан 
хэлэх нь зүйтэй. Оростой холбоотой ганцхан нийтлэлд монгол бүсгүйд 
татагдсан Оросын иргэн гарах бөгөөд хятадтай нэр холбогдсон 
тохиолдолтой харьцуулахад орос, монгол эрэгтэй, эмэгтэйн аль алиныг нь 
нааштай, тэр ч байтугай бахархах өнгөөр бичжээ . 
 
Долоо хоног тутмын “Сэрүүлэг” сонины нийтлэлүүд  өнгөц харахад биеэ 
үнэлэгч, тайчигч эмэгтэйчүүдийн тухай дуулиан дэгдээсэн материалууд 
атлаа түүний цаана цөөн хүн амтай улс, их гүрэнд уусан алга болох ноцтой 
аюулыг сэрэмжлүүлж, монгол үндэс угсаагаа авч үлдэх гэсэн эрмэлзлэлийг 
илэрхийлж байгаагаараа эх орныхоо байгалийн баялгийг харийнхнаас 
хямгадаж, эдийн засгийн хараат байдлаас зайлсхийх, үндэсний аюулгүй 
байдлаа сахин хамгаалах  асуудлыг нийтлэлээрээ дэвшүүлж буй өдөр 
тутмын сонинуудтой төстэй  байна.  
 
Гэхдээ “Сэрүүлэг” сонин нийтлэлийн сэдэв,агуулга, өнгө аяс,үг хэллэгээрээ 
өдөр тутмын сонинуудаас ялгаатай  байв. Сэдвийн хувьд дээр 
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тэмдэглэсэнчлэн хүн худалдах гэмт хэрэг, биеэ үнэлэх явдал, садар 
самуунтай холбоотой бараан талын мэдээллүүд зонхилж, нийтлэлийн гол 
баатрууд нь Хятадын нутагт биеэ үнэлж яваа ээж, охид, эгч дүүс, тайчих 
урлагийнхан, хүн худалдах хэрэг зохион байгуулсан монгол залуусыг 
шүүмжилсэн нийтлэл хавьгүй их жин дарж байв .Эдгээр нийтлэлүүдэд          
эх сурвалжуудын хэлсэн “өмхий хужаа”, “хөгшин хужаа” гэх мэт доромж 
үгээр илэрхийлэгдсэн хэвшмэл үзэл зонхилж байгаагийн дээр хятадуудын 
зүгээс монголчуудад хаягласан “үхэр монгол” хэмээх доромж үг ч гарч 
байна.  
 
Харин өдөр тутмын сонинууд дахь өмнөд хөрштэй холбоотой мэдээлэлд  
хятад иргэдийн нэрийн ард тавьсан “гэгч”, “гэж”, “гэх” зэрэг үгнээс үл 
хүндэтгэсэн, хөндий хүйтэн өнгө аяс илэрч байв.  
2010 онд Хятад, Оросын талаар Сэрүүлэг сонинд нийтлэгдсэн материалын 
тоог 2000 оныхтой харьцуулахад 2 дахин нэмэгдсэн ч гэлээ нийтлэлийн гол 
дүрүүд, тухайн орны талаархи төсөөлөл, үндэсний онцлог хэв шинжийн 
талаархи ойлголтод өөрчлөлт гараагүй гэсэн дүгнэлтийг хийж болно. 
 
Дүгнэлт 
 Түүвэрт хамрагдсан монголын тогтмол хэвлэлүүд 2000 онд Хятадыг 

төвийг сахисан байр сууринаас мэдээлж, Хятад улсыг албан ёсны бүтэн 
нэрээр нь нэрлэж бичиж байв. Мөн эерэг, сөрөг аль ч тохиолдолд хувь 
хүнийг овог нэрээр нь тодорхой дурьдах явдал түгээмэл байв. 

 2010 оны нийтлэлүүдэд Хятад гэдэг үгийг сөрөг агуулгаар ерөнхийлөн 
хамаатуулж ашиглах хандлага нэмэгдсэн. Харин Хятадын тухай эерэг 
цөөн бус мэдээ, материалд “хятад” гэдэг үгийг хэрэглэхгүй тохиолдол 
гарч байв. 

