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МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫК

УРМАТТУУ ОКУРМАН!

“ММКызмат” жумалыгына 2022-жылдын биринчи жарым жылдыгына жазылуу уланууда. Эгер Сиз 
Кыргыз Республикасындагы кадр саясаты, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга жаўы 
дайындоолор жєнїндєгї жаўылыктарды, бошотуулар тууралуу эксклюзивдїї комментарийлерди, 
мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга бош орундар боюнча маалыматтарды, бош орундар-
ды ээлєєгє тестирлєєнїн жана сынактардын жыйынтыктарын билгиўиз келсе, анда “ММКызмат” 
гезитине жазылууга шашылыўыз!

“ММкызмат” (“Мамлекеттик жана муниципалдык 
кызмат”) гезитине 2022-жылдын 1-жарым жылдыгына 
жазылуу уланууда. 

ЖАЗЫЛУУ ИНДЕКСИ: 68551

ЖАЗЫЛУУ БААСЫ:

1 айга – 87 сом 52 тыйын
3 айга – 262 сом 56 тыйын
6 айга – 525 сом 11 тыйын

(почтанын кызматы кошулганда)

КА ЖАЗЫЛЫЎЫЗДАР!

«ММКЫЗМАТ» ГЕЗИТИНЕ ЖАЗЫЛУУ 
«КЫРГЫЗ ПОЧТАСЫНЫН» ЖЕРГИЛИКТЇЇ ТЇЙЇНДЄРЇНДЄ ЖЇРГЇЗЇЛЇЇДЄ.

Улуттук коопсуздук боюнча мам-
лекеттик комитет (УКМК) Президент 
Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 
24-январдан баштап мамлекеттик ме-
кеме-министрликтерде иштегендердин, 
Министрлер кабинетинин мїчєлєрїнїн, 
Президенттин администрациясынын 
кызматкерлеринин дипломдору менен 
жарандыгын текшерип баштады. Бул тек-
шерїї їч айга созулуп, анын алкагында 
ушул эле документтер Жогорку Кеўеш-
тин, жергиликтїї жана шаардык кеўеш-
теринин депутаттарынан да текшерилет. 
Атайын кызмат жасалма документтери 
бар мамлекеттик жана муниципалдык 
кызматкерлерди, бардык деўгээлдеги 
депутаттарды ээлеген кызматын єз ык-
тыяры менен бошотууга чакырды.

Кыргызстанда жогорку жетекчилер-
дин жасалма документке байланыштуу 
чыры буга чейин да катталган. Айрым 
депутаттардын кош жарандуулугу анык-
талып, мандатынан кол жууса, жасалма 
диплом алганы билинип калып, айып 
тєккєндєр да болгон.

УКМК 
МАМ ЛЕКЕТТИК 

КЫЗМАТ КЕРЛЕРДИН 
ДИПЛОМДОРУ МЕНЕН 

ЖАРАНДЫГЫН 
ТЕКШЕРИП БАШТАДЫ

 149 ТАЛАПКЕР 
ЖЕТИШТЇЇ БАЛЛ 

ТОПТОДУ

5-бетте
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Армениянын президенти отставкага 
кетти. Ал 2018-жылы парламент та-
рабынан президент болуп шайланган. 
Саркисян эмне їчїн кызматтан кетип 
жатканын тємєнкїчє тїшїндїрдї: “Жаўы 
президенттик институтта тышкы саясатка, 
экономикалык, инвестициялык саясатка та-
асир этїї куралдары, диаспоралар менен 
байланыштарды, ошондой эле эл аралык 
аренада улуттук кызыкчылыктарды алды-
га жылдыруу мїмкїнчїлїктєрї болот деп 
ишенгем”,-деди ал.

2015-жылдагы конституциялык ре-
формадан кийин Армения парламенттик 
башкаруу формасына єткєн. Муну менен президенттин ыйгарым 
укуктары бир кыйла кыскарган. Президент парламент тарабынан 
7 жылга шайланат.

Президенттин ыйгарым укуктары:
- єкмєттїн сунушу менен эл аралык келишимдерге кол коет;
- премьер-министрдин сунушу менен чет єлкєдєгї жана эл 

аралык уюмдардагы дипломатиялык єкїлдєрдї дайындайт же 
кызматтан алат;

- армиянын жогорку кызмат адамдарын дайындайт же кыз-
маттан алат;

- премьер-министрдин сунушу менен жогорку аскер наамда-
рын ыйгарат;

- жарандык, ырайым кєрсєтїї жана башка маселелерди 
карайт.

«Президент єз єлкєсїнє жардам берїї їчїн конституциялык 
ыйгарым укуктарга ээ эмес экен. Арменияда парадоксалдуу абал 
жаралды, президент мамлекеттїїлїктїн гаранты болууга тийиш, 
бирок эч кандай реалдуу куралдарга ээ эмес. Мамлекет башчысы 
тынчтык жана согуш маселесине таасир эте албайт, жєнї жок деп 
эсептеген мыйзамдарга вето кое албайт. Президент ички жана 
тышкы саясатта маселе чечїї їчїн єзїнїн потенциалын толук 
кандуу колдоно албайт», - деди Саркисян єз билдирїїсїндє.

Коомчулуктун кызыгуусунун артышынан 
улам Кыргыз-Россия Славян университети 
расмий тїрдє Жапаров Садыр Нургожое-
вич 2006-жылы юридикалык факультеттин 
сырттан окуу бєлїмїн бїтїргєнїн тастык-
тайт, деп билдирди  КРСУнун ректору 
Владимир Нифадьев.

Анын айтымында, Жапаров 2006-жыл-
дын 19-майында «Конституционно-право-
вой статус депутата Жогорку Кенеша» 
(«Жогорку Кеўештин депутатынын консти-
туциялык-укуктук статусу») деген темада 
дипломдук ишин «эў мыкты» деген баага 
жактаган.

«Садыр Жапаровго окуу жайдын бардык студенттериндей эле 
кыргызстандык жана россиялык їлгїдєгї дипломдор тапшырыл-
ган», - деди КРСУнун ректору.

Маалыматка караганда, Жапаров 1991-жылы Фрунзе шаарын-
дагы Дене тарбия жана спорт институтун, 2006-жылы Кыргыз-
Россия Славян университетинин юридикалык факультетинин 
сырттан окуу бєлїмїн бїтїргєн.
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Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик кызмат жана 
жергиликтїї єз алдынча 
башкаруу иштери боюнча 
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mmkyzmat@mail. ru

«ММ кызмат»

Жогорку Кеўештин мурдагы 
депутаты Таабалды Тиллаев 
Транспорт жана коммуникациялар 
министринин орун басары болуп 
дайындалды. 

Тиешелїї буйрукка Минис-
трлер кабинетинин тєрагасы 
Акылбек Жапаров кол койгон. 
Т.Тиллаев 1976-жылы 7-майда 
Баткен облусунун Лейлек райо-
нунун Чимген айылында туулган. 
2005-ж. К.И.Скрябин атындагы 
Кыргыз агрардык университетин 
«Бухгалтердик эсеп жана аудит» 
адистиги боюнча аяктаган. 1995-
ж. Бишкек шаарындагы «Датка» 
ЖЧКда экспедитор, менеджер, 

1999-2000-жж. «Торговый дом ка-
чества» жабык типтеги акционер-
дик коомдо директордун орун ба-
сары, 2001-2003-жж. Бишкек шаар-
дык финансалык башкармалыктын 
ички аудит бєлїмїндє жетектєєчї 
адис, 2003-2007-жж. Талас, Чїй 
облустары жана Бишкек шаары 
боюнча ички аудит бєлїмїндє 
жетектєєчї адис, 2012-2013-жж. 
«КыргызНефтьПром» ЖЧКда ат-
каруучу директор, 2013-2014-жж. 
«ГлавНефтеГаз» ЖАКтын баш-
кы директору, 2015-ж. Жогорку 
Кеўештин депутаты болгон.

Їй-бїлєлїї, беш баланын 
атасы.

МУРДАГЫ ДЕПУТАТ ТИЛЛАЕВ МИНИСТРДИН ОРУН БАСАРЫ БОЛДУ

АРМЕН САРКИСЯН ЭМНЕ ЇЧЇН 
ОТСТАВКАГА КЕТКЕНИН АЙТТЫ

РОССИЯ КЫРГЫЗСТАНДА АЭС КУРМАКЧЫ

Владимир НИФАДЬЕВ: 

САДЫР ЖАПАРОВ КРСУда ОКУГАН, 
ДИПЛОМУН ЭЎ ЖАКШЫ БААГА ЖАКТАГАН

Профессор Айнура Арзымато-
ва Президенттин мамлекеттик кыз-
маткерлердин  дипломун текшерїї 
боюнча демилгеси туура экенин 
айтып, мамлекеттик аппаратты  
квалификациясы жок кызматкер-
лерден тазалоого мезгил жетти 
деген пикирин билдирди.

“Жасалма диплом менен иш-
теп жаткан чиновник, же депутат 
– алдамчы. Ушундай кишилер 
мамлекеттик органдарда иште-
гени бїт дїйнєгє уят иш. Мындай 
кадр саясаты менен кайдагы 
мамлекеттик єнїгїї жєнїндє сєз 
болушу мїмкїн? Албетте, баарын 
текшерип, диплому жасалма бо-
луп чыккандарды  иштен бошотуу 
керек”, - деди ал.

Айнура  Арзыматова  Кыргыз-
стандагы билим берїї боюнча 

мыйзамдарды єзгєртїп, коллед-
жди бїткєндєр  жалпы республика-
лык тестирлєєсїз эле ЖОЖго єтє 
алат деген норманы жокко чыгаруу 
керек деп эсептейт.