 2000, 2010 оны аль алинд нь Хятадтай холбоотой мэдээ, нийтлэлд 
монголчуудыг хохирч,газар доорхи баялгаа цөлмүүлж байгаа, 
эмэгтэйчүүд нь Хятад улсад очиж биеэ үнэлж, хэрэг зөрчилд холбогдож 
байгаа дүрээр, өөрөөр хэлбэл хохирогчийн дүрээр дүрслэх хандлага 
түгээмэл байна. 

 2010 онд Хятадтай холбоотой бизнес,эдийн засаг, уул уурхайн сэдэвт 
нийтлэлүүдэд нэг талаас,монголчуудын байгалийн баялаг нөөц, 
цаашлаад өв, соёлоо алдах вий гэсэн болгоомжлол, нөгөө талаас 
Хятадын том зах зээлийн өсөн нэмэгдэж буй эрэлт хэрэгцээний 
хоорондох эсрэг тэсрэг байдлыг гаргахдаа хятадуудыг “шунахай”, “сорн 
мөлжигч”, “ёроолгүй ходоод” дүрээр илэрхийлжээ. 

 Орос улсыг Путинаар төлөөлүүлэн илэрхийлэх хандлага 2000 онд 
давамгайлж байв. Сонин хэвлэлүүд дэлхийн томоохон гүрний тэргүүний 
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улс төрийн шийдвэр гаргалт, түүний ач холбогдол, үр дагаврыг 
чухалчилж, Орос улс нь Монгол улсын хувьд улс төрийн нөлөө бүхий 
орон, тэндээс гаргаж буй шийдвэр нь манай улсын анхаарлын төвд 
байдаг гэсэн санааг сонин хэвлэл нийгэмд түгээж байв. 

 Тогтмол хэвлэлүүд ялангуяа “Зууны мэдээ”, “Үнэн” гэх мэт уламжлалт 
сонинууд  2000 болон 2010 онд Орос, Монголын ард түмний найрамдалт 
харилцаа, “орос ах” нараа эргэн дурссан, хуучнаа санагалзсан эерэг 
дулаахан дурсамж, мэдээ сурвалжлага нийтэлжээ. Гэхдээ 2010 оноос 
монголчууд “орос ах” нартаа шүүмжлэлтэй ханддаг болсон нь сонин 
хэвлэлийн хуудаснаа илрэлээ олжээ. 

 Долоо хоног тутмын “Сэрүүлэг” сонин нийтлэлийн өнгө аяс, үг 
хэллэг,агуулга, сэдвийн хувьд өдөр тутмын сонинуудаас ялгаатай бөгөөд 
нийтлэлийн дийлэнхи нь Хятадад биеэ үнэлдэг монгол эмэгтэйчүүд, 
тэдэнтэй ямар нэгэн байдлаар харьцаж байсан Хятадын цагдаагийн 
ажилтнуудын дүр төрхийг илэрхийлсэн байна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ерөнхий дүгнэлт 
 
Монголын өдөр тутмын ба долоо хоногийн сонинд 2000, 2010 онд 
нийтлэгдсэн  хоёр хөрш оронтой холбоотой мэдээллийн мөн чанар, чиг 
хандлагыг тодорхойлж, Орос, Хятад үндэстний талаар  нийтлэг ямар 
хэвшмэл ойлголт зонхилж байгаа, сонинууд дээрхи хоёр орны тухай мэдээ 
нийтлэлд хэр зай талбай зориулсан,  ямар сэдвээр, бичлэгийн аль төрөл 
зүйлээр зонхилон нийтэлсэн, эдгээр сонинуудад хоёр хөрш улс ямар дүрээр 
хэрхэн илэрхийлэгдсэнийг гаргаж ирэх зорилготой энэхүү судалгаа 
Монголын хувьд тухайн сэдвээрхи анхны судалгаа юм. Ийм ч учраас уг 
судалгаа дараа дараачийн чанарын судалгаанд нэг ёсны “гишгүүр”-ийн 
үүрэг гүйцэтгэх болов уу.  
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Мөн аль нэг тухайлсан орны талаар тодорхой төсөөлөл, хэвшмэл ойлголт, 
үндэсний онцлог хэв шинжийг буй болгох үйл явцад мэдээлэлийн  
хэрэгслийн нөлөөлөлийг  цаашид  гүнзгийрүүлэн судлан шинжлэхэд  энэхүү 
судалгааны үр дүн чиглэгдэх буй за.  
 
Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд, 2000 онд сонинууд Оросын тухай түлхүү 
мэдээлж байсан бол арван жилийн дараа буюу 2010 онд Хятадын тухай  
мэдээлэл давамгайлж, нийтлэлийн агуулга , өнгө аяст ч өөрчлөлт гарчээ. 
2000 онд сонинуудын Орос, Хятадтай холбоотой нийт материалын 80 орчим 
хувь нь төвийг сахисан байхад 2010 онд сөрөг өнгө аястай, хурц 
шүүмжлэлтэй мэдээ, материал нэмэгдэж, 41 хувийг нь төвийг сахисан байр 
сууринаас бичсэн байна. Энэ онд хятадтай холбоотой мэдээ, материалд эх 
сурвалж болон үйлийн эзнийг тодорхой дурьдах явдал багасч, тухайн 
асуудлын эзнийг ерөнхийлөн хамаатуулах хандлага нэмэгдсэн байна.  
 
Нөгөө талаар, ялангуяа уул уурхай, хүний эрх, зөрчлийн сэдвээрхи 
мэдээ,нийтлэлд сэтгүүлч тухайн улс орны  талаархи хэвшмэл ойлголт, 
төсөөлөлд автан, өөрийн үзэл бодолдоо хөтлөгдөн бичих хандлага 2010 онд 
илүүтэй ажиглагдсан. Хятадууд “шунахай, сувдаг” “хятад бол ёроолгүй 
ходоод”, өмхий хужаа” ,”хөгшин хужаа” гэсэн хэвшмэл ойлголт уул уурхай, 
хүний эрхийн зөрчил, гэмт хэргийн тухай өгүүлсэн нийтлэлүүдэд давтагдаж 
байв. “Баримтын хувьд зөрүүтэй, сураг ажиг дээр үндэслэгдсэн хэвшмэл 
ойлголт нь ястан, үндэстнүүдийг ялгаварлан гадуурхах үйл явцыг зөвтгөхөд 
үйлчилдэг” гэж  Бригхам (1973) бичжээ. 
 
2010 оны өдөр тутмын сонинуудын уул уурхай, эдийн засгийн сэдвээрхи 
нийтлэл, долоо хоног тутмын сонины хүний эрх, зөрчлийн сэдвээрхи зарим 
материалд сэтгүүлчийн өрөөсгөл хандлага илэрч байсан нь эх нутаг, газар 
доорхи баялгаа харийнханд алдчих вий, удам угсаагаа бохирдуулах вий 
гэсэн  болгоомжлолоос эхтэй байв. Нөгөө талаар дуулиан шуугиантай 
мэдээлэлийн хойноос хэт хөөцөлдөн баримт, судалгаа нотолгоонд 
үндэслэхээсээ илүү сэтгүүлч өөрийн “эмоци”, төсөөлөлдөө автан хэт 
үндсэрхэх үзэл, хандлага руу хэлбийх явдал ажиглагдав. 2000, 2010 оны 
аль алинд хятадтай холбоотой мэдээ, нийтлэлд монголчуудыг хохирч, газар 
доорхи баялгаа цөлмүүлж байгаа, эмэгтэйчүүд нь Хятад улсад очиж биеэ 
үнэлж, хэрэг зөрчилд холбогдож байгаа дүрээр дүрслэх хандлага түгээмэл 
байна.. 
2000 оны сонин хэвлэлүүдэд Орос улсыг Путинаар төлөөлүүлэх, өөрөөр 
хэлбэл Орос орны  улс төр, эдийн засгийн байдал, хөгжлийн түвшинг  



48 
 

Путиний хэлсэн үг, хийсэн мэдэгдлээр дамжуулан илэрхийлж байв. Мөн 
судалгаанд авагдсан хоёр оны аль алинд нь Оросын ард түмнийг дурсан 
санагалзсан, эерэг, дулаахан сэтгэгдэл төрүүлэхүйц нийтлэлүүд зонхилж 
байв. Орост эерэгээр хандах хандлага өдөр тутмын сонинуудад ялангуяа 
“Зууны мэдээ” болон “Үнэн” сонины түүвэрт илэрхий ажиглагдаж байв  
 
Харин 2010 оны зарим сонины нийтлэлүүд дээр үеэсээ “Орос ах” нарыг 
байнга сайн дүрээр бичиж нийтэлдэг Монголын хэвлэлүүдийн хэвшмэл 
ойлголтыг эвдэж эхэлжээ.Тухайлбал 2000 оны сонинуудад Оросын тухай 
сөрөг өнгө аястай ганцхан өгүүлэл нийтлэгдсэн бол 2010 онд долоогоор 
нэмэгдсэн байна.Эдгээр нь Оросуудыг хэт эрх мэдэлтэй, өөрсдийн ашиг 
сонирхлыг нэгдүгээрт тавьдаг, монголчуудыг тэдний хэлснийг “хууль мэт 
биелүүлдэг” дүрээр гаргажээ.  
Долоо хоног тутмын “Сэрүүлэг” сонин нийтлэлийн өнгө аяс, үг 
хэллэг,агуулга, сэдвийн хувьд өдөр тутмын сонинуудаас ялгаатай байв. 
 
 Тус сонинд нийтлэгдсэн ярилцлагуудад  эх сурвалжуудын хэлсэн “үмхий 
хужаа”, “хужаагийн шээс” “хөгшин хужаа” гэх мэт доромж үгээр 
илэрхийлэгдсэн хэвшмэл үзэл зонхилж байв. Эдгээр бичлэг дэх хятад 
иргэдийн нэрийн ард тавьсан “гэгч”, “гэж”, “гэх” зэрэг үгнээс үл хүндэтгэсэн, 
хөндий хүйтэн өнгө аяс илрэхийн зэрэгцээ хятадуудын зүгээс монголчуудад 
хаягласан “үхэр монгол” хэмээх доромж үг ч гарч байна.  

Орос, Хятад улсыг Монголын тогтмол хэвлэлийн хуудаснаа нийгмийн ямар 
давхаргын хэний дуу хоолойгоор төлөөлөн илэрхийлж буйг тандахад 2000 
оны нийтлэлүүдэд дээд түвшний орос эрэгтэйчүүдийн төлөөлөл зонхилж 
байсан бол 2010 онд дунд түвшний хятад эрэгтэйн төлөөлөл давамгайлж 
байв. Харин долоо хоног тутмын “Сэрүүлэг” сонинд хүний эрхийн зөрчил, 
хүн худалдах гэмт хэрэг, биеэ үнэлэх зэрэг сэдвийг хөндөхөд монгол 
эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл давамгайлжээ. 
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Судалгааны хавсралт 
 
Хавсралт 1. Сонинуудын онцлог  

№ Сонины нэр 
Товч
лол 

Гарч 
эхэлсэн  он

Харьяалал Давтамж Нийтл

 
 
1 “Зууны мэдээ”  ЗМ 1999 

“Зууны мэдээ” 
ХХК 

7 хоногт 6 
удаа 

Социализмын үе
/БНМАУ/-ын Зас
хэвлэлийн суури
нийтлэлийн улам
баримталдаг.  

 
2 

“Монголын үнэн” 
/2010 онд “Үнэн” 
нэрээ сольсон/ 

Ү4 1920 
МАХН /2010 
оны эцсээр 
МАН болсон/ 

7 хоногт 5 
удаа 

Социализмын үе
тутмын сонин, М

 
3 

“Өглөөний 
сонин”  

ӨгС 
 

2006 
“Улаанбаатар 
хэвлэл” групп 

7 хоногт 5 
удаа 

Нийтлэлийн бодл
хэвлэлийн өнгө а
баримтлагч. 

 
4 “Өдрийн сонин”  ӨС 1999 

“Өдрийн мэдээ” 
ХХК 

7 хоногт 6  
удаа 

Монголын ардчи
баримтлалыг дэм
руу хэт туйлшрах

 
5 “Өнөөдөр”  Өн 1996 

“Монгол Ньюс” 
групп 

7 хоногт 6 
удаа 

Улс төрийн аль н
туйлширдаггүй, т
суурьтай. 