- ОРТ ЖОЖдорго студенттер-
ди кабыл алуунун жакшы систе-
масы экенин,  адамдык фактор 
аз болоорун мезгил кєрсєттї, 
- деди профессор. - Бирок, бир 
коррупциялык  система - ЖОЖго 
колледжден кийин кабыл алуу  
калды. Колледжди бїткєн абитури-
ентти  тест тапшыртпай эле дароо 
3-курска кабыл алышат. Депутат 
Орозайым Нарматова ушинтип 
тапшырган. Бирок, минткен жалгыз 
эле ал эмес. Ошондуктан, студент-
терди кабыл алуунун мындай си-
стемасынан баш тартып, баарын 
тестирлєєдєн єткєрїї керек.

Айнура АРЗЫМАТОВА: 

ЖАСАЛМА ДИПЛОМ МЕНЕН ИШТЕГЕН ДЕПУТАТ – АЛДАМЧЫ

Министрлер  кабинетинин 
башчысы Акылбек Жапаровдун 
буйругу менен Самат Исабеков 
Финансы министрлигине караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын 
тєрагасы болуп дайындалды.

Исабеков буга чейин да Бажы 
кызматын жетектеген. Ал єткєн 
жылы 7-июнда ошол кездеги 
єкмєт башчы Улукбек Мариповдун 
буйругу менен Бажы кызматы-
нын тєрагасы кызматына дайын-
далган. Бирок октябрь айында 
кызматтан алынган болчу. Ал 
эми Бажы кызматынын мурдагы 
башчысы Адилет Кубанычбеков 
коррупцияга шектелип, УКМКнын 
абагына камалган.

1972-жылы туулган Самат Иса-
бековдун эки жогорку билими бар. 
Ал 1995-жылы Кыргыз мамлекеттик 
улуттук университетти «Укук таа-
нуу» адистиги боюнча аяктаган. Ал 
эми 2009-жылы ТИМдин Диплома-
тиялык академиясынан «Эл аралык 
мамилелер» адистиги боюнча 
билим алган. Бажы органдарында 
контрабандага, баўги бизнесине 
жана бажы эрежесинин бузулушуна 
каршы кїрєшїї бєлїмдєрїндє кыз-
мат єтєгєн. Мындан тышкары, бол-
жолдуу кєрсєткїчтєрдїн аткары-
лышына жооп берген бєлїмдєрдї 
жетектеген.

Їй-бїлєлїї, алты баланын 
атасы.

САМАТ ИСАБЕКОВ БАЖЫ КЫЗМАТЫНА КАЙРАДАН ТЄРАГА

Борбордук шайлоо комиссиясы 
(БШК)  Жогорку Кеўештин депу-
таты Орозайым Нарматованын 
мандатын жокко чыгарды. Мын-
дай чечимге ал жогорку билими 
тууралуу дипломду мыйзамсыз 
алганы жєнїндє Улуттук коопсуз-
дук боюнча мамлекеттик комитет 
(УКМК) менен Билим берїї жана 
илим министрлигинин маалыматы 
негиз болду.

Атайын кызмат 14-январда 
маалымат таратып, Орозайым 
Нарматованы окуу жайга мыйзам-
сыз кабыл алган деген шек менен 
Жалал-Абад мамлекеттик универ-
ситетинин жооптуу кызматкерле-
рине кылмыш иши козголгонун бил-

дирген. Текшерїїнїн жїрїшїндє 
Нарматованын ЖАМУдагы єздїк 
делосунда орто кесиптик билими 
бар экендигин тастыктаган доку-
менттери жок болуп чыккан. Мын-
дан тышкары, сессияларды жана 
тиешелїї сынактарды тапшыруу 
учурунда Нарматова єлкєдє жок 
болуп, Орусияда жїргєнї аныктал-
ганы кабарланган.

Билим берїї жана илим минис-
трлигинин єкїлї Боршайкомдун 
20-январдагы жыйынында бул маа-
лыматтарды ырастап, Жалал-Абад 
мамлекеттик университетинде 
комиссия иштеп, Нарматовага бе-
рилген дипломду чакыртып алуу че-
чими кабыл алынганын билдирди.

БШК ОРОЗАЙЫМ НАРМАТОВАНЫН МАНДАТЫН ЖОККО ЧЫГАРДЫ

Дубай шаарында єткєн эл аралык «EXPO-2020» кєргєзмєсїнїн 
тааласында Кыргызстан менен Россия аз кубаттуулуктагы атом-
дук электр станциясын курууну макулдашты. 

АЭС куруу боюнча меморандумга Кыргызстандын Энергети-
ка министри Доскул Бек-
мурзаев жана Россиянын 
мамлекеттик «Росатом» 
компаниясынын башкы ди-
ректору  Алексей Лихачев 
кол койду. 

«Кыргызстанда АЭСтин 
курулушу єлкєнїн энер-
гетика жаатында кєз ка-
рандысыз болушуна гана 
таасир этпестен, элдин жа-
шоо сапатына жана Борбор 
Азияда илимий-техникалык 
потенциалдын єнїгїшїнє шарт тїзєт», - деди «Росатомдун» 
башкы жетекчиси Алексей Лихачев.
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- Кара-Кочкор айыл єкмєтїнє канча 
айыл карайт?

- Кара-Кочкор айыл єкмєтїнїн айма-
гында їч калктуу конуш орун алган. Алар 
Кара-Кочкор, Сары-Булак жана Ак-Кыя 
айылдары.

- Калктын саны канча? Эл эмне 
менен тиричилик кылат?

- Биздин айыл аймагыбызда жалпысы-
нан 2015 кожолук бар. Калктын саны 9103 
адам. Айылдарда дыйканчылыктан жана 
багбанчылыктан буудай, жїгєрї, арпа, 
картошка, алма, єрїк жана жашылчалар 
єстїрїлєт. Мал чарбачылыктан уй, кой, 
жылкы, їй канаттуулары багылып, эт, сїт, 
жумуртка, кымыз єндїрїлєт. 

- Элет тургундарынын жашоосу 
кандай?

- Орто. Айыл аймагын социалдык-
экономикалык жактан алганда жакырчы-
лыктын деўгээли 3.6%ды тїзєт же 330 
кожолук жакыр жашайт. Алар ай сайын 
801.9 миў сом жєлєк пул алып турушат, 
мында 9 адам айына 48.800 сом жеўилдик 
пул алып турат.

- Айыл єкмєтї дотацияда эмеспи? 
Дотацияда болсо, андан чыгууга 
мїмкїнчїлїк барбы? 

- Айыл єкмєтї дотацияда турат, до-
тациядан чыгуу мїмкїнчїлїгї азырын-
ча жок. Себеби, айыл єкмєттє кайра 
иштетїїчї ишканаларды куруу шарты 
жок, жер аянты аз, їлїшкє бир адамга 
0,05га сугат, 0,11га кайрак, 0,04га чєп 
орунду жерлер гана тийген.

- Єткєн жылы Кара-Кочкор айыл 
аймагында кандай жумуштар атка-
рылды?

- 2021-жылы Кара-Кочкор, Сары-Булак 
айылдарында таза сууну реконструкци-
ялоо жїргїзїлїп, 3.0 миллион сомдук 
жумуштар аткарылды. Кара-Кочкор айыл 
аймагынын Кара-Кочкор жайыт комите-
ти тарабынан Кара-Кочкор айылынын 
Кыйшык участкасына техника жана мал 
єтїїчї (наркы 405,6 миў сом), МТФ 
участкасынын суу єтмєктєрїнє (наркы 
242,4 сомдук), Сары-Булак айылынын 
(наркы Яма беккари 561,0 миў сомдук), 
Ноо участкасына (наркы 450,0 сомдук), 
Топ-Єрїк участкасына (наркы 816,0 сом-
дук), Ноо участкасынын мал суу ичїїчї 
жайына (наркы 433,0 миў сомдук), Ак-Кыя 

айылынын Ырысбай участкасына (наркы 
621,0 миў сомдук), Таш-Коргон участка-
сына (наркы 146,5 миў сомдук), Ак-Булак 
участкасына (наркы 127,8 миў сомдук) 
Козубек участкасына (наркы 140,4 миў 
сомдук) кєпїрєлєр курулду. Эми аталган 
участкалар аркылуу жайыттарга техника-
ны, малды кыйналып-кысталбай єткєрїп 
турууга болот. Ошондой эле єткєн жылы 
ФП-1,8. 3 м3 маркасындагы фронталдуу 
погрузчик трактор (наркы 2 миллион 303,0 
миў сомдук) жайыт комитетине алынды.

- Аймактагы мектептер, бала бак-
чалар, ооруканалар жана башка со-
циалдык мекемелер жаатында кеп 
салсаўыз?

-  Айыл єкмєттїн аймагында їч орто 
мектеп бар, аларда 1509 бала окуп, 
110 мугалим эмгектенет. Ошондой эле 
тєрт бала бакча бар, аларда 350 бала 
тарбияланып, 40 адам эмгектенет. Айыл 
єкмєттїн аймагында эки їй-бїлєлїк да-
рыгерлер тобу жана бир ФАП бар, аларда 
15 адам эмгектенет. Ал эми эки маданият 
їйїндє, їч китепканада 14 адам иштейт. 
Тєрт мончо жана 62 койкалуу бир санато-
рий бар. Санаторияда элет тургундары-
нын дарыланып, жатып эс алып турушуна 
бардык шарттар тїзїлгєн.