 
 
6 “Сэрүүлэг”  С 1996 

“Сэрүүлэг” 
констракшн 

7 хоногт 1 
удаа 

Долоо хоног тутм
хугацаанд тогтво
олон уншигчтай,
төлөөлөл. Гол тө
нийтэлдэг. 

 
 
Хавсралт 2. 2000 оны өдөр тутмын сонины 64 гарчиг 
 

Үнэн сонин 
1. Вэй Зяньшин захидал илгээжээ  
2. Ерөнхийлөгч жүдогийн сурах бичиг зохиожээ 
3. Иванов АНУ-д анхааруулав 
4. Москвад тийзний үнэ нэмэгдэв 
5. Н.Багабанди В.Путин нар утсаар ярив 
6. Нисдэг тэрэгний үйлдвэрлэлээр дэлхийд тэргүүлэх зорилготой 
7. Орос, Энэтхэг хоёр стратегийн түнш боллоо. 
8. ОХУ-ын БХЯ-ны одон гардууллаа 
9. ОХУ-ын цагаатгалын комиссын ажилтнууд ирнэ 

                                                            
4Судалгааны түүвэр авах үеэр тус сонин нэрээ хараахан өөрчлөөгүй “Үнэн” хэвээрээ байсан 
тул “МҮ” бус “Ү” хэмээн товчиллоо.   
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10. Хятад улс саран дээр буухыг зорьж байна 
11. Эрхүү мужтай хамтран ажиллана 
 
Өнөөдөр сонин 
12. А.Тулеев: Кузбасст махаа гаргалаа бол Монголын эдийн засаг 30 

мянган толгой малаар хохирохгүй байлаа 
13. БНХАУ-ын иргэн амиа егүүтгэв 
14. В.П. Шянцев: Захын хорооллыг хөгжүүлэхэд Москва, Улаанбаатар 

хамтран ажиллаж болох юм. 
15. В.Путин: Оросын улс төрийн томоохон хүчнүүд зөвшилцөлд хүрч 

чадсан 
16. Г.Каспаровын хаанчлалд В.Крамник төгсгөл тавихаар ирэв үү? 
17. Орос, Энэтхэг стратегийн түншлэлийн тухай тунхаглалд гарын үсэг 

зурав 
18. ОХУ, ХБНГУ эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллана 
19. Сансрын нисэгч В.Терешкова зууны эмэгтэйгээр шалгарав 
20. Хил нэвтрэхээр зогсч байсан машинтай хүмүүс рүү автоматаар 

галлажээ. 
21. Чингис хааны булш Шинжаанд олдлоо гэв 
22. Швейцарь "Аэрофлотын" хэргийн материалыг Орост хүлээлгэж өглөө 
23. Эрээн - Замын-Үүдийн автозамын боомт түр хаагдана 

 
Өдрийн сонин 
24. Ардчилал ба хилийн цэрэг 
25. Америкийн цөмийн зэвсгийн нууцыг хулгайлсан хэрэг төгсгөл болох 

нь 
26. В.Путин Курилийн арлуудыг Японд өгөхгүй 
27. В.Путиний машин осолд орох шахжээ 
28. "ГАЗПРОМ" Монголын зах зээлд үйл ажиллагаагаа явуулна 
29. Д.Бямбасүрэн: Төв Азийн геополитикийг бид сайн ойлгодог байх 