- Аймакка инвестиция тартууда 
кандай иштер жїрїп жатат?

- Айыл аймагына ички, тышкы ин-
вестиция тартуу боюнча иш-аракеттер 
кєрїлїїдє. Алсак, наркы 2.5 миллион 
сомдук ФАП курулуп, толук ишке берилїї 
алдында турат. Айыл аймагыбыздын 
єнїгїїсїнє єзїбїздїн айылдардан туулуп 
єскєн азамат уул-кыздарыбыз да колдон 
келген жардамдарын кєрсєтїшїїдє. 
Айталы, Сары-Булак айылындагы Топ-
Єрїк ФАПына Москва шаарында иштеген 
балдарыбыз 147 808 сом акчалай жардам 
жєнєтїшїп, ага ремонт жасалды. 1985- 
жылкы балдар 20 000 сомдук инвентар 
алып беришсе, 1989-90-жылкы балдар 38 
138 сомдук дары-дармек, 1989-90- жылкы 
кыздар 10 000 сомго шкаф ж. б. алып 
беришип, бул ФАПка келген жардамдын 
жалпы суммасы 1,649,701 сомду тїздї. Ал 
эми Ак-Кыя айылына 260,0 миў сом жар-
дам берилди. Кара-Кочкор айылынын тур-
гуну Исмаилов Курманбек 630,000 сомго 
узуну 12 метр, туурасы 7 метр болгон 
кїнєскана салууда. БУУнун Азык- тїлїк 
программасы аркылуу кесиптик лицейге 
229 500 сомго фермерликкеге, электро-
сварщикке айыл єкмєтї боюнча 45 бала 
окутулду. Кара-Кочкор айылынын тургуну 
Жумаев Болотбек БУУнун Азык-тїлїк про-
граммасына долбоор жазып, суу чыгаруу 

їчїн 432 400 сомдук жумуштарды жасады. 
Айылдык аймактын тургундары Жумаев 
Аскерали, Жумаев Болот тарабынан 
206 000 сомго ички чарбалык кєчєлєргє 
шагыл тєгїлїп, жарыктандыруу коюлду. 
Ак-Кыя айылындагы Б.Амиракулов атын-
дагы мектебинин эски имараты балдар 
бакчасы їчїн реконструкция болуп пай-
даланууга берилди.

- Агрардык тармакта кандай иштер 
жїрїїдє?

- Айыл єкмєтїнїн аймагында кайра 
бєлїштїрїї фондусунда 29 га сугат ай-
доо, 93га кайрак айдоо, 77 га чєп орунду, 
25 га бак – бардыгы 224 га жер аянты 
бар. Їлїшкє берилген жер 2141 га аянтты 
тїзєт. ФПСтин жеринин кирешеси 4,45,4 
миў сомду тїзїп, мамлекеттик банк аркы-
луу айыл єкмєттїн эсебине тїшїрїлїп, 
єзїбїздїн керектєєлєрїбїзгє жумшалды. 
Айыл аймагы боюнча 301 га сугат айдоо, 
1128 га кайрак айдоо жер бар, алар толук 
иштелип жатат. Суу менен камсыз кылуу 
жылдан-жылга бир топ жакшырууда. СПА 
тарабынан 24,2 миў сомдук суу кызматы 
кєрсєтїлїп, дыйкандар тарабынан толу-
гу менен тєлєнїп берилди. Буга чейин 
таза суу элдин кєйгєйлїї проблемасы 
болуп келген. Бул кєйгєйдї бара-бара 
чечїїдєбїз. Калктуу конуштарда таза 
суу боюнча суу кызматы 242,1 миў сомго 
аткарылды. Кара-Кочкор, Сары-Булак 
айылындагы таза сууну чыгаруу єзїн-єзї 
каржылоо принцибинде иштеп жатат. 
Ак-Кыя айылындагы элди таза суу менен 
камсыз кылуу боюнча долбоор тїзїлїп, 
ишке ашырылууда. Ал эми айыл чарба-
сында тоют базасын чыўдоо їчїн жер-
лерди которуштуруп айдоону колго алып, 
беде, эспарцет сээп, жогорку тїшїм алып, 
єткєн жылдарга караганда кесек тоют 
топтоо бир топ кєп даярдалды. Ошондой 
эле кылкандуу дан эгиндерди жашылча, 
картошка, дан жїгєрї, шал, нокот да 
коромжусуз жыйналып алынды. Мында 
20 трактор, 14 чєп чабуучу косилка, 12 
грабил, 11 прессподборщик, 5 герман 
косилкасы ишке чегилди.

- Мал чарбачылыгындачы?

- Мал чарбасынын асылдуулугун 
арттыруу, тєл эсебин кєбєйтїї макса-
тында айыл єкмєтїнїн аймагында 2 вет-
сервис иштеп жатат. Кара-Кочкор айыл 
єкмєтїнє Ж.П.Б “Ангус” породасындагы 
эт багытында бир баш єндїргїч бука 
алынып келинип, уйларга уруктандыруу 
їчїн пайдаланылууда. Жугуштуу илдет-
терге – кутурмага, бруцеллезго, сибирь 
кулгунасына, оспага, ящур жана башка 
ооруларга каршы эмдєєлєр жїргїзїлдї. 

Ысак ТЕМИРБАЕВ:

АЙЫЛ АЙМАГЫБЫЗДА ТУРАК ЖАЙ 
МАСЕЛЕСИ КЄЙГЄЙ ЖАРАТУУДА

Кара-Кулжа районунун Кара-Кочкор айыл аймагында элет тургундарынын жашоо-турмушу кандай 
єтїїдє? Єткєн жылы айыл аймагында кандай жумуштар аткарылды? Аймакка инвестиция тартууда 
кандай иштер жїрїп жатат? Айылдарда кандай кєйгєйлїї маселелер бар? Ушул суроолордун тегерегинде 
аталган айыл єкмєттїн башчысы Темирбаев Ысак Бакыевич менен маек курдук.

Кара- Кочкор айыл єкмєтїндє алыскы, жа-
кынкы жайыттардын жалпы аянты 1230 га. 
Алыскы жайыт пайдалануучуларга Ак-Кыя 
айылынын атуулдары чыгат . Миў-Жылга 
жайлоосунда 1800 га узак мєєнєттєгї 
пайдалануудагы жайыт колдонулат.

- Кєп айылдарда жумушсуздук ма-
селеси кєйгєй жаратууда. Сиздерде 
кандай?

- Биздин айыл аймагыбызда да жу-
мушсуздук маселеси бар, бизде туруктуу 
иш орун жок, жалпы эл їлїшкє берилген 
жер менен алектенишет.

-  Дегеле ,  айылдарда  кандай 
кєйгєйлїї маселелер бар?

- Кєйгєйлїї маселенин бири - турак 
жай салуу їчїн жер трасформациясы 
бїтпєй келет. Жогорку органдарга кайра 
жиберилет, кайра бузулат, качан болот 
дайынсыз. Айыл аймагы боюнча 1000ге 
чукул адамдар турак жай салуу їчїн арыз 
беришип, кезекте турушат. Чындыгында 
2007- жылдан бери жер трансформаци-
ясы чечилбей, чек берилбей келе жатат. 
Кара-Кочкордон 40га, Сары-Булактан 15га, 
Ак-Кыядан 15 га, айыл єкмєт боюнча 70га 
жер трансформацияга коюлуп документ-
тери даярдалууда. Генплан чийдирилген. 

- Айрым аймактарда сел жїрїї, жер 
кєчїї коркунучу бар, Сиздердечи?

- Андай табигый коркунучтар биздин 
аймакта да жок эмес. Ак-Кыя айылындагы 
кооптуу участокто жашагандарга монито-
ринг жїргїзїлдї. Кооптуу делген їйлєргє 
коопсуз жерлерге кєчїп чыгуу боюнча 
эскертїїлєр берилди. Нура участкасы-
на 1200 метр, Атакул участкасына 400 
метр сел єтїїчї канал айыл єкмєттїн 
жергиликтїї бюджетинин эсебинен жыл 
сайын тазаланып турат.

- Жакынкы убакка белгиленген ке-
лечек пландарыўыз барбы?

- Келечекте айыл єкмєттїн аймагы-
на бир сїттї кайра иштетїїчї цех жана 
жашылча жемиштерди кайра иштетїїчї 
цех жана спорттук аянтча, колбаса цехин 
курсак деген оюм бар. 

- Мындай пландарды кайсы кара-
жатка ишке ашырасыздар?

- БУУнун азык тїлїк программасына 
долбоор жазуу жолу менен ишке ашыра-
быз деген ойдомун. 

Маек курган Д.МЕЙМАНОВ

Айыл єкмєттїн эмгек жамааты
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КЕЛЕЧЕКТЕГИ ПРЕЗИДЕНТ МЕНЕН 
ТААНЫШУУ

Джилл Джейкобс 1951-жылы Нью-
Джерсидеги кєп балалуу їй-бїлєдє 
тєрєлгєн. Сенатор Джозеф Байден менен 
жолугушканга чейин ал мурунку футболчу 
Билл Стивенсонго їйлєнгєн. Нике оўунан 
чыккан жок, жубайлар 1974-жылы ажы-
рашып, бир жылдан кийин колледждеги 
досу Фрэнк Байден Джиллди агасы Джо 
менен тааныштырат. Ал Джиллден тогуз 
жаш улуу болгон жана алардын биринчи 
жолугушуусунан тєрт жыл мурун, ал 
аялы Нейлияны жана бир жаштагы кы-
зын жол кырсыгынан жоготкон. Биринчи 
жолугушууда Джо аны киного чакырып, 
андан кийин їйїнє узатып, колун кысып 
коштошкон. «Мен єзїмдїкїнє кирип, 
апама чалып: «Акыры бир чыныгы мырза 
менен тааныштым», - деп сырын айткан 
келечектеги биринчи айым. Джо менен 
Джилл 1977-жылы Нью-Йоркто баш ко-
шушкан. Їйлєнїї їлпєтї жєнєкєй єткєн, 
жаўы їйлєнгєндєрдєн тышкары, Байден-
дин биринчи никесинен калган Бо жана 
Хантер аттуу уулдары гана салтанатка 
катышкан. «Атайлап ушундай кылган-
быз. Жаўы жашоого тєртєєбїз аттанып 
жатканбыз», - деп кийинчерээк Байден 
єзїнїн китебине жазган.

КЄШЄГЄ АРТЫНДАГЫ БАЛ АЙЫ

Джо  менен  Джилл  бал  айына 
кїтїлбєгєн жерди, социалисттик лагер-
дин єлкєлєрїнїн бирин - Венгрия Элдик 
Республикасын тандашат. Жубайлар 
Байдендин досу Том Лантостун сунушу 
менен Чыгыш Европага кетишкен. Лан-
тостун їй-бїлєсї АКШга Венгриядан 
кєчїп барган. Сапар расмий эмес болгон, 
бирок Будапештте Байденди жана анын 
жубайын премьер-министрдин орун 
басары Иштван Гусар жана Венгрия Эл 
Республикасынын тышкы иштер мини-
стринин орун басары Янош Наджи кабыл 
алышкан. Жубайлар бал айынын кєпчїлїк 
бєлїгїн Балатон кєлїнїн кооздугу менен 
суктанышып єткєрїшкєн.

МУГАЛИМДИККЕ БОЛГОН КУМАР

Джилл алгач мода индустриясында 
иштєєнї каалап, Делавэр университе-
тине тапшырган. Бирок ал бул багытка 
кызыгуусун тез эле жоготуп, англис 
тилин їйрєтїїгє кєўїл бурууну чечкен. 
Ал ошондой эле акыл-эс бузулуулары 
бар балдарды да окуткан. Мугалимдин 
эмгеги ага кїчтїї дем бергендигинен, 
1980-жылдардын аягында кїндєрдїн 
биринде жолдошу президент болуп калса 
дагы ал єз кесибин таштабай турганды-
гын билдирген. Байден Барак Обаманын 
тушунда вице-президент болуп келгенде, 
Джилл чындыгында эле Вашингтондун 
жанындагы колледжге жумушка орношуп, 

мугалимдик карьерасын аркалаган. Та-
рыхта биринчи жолу вице-президенттин 
жубайы жумушун да улантып, экинчи 
айымдын ролун айкалыштырган, ошол 
їчїн Ак їйдє аны «доктор Джилл Байден» 
деп урматтоо менен аташкан. Колледжде, 
анын кызматкеринин протоколдук мил-
деттери тїшїнїї менен кабыл алынып, 
расмий иш-чарага же жолугушууларга 
барыш керек болгондо жумуштан коё 
беришкен. Джилл кїйєєсїнїн шайлоо 
иш-чараларына дем алыш кїндєрї гана 
катышууга макул болгон.

КЇЙЄЄСЇНЇН САЯСИЙ 
КАРЬЕРАСЫНА КАТЫШУУСУ

Джилл Байден 1988-жылы президент-
тикке талапкер болууга кылган кїйєєсїнїн 
аракетин дайыма эле колдой берчї эмес. 

АКШнын 1-АЙЫМЫ ДЖИЛЛ ТРЕЙСИ БАЙДЕН КАНДАЙ АЙЫМ?
АКШнын 46-президенти Джо Байдендин жубайы, АКШнын биринчи айымы, мектеп мугалими Джилл 
Трейси Байден тууралуу кызыктуу фактылар

Лот №1 с. Кош-Кашат контур 
№128/8,8 – 3,5 га (сад)

Аукцион состоится 25.02.2022 года 
в 11:00 часов, место проведения аук-
циона Шамшынский айыл окмоту, 
с.Шамшы ул.К.Чолжиева №21, адми-
нистративное здание айыл окмоту. 

ВНИМАНИЕ: прием заявлении за-
канчивается 18.02.2022 года.  

Контактный телефон:  0705 777446.

Шамшынский айыл окмоту Чуйского района
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по предоставлению земельных участков из муниципальной собственности 
по следующим контурам:

2004-жылы ал Джо Байденди президент-
тик жарышка чыгууга кєндїрїп жаткан Де-
мократиялык активисттердин жолугушу-
усунда демарш уюштурган. Бирок, ошол 
шайлоодо Жорж Буш жеўишке жеткенден 
кийин Джилл Байден кїтїїсїздєн єзїнїн 
оюн єзгєрткєн. АКШны Иракка болуп жат-
кан согушка тарттырган адам кайрадан 
президент болуп шайлангандыгы ага 
абдан жаккан эмес. “Сен муну єзгєртїшїў 
керек”, - деп ал кїйєєсїнє айткан. Кийин-
черээк, Джилл Байден кїйєєсїнє шайлоо 
єнєктїгїндє жигердїї жардам берчї бол-
гон. Алтургай сєз сїйлєєгє жардам берип, 
єзї да Мишель Обама менен эл алдында 
сїйлєп чыккан. Ошол учурда ал жолдошу 
менен бир нече митингдерге катышып, 
атїгїл кїйєєсїнїн эл алдында сїйлєєсїнє 
тоскоолдук кылган оппоненттерине каршы 
чыккан.

КАЙРЫМДУУЛУГУ 
ЖАНА АКТРИСАЛЫГЫ

Джилл Байден онкологиялык фонд-
дорго жана аскер кызматкерлеринин їй-
бїлєлєрїнє жардам берїїчї уюмдарга 
активдїї катышат. Бул анын їй-бїлєсїнїн 
тарыхына байланыштуу. Карьерасынын 
бир бєлїгїн аскерде єткєргєн Байдендин 
тун уулу Бо 2015-жылы рак илдетинен 
кєз жумган.

2010-жылы Джилл Байден кїйєєлєрї 
Америка армиясында кызмат кылган 
аялдар жєнїндє «Армиянын аялдары» 
сериалынын эпизодунда роль ойногон.

АЛ ОПТИМИСТ БОЙДОН КАЛУУДА

Атактуу адамдардын репутациясын 
изилдеген эксперт жана саясат таануу-
чу Борис Тизенгауз АКШнын учурдагы 
1-айымы тууралуу мындай дейт: «Джилл 
Байденди Кошмо Штаттарда жакшы 
кєрїшєт, айрыкча ал кїйєєсї менен 
ушундай оор жолду басып єткєнї їчїн 
– ал эки уулун єз уулундай тарбиялап 
єстїргєн, тилекке каршы, улуу уулунан 
ажырап калган, кичїїсї баўгизатка бе-
рилип кеткен. Бирок ал оптимист бойдон 
калууда жана 70 жашында да сабак 
берїїдє, спорт менен активдїї алектенет, 
кєптєгєн демилгелерди кєтєрїп, коомдун 
жыргалчылыгы їчїн иштейт. Биринчи 
айымдын бул форматын америкалыктар 
абдан жакшы кабыл алышат. Адатта 
биринчи айымдар кайрымдуулук менен 
алектенип, ишмердїїлїгїнїн белгилїї 
бир багытын тандап алышкан. Мишель 
Обама спортко жана сергек жашоого, 
Лаура Буш калк арасындагы сабатту-
улукка, Мелания Трамп бейбаштыкка 
каршы турууга басым жасашкан. Мишель 
Обаманы мекендештери абдан жакшы ка-
был алышты, анткени ал абдан жигердїї, 
кээде кїйєєсїнєн да кєбїрєєк жигердїї 
болгон. Джилл, сыягы, негизги жумушуна 
байланыштуу азыраак жигердїї болот, 
бирок харизмасы, коомдук кабылдоосу 
боюнча мурункулардан кем калбайт».

Маалыматтар 
интернеттен алынды

Джо менен Джилл баш кошкондо Байденден балдары 7 жана 8 жашта болчу.

Джо Байдендин инаугурациясында ал кїйєєсїн Техаска коштоп барган.
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Темирлан АЙТКУЛИЕВ: 

ЖООПТУУ КЫЗМАТКА БАРА ЖАТКАНДАН КИЙИН 
ОШОГО ЖАРАША БИЛИМ ДЕЎГЭЭЛИЎ ДА 

БОЛУШУ ШАРТ
- Муниципалдык резервге кандидат болуу 

негизги максатым эле. Бїгїн райондук масшта-
бындагы шаарлардын вице-мэр жана мэрлик 
кызматтарга талапкерлердин катарын толуктоо 
їчїн тестирлєєгє катышып чыктым.  Мурун район-
дук деўгээлдеги Кара-Балта шаарында вице-мэр 
болгом, райондук кеўеште жооптуу катчы болуп 
иштегем. Бул жаатта жетишээрлик иш тажрыйбам 
бар. Буюрса, иштеп кете алам деген оюм бар. Кадр 
саясатындагы жїргїзїлїп жаткан реформалар туу-
ра багытта бара жатат деген пикирдемин. Себеби 
дегенде, мындай жооптуу кызматтарга деўгээли 
жогору, билими жогору, тажрыйбасы жогору, ишти 
билген кадрлар келиши керек деп эсептейм. 