ёстой 
30. Далай лам болон шашны шинэ үүргийн тухай 
31. Зянь Зэминь Израилийн Ерөнхий сайдтай уулзахаас татгалзжээ 
32. Өмнөдийн төлөөлөгч ОХУ-ыг, Умардын төлөөлөгч АНУ-ыг зорилоо 
33. Их эзэн Чингисийн шарилыг Шинжаан-Уйгараасолох боломжгүй 
34. Манай нэг "аймаг" гадаадад амьдарч байна 
35. Н.Энхбаяр Ж.Наранцацралтын араас орох нь уу? 
36. ОХУ-ын "Тэргүүн"-тэй монголчууд танилцана 
37. ОХУ-ын ерөнхий сайдуудын түүхээс 
38. Хоёр их хөрш нь Монголын эсрэг хөдөлнө гэвэл эргэлзээтэй 
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Зууны мэдээ сонин 
39. 50 мянган хуурамч юаны хэрэг замхарч буй нь үнэн үү? 
40. А.Карелины 13 жилийн хаанчлал төгсгөл боллоо  
41. В.Путин: Бид бүгд сайн үйлс хийхээр дэлхий дээр ирсэн 
42. Мартагдсаныг сануулж холыг ойртуулсан дулаахан өдрүүд 
43. Монгол Оросын хамтарсан экспедицийн 30 жилийн ой болно 
44. Москвагийн мэр Ю.Лужков Монголд ирнэ 
45. Орос одоогоор ОПЕК-т элсээгүй 
46. ОХУ-ын аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга манай 

оронд анх удаа айлчилж байна 
47. ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн айлчлалын тов ойрын өдрүүдэд тодорно 
48. ОХУ-ын ЗХЖШ-ын дарга айлчилна 
49. Саран дээр газардах Хятадын төлөвлөгөө зөгнөл биш 
50. Путин Японд айлчилна 
51. Төрийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн тодорхой боллоо 
52. Тайваны засгийн газар шинэчлэгдэнэ 
53. Туванууд хилчдийн өөдөөс 5 удаа бууджээ 
54. Утга зохиолын салбарын 2000 оны Нобелийн шагналтан тодорлоо 
55. Хятадын иргэн хууль бусаар тэсрэх бодис оруулжээ 
56. Чернобылын хөрс мууджээ 
57. Ю.В.Никулинийг Монголд урьсан нь 

 
Сэрүүлэг сонин 
58. “Аттила” эротик баарны бүжигчин, хар арьст охин Сэркалэм Тишумед: 

Хятадууд бидэнд хайр зарлаж, их мөнгө амладаг 
59. "Хүрээ говь" компани монгол хүүхнүүдийг хятадуудад зарах гэж 

оролдлоо 
60. Анх удаа гадаадад хүүхэн зарсан хэргээр 401-р ангид ял эдэлж буй 

Б.Очирсүрэн: Манай нэртэй мисс Тяньжиний хужаатай “00”-д сексдэж 
байсан 

61. Гамбууш: Эрүүгийн цагдаагийнхан Бээжингээс ДОХ-ын вирус тээж 
ирсэн дөрвөн хүүхнийг хайж байна 

62. О.Байгаль: “Намайг  баарнаас гарч иртэл хятад цагдаа шууд 
баривчилж гав зүүгээд авч явсан” 

63. Т.Гандиг Хятадад урьлаа 
64. Хятадын хилийг зөрчих гээд баригдсан монгол хүүг ээж нь авахгүй 

бололтой 
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Хавсралт 3. 2010 оны өдөр тутмын сонины 92 гарчиг 
 

Үнэн сонин 
1. "Монгол Төвдийн 1913 оны гэрээ" симпозиум эхэллээ 
2. А-80, АИ-92 бензиний онцгой албан татварын үнийг шинэчлэв 
3. Д.Медведев анх удаа Курильд зочиллоо 
4. Ерөнхий сайдтай Оросын төмөр замын төлөөлөгчид уулзна 
5. Монгол залууг хөнөөсөн гадаадын иргэний хэргийг хэрэгсэхгүй 

болгожээ 
6. ОХУ цомхотгол хийнэ 
7. ОХУ-ын эрдэмтдэд шагнал гардуулав 
8. Туул голын голдрилд өөрчлөлт оруулсан хэмээн "Алтан Дорнод 

Монгол"-оос төлбөр нэхэмжлэхээр болжээ 
 

Өнөөдөр сонин 
9. "Бялуу" хэнд ногдох вэ 
10. "Жаст" групп Олег Дерипаскагийн компанитай хамтарна 
11. "Петрочайна дачин тамсаг"-ийн нууцлаад байгаа гэрээ энэ биш биз 
12. БНХАУ-аас өндөг, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн импортлохыг 