Тестирлєє учурунда бары бир кыйынчылыктар болот. Мурда да 
ваканттык кызмат їчїн тест тапшырып жїргєнбїз.  Ал жерде негизги 
жана предметтик деп экиге гана бєлїнчї. Бул жолу бардыгы бир эле 
болду. Менин пикиримде бул жолку тесттин убактысы да кичине азыра-
актай болуп калгандай сезилди. Бул жактан муниципалдык резервдин 
катарына єтїп, кийин шаар мэрлигине дайындалып калсам, алгач ишти 
ошол жердин социалдык-экономикалык єнїгїїсїнє салым кошуудан 
баштамакмын. Баарын изилдеп чыгып, ошол жерди єнїктїрїїнїн про-
граммасын тїзїп чыгып, андан кийин ишти алып кетем. Кадрларды 
тандап алууда тест аркылуу єткєрїїнїн мааниси абдан чоў. Себе-
би, жооптуу кызматка бара жаткандан кийин ошого жараша билим 
деўгээлиў да болушу шарт. Тестирлєє мына ошону аныктап чыгууда 
комиссияга жардам берет.

Керимкул САИНДИЕВ: 

ИШ-ТАЖРЫЙБАМДЫ, БИЛИМИМДИ 
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЄНЇП-ЄСЇШЇ ЇЧЇН 

ЖУМШАСАМ ДЕЙМ
- Жашым алтымышка чыгып калды.  Ошол ку-

рагыма карабай айыл єкмєт башчысы кызматтык 
оруну їчїн муниципалдык резервге кирїї їчїн  тест 
тапшырып отурам. Анткени, єзїмдїн буга чейин 
алган билимимди, мурунку иш-тажрыйбамды 
Кыргызстандын єнїп-єсїшї їчїн жумшасам дейм. 
Бул жашка чыкканча  акыл-кєрєўгєм кєбєйїп, 
аў-сезимим дагы толукталды. Район жана айыл 
ичинде туура жана туура эмес кылынып жаткан 
иштерге азыр жетиштїї баа бергенге кєзїм же-
тет. Алтымышка чыкканда акыл толот дегендей 
мїмкїнчїлїгїмдї жумшап, эл-журтка кызмат 
кылсам деп турам. Зооинженерлик кесипке ээ бо-
луп, буга чейин деле муниципалдык кызматтарда 
иштеп кеткем. 2005-2009-жылдары  Ысык-Ата районундагы Жээк айыл 
округунда иштедим.  Ал учурдагы бийликтин системалык текшерїїлєрї, 
финполиция, прокуратура дегендер ошол маалда жїдєтїп жиберди.  
Ошол себептен, ден соолугума байланыштуу єз каалоом менен жу-
муштан арыз жазып кетип калдым эле.  Азыр эми жаўы Конституция, 
жаўы мыйзамдар чыкты. Президентибиз иштеп аткан адамга жакшы 
шарттарды тїзїїдє. Мурункудай бейчеки текшерїїлєр жоголот. Ошон-
дуктан жаштарга їлгї болуп, кайрадан иштеп кєрєйїн деген максат 
менен келип отурам.

Темирбек АРУН уулу: 

СЫНАКТАР МЫЙЗАМ ЧЕГИНДЕ ЄТЇП ЖАТАТ
- Тогуз-Торо районунун Казарман айылынан 

келдим. Айыл єкмєт башчылыгына талапкерлигим-
ди койгом. Бїгїн тестке кирип чыктык, эми экинчи 
этабы аўгемелешїї болот. Кудай кааласа, ошого 
даярдана баштайбыз. Мурун да регионалдык 
резервге райондук мамлекеттик администрация 
башчылыгы жана алардын орун басарлыгы їчїн 
тест тапшыргам. Ал учурдагы тесттен бїгїнкїнїн 
єзгєчєлїгї- босоголук балл мурдагыга салыштыр-
малуу кєтєрїлїптїр. Алтымыш пайыздан жогору 
болуп калыптыр. Бир чети кубандырат, бул абдан 
жакшы нерсе. Элїї пайыздан єйдє болгондо 
жеўилирээк болуп калат деген ойдомун. Сынактар 
мыйзам чегинде єтїп жатат.

Чыны менен, Садыр Нургожоевичке чейинки мезгилде кадр саясатын-
да ар кыл адамдар ар кандай жол менен мамлекеттик кызматтарга жетип 
келген. Президенттин биринчи эле кабыл алган чечими- кадр саясатын 
колго  алышы болду. “Бардык нерсе ачык айкын, элдин кєзємєлїндє, та-
разадан єтїп келип, жетекчилик кызматтарга коюлсун” деген талаптарды 
коюп, ошонун негизинде былтыркы жылдан бери  райондук мамлекеттик 
администрациясынан баштап, шаар мэрлери, орун басарларынан баш-
тап, бїгїнкї кїндє жергиликтїї єз алдынча башкаруу органынын єкїлдєрї 
айыл єкмєт башчылыгына чейин конкурс уюштурул жатканы  кубанычтуу 
нерсе. Такшалып, бардык тепкичтерден басып єткєн, билимдїї гана 
кесипкєй адистер келип, кыргыз эли їчїн  кызмат кылат деген ойдомун.

Р.САГЫНОВ

2022-жылдын 18-21-январь кїндєрї КРнын Министрлер кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтїї єз алдынча 
башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин Тестирлєє борборунда муниципалдык резервдин катарын толуктоо їчїн 257 талапкер 
тестирлєєгє катышты. Тестирлєєдєн 149 талапкер жетиштїї балл топтой алды. Алар сынактын кийинки баскычы – аўгемелешїїгє 
уруксат алышты. Талапкерлердин айрымдарынан тестирлєє тууралуу ой-пикирлерин сурадык.

 149 ТАЛАПКЕР ЖЕТИШТЇЇ БАЛЛ ТОПТОДУ

Блиц
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Айыл єкмєтїнє

Главный  специалист  по 
доходам (С-Б – 1 ед.)

1) уровень профессиональ-
ного образования:

- высшее образование по на-
правлениям экономики и финансов, 
юриспруденция, налоги и налого-
обложение.

2) стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или 

муниципальной службы по совокуп-
ности не менее одного года либо 
стаж работы в соответствую-
щей профессиональной сфере не 
менее трёх лет.

Специалист-статист – (1 ед.)

1) уровень профессиональ-
ного образования:

- высшее либо среднее про-
фессиональное образование по 
направлениям экономики и управ-
ления, финансов, математики, 
статистики.

2) стаж и опыт работы:
- без предъявления требований 

к стажу.

Для  участия  в  конкурсе 

денция, укук таануу адистиктери 
боюнча.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес 
мамлекеттик жана/же муниципал-
дык кызмат стажы же тийиштїї 
кесиптик чєйрєдє 3 жылдан кем 
эмес иш стажы.

Жер, турак жай маселелери 
боюнча башкы адис (1 шт. бир.)

1 )  К е сип т и к  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим - геодезия жана 
жерге жайгаштыруу, архитектура 
жана курулуш адистиктери боюн-
ча, юриспруденция, финансылык 
экономикалык багыттары боюнча, 
мамлекеттик жана муниципалдык 
башкаруу, техникалык, айыл чарба 
багыттары боюнча.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес 
мамлекеттик жана/же муниципал-
дык кызмат стажы же тийиштїї 
кесиптик чєйрєдє 3 жылдан кем 
эмес иш стажы.

Адис – маалымат компью-
тердик технологиялар боюнча (1 
шт. бир.)

1 )  К е сип т и к  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим же орто кесип-
тик билим - эсептєє техникасы 

необходимо представить:
- личное заявление;
- личный листок по учёту 

кадров;
- автобиографию с указанием 

сведений о наличии либо отсут-
ствии судимости;

- резюме;
- фотографию;
- копию паспорта;
- документы, подтверждаю-

щие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и 
квалификацию (копию трудовой 
книжки, копии документов об 
образовании, о повышении ква-
лификации, о присвоении учёной 
степени и учёного звания, заве-
ренные нотариально или службами 
управления персоналом по месту 
работы);

- граждане, предоставившие 
документы и сведения, не отве-
чающие установленным требо-
ваниям, к участию в конкурсе не 
допускаются.

Для участия в конкурсе об-
ращаться: Чуйская область, 
Жайылский район, село Степное, 
ул. Восточная, б/н, Степнинский 
айыл окмоту, тел.: 0550 03-10-15.

жана информациялык технологи-
ялар, мамлекеттик жана муници-
палдык башкаруу, юриспруденция, 
финансылык экономикалык, айыл 
чарба, ветеринардык, гумани-
тардык, табигый илимдер, тех-
никалык, курулуш, энергетика 
тармактарында.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- иш стажына талап коюл-
байт.

Талап кылынуучу документтер:
- арыз;
- єздїк баракчасы;
- эмгек китепчесинин кєчїр-

мєсї (нотариус аркылуу тастык-
талат);

- диплом кєчїрмєсї (нотариус 
аркылуу тастыкталат);

- 4х6 єлчємїндєгї 3 даана 
сїрєт;

- паспорттун кєчїрмєсї;
- резюме;
- ємїр баян (соттолгондугу же 

соттолбогондугу жєнїндє маалы-
матты кєрсєтїї менен).

 
Сынакка катышуу їчїн жиберил-

ген документтер Сары-Колот айыл 
єкмєтїнїн имаратында жарыялан-
гандан кийин 10 жумушчу кїндїн 
ичинде кабыл алынат.

 
Дареги: Сары-Колот айыл 

єкмєтї, Сары-Колот айылы.

Байланыш телефону ( 0704) 
958898.

Кыргызстандын маданият жана билим 
берїї тармагындагы алгачкы кєрїнїктїї 
ишмерлердин бири Базаркул Дания-
ров 1897-жылы Кемин районунун Чоў-
Кемин єрєєнїндєгї Кайыўды айылында 
тєрєлгєн. Атасы Данияр Байбото уулу 
кєчмєн малчы болгону менен эмгекчил-
дигинен улам бардар турмушта жашап, 
уруусундагы таасирдїї кишилерден 
экени айтылат. Данияр эс тарткандан 
белгилїї манап Шабдан Жантаевдин 
Чоў-Кеминдеги “Шабдандын медресеси” 
деп аталган диний-светтик мектептен 
билим алган. Кийин Токмоктогу орус-
тузем мектебинде эки жыл окуган соў, 
Верный шаарындагы (азыркы Алмата) 
гимназияга кирет. Бирок 1916-жылдагы 
Їркїндєн улам окуусун аяктай албай, 
ата-энеси менен Кытайдын Синь-Цзян 
жерине кєчїїгє аргасыз болот. Эки жыл 
єтїп, Улуу Октябрь Революциясынан 
кийин кєчїп келишкен.

Б.Данияров 1919-жылы Алмата ша-
арында ачылган агартуучулардын Ка-
зак-Кыргыз институтуна єткєн, кийин ал 
окуу жайы Тїркстан Республикасынын 
борбору - Ташкент шаарына которулган. 
Б.Данияров менен бирге ал институтта 
Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы 
ири партиялык-мамлекеттик ишмер 
Осмонкул Алиев окуган. Бул эки инсан 
кийин сталиндик репрессиянын кїнєєсїз 
курмандыгы болушкан. Окуусун аяктаган 
соў Базаркул Данияров Ош уезддик эл-
дик билим берїї бєлїмїнє жиберилген. 
Ал мезгилде тїштїк элинин 99 пайызы 
сабатсыз эле. Данияров ишин башталгыч 
мектептерди уюштуруудан баштаган. 
Кыргызстандын жарымына теў чоў аймак-
тагы элдин сабатын жоюуда Б.Данияров 
атан тєє кєтєргїс уюштуруучулук-педаго-
гикалык иш жїргїзгєнї анын замандашта-
рынын эскерїїлєрїндє айтылып келет. 
1925-жылы Пишпекте Кыргыз агартуу 
институту ачылып, бул окуу жайын уюш-
туруу педагог-агартуучу Петр Кузьмич 

Юдахинге жана Базаркул Данияровго 
тапшырылат. Бул институттан кєп сан-
даган искусство жана илимий, мугалим 
жана маданият кадрлары, келечектеги 
кєптєгєн партиялык жана советтик кыз-
маткерлер окуп чыгышкан. Бул инсти-
тут 1928-жылы Фрунзе педагогикалык 
техникуму деп кайра аталган. Юдахин 
анын директору, ал эми Данияров окуу 
бєлїмїн башкарган. 4 жылдан кийин Петр 
Кузьмич Юдахин каза болуп, Б.Данияров 
1931-жылы башка жумушка єткєнгє чей-
ин анын директору болуп эмгектенген. 
Кыргыз жазуучуларынын жана акында-
рынын биринчи плеядасы – К.Жантєшев, 
М.Элебаев, Ж.Жамгырчиев, М. Абдука-
римов, У.Абдукаимов, К.Эшмамбетов, 
андан кийинки жаштар - А.Осмонов, К. 
Маликов, Ж. Бєкєнбаев, М.Алыбаев, 
Р.Шїкїрбеков, окумуштуу жана ко-
тормочулар- Т.Саманчин, З.Бектенов, 
Т.Байжиев, С.Бектурсунов, журналист-жа-
зуучулар – С.Сасыкбаев, Ш.Жамансариев, 
СССР эл артисттери, композиторлор 
– А.Малдыбаев, А. Куттубаева, акаде-
мик, тарыхчы Б.Жамгырчинов, КР Эл 
сїрєтчїсї Гапар Айтиев ж.б. ушул окуу 
жайынан окушкан.

Базаркул Данияров этнопедагог бол-
гон. Ал балдарды кантип бешикке бєлєш 
керек экенинен баштап, 30 эрежени жаз-
ган. Ал ошондой эле география тууралуу 
да, эсеп тууралуу да китептерди жазып 

калтырган. Б.Данияров тереў эрудиция-
луу, ар тараптуу билими бар инсан бол-
гондуктан, окуу-тарбия иштери менен ка-
тар маданий-агартуучулук иш-чараларга 
да активдїї катышкан. Казак-кыргыз 
агартуу институтунда окуп жїргєндє эле 
Тїркстан Эл агартуу комиссариатынын 
Кара-Кыргыз илимий комиссиясынын 
тєрагасынын орун басары болуп шай-
ланган. Тєрагасы Ишеналы Арабаев 
болгон. Ошол мезгилдери ал улуу элдик 
эпостордон тарта элдик каада-салттар, 
уламыштар камтылган элдик оозеки чы-
гармачылыкты чогултуу максатында 30 
пункттан турган Колдонмо-инструкцияны 
тїзїп чыккан. 

Анын шакирттеринин бири залкар 
окумуштуу Зияш Бектенов Базаркул Дани-
яровдун усулдук иштерин практика менен 
бекемдеген нукура мугалим болгондугун, 
республиканын тїштїгїндє мектептерди 
ачып, бала окутуп, ага эриш-аркак окуу 
китептерин жазып, жаштарга акыл-наса-
атын айтканын тємєнкїчє эскерген:

“Кєркєм адабиятка, бизге алгачкы 
кадамды шилтетип, кєркєм дїйнєгє 
кєзїбїздї биринчи ачкан да Базаркул 
Даниярович болгон эле. «Кооз адабият», 
«макала», «кабар», «окшош сєз», «жа-
нытма», «фельетон», «очерк», «аўгеме», 
«роман» «тамсил», «ойдон жазма» (со-
чинение), «ыр», «поэма», «пьеса», «дра-
ма», «комедия», «трагедия», «сын» жана 

ушул сыяктуу толуп жаткан адабий тер-
миндерди бизге биринчи жолу Базакем 
окуткан эле. Бизге Базакем сочинениени 
кєп жаздырып, аны їйдєн єзї текшерип 
келип, эў мыкты жазылгандарын класска 
келип окуп бере турган. Биздин класстын 
жазган сочинениелеринен Абдылда Бай-
имбетовдун сочинениесин, орто даярдоо 
класста окугандардын ичинен Ташым 
Байжиевдин жазган сочинениесин аябай 
мактачу. Мына дал ушундай метод менен 
Базакем биздин балдардын таланттарын 
курчутуп, алардын кооз адабиятка болгон 
сезимин ойготуп, ак шумкардай таптаган 
болучу”. 

Б.Данияров мїнєзї олуттуу, токтоо, аз 
сїйлєгєн, аябай чынчыл жана адилеттїї 
адам болгон. Тереў интеллектуалдуулугу 
жана кїжїрмєн эмгекчилдиги менен ал 
ошол кездеги интеллигенциянын ара-
сында чоў авторитетке ээ болгондугун 
профессор Хусейин Карасаев мындайча 
эскерет: «Тааныш студенттер, єкмєттє 
жана мекеме-ишканаларда, мамлекет-
тик бийик кызматтарды ээлеген жаш 
жана улуу адамдар ага бардык суроолор 
менен кайрылышканда Базаркул деп єз 
атынан айтышпастан, сыйлуу гана “Ба-
заке” деп коюшчу. Анткени, ал бардыгы 
їчїн мыкты педагог, чынчыл жана єтє 
адилеттїї адам эле. Ал эч качан ага 
жардам сурап кайрылган адамдарга жок 
дечї эмес. Ар дайым керектїї жана калыс 
кеп-кеўештерин берип турчу. Улуу устат 
агайыбыз “Базаке” Кыргызстандын бар-
дык булуў-бурчтарында эмгектенишкен 
кєптєгєн коомдук ишмерлер, мугалим-
дер менен катар єзїнїн чексиз берилген 
агартуучулук ишинин аркасында кыргыз 
элинин акын, жазуучуларынын, маданият 
кызматкерлеринин таланттарын таптап 
єстїрїїгє зор таасир тийгизген. Алар 
Мукай Элебаев, Касымалы Жантєшев, 
Тазабек Саманчин, Ташим Байжиев, 
Жоомарт Бєкємбаев, Узакбай Абдукаи-
мов, Мамасалы Абдукаримов, Абдылас 
Малдыбаев, сїрєтчї Гапар Аайтиев ж.б. 
Улуу урматтуу Базаке кыргыз элинин та-
рыхында татыктуу орун ээлєєгє тийиш».

Базаркул Данияров Совет єкмєтїнїн, 
жаўы бийликтин маданий курулуштарына 
активдїї катышып жїргєн убагында ага 
Туран партиясына катышкан делген жал-
ган кїнєє тагылып, 1937-жылы камакка 
алынып, 1942-жылы Орусиянын Сверд-
ловск облусундагы саясий камактагылар 
тїрмєсїндє каза болгон. Ал кєзї єткєндєн 
кийин, 1959-жылы акталган.