хориглолоо 
13. Гадаад худалдаанд эзлэх Хятадын нөлөө нэмэгджээ 
14. Күнзийн дурсгалд зориулсан олон улсын фестиваль нээгдлээ 
15. Монгол нүүрс, Хятадын шохоорхол 
16. Монголын нүүрсийг Хятадад зөөх замыг 375 сая доллараар барина 
17. Согтуу монголчуудын зодооноос болж "Аэрофлот"-ын онгоц шөнийн 

буулт хийжээ 
18. Хавтгайн нулимс 
19. Хятадад томоохон хэмжээний цэргийн сургуулилалт болжээ 
20. Хятадад хүн нэмэгдэхэд хүнс нь барагддаг Монголд хүн нэмбэл хүнс 

нэмэгддэг 
21. Хятадууд гурав дахь орон сууцаа зээлээр авах боломжгүй 
22. Хятадуудад зодуулсан монгол залуугийн бие тааруу байна 
23. Цастны орны нийслэлд зорчсон 
24. Ю.Лужков намаа орхих уу 

 
Өдрийн сонин 
25. "Уулсын дундах аянчид ба горхинууд" 
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26. Айраг суманд хүн дайрсан хятад иргэний хэрэг хэрэгсэхгүй болох нь 
ээ 

27. Амиараа дэнчин тавих алаг чулуу 
28. Баабар ингэж өгүүлэв. Ха ха ха ... Хэ хэ хэ ... Хо хо хо 
29. БНХАУ дэлхийд хамгийн олон хүн цаазалдаг 
30. БНХАУ-ын орлогч дарга чухал албанд томилогдлоо 
31. Ким Чен Ир Хятадын зэвсэгт хүчний төлөөлөгчдийг хүлээн авч 

уулзлаа 
32. Манай улсын эдийн засгийн гол түншлэгч урд хөрш гэнэ 
33. Монголыг хөгжүүлэх арван бизнес 
34. Морин хуураас бүр өмнө монгол бичгээ харьд алджээ 
35. Москва Бээжинд "хайр зарлаж" байна 
36. Н.Батбаяр: Монголыг хятаджуулах гэж байна 
37. Нефть боловсруулах үйлдвэр 3 жилийн дараа ашиглалтанд орно 
38. Нобелийн шагналтан Андрей Гейм:Оросууд Нобелийн шагналтнуудаа 

хайх биш залуу эрдэмтдээ дэмжих хэрэгтэй 
39. О.Машбат: Долнуурт Хятад цөмийн зэвсэг туршсан. Гэтэл бид 

тэндээс ногоо зөөсөөр байна 
40. ОХУ-ын уран барималчдын бүтээл төрийн ордонд заларчээ 
41. Р.Рашийн стратегийн алдаа 
42. Хөлдөөсөн хонь ямааны махыг дамжуулан тээвэрлэх асуудлаа 

БНХАУ-тай тохирчээ 
 
Зууны мэдээ сонин 

43. "Петрочайна Дачин тамсаг" гурван сая төгрөг хандивлав 
44. Билял Махов 9-р сарын шилдэг нь 
45. Бувайсар Сайтиев Атлантагийн ДАШТ-ээс анхны түрүүгээ авчээ 
46. Домогт тагнуул Штирлиц Монголд ажиллаж байжээ 
47. Жеки Чаныг монгол цустай гэж өвөө нь хэлжээ 
48. Зөвлөлтийн анхны саятан С.Бондарчук 
49. Монгол улс дахин Путины дагуул болох нь 
50. Нобелийн шагналтнууд Лю Сяобог суллахыг шаардлаа 
51. Оросууд Ираныг Их 6-тай гэрээ хийхийг уриалав 
52. Оросуудаас болж Онон бохирдсон ч химийн бодис голд ороогүй 
53. Оросын ДНБ 4 хувь өсөх нь 
54. ОХУ-д шар айргийн үнэ 20 хувь нэмэгджээ 
55. ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Д.Медведев манай боксчдыг 20-50 000 

доллараар шагналаа 
56. Путиныг 2010 онд Ерөнхийлөгч болохыг хүсчээ 
57. Сибирийн таван баавгай монголд ирнэ 
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58. СЭЗДС-ийн захирал Д.Батжаргал: Төгрөгийн юаньтай харьцах ханш 
хэвээр байгаа 

59. Төрийн ордны хамгааллын алба журмаа дахин зөрчлөө, 
Г.Лхагвасүрэн дарга аа! 