Дайырбек МЕЙМАНОВ

Степнинский айыл окмоту Жайылского района
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантных административных 
муниципальных должностей 

(срок 10 рабочих дней со дня опубликования):

Кара-Суу районунун Сары-Колот айыл єкмєтї 
тємєндєгї бош административдик муниципалдык 

кызмат орундарга 
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Айыл єкмєтїнїн башчысы-
нын орун басары

1 )  Кесиптик  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим (мамлекеттик 
жана муниципалдык башкаруу, юри-
спруденция, финансылык экономи-
калык, айыл чарба, ветеринардык, 
гуманитардык, табигый илимдер, 
техникалык, курулуш, энергетика 
тармактарында).

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- жалпысынан 3 жылдан кем 
эмес мамлекеттик жана/же му-
ниципалдык кызмат стажы же 
тиешелїї кесиптик чєйрєдєгї 5 
жылдан кем эмес иш стажы.

Айылдык кеўештин катчысы

1 )  Кесиптик  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим (мамлекеттик 
жана муниципалдык башкаруу, юри-
спруденция, финансылык экономи-
калык, айыл чарба, ветеринардык, 
гуманитардык, табигый илимдер, 
техникалык, курулуш, энергетика 
тармактарында).

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- жалпысынан 3 жылдан кем 
эмес мамлекеттик жана же му-
ниципалдык кызмат стажы же 
тиешелїї кесиптик чєйрєдєгї 5 
жылдан кем эмес иш стажы.

Башкы адис – юрист (1 шт. 
бир.)

1 )  Кесиптик  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим – юриспру-

АЛГАЧКЫ АГАРТУУЧУ ЖАНА МАМЛЕКЕТТИК 
ИШМЕР БАЗАРКУЛ ДАНИЯРОВ

Б.Данияров Петр Юдахин менен. 1929-жыл.
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Тажрыйба

Мисалы, мамлекеттик кызматкерлер 
“кызыкчылыктардын конфликти” болбо-
сун їчїн жумушка киргенде єзїнїн жеке 
бизнесин токтотууга тийиш . Мамлекеттик 
кызматкерлердин белек-бечкек алуусуна, 
кайсыл бир жеке ишканага артыкчылык 
берип, колдоо кєрсєтїїсїнє тыюу са-
лынган. Мамлекеттик кызматкер атїгїл 
єзїнїн иши тууралуу маалымат берип, 
материалдык пайда табууга акысы жок.

Мамлекеттик кызматкер кызматка 
дайындалгандан кийин 60 кїндїн ичинде 
єзїнїн мїлкї, анын кызматы менен кара-
ма –каршы келип калышы мїмкїн болгон 
милдеттенмелери тууралуу жогору тур-
ган жетекчисине жашыруун маалымат 
берїїгє милдеттїї.

Ар бир ведомстводо жогорку кыз-
мат адамдарынан турган этика боюнча 
кураторлор бар. Алар жїрїм-турумдун 
этикалык нормаларын колдонуу боюнча 
мамлекеттик аппараттын кызматкерле-
рине консультация берип, бул чєйрєдєгї 
талаш маселелерди чечип турушат. Кєп 
мекемелерде ички аудит жїргїзїїчї этика 
боюнча бєлїмдєр бар.

Ички ведомстволук кєзємєл система-
сынан сырткары, мамлекеттик кызмат-
тагы моралдык стандарттарды колдоо 
боюнча кєз карандысыз Уполномоченный 
бар. Ал Жашыруун Кеўештин Клеркине 
баш ийет.Кєзємєлдїн ички ведомстволук 
системасына нааразы болгондордун баа-
ры Уполномоченныйга кайрыла алышат.

Албетте, коррупция жакшы мый-
замдарды кабыл алып коюу менен эле 
жоюлуп калбайт. Мыйзам толук кандуу 
иштеп, жєнєкєй жарандар анын кїчїн, 

таасирин єз турмушунда сезиши керек. 
Канадада бул жагынан кандай? Эмесе, 
бул маселеге кєптєн бери Канадада 
жашап жаткан чет элдик жарандын кєзї 
менен карап кєрєлї.

”Канадада деги эле коррупция жок деп 
айтышат. Билбейм, балким, бийликтин жо-
горку эшелонунда жеў ичинен бири-бирине 
акча бермей, бири –бирин жєлєп-сїйємєй 
бардыр. Бирок, карапайым жарандардын 
турмушунда мындай кєрїнїш жок. Жеке 
мен он беш жылдан бери бул єлкєдє жа-

Швейцарияда 12 мамлекеттик ЖОЖ 
бар, алардын ону дїйнєдєгї 500 жогорку 
окуу жайдын катарына кирген. Бул чакан 
єлкє дїйнєгє 113 Нобель сыйлыгынын 
лауреатын гана бербестен, ар тїрдїї 
чєйрєдєгї миўдеген мыкты адистерди 
да даярдап чыгарды. Швейцариянын 
ЖОЖдорунун диплому жер шарынын бар-
дык жеринде бааланат. Билим берїїнїн 
бардык деўгээлдери: мейли ал мектепке 
чейинки мекемелер болобу,же орто 
мектептер, университеттер, атїгїл тил 
їйрєтїїчї курстар болобу, окутуунун жо-
горку сапаты менен айырмаланып турат. 
Ошондон улам жыл сайын 4 миўге жакын 
чет элдиктер атайын билим алыш їчїн 
келишет.

Швейцарияда орточо айлык мая-
на 6 538 франк. Балдар бакчасынын 
тарбиячысы 4900 франк(салыштыруу 
иретинде:АКШда 2400 франк, Росси-
яда 240 франк), дїкєндїн сатуучусу 
4400(Россияда 227), дипломдуу куру-
учу 5500(Россияда 960) франк алат. 
Єлкєдє жалпы жонунан 320 миў киши 
аз айлык алган болуп эсептелет, бул 
иш менен алек болгон жалпы калктын 
12 пайызын тїзєт. Айлыгы аз иштер-
дин дээрлик 50 пайызын чет элдиктер 
аткарышат.

Бул єлкєдє жылдык кирешеси 100 
миў франктан ашпаган чакан ишканалар 
НДС салыгынан бошотулган. Жумуш-

суздар экономикалык активдїї калктын 
3 гана пайызын тїзєт. Каттоодон єткєн 
жумушсуздар 1-1,5 жыл бою мурда иш-
теген жериндеги айлыгынын 70 пайызы 
єлчємїндє жєлєк пул алышат.

Жашоонун орточо узактыгы боюнча 
Швейцария Европада биринчи (83,5 
жаш), дїйнєдє экинчи (Япониядан ки
йин) орунда турат. Саламаттыкты сактоо 
тармагын каржылоого ИДПнын 11 пай-
ызы сарпталат. Медициналык кызмат 
кєрсєтїїлєрдїн їчтєн бири мамлекет 
тарабынан каржыланат. Айлыгы аз 
їй-бїлєлєрдїн балдары їчїн балдар 
бакчасы бекер. Швейцарияда медицина 
эў жогорку деўгээлде болуп эсепте-
лет. Врачтардын билими, жабдуулар, 
тейлєєнїн сапаты да жогорку деўгээлде. 
Эгер жарандардын айлык кирешеси жан 

башына 2000 франктан ашпаса, анда, ме-
дициналык тейлєєгє сарпталган акчаны 
мамлекет тєлєйт.

Пенсиясы аз кишилерге мамлекет 
кошумча жєлєкпул тєлєп берет. Жал-
гыз бой пенсионерлер жана оорукчан 
адамдар їчїн медициналык тейлєє 
кєрсєтїїчї карылар їйлєрї(Хайм) уюш-
турулган. Кеткен чыгымдын бир бєлїгїн 
коммуналдык бийликтер, жана медици-
налык камсыздандыруучу компаниялар 
тєлєйт .  Ушундай  камкордуктардан 
уламбы, швейцариялык пенсионерлер 
сексенге чыкса да зыўкыйып, жигиттей 
жаш кєрїнїшєт.

Майып кишилер пенсиядан тышкары 
шаардык транспортто, атайын унааларда 
бекер жїрїп, таксиге тїшсє жеўилдик 
берилет. Коммуналар алардын жумушка 

ШВЕЙЦАРИЯ – ЖОМОК ЄЛКЄСЇ

КОРРУПЦИЯСЫ ЖОК ТУРМУШТУ КАМСЫЗДАГАН КАНАДА

Бир караганда, 
Швейцария жарды 
єлкє сыяктуу. Кол саат, 
бїктємє бычак, анан 
шоколаддан бєлєк эчтеке 
єндїрбєйт. Табигый кен 
байлыктары деле жок. 
Бирок, єлкєнїн улуттук 
кирешеси жан башына 
эсептегенде дїйнєдє эў 
жогорку болуп эсептелет.

шап, бир да жолу коррупцияга туш болбо-
дум. Маселеўди эч убакта акча менен чече 
албайсыў. Эч ким сага “бирдеме десеў” 
маселеў чечилет деп кыйытып, ишара да 
кылбайт. Мындайча айтканда, пара бере 
турган киши жок. Сенин маселеў єзї эле 
чечилип калса, бирєєгє пара берїїнїн эч 
зарылчылыгы болбой калат.

Мисалы, сиз кайсыл бир документти 
жасатыш їчїн кайсыл бир мекемеге 
кирсеўиз, кызматкер тосуп алып, эмне 
маселе менен келгениўизди сурайт. 

Айтсаўыз “тетиги 8- терезеге барыўыз да, 
кезекке туруўуз” дейт. Бул жерде кезек да 
узун болбойт. Мен, мисалы, ар бир тере-
зеде ашып барса 5-7 мїнєт болдум. Кай-
сыл терезеге барба сен ємїрї тааныбаган 
аял документтериўди карап, толук болсо 
кабыл алат, жетишпеген документ болсо 
аны айтат. Айтор, тез арада, эч кандай 
нерв коротпой ишиўди бїтїрїп чыгасыў.

Же болбосо полиция кызматкери сени 
ылдамдыкты ашырып айдаганыў їчїн 
токтоткон болсо, ага акча сунуштап, же 
сїйлєшпєйлїбї деп айта кєрбє. Ошол 
замат колуўа кишен салышып, полиция 
участогуна алып барышат. Ал жерде эмне 
їчїн пара сунуштаганыў їчїн тїшїнїк кат 
жазууга туура келет. Анткени, Канадада 
пара берїї чоў кылмыш болуп эсептелет. 
Бул єлкєдє полицейскийлер жылына 
жїз миў долларга чейин айлык алышат. 
Андыктан, алар 100, же 500 долларга 
жаманатты болгусу, жумуштан айдалгысы 
келбейт. Эў башкысы, єлкєдє тартип бо-
лот. Анткени, бїгїн сен мас абалда рулга 
отуруп, анан 50 доллар менен кутулуп 
кетсеў, эртеў деле ошол ишти жасайсыў. 
Сенин айыўан жолдо бараткан бейкїнєє 
адамдар жабыр тартышы мїмкїн”, - дейт 
Канадага кєчїп барган россиялык жаран.

М.САБЫРОВ

орношуусуна жардам кєрсєтїшєт.
Єлкєнїн жарандары аябай эмгекчил, 

анан єтє мекенчил келишет.Чет элди-
кине салыштырмалуу эки эсе кымбат 
болсо да єз єлкєсїндє єндїрїлгєн то-
варды гана сатып алышат. Анан баланы 
жумасына бир ирет киринтиш керек 
деген кызык эрежелери да бар. Кофени 
кєп ичишет. Ичкиликтен болсо винону 
жактырышат.

Албетте, жомоктогудай шарттарынан 
улам Швейцарияда жашоону каалагандар 
аябай кєп.Бирок, єлкєнїн жарандыгын 
алыш оўой эмес. Ата-эўеў Швейцарияда 
туулуп, бул єлкєдє бизнесиў болуп, же 
Швейцариянын жараны менен никеге эле 
турбасаў...

М.КАЛЫКОВ

Канада да коррупциялашпаган єлкєлєрдїн катарында турат. Мындай натыйжага жетишїїгє эў 
оболу кабыл алынган мыкты мыйзамдык база шарт тїздї. 1985-жылы Канадада мамлекеттик 
кызматкердин этикалык кодекси кабыл алынып, анда мамлекеттик кызматкерлердин баары 
сактоого тийиш болгон жїрїм-турум эрежелери кєрсєтїлгєн.
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Россиялык академик, пульмо-
нология институтунун директору 
Александр Чучалин COVID-19 пан-
демиясы “омикрон” штаммы менен 
бїтєт деген пикирди жокко чыгар-
ды. Анын пикири боюнча, кыска 
убакыттын ичинде бир нече жаўы 
штаммдын пайда болуусу корона-
вирус єзї туш болгон ар кандай 
шартка ыўгайлашууга жєндємдїї 
экендигин кєрсєттї. ”Чындыгында 
вирус геосферанын єзгєрїїлєрїнє 
ыўгайлашууга єтє жєндємдїї эке-
нин кєрсєтїїдє, кыска эле мезгилде 
жаўы штаммдар пайда болду”,- деди 
академик.

Ага чейин Гамалея атындагы 
эпидемиология жана микробиология 
борборунун жетекчиси Александр 
Гинсбург «Спутник V» менен эмде-
лип, экинчи жолу бустердик препарат 
менен эмделгендер омикрондон 
толук корголгонун билдирген болчу.

Тїркиянын чалгындоо кызматынын отставкадагы полковниги, коопсуздук жана 

терроризм боюнча адис Джошкун Башбуг «ПолитЭксперт» басылмасына интервью 

берип, орус-украин мамилелери боюнча пикир бєлїштї.

“Бул маселеде мен жалпы жонунан Россияныкы туура деп эсептейм. Советтер 

Союзу ыдыраган учурда Москва Батыш менен КМШ єлкєлєрї НАТОго алынбашы 

керек деп келишим тїзгєн. Бирок, Вашингтон ар качанкыдай эле келишимди бузду.

Грузия АКШга ишенип, Тїштїк Осетияны колдон кетирди. Эгер Украина жерин 

жоготкусу келбесе єз кадамын жакшылап ойлонууга тийиш. Украина -Россия їчїн 

кызыл сызык. Москва эч качан НАТО кошуна єлкєдє жайгашуусуна жол бербейт. 

Мен єз планын ишке ашырмакчы болгон єлкєлєргє кайрылаар элем. Билип кой-

гула, Россия бул маселеде тамашалашып отурбайт”, - деди мурдагы чалгынчы.

Пакистандын соту WhatsApp жана Facebook аркылуу жазышкан каттары їчїн 26 
жаштагы Аника Атик аттуу аялды єлїм жазасына єкїм кылды. Айыптоо тыянагында 
бул аял “ыйык адамдарды атайылап жаманатты кылып, мусулмандардын диний 
ишенимин кордогон” деп айтылат. Атик айым єзї болсо намазын їзбєй окуган му-
сулман экенин айтып, єзїнє коюлган айыптардын баарын четке какты.

Пакистан ислам мамлекети болгондуктан, дин боюнча мыйзамдар катуу, єлїм 
жазасын берген єкїмдєр кєп чыгат. Бирок, иш жїзїндє айыпталуучулар бїт ємїрїн 
тїрмєдє єткєрїшєт.

Бирок, бул маселенин опурталдуу жагы ушунда, кєп учурда диний жагынан айып-
талган адамды соттун єкїмї чыкканча эле уруп єлтїрїп салышат. Соттор да элдин 
каарынан коркуп, кєбїнчє аларга карата актоо эмес, айыптаган єкїм чыгарышат.

Сурап-билїїлєрдїн жыйынтыгы ре-
спонденттердин 37 пайызы Джо Бай-
дендин президент катары ишин “экиге” 
баалашаарын, америкалыктардын 50 
пайызы “Байден- чабал лидер” деп эсеп-
тешээрин кєрсєттї.

Politico гезитинин жана Morning Consult 
компаниясынын изилдєєсїнє ылайык, 
пикири суралган америкалыктардын 48 
пайызы АКШнын президенти Джо Бай-
дендин акыл-эсинде проблема бар деп 
эсептешсе, 46 пайызы анын акыл-эси 
жайында деген пикирде.

Америкалыктардын 39 пайызы гана 
аны кїчтїї лидер катары таанышаарын 
билдиришкен. Бул кєрсєткїчтєр Джо 
Байденди АКШнын тарыхындагы эў попу-
лярдуу эмес лидер деп тыянак чыгарууга 
тїрткї берет.

Жакында эле болуп єткєн маалымат 
жыйынында эмне їчїн пикири суралган 
америкалыктардын 48 пайызы сиздин 
акыл-эс жагынан соо экениўизге шекте-
шинет деген суроого Джо Байден “бил-
бейм” деп жооп берди.

БЕЛТА маалымат агенттигинин билдиргенине караганда, Белоруссиянын 
президенти Александр Лукашенко коронавирустун”омикрон” штаммы менен 
ооруп айыкты. Тыва Республикасынын президенти Владислав Ховалыг 
менен жолугушуу учурунда Белоруссиянын лидери “омикрон” пневмония-
ны пайда кылбасын айтып, бул илдет жакында кадимки эле грипптин бир 
тїрїнє айланып калаарына ишенгендигин билдирген. 

“Мен муну омикрон менен экинчи жолу ооруп, айыккан киши катары айтып 
жатам. Ал пневмонияны пайда кылбайт. Мен мисалы, басып эле жїрдїм. 
Ооруганымды тест алышканда гана билдим”,- деди Александр Лукашенко.

Анын пикири боюнча, тобокелчилик тобундагы кишилер бул илдеттен, 
албетте, сак болгону дурус. Бирок, єтє корккондун да кереги жок.

ФРГнын  мурдагы  канцлери 
Ангела Меркелге БУУнун глобалдык 
коомдук жылгалчылыктар боюнча 
жогорку деўгээлдеги консультатив-
дик органын жетектєє сунушталды. 
Dpa агенттигинин маалыматына 
караганда, мындай сунушту ага 
уюмдун башкы катчысы Антониу 
Гутерреш киргизген. Башкы катчы 
Меркель айымга кат жазса, Мер-
кель айым азырынча ага жооп бере 
элек. БУУда мурдагы канцлер бул 
сунушту кабыл албайт го деген 
пикирлер бар.

Эске сала кетсек, глобалдык 
коомдук жылгалчылыктар боюнча 
жогорку деўгээлдеги консультатив-
дик орган саламаттыкты сактоо, 
илим, жаратылышты коргоо сыяктуу 
тармактарды єз ичине алат.

АНГЕЛА МЕРКЕЛГЕ 
ЖАЎЫ КЫЗМАТ СУНУШТАЛДЫ

КАТ ЇЧЇН БЕРИЛГЕН КАТААЛ ЖАЗА

ПАНДЕМИЯ ЖАКЫНДА БЇТПЄЙТ ГО

ЛУКАШЕНКО “ОМИКРОН” МЕНЕН 
ООРУГАНЫН АЙТТЫ

БАЙДЕН ЧАБАЛ 
ЛИДЕРБИ?

РОССИЯ МЕНЕН ТАМАШАЛАШПАГЫЛА
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