60. Хийж ба идэж чаддаг Оросын мэрийн огцролт 
61. Хятадууд нобелийн энх тайвны шагналыг тоосонгүй 
62. Хятадын иргэн хууль бусаар тэсрэх бодис оруулжээ 
63. Хятадын саятан бүх баялагаа буяны үйлст зориулна 
64. Цаст Төвдэд хөгжил ойрхон байна 

 
Өглөөний сонин 
65. Америк доллар биднийг хямралд хөтлөхөд нэг алхмаар ойрхон байна 
66. Амиа золиослогч бөмбөг дэлбэлж 5 хүний амийг хөнөөлөө 
67. 38 хүн булчин задрах тахлаар өвчилжээ 
68. Г.Занданшатар сайд 100 сонсохоор нэг үзэхийг уриалав 
69. "Доншен газрын тос Монгол" цагаан элсийн 40 сая баррель газрын 

тосыг зөөж дууслаа. 
70. Еврозонын эрх баригчид юанийн ханшаа өсгөхийг Хятадаас 

шаардлаа 
71. Н.Алтанхуяг БНХАУ-д айлчлал хийлээ 
72. Наранцэцэгийн тосны үнэ өсөх төлөвтэй 
73. "Ниссан Мотор" хятадын зах зээлд жил бүр 1.2 сая автомашин 

нийлүүлж эхэлнэ 
74. ОХУ үр тарианы экспортод тавьсан хоригоо 2011 оны дунд үе хүртэл 

сунгалаа 
75. Персийн хаан Ксеркс тоо томшгүй цэргээ тоолох гэж мал шиг 

хашаанд хашдаг байжээ 
76. "Петро Чайна Дачин Тамсаг Монгол" ХХК Монголд эдийн засгийн 

үлэмж хохирол учруулна 
77. Төвд оюутнууды эсэргүүцэж жагслаа 
78. Хүнсний үнэ өсвөл хариуцлага тооцно гэж мэдэгдлээ 
79. Хятадын "Лейшон Ресурсес" манай ашигт малтмалын газрынхны 

толгойг эргүүлж дөнгөв 
80. Хятадын ХАА-н салбар уналтанд оржээ 

 
Сэрүүлэг сонин 
81. "Perfect"-ийн Баяраа урд хөршид мандаж явна 
82. Гадаад харилцааны сайд Г.Занданшатар: Шанхайн экспод Монгол 

улс ховор үзмэрүүд тавьснаараа ялгарч байна 
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83. Гишүүдээ зодуулсан “Даяар Монгол”-ын удирдагчид иргэний 
хөдөлгөөнийхнөөс эмчилгээний зардал гуйгаад зад загнуулжээ 

84. Дуучин Номинд өвөрлөгч эрчүүд нүд унагажээ 
85. Дуучин Сэрчмаа өвөрмонгол нөхөртэйгөө 3 өдөр дараалан найрлаж 

нижгэр хурим хийжээ 
86. Жүжигчин Чаминчулуун Эрээнд 
87. Ивольгинд амьдардаг  оросын солонгос бизнесмэн Одгэрэлд дурлаж, 

800 саяын хаус амлав 
88. Нэрт хөгжмийн зохиолч төрийн шагналт Ц.Нацагдорж хятадад 

зуурдаар нас барав 
89. Төмөр замын ерөнхий хороо зүтгүүр худалдан авах гэрээнээс болж 

хоёр хуваагдан үүрэг гүйцэтгэгч Д.Жигжиднямаа Орос дарга 
нартайгаа түнжин хагарчээ 

90. Уртын дууны холбооны ерөнхийлөгч, дуучин Л.Баяр-Эрдэнэ: 
Хөдөөнөөс орж ирээгүй гээд байдаг рок попынхон урд, хойд 
хөршөөсөө ирсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн хэрэг 

91. Халиунаа хятадуудад хайр зарлав 
92. Хятадууд 2 монгол залууг зодож машинаар чирч алжээ 

Хавсралт 4. Категори 
 
                                                            
 